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The Aga Khan Agency for Habitat-Afghanistan (AKAH-A) invites bids for construction of two emergency stockpiles in Dushi district of 

Baghlan. The details are provided in RFP.  

Expectations  
• Demonstrable experience, financial capacity and staff capability to achieve the construction objectives  

• A financial proposal in local currency. All proposals are deemed valid for 10 days, and cost estimates must be inclusive of all 
taxes  

• The bid security should be valid for one (1) months until the bids evaluation is completed  

Duration  
The duration of the project is expected to be 45 days (1.5 months) right from the issuing of Notice to Proceed (NTP/LoI) (05 

November 2020- 20 December 2020). 

Process  
Interested applicants are requested to collect Request for Proposals (RFP) applications from AKAH’s Operations Department from 
addresse listed below in Kabul or electronically from email listed below. Please request an RFP with an official request letter from the 
company and a copy of AISA certificate or company registration certification by October 29, 2020. Or, the RFP can be requested 
electronically by sending a request to below email addresses along with a scanned copy of said licenses/certifications and introduction 
letter.  

Gul Wali Shahizdad wali.shahizdad@akdn.org  

Admin Department- Kabul Office mobile: +93793717666 

Required documents and information  
The company is expected to provide the following documents and information or the document mentioned in RFP:  

• Technical proposal including methodology of the work  

• Financial proposal with the cost breakdown  

• List of similar projects undertaken by company including supporting data for 3 most relevant examples  

• Resumes of the technical team who will be involved in the projects. 

• Details and profile of the company firm  

• Evidence/copies of required certifications, licenses and credentials of company  

• Clear list of requirements/data/role from Aga Khan Agency for Habitat (AKAH) for the project  

• Signed PRF accepting terms and condition mentioned  

• Submission of 2% of the total bid price against the bid security (only Bank Guarantee will be accepted).  

Criteria: 

• Proponents must acknowledge and understand the procurement rules, regulations, and procedures of the Owner (Aga 

Khan Agency for Habibat) 

• Prices should be all inclusive of taxes 

• Valid account number and bank card would be required should the Proponent is selected 

• Payment by the Owner will be through bank transfer only 

• Questions or clarifications can be submitted via email to wali.shahizada@akdn.org  or at the Pre-Bid meeting. 

How to Apply:  
Applicants must submit bids in sealed envelopes to Pul-e Khumri Office no later than 4:00pm (local time) on October 29, 2020 to the 
address below. Bid opening meeting will be held on November 01, 2020 in AKAH Office in Kabul at 10:00 AM, and all bidders are 
invited to participate.  

 
Office addresses:  
House# 372, Street 10th , Qala-e- Fatullah, Kabul, Afghanistan. 
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در ولسوالی دوشی والیت بغالن، درخواست های شرکت های   دو باب گدام حاالت اضطراراعمارجهت   افغانستان،    -موسسه آقاخان برای اسکان 

  ( ذکر شده است.RFP)  فورم درخواست برای پروپوزلرا میپذیرد. مشخصات این پروژه ها در  واجد شرایط

 

 :از شرکت درخواست دهنده توقعات

 
 .مورد نظر پروژه ، ظرفیت تخنیکی و ظرفیت مالی برای دستیابی به اهدافکافیتجربه داشتن  •

د و برآورد نشومی  قابل اعتبار دانسته  روز  10پیشنهادات برای مدت    تمام،  فرستاده شوند  به واحد پولی افغانیباید  مالی    اتپیشنهادتمامی   •

 .باید شامل مالیات باشدمصارف )این پروژه( 

 باشد.  می  اعتبار، قابل (Bids) درخواستی ها ، الی پروسه ارزیابیماه یک(  تا  Bid Securityپولی پروژه )تضمین  •

 

 :مدت دوام پروژه

 

(، 2020 دیسمبر 20 – رنوامب 5، )  (NTP/LoI)( سر از تاریخ دریافت اجازه نامه کار یک و نیم ماهروز ) 45مدت دوام پروژه در حدود 

 تخمین زده شده است.

