
 

 

 د افغانستان اسالمي جمهوریت

 د کانونو او پترولیم وزارت

 او راویستنی داوطلبی پلټنېد  الکتد 

 غوښتنلیک څرګندولولیوالتیا د د 
 

د جوړولو لپاره د  فابریکېد  تالک)نیټه( د  2019thJune 11 ,د افغانستان اسالمي جمهوریت د کانونو او پترولیم وزارت له الرې په 

 پانګه اچوونکو د عالقمندی د ښکاره کولو لپاره غوښتنلیک په الندې ډول اعالن ته وړاندې کوي:

 څخه ګټه اخیستنه. توکو صنعتید تولید لپاره د تالک د  اکتشاف او .1

 او د هغوی خرڅالو. په شفاف، قانوني او پایدار ډول تولید تالکد  .2

 ۍ وروسته ترسره کیږی.د بالکونو ویش تر دقیقې ارزیاب .3

 د الندې پروژو لپاره:

 د ذخیرو ډول د کاني توکو ډول والیت پروژه

 صنعتی مواد تالک کاپیسا هشت رگه نجراب تالکد 

 

د وښیي.  لیوالتیاپه اړه خپله  ېوا ډکه شي چې غواړي د پورته پروژباید د هغه کسانو لخ  (EoI)دغه فورمه څرګندولود  لیوالتیاد 

ملي تدارکاتو ادارې په ویب سایټ  د   2019th11June ,په اړوند نور مالومات کوالی شی  څرګندولود  لیوالتیا

  ) www.npa.gov.af( وزارت په ویب سایټکانونو او پټرولیم  د) .gov.afpwww.mom(  اوwww.dgmarket.com  تر

 میږي. یتسل ې/ دري ژبو ډکیږي او دواړه فورمسی او پښتویالسه کړی. دغه فورمه په انګل

  د ایمیل له الرې@momp.gov.afargescaleminingl د ښکاره کولو( تر عنوان الندې لیږل  ته خپلې فورمې د )لیوالتیا

 کیږي]د حقوقي شخص یا شرکت نوم[.

 د کانونو او پترولیم وزارت، د ، دی سپارل کیږي ، سید ذبیح هللا شاداب((دفترد غټو قراردادونو د  یې چاپ شوی نقل

 ( ته اریکه ونیسی.0791083242لپاره په )د ال زیاتو معلوماتو افغانستان. -عبدالحق څلورالری، کابل

 (هغه کمپنۍ چی خپله لیوالتیا وړاندې کوي باید له هرڅه وړاندی@momp.gov.aflargescalemining بریښنالیک سره )

له فورمې سره یو  (EoI)لیوالتیا د څرګندونې  فورمې ترالسه کړي چی بیا وروسته د (PQQ)او  (NDA)اړیکه ټینګه او د 

 ځای تسلیمیږی.

دي. د دغه  پوره پاید د کاری ساعتونو  2019th20 lyJu , لپاره آخري وخت  کاپي او ایمیل له الرې د لیوالتیا د څرګندولود دواړو 

 نیټې وروسته کوم غوښتنلیک نه منل کیږي. دې اسنادو د تسلیمی وخت همدا پورته ذکر شوې نیټه ده او تر 

  د شرکت نوم: 

واسط شرکت او یا نور ، د ګډې پانګونې شرکتکنسرسیوم، 

 :نهادونه

 (په مهربانی سره مناسبه ټاکنه وکړی!)

ټول غړي باید د مخکنی وړتیا او د مخکنی وړتیا د پوښتنلیک اړوند / نه ) هو

 (جزیات چې تنظیم شوي دي وړاندې کړي!

او د  د شرکت اړیکې، ثبت شوي ادرسونه، نومونه

د ګډې پانګونې ، د ټولو غړو د هیواد نوم مونوکنسرسیو

 :واسط شرکت او یا نور بنسټونه، شرکت

 (هر ډول چې مناسب او د تطبیق وړ وي)

 

  )اشخاص(: شخص نوم د ارتباطي

  :بریښنالیک

  :د اړیکې شمیره

http://www.npa.gov.af/
http://www.momp.gov.af/
http://www.dgmarket.com/
mailto:largescalemining@momp.gov.af
mailto:largescalemining@momp.gov.af


  :)اشخاص( د ارتباطی شخص پوستي پته

  :د فاکس شمیره

  :د خوښې پروژه

 د کاپیسا د هشت رگه نجراب تالک

 

 

 

  

 

 

 


