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 اعالن مزایده

 

 پروژه آبرسانی،در قریه سادات کالو
 ولسوالی  شیبر، بامیان- افغانستان 

 (WASEP)آبرسانی و حفظ الصحه برنامه 

 

برنامه آبرسانی   از طریق ، در نظر دارد تا (AKAH)  افغانستان -ان برای اسکان موسسه آقاخ

 سادات کالو قریه اهالیبه  آب اشامیدنی را بوسیله شیردهن ها، (WASEPو حفظ الصحه )
این   .جهت دهد  )چاه های جذبی( رسانده و آب زایده را به آبرو ها امیان والیت ب شیبر ولسوالی

کارنموده و دارای مختلف بصورت درست های باید در تمام فصول سال و در اقلیم شیردهن ها 

  ی صحی جهان  سازمان)تهیه آب ( چنین باید مطابق استاندرد هم شیردهن هاکیفیت عالی باشند. 

(WHO)، شده فراهم گردند  خصات خواستهطبق مش و  بوده.  

 

  میشامل موارد زیر  سادات کالو غرض فراهم سازی شبکه  آبرسانی در قریه متوقعهکار های 

 :گردند 

  

مشمول:   ،پایپ های اصلی، فرعی، جانبی، و وصل کننده هاشبکه آبرسانی همراه با    .1

valves,  ( (Straight valves, fittings and appurtenances, and pipe 

thrust restraint وCoupling, GI union, Reducing tee, Clump Saddle 

and etc.) .  دفن  با تمام وصل کننده های آنسانتی متر  120عمق ها باید به تمامی این

 گردد. همه باید طبق مشخصات و نقشه فراهم شده تطبیق گردد.

 ,GI Union)با مجموعه کامل نلدوانی و بسته بندی آن، مشمول:  باکس فشار شکن  .2

Female adopters and etc.))  باشد. همه باید طبق مشخصات، نقشه فراهم شده و

 شرایط ساحه تطبیق گردد.

 Brass Bib Cock, GI)شیردهن با مجموعه کامل نلدوانی و بسته بندی آن، مشمول:    .3

Nipple, Elbow, socket, Teflon tape, Female adapter and etc.)   .می باشد

همه باید طبق مشخصات، بل مقداری، دیزاین، نقشه فراهم شده و شرایط ساحه تطبیق  

 گردد.

آب را باید از   تست   موسسه آقاخان برای اسکان،قرار داد کننده همراه با انجنیر ساحوی   .4

. رساندن آب به خانواره انجام دهد  شروع و ختم پروژه منبع، ذخیره و شیردهن ها  در 

مسئولیت قرارد کننده می باشد. کیفیت  ،مورد نظر طبق استاندرد سازمان صحی جهانی

 آب بعد از ختم پروژه الی یکسال، باید مطابق استاندرد سازمان صحی جهانی باشد. 

به کمیته نگهداری سیستم آب در  و نگهداری سیستمتطبیق  از روند باید  هقرار داد کنند   .5

برای به زبان دری   سیستم را کتاب رهنمود و همچنان    رهنمایی و آموزش داده، قریه



2 

 .فراهم نماید ایشان 

قرارداد کننده مکلف است تا مطابق رهنمود وزارت محترم صحت عامه افغانستان در  .6

 ( در ساحه پروژه عمل نماید.COVID-19کرونا )مورد وایروس 

 

باشد که بعد از ارائه  می)November 2020  30-September 01( سه ماه مدت دوام پروژه حدود 

بل مقداری  هزینه های پروژه باید بر اساس ( شروع خواهد شد. NTP/LOIاجازه نامه کار ) 

(BoQ)  با این اداره شریک گردد. در صورتیکه چیزی از لیست  ،برای اسکانموسسه آقاخان

 مانده باشد باید در ورق جداگانه ثبت گردد. 

 

سادات کالو   قریه در ، برای تهیه سیستم آب آشامیدنی موسسه آًقاخان برای اسکان  •

 میپذیرد.درخواست های سربسته را    شیبرولسوالی 

موسسه آقاخان برای   تدارکات  در یک مرحله رقابتی طبق پالیسی  پروسه آفرگشایی      •

 اسکان برگذار میگردد و تمام داوطلبان واجد شرایط شامل پروسه آفر گشایی میگردند. 

