
 
 

  جمهوري اسالمي افغانستان
  وزرات صحت عامه

  تدارکاترياست 
  آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي 

 2021برای سروی پوشش پروگرام ملی معافيت کتلوی درخواست ابرازعالقمندي 

  اعالن داوطلبی ملی داخلی
 2021سروی پوشش پروگرام ملی معافيت کتلوی موضوع: 

 
 MOPH-GAVI-HSS3-15: نمبر شناسايی پروژه

 
  2020 سپتمبر 6: تاريخ

را دريافت نموده و در نظر دارد تا بخشی از منابع را  HSS3تحت پروژه  (GAVI)کمک مالی از اتحاد جهانی واکسين وزارت صحت عامه 
 .کند تطبيق واليت کشور 34را در  2021سروی پوشش پروگرام ملی معافيت کتلوی  برای پروژهء 

 

 سروی: هدف

و  هماه 23- 11سطح پوشش معافيت/واکسيناسيون و عوامل مرتبط به آن در ميان کودکان  تخمينهدف از اين سروی 
  می باشدواليتی ماه در سطح ملی و  11- 0بين سن  اطفال مادران

 :ساحه خدمات

 کلستردر رابطه به  سازمان صحی جهانرهنمود با استفاده از آخرين خانه به خانه سروی  راه اندازیهدف پروژه 
تا ميزان پوشش  می باشد  WHO Vaccination Coverage Cluster Surveysيا پوشش واکسيناسيون  سروی برای

و عوامل مرتبط  Fully Immunizedيا کودکان کامالً معافيت يافته  ،روزمره پروگرام معافيت کتلویروتين يا خدمات 
  .  نمايد تخمينشناسايی و  واليت)  34واليتی (دراقتصادی) را در سطح ملی و -با پوشش( منجمله فاکتورهای اجتماعی

 ماه می باشد 8مدت تطبيق اين سروی 

ايد. اين درخواست براي ابرازعالقمندي از قانون تدارکات عامه افغانستان پيروي مينم: معيارات برای تهيه لست مختصر 1
اساس کيفيت و قيمت" ريک مؤسسه مشاور مطابق به  طرزالعمل که در قانون تدارکات افغانستان زير عنوان "انتخاب ب

صفحه  5که نبايد از ذيل توضيحات تحريري ارائه نمايند  خواهد شد. مشاورين بايد در مواردتذکر يافته است، انتخاب 
  اسناد ضميموی مانند شواهد تطبيق موفقانه عين پروژه ها و يا هم پروژه های مشابه از اين امر مستثنی است.  ، تجاوز نمايد

  
  شايستگی عمومی موسسه يا مشاور: .1.1

راجستر شده و قانونی باشد. مشاور بايد يک کاپی جواز داوطلبی، جواز تجارتی و اسناد  يک نهاد مشاور بايد . 1.1.1
  ضميه نمايد. ديگر را با اظهار عالقمندی 

  تشکيالتی موسسه يا نهاد. چارت . 1.1.2
) قراردداد فعاليت مشابه را در پنج سال اخير باشد را ارائه نمايد. 1اسناديکه نشاندهنده تجربه اجرای حد اقل ( .1.2

  را ضميمهء اظهار عالقمندی خويش نمايد.  و راپور پروژه  مشاور بايد يک کاپی قرارداد
، سروی تغذی،  EPIسروی پوشش  ,AHSتطبيق پروژه های مانند پروژه مشابه چنين تعريف می شود: تطبيق  . 1.2.1

MICS, AMS, DHS, NRVA  .ويا هر سروی مربوط به صحت که در تمام واليات انجام داده باشد 



و يا  JVل مشاور بايد نقش مشخص خويش را که توسط مشاور در ماموريت های مشترک با ساير نهادها به شک
subcontract  .تطبيق گرديده است تشريح نمايد  

  آخرين گزارش تفتيش خارجی در يکی از سه سال اخير. .1.3
  مشاور بايد شامل لست سياه دولت افغانستان نباشد.  .1.4

  
  شرايط اهليت (شايستگی): .1.5

توام با ابراز عالقمندی مشاورين عالقمند اسناد، مدارک مهر و امضا شده شرايط و اهليت را  مقتضيات و اسناد اهليت:
  خويش ارائه نمايند. مشاور شايسته و دارای اهليت به اساس معيارات لست شده فوق ارزيابی می شوند. 

