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) ثبت و راجستر شده ۱۰۱۴موسسه خيريه بشری يک موسسه غيرانتفاعی و غير دولتی بوده که دارنده جواز نمبر (

 سال ميشود که در مناطق مختلف افغانستان دهوزارت محترم اقتصاد جمهوری اسالمی افغانستان ميباشد و بيشتر از 

مصروف رسانيدن کمک های بشر دوستانه ،فعاليت های اجتماعی حقوقی,حمايت از اطفال و تطبيق پروگرام های 

  انکشافی و ظرفيت سازی بوده و ميباشد.

 
 

 اعالن داوطلبی مقيد
 
 

دعوت )  زراعتی و قوريه دارهای راجستر شده وزارت محتر زراعت و مالداری آبياریها شرکت(از تدارک کننده گان 

 قريجات ولسوالی هال کلدار وشورتپه ۴۵ برای و تهيه نهال های مثمر و غير مثمر به عمل می آيد تا برای تدارک

 به آدرس 17 فبروری-۲۸ مطابق ۱۳۹۵ حوت ۱۰ الی تاريخ واليت بلخ (طبق مشخصات ذيل) نرخ های خويش را

 ارايه نمايند. های داده شده ذيل

 
خريداری وتهيه نهال های مثمر و غير مثمر    
 مشخصات عمومی نهال ها 

1. . 
  سانتی متر قد  داشته باشد.150نهال که خريداری ميشود بايد  .2
 سانتی متر بحساب ديامتر تنه داشته باشد.1.5هر نهال بايد  .3
  سانتی متر ازريشه بطرف باال پيوند شده باشد.30 نهال ها بايد  .4
  نهال ها بايد صحت مند و از هر نوع مرض عاری  باشد. .5
 نهال ها بايد تنه و ريشه های قوی داشته باشد. .6
 نهال ها بايد يک سال الی دو سال عمر داشته باشد بايد درماه جوزا سال جاری پيوند شده باشد. .7
 نهال ها بايد از قوريه راجستر شده وزارت زراعت خريداری شود.  .8
  (پروژه برای پروګرام انکشاف باغداری) داشته باشدPHDPنهال ها بايد دارای سرتيفيکت  .9

  هر نهال بايد ليبل داشته باشد  مانند ( نام نوع ، ساحه توليد و غيره دران واضح باشد. .10
 قيمت هراصله نهال و مصارف ترانسپورت ان خود تهيه کننده می پردازد و دفتر هيچ نوع مسؤليت ندارد .11
 نهاالن بايد با اقليم (آب وهوا ) ولسوالی کلدار و شورتپه واليت بلخ توافق داشته باشد .  .12

 
U : نظر به هر نوع نهالمشخصات نهال های مثمر و غير مثمر  

 



1- 0Tو  دو ساله متر-  دو که قد يا ارتفاع آن ( طايفی- حسينی- اقلی- شورتاک)مروجتاک : نوع تاک انگور 

 نباشد. ريشه متظرر از ناحيهعاری از آفات زراعتی و

2- 0T و عاری از آفات  سالهدو-  متر يککه قد يا ارتفاع آن(چکه سرخ اميری) و طنی پيوندیزردالو: نوع 

 نباشد. ريشه متظرر از ناحيهزراعتی و 

3- 0T و عاری از آفات زراعتی  سالهدو- يکنيم  و طنی  که قد يا ارتفاع آن يک الی آلو کندوزیآلو گيالس: نوع 

 نباشد. ريشه متظرر از ناحيهو 

4- 0Tو عاری از آفات و نيم - دو ساله يک  يک و الی که قد يا ارتفاع آن شفتالو پيوندی وطنی: نوع شفتالو 

 آن مرضی نباشد.زراعتی و ريشه 

5- 0Tسه  سنتی متر۳۰ الی ۲۰ که قد يا ارتفاع آن  پسته وطنی در خريطه های پوليتيلی مخصوص: نوع پسته -

 نباشد. ريشه متظرر از ناحيهو عاری از آفات زراعتی و ماهه 

6- 0Tنباشد. ريشه متظرر از ناحيهو عاری از آفات زراعتی و دو ساله :  سرو  سرو 

7- 0T نباشد. ريشه متظرر از ناحيهو عاری از آفات زراعتی و دو ساله  ناجو:  ناجو 

 

 

 
0TRemarks 

0Tمالحظات 

0TQuantity 

0T تعداد

0TVarieties 

0T نوع

0TName of Saplings 

0T اسم نهال/درخت

0TNo. 

شماره 

 
0T6624 0T0 مروجTانگور 

0T1 

 
0T6480 0T0 پيوندیTزردالو 

0T2 

 
0T3312 0Tو طنی کندوزی  

 شيرين

0Tآلو کندوزی 
0T3 

 
0T1512 0T0 پيوندی وطنیTشفتالو 

0T4 

 
0T1728 0T0 وطنیTپسته 

0T5 

 
0T480 0T0 مروجTسرو 

0T6 

 
0T1050 0T0 مروجTناجو 

0T7 

     

 
0T21330 0Tمجموعه 

 
 طرزالعمل  

 دقيقه دراب ګذاشته شود تا که تمام نهال به 40بايد تمام نهال ها در يک ساحه سايه برای  بعد از کشيدن نهال ها  از زمين
 صورت درست اب را دربدن خود  جذب نمايد. 