داوطلبان عالقمند میتوانند جهت دریافت معلومات بیشتر به بخش اداری موسسه آقاخان     •

برای اسکان به آدرس هاییکه در پایان این اعالن نوشته شده، به تماس شوند. معلومات  

آخرین مهلت برای  قابل دسترس است.      cbar.orgwww.aاکبرهمچنین در وبسایت 

  باشد.   می   2020سال  اگست    16فرستادن درخواستی،  

( به زبان انگلیسی  AKAHاسناد داوطلبی را می توان از موسسه آقاخان برای اسکان )    •

یکی نیز  تخن خواست به آدرس ذکر شده،)مشخصات به دست آورد.  به محض تسلیمی در 

  در دسترس درخواست دهندگان واجد شرایط قرار میگیرد(. 

محل  داده میشود تا برای درک بهتر از وضعیت به  شرکت ها یا افراد عالقمند مشوره  •

محل   از پروژه،    فراهم سازی مواد خام  برای این   و شان    و برنامه ریزی لجستیکی   پروژه 

هزینه ها در خصوص دیدن از دان بخاطر داشته باشند که تمام  . عالقمندیدن نمایند پروژه  

اداره  در این راستا مسئولیتی    و   بوده   ایمنی و امنیت کامالً بر عهده ی ایشان مسایل    و    ساحه 

 .ندارد 

مهر شده به آدرس های زیر  های  تمام درخواستی ها باید به زبان انگلیسی و در پاکت  •

تحویل داده شود. درخواست هاییکه بعد از تاریخ ذکر شده دریافت گردند مورد پذیرش 

   2020 اگست ماه  17  ده قبل از ظهر به تاریخ نخواهند بود. پروسه آفر گشایی ساعت 

 .در حضورداشت درخواست دهندگان صورت میگیرد 

 ضم درخواستی شان نمایند.   اسناد و معلومات ذیل را    باید کمپنی درخواست دهنده تقاضا   •

 

 معلومات مختصر در مورد شرکت، تجارب و تحصیالت  •

  نمونه حد اقل سه    -نمونه یی از پروژه های مشابه که توسط این شرکت تکمیل شده باشند  •

 سال گذشته  ۵-۳در 

 منابع: ) اسم مشتری ، ایمیل ادرس ، تلفن و شرح مختصر پروژه(  •

 فورم درخواستی  •

 اظهار نامه  •
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خلص سوانح تیم های تخنیکی شرکت که برای انجام کار پروژه مذکور در نظر گرفته  •

 شده اند 

 معلومات ارانه شده درپیشنهاد مالی با ذکر جزئیات هزینه برای کار مورد نظر) طبق  •

 درخواستی( 

 جدول زمانی پروژه  •

 پالن مدیریت خطرات و ایمنی، صحی  •

 پالن عملی سازی کار  •

 پالن زمستانی و  پالن کنترول کیفیت  •

 
 
 

درخواست نا مکمل تلقی گردیده و  ،در صورت عدم تهیه اسناد فوق الذکر    :1 –یاد داشت 

 شامل پروسه آفر گشایی نمیگردد.

در صورتیکه کمپنی بخاطر کسب معلومات بیشتر، از محل پروژه بازدید میکند،   :2-یاداشت

موسسه   باید قبل از هر سفر به محل پروژه موسسه آقاخان برای اسکان را در جریان بگذارد.

مند را  تشویق میکند تا قبل از فرستادن درخواستی های  آقاخان برای اسکان کمپنی های عالق

. در صورت بروز هر نوع مشکل حین سفر  -شان، از ساحات مورد نظر پروژه دیدن نمایند 

 کمپنی به ساحات مورد نظر، موسسه آقاخان برای اسکان، مسئولیتی به عهده ندارد.

 

 کار این پروژه شروع خواهد شد.، NTPبعد از تحویل دهی اجاز نامه کار یا  :  3 یاد داشت

 

 تمامی درخواست ها و یا قسمتی از آن را بپذیرد. موسسه آقاخان برای اسکان میتواند 
 
 

  wali.shahizada@akdn.org  ایمیل آدرس ها:  

 717666 793 (93+) شماره تلیفون: گل ولی شاهیزاده

  

 :درخواستی ها به این ادرس فرستاده شوند  -8

 موسسه آقاخان برای اسکان 

 دیپارتمنت اجرائیوی 

 

 افغانستان  -سرک دهم قلعه فتح هللا، ناحیه دهم، کابل
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