جمهوری اسالمی افغانستان
وزارت انرژی و آب
ریاست برنامه های آب
سروی دیزاین و اعمار چک دم (بندهای کوچک کنترولی آب ) در ۳۴
والیت کشور
تاریخ  ۹سنبله ۱۳۹۸

مقدمه
هدایت شماره  ۲۳۴مورخ  ۱۳۹۸/۳/۴مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان
هدف  :سروی دیزاین وتطبیق پروژه های بندهای کوچک (چک دم) در  ۳۴والیت به
منظور کاهش خطرات سیالب جمع آوری اب باران  ،جلوگیری فرسایشات خاک ،بهبود
محیط زیست  ،احیا چراگاه ها ،تغذیه آبهای زیر زمینی.

اجراات انجام شده
 ترتیب پالن کاری ،موظف نمودن تیم های سروی دیزاین
 ترتیب کانسپت نوت ،پروپوزل
 فورم جمع آوری ارقام تخنیکی و ترتیب پروپوزل ها

 نمونه های دیزاین تخنیکی
 پروژه های سروی و دیزاین شده ( )۳۳۴به قیمت ( )۵۶ملیون دالر
 جلسات یا کمیته زیر بنآ ،وزارت محترم مالیه ADB ،و تدارکات ملی

 ترتیب پروپوزل های مالی مطابق فارمات های جدید به وزارت مالیه ارسال شده برای هر حوزه یک
پروپوزل ترتیب شده
 تعهدات مالی وزارت محترم مالیه
 تعهدات پیشبرد امور تدارکاتی
 معیاد تطبیق پروژه های مرحله اول  ۲سال

تعداد پروژه ها در پنج حوزه دریائی کشور

تعداد پروژه ها به تفکیک والیات( حوزه های فرعی )
حوزه دریائی

حوزه کابل

حوزه هلمند

والیت
لوگر
کاپیسا
غزنی
لغمان
خوست
ننگرهار
کنر
میدان وردگ
پکیتا
نورستان
کابل
پروان
پکتیکا
پنجشیر
زابل
کندهار
هلمند
ارزگان
دایکندی

پروژه های دیزاین شده
13
16
10
13
12
15
18
12
3
6
50
7
5
5
10
8
2
15
5

حوزه شمال

حوزه پنچ امو

حوزه هریرود مرغاب

بلخ

4

سمنگان

2

فاریاب

5

سرپل

5

جوزجان

4

تخار

17

کندز

5

بدخشان

8

بغالن

8

بامیان

3

بادغیس

21

غور

14

هرات

4

فراه

9

پروژه های تحت مراحل تدارکاتی
شماره

حوزه

تعداد پروژه

1

حوزه عمومی دریایی کابل

76

2

حوزه عمومی دریایی پنج امو

22

3

حوزه عمومی دریایی شمال

20

4

حوزه عمومی دریایی هریرود مرغاب

30

5

حوزه عمومی دریایی هلمند

10

6

مجموع
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اعالن درخواست اسناد برای ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان

عنوان پروژه  :ساختمان چک دم ها در والیات
شماره دعوت به ارزیابی قبلی اهلیت:
ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان برای
پروژه( :ساختمان چک دم ها در والیات ) اشتراک نموده ،پروفایل های شرکت های خویش را به آدرس ذیل تسلیم نمایند.
آدرس :ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب سرک داراالمان ایستگاه سناتوریم  ،کآبل ،افغانستان ،شماره تیلفون +93202522041
درخواست دهنده گان ،پروفایل های خویش را مطآبق شرایط مندرجه اعالن ارزیابی قبلی اهلیت و قانون تدارکات به نشانی فوق
الذکر تسلیم نمایند.
وصول دریافت ابراز عالقمندی و تسلیمی درخواست ها را از تاریخ نشر الی  14روز یعنی  21سنبله  1398ساعت  10:00قبل از
ظهر آخرین معیاد ضرب العجل تسلیمی درخواست ها میباشد تسلیم نمایند  .درخواست های ناوقت رسیده مسترد میگردد.
اسناد ضروری برای درخواست دهنده گان برای ارزیابی قبلی اهلیت شامل:
 .1داشتن جواز معتبر .
 .2ارایه حجم معامالت ساالنه طی پنج سال اخیر
 .3ارایه اسناد تجربه و کارکرد مشابه منحیث قراردادی اصلی در امورساختمانی مشابه با ماهیت پروژه های سیستم آبیاری کانال
های آبیاری چک دم دیوار های استنادی و بند های کوچک
 .4ارایه لست پرسونل
 .5ارایه جدول تجهیزات
نوت :شرکت های ساختمانی جدید االتاسیس نیز میتوانند پروفایل های خویش را به منظور ارزیابی قبلی اهلیت ارایه بدارند.