 سانتی متر باال از ريشه قطه 120-100بعد از کشيدن نهال از زمين بايد تمام نهال به يک اندازه معين  يعنی از  .1
 ګردد.

 تهيه کننده بايد بعد از قطه کردن نهال ها را درجه بندی  و بندل نمايد  .2



تمام نهال ها بخاطر نګهداشت رطوبت وغيره در بوره اره نم ناک و پالستيک وبوجی تاری مطابق سيستم   .3
 اصول باغداری تهيه و بندل می نمايد.

 بعد از کشيدن نهال ازخاک  تمام ريشه های شکسته و شاخ های شکسته را قطه  نمايد

A. .نقاط توزيع  يا تسليم دهی نهال ها 

 
 
 

U.تهيه کنند گان نرخ های شان را بايد تحت شرايط ذيل تسليم نمايند 
 

 ، و در صورت نبود جواز از آيسا 2 %ر بخش زراعتی  داز مجموع قرارداد درصورت داشتن جواز رسمی .1
 ماليه وضع گرديده و به حساب دولت تحويل ميگردد. يک کاپی از 7و يا وزارت زراعت آبياری ومالداری %

 رسيد ماليه برای تهيه کننده تسليم داده خواهد شد. 
نرخ داده شده بايد به پول افغانی بوده و قيمت مجموعی با درنظرداشت بارگيری، تخليه و انتقال به مراکز  .2

  را در بر داشته باشد. )حيرتان ِولسوالی های شورتپه و کلدار واليت بلخ(شهرک بندری توزيع 
ولسوالی های تهيه کننده مکلف است تا تعداد نهال ها و درختان  قرارداد شده را مطابق به جدول فوق در مراکز .3

  يک هفته بعد از عقد قرارداد تهيه نمايند.  سه الیدر طیشورتپه و کلدار واليت بلخ 
نهال ها و درختان متذکره رامطابق مشخصات داده شده در مراکز  (OHW) تيم تدارکات موسسه خيريه بشری .4

 تعين شده بعد از تاييد نمودن کيفيت آن از نزد تهيه کننده تسليم ميگردد.  
نهال ها و درختان عيب دارکه مطابق به نمونه تائيد شده ومشخصات داده شده  نباشد ازطرف کارمندا ن  .5

موسسه خيريه بشری تسليم گرفته نخواهد شد وتهيه کننده مکلف است که آنرا مطابق شرائط و نکات قابل توجه 
 در مدت دوروز تهيه نمايند. 

تسليم دهی نهال ها و درختان ٪ بعد از 80پيشکی و باقی مانده آن %  آن 20 پول قرار داد شدهاز مجموعه  .6
  يک هفته به حساب بانکی قرارداد کننده انتقال ميگردد. مدتسالم و قابل غرس در 

0T0 مالحظاتT تعداد نهالهای

که 

درولسوالی 

شورتپه تسلم 

 داده شود

0T تعداد نهالهای

که در مرکز 

ولسوالی کلدار 

 تسلم داده شود

0T تعداد نهالهای

که در شهرک 

حيرتان تسلم 

 داده شود 

0T 0نوعT 0اسم نهال/درختTNo. 

شماره 

 0T1872 
0T3168 0T1584 

0T0 مروجTانگور 
0T1 

 0T1872 
0T3024 0T1584 

0T0 پيوندیTزردالو 
0T2 

 0T936 
0T1584 0T792 

0Tو طنی کندوزی 

  شيرين

0Tآلو کندوزی 
0T3 

  
0T1512  

0T0 پيوندی وطنیTشفتالو 
0T4 

 0T936  0T792 
0T0 وطنیTپسته 

0T5 

  
0T300 0T180 

0T0 مروجTسرو 
0T6 

  
0T450 0T600 

0T0 مروجTناجو 
0T7 

       

 0T5616 
0T10038 0T5532 

0Tمجموعه 



 درصورت بروز حادثه ترافيکی و يا امنيتی در جريان انتقاالت مسوليت آن به دوش تهيه کننده ميباشد. .7
 
 

  به28/فبروری/2017 طابق به  م 10/حوت1395 شرکت های عالقه مند ميتوانند نرخ های سربسته خويش را الی
آدرس های ذيل تسليم نمايند.  

 
آدرس کابل:  
، قلعه فتح هللا،  12 مقابل کلينک تشخصيه صحت افغان، سرک نمبر 45 خانه نمبر OHWدفتر مرکزی 

محمد حليم 
0728530106 

 
آدرس بلخ:  
  شهرکت بندری حيرتان روبروی پوهنتون رهنورد  OHWدفتر ساحوی 

ضياالدين خاليقيار  
0728530170  