 
 پروسه درخواست دهی:

 
معلومات مربوط به این اعالن  را  از مدیریت اداری موسسه   ( وRFP) درخواست پروپوزلدرخواست دهندگان واجد شرایط، میتوانند فورم 

. کمپنی های درخواست دهنده ، و یا بطور الکترونیکی از ایمیل آدرس  ذیل بدست بیاورندکابلاز آدرس ذکر شده در ذیل در  آقاخان برای اسکان،  

 اکتوبر 29ۀ اداره حمایه سرمایگذاری افغانستان )آیسا(، الی باید اسناد مورد نیاز  را ضم درخواست رسمی کمپنی شان معه ی کاپی تصدیق نام

، ذیل، به این موسسه تسلیم نمایند. و یا میتوانند درخواستی شان را ضم کاپی جواز فعالیت کمپنی شان، به صورت انالین به ایمیل آدرس  2020

 بفرستند. 

 
 مسئول بخش اداری:

 کابلدفتر  -گل ولی شاهی زاده

  wali.shahizada@akdn.org ایمیل: 

 93793717666+  تلیفون:  هشمار
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 :اسناد و معلومات مورد نیاز

 
( RFP) پرپوزل برای درخواستاز شرکت درخواست دهنده تقاضا میشود تا اسناد و معلومات ذیل را معه اسناد و معلومات ذکر شده در فورم 

 تهیه نمایند:

 رپوزل تخنیکی به شمول میتودولوژی کاری پ -1

 پروپوزل مالی با جزئیات مصارف -2

 پروژه مشابه  3پروژه های مشابه  تکمیل شده توسط کمپنی ضم ارائه اسناد حمایوی لیست  -3

  خلص سوانح تیم های تخنیکی  -4

 جزئیات و مشخصات کمپنی -5

 ئه اسناد و مدارک مورد نیاز  به شمول اعتبار نامه ها/گواهی نامه ها،  و جواز فعالیت شرکتارا -6

 افغانستان  برای اتمام موفقانه پروژه؛ -آقاخان برای اسکان لیست مشخص نیازمندی ها، اطالعات، و نقش موسسه -7

 ( امضا شده، با پذیرفتن مواد و شرایط مذکورPRFفورم درخواستی خریداری ) -8

 فیصد قیمت مجموعی برای ضمانت )تنها ضمانت بانکی پذیرفته میشود. 2تسلیم دهی  -9

 معیار ها:

 ، مقررات و پالیسی موسسه آقاخان برای اسکان را احترام بگذارند تدارکات درخواست دهندگان باید قوانین •

 باید شامل مالیات باشد ی داده شده در درخواست ها،قیمت ها •

 در صورت انتخاب پیشنهاد دهنده ، حساب بانکی معتبر باید تهیه گردد •

 پرداخت پول فقط از طریق انتقال بانکی انجام می شود •

الت تان را در جلسه قبل  او یا سو ر تماس شویدد فوق الذکر یها این مورد میتوانید به ایمیل آدرس ردر صورت نیاز به معلومات بیشت •

  .از آفرگشایی با افراد مسوول، در میان بگذارید

  
 طریقه درخواست دهی:

 
، به دفتر موسسه آقاخان برای   2020 اکتوبر 29درخواست دهنده گان باید درخواستی های شان را در پاکت های سربسته/ مهر شده، الی تاریخ 

از ظهر دایر   قبلبجه  ده به ساعت  کابل، در دفتر موسسه آقاخان در 2020 نوامبر 1اسکان، به آدرس ذیل تسلیم نمایند. جلسه آفرگشایی به تاریخ 

 .اشتراک کنندر این جلسه،  میتوانند دو تمامی درخواست دهنده گان واجد شرایط  میگردد

 

 372سرک دهم قلعه فتح هللا، خانه نمبر   :کابل - آدرس موسسه آقاخان برای اسکان
 