پروژه های خدمات مشورتی وزارت انرژی و آب
نام قرار داد

شماره

اداره طی مراحل
کننده

1

پروژه تدارکات خدمات مشورتی جهت استفاده در پروگرام شناسایی تهیه و تطبیق پروژه های بهبود فعالیت
سیستم های آبیاری و زراعتی به شمول ایجاد بند های چند منظوره در بسته (الف) شامل (بند آبیاری دومنده ،
پلتونی ،زمه ،و تولید برق گومل ( )1و گومل ())2

2

پروژه تدارکات خدمات مشورتی جهت استفاده در پروگرام شناسایی تهیه و تطبیق پروژه های بهبود فعالیت سیستم
های آبیاری و زراعتی به شمول ایجاد بند های چند منظوره در بسته ( ب) شامل (بند ذخیره و آبیاری علینگار ،بند اداره تدارکات ملی
آبیاری و تولید برق کنتیوا ،بند آبیاری و تولید برق پچیگرام ،پروژه آبیاری وطن گتو ،پروژه آبیاری آبتک)

2

سه بسته مطالعاتی بندها در بسته سی شامل (پروژه آبیاری کوگان ،خاشرود  ،کدنی شین نری ،آبشوره)

اداره تدارکات ملی

4

استخدام کمپنی مشورتی برای نظارت از ساختمان پروژه بند شاه و عروس

اداره تدارکات ملی

5

پروژه دیزاین بند ذخیروی گلبهار پنجشیر

اداره تدارکات ملی

6

اصالح مسیر دریاچه نمک آب ولسوالی نمک آب والیت تخار

اداره تدارکات ملی

7

پروژه  5میگاوات برق سولری والیت پکتیکا

اداره تدارکات ملی

8

پروِژه  5میگاوات برق سولری والیت ارزگان

اداره تدارکات ملی

9

پروژه مطالعات محیط زیستی ،اجتماعی( )ESIAو پالن عملی استمالک اراضی ( )RAPبرای فاز دوم بند کجکی
والیت هلمند

اداره تدارکات ملی

1۰

پروژه تصفیه حساب احجام کاری بند المار فاریاب

اداره تدارکات ملی

اداره تدارکات ملی

پروژه های ساختمانی تحت مراحل تدارکاتی
شماره

نوعیت

شماره قرارداد

شرح تدارکات

تارخ نهایی

1

تدارکات امور ساختمانی

MEW- B112-LOT3

installation of AHS including guard Rooms
Harirud Murgab River Basin

6/7/1398

2

تدارکات امور ساختمانی

MEW-PCU/IRDP-B112-LOT1

Installation of 8 AHS including guard rooms
Kabul River Basin

3/7/1398

3

تدارکات امور ساختمانی

B112-LOT2

Installation of 16 AHS including guard
Rooms, Helmand River

11/6/1398

4

تدارکات امور ساختمانی

MoEW/PD/W020-155-98/L

درخواست اسناد برای ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان برای
پروژه های ساختمان چکدمها در والیات

21/6/1398

5

تدارکات تهیه اجناس

MoEW/PD/G009-98/NCB

پروژه خریداری ( )۶قلم جنس جهت تجهیز صالن کنفرانس
حوزه دریایی والیت بامیان

31/6/1398

6

تدارکات امور ساختمانی

MoEW/PD/W018-98/NCB

پروژه اعمار کانال خواجه احمد اولیا در والیت فراه

16/6/1398

7

Ghurband – Panjsher (Sayad) River Bank
تدارکات امور ساختمانی MEW/PCU/IRDP/ KR-503/NCB/Lot-
Protection scheme in Center, Sayed Khil and
1 &2
Bagram District of Parwan province

16/6/1398

پروژه های ساختمانی تحت مراحل تدارکاتی
شماره

1

نام قرار داد

لین انتقال  22۰کیلوولت تخار  -بدخشان بشمول سب ستیشن های فیض آباد و کشم

اداره طی مراحل کننده

اداره تدارکات ملی

2

تمدید لین انتقال  11۰کیلوولت از ترکمنستان الی خم آب ،تمدید شبکه های توزیعی ولسوالی های قرقین ،خم آب و موری
چاق و احداث سب استیشن خم آب

حکومت با حکومت

3

پروژه فاز اول کانال شاهی والیت لغمان

اداره تدارکات ملی

4

پروژه دکه های گبیونی در قریه کلفکان ولسوالی درقد والیت تخاز

ریاست تدارکات

5

پروژه تحکیم کاری سواحل دره پیشغور ولسوالی خینج والیت پنجشیر

اداره تدارکات ملی

۶

پروژه سایت چهارم قریه لرسرخ ولسوالی کشک کهنه والیت هرات

اداره تدارکات ملی

تشکر از توجه تان