  1398سال  )، در صورتيکه تصفيه ماليات1398يک نقل راجستر ماليه داوطلب، تصديق تصفيه ماليات سال ( . 1.5.1
تحت پروسس  ياتیداوطلب تحت پروسه اداری قرارداشته باشد يک نامه وزارت ماليه را مبنی برينکه تصفيه مال

  قرار دارد ارائه نمايد. 
تعهد نامه امضا شده مبنی براينکه داوطلب از پرداخت ديون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل قرار  . 1.5.2

  ندارد. 
  لب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات. تعهد نامه امضا شده توسط داوط . 1.5.3
تعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکوميت باالثر تخلف در تجارت در خالل دو سال قبل از  . 1.5.4

  اشتراک در داوطلبی. 
صوف و يا يکی از کارمندان و مديران مربوطه وی مطابق وتعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنی بر اينکه م . 1.5.5

  قانون تدارکات محروم نگرديده است.  49ه ماد
در  نادرست معلوماتهر گونه  یاست و برا حيصح EoIارائه شده در  معلومات نکهيبر ا یمشاور مبن تعهد نامه . 1.5.6

افغانستان  ني، مشاور مورد نظر تحت قوان تيموفق جهينت و قرارداد یاجرا نيدر ح ايهر مرحله از روند انتخاب 
  .قرار می گيرد

 
 :مجتمع اي وميمشاوران شرکت کننده به عنوان مشارکت مشترک ، کنسرس مقتضيات . 2

 کي ايمشترک  یگذار هيسرما کيشرکتها در قالب  ريخود با سا تيمشاوران ممکن است در جهت ارتقاء صالح. 2.1
 شود: یم هيرا دارند ، به آنها توص گريد نهادهایبا  مشارکتکنند. اگر مشاوران قصد  یهمکار یمشاور فرع

) را در ی/ مشاور فرع JVآنها ( مشارکت تيو ماه بيو ترک کنندمشخص  بطور واضحرا  یرهبر کيشر . 2.1.1
EOI کنند انيخود ب. 

  مطالبه پيشنهاد تنها به مشاورين شارت ليست شده ارسال می شود.
  

بوقت کابل به آدرس  14:00الي  09:00مشاورين عالقمند ميتوانند جهت کسب معلومات مزيد از ساعت  .1
 ذيل بتماس شوند:

      moph.gov.af-info@gcmu  ايمل به

 از ظهرميباشد. قبل 11ساعت  27/09/2020عالقمندي تاريخ نهايي براي ارئه ابراز  .1
 

و يک نقل زبان انگليسي  شانرا بهعالقمندي  کاپی ابراز 5بايد يک نقل از اصل و موسسات عالقمند :  تسليم دهي .2
ابراز عالقمندی بايد با يک رويه که توسط شخص مسئول دهند.  از ترجمه آن را به يکی از زبان های ملی تسليم

و با صالحيت موسسه مشاور امضا و دارای ٌمهرموسسه باشد ، و در يک پاکت سربسته که نام مکمل پروژه و 
  داشته باشد به آدرس های ذيل تسليم دهند: شماره شناسايی پروژه را

  
  آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي
  افغانستان ، چاراهي مسعود   –منزل دوم، وزارت صحت عامه، کابل 

  آمريت تنظيم کمکها و خدمات مشورتي، صحت وزرات صحت عامه
  شماره تماس:

 318 260 778 93+تيلفون: 


