
شماره نشرمرجع تاريخ ختمتاريخ شروعنوعيت تدارکاتنام پروژهشماره

1

داری 21 قلم مواد  پروژه خ
اعاشوی و محروقا سال 
ه مرکز  ل تعل 1398 ل

یوی ت

بار اولمرکز وزارت24/09/139718/10/1397اجناس

2
پروژه خريداری 125 قلم 

قرطاسيه باب
مرکز وزارت1397/9/181397/11/10اجناس

3
پروژه خريداری تيل ديزل 

و پطرول
مرکز وزارت1397/9/181397/10/12اجناس

4
پروژه اعمار تعميرات 

دفاتر برای استفاده کنندگان 
آب

مرکز وزارت1397/9/191397/10/23ساختمان

5
پروژه پرزه جات و 

فلترباب
مرکز وزارت1397/11/9اجناس

6
پروژه کانال ذامه واليت 

پکتيکا
مرکز وزارت1397/10/26ساختمان

مرکز وزارت1397/10/18اجناسمواد اعاشوی7

8
پروژه بند سلطان واليت 

غزنی
مرکز وزارت1397/11/161397/12/11ساختمان

9
پروژ تهيه تيل ديزل و 42 
قلم روغنيات و فلترباب 

وسايط وزارت
مرکز وزارت1397/11/291397/12/22اجناس

10
پروژه تهيه  خريداری 
692 قلم مواد و سامان 
آالت حفظ و مراقبت

مرکز وزارت1397/11/291397/12/22اجناس

اعالنات پروژه های داوطلبی وزارت انرژی و آب در سال مالی 1398

مالحظات



11
خريداری پرزه جات برای 
وسايط مرکز وزارت و 

واحد های دومی
مرکز وزارت1397/11/291397/12/22اجناس

12
خريداری تجهيزات و 

رنگ باب آی تی
مرکز وزارت1397/11/291397/11/25اجناس

13
الت دوم نصب کمره های 
امنيتی تميدی کيبل فايبر 

نوری تعميرات
مرکز وزارت1397/11/291397/11/25اجناس

14
الت سوم ستندرد سازی 
شبکه محلی تعميرات و 

سرور روم وزارت
مرکز وزارت1397/11/291397/11/25اجناس

15
پروژه باز سازی و 

تجهيزات تاالر کنفرانس به 
سيستم مدرن

مرکز وزارت1397/12/81398/1/6ساختمان

16
پروژه اعمار تصفيه خانه 

فاضالب
مرکز وزارت1397/12/81398/1/5ساختمان

17
پروژه اعمار تعمير 

PMOدفتر
مرکز وزارت1397/12/111398/1/13ساختمان

18
پروژه باز سازی ،حفظ و 

مراقبت شبکه برق
مرکز وزارت1397/12/111398/1/10ساختمان

19
پروژه باز سازی ،حفظ و 

مراقبت شبکه آب
مرکز وزارت1397/12/111398/1/10ساختمان

20
پروژه تهيه ضروريات 
دفتری برای سال 1398

مرکز وزارت1397/12/251398/1/25اجناس

21
پروژه محافظتی گبيونی 

دشت قلعه تخار
مرکز وزارت1398/1/31398/1/20ساختمان

22
پرزه جات وسايط وزارت 

و واحدهای دومی آن 
سال1398

بار دوممرکز وزارت1398/1/41398/1/28اجناس

23
پروژه تحکم کاری سواحل 

دريای آمو واقع نقطه صفری 
بندر آی خانم

تاريخ آن تعديل شدبار اولمرکز وزارت1398/1/181398/2/14ساختمان



24
پروژه تحکيم کاری سواحل دريا 
در قريه گلو شتر ولسوالی انجيل 

واليت هرات
بار اولمرکز وزارت1398/1/261398/2/10ساختمان

25
پروژه تحکيم کاری سايت 

چهارم قريه لرسرخ ولسوالی 
کشک کهنه هرات

مرکز وزارت1398/1/181398/2/8ساختمان

26
پروژه تحکم کاری مسير دريای 
در ساحه پيشغور ولسوالی حنج 

پنجشير
مرکز وزارت1398/1/181398/2/4ساختمان

27

پروژه تحکيمات گبيونی سواحل 
دريايی آمو واقع قريه های 

وليداد و کلفگانی های ولسوالی 
درقد واليت تخار

مرکز وزارت1398/3/61398/3/25ساختمان

28
پروژه خريداری قرطاسيه باب 

سال مالی 1398
بار دوممرکز وزارت1398/3/71398/4/5اجناس

29
س  داری (6) قلم ج پروژه خ
س  جهت تجه صالون کنفرا

ان ام ت  حوزه درا وال
ار اولمرکز وزارت1398/3/191398/4/10اجناس

30
داری پرزه جات  پروژه خ

ط مرکز وزارت و  برای وسا
واحد های دو آن

ار سوممرکز وزارت1398/3/191398/4/8اجناس

31
ات، پرزه جات و  پروژه تجه

اب آی   رنگ 
مرکز وزارت1398/3/191398/4/9اجناس

32
پروژه اعمار کانال خواجه احمد 

اوليا در واليت فراه
مرکز وزارت1398/5/291398/6/16ساختمان



33
پروژه اعمار تصفيه خانه 

فاضالب
مرکز وزارت1398/7/141398/8/6ساختمان

34
پروژه خريداری 55000 کيلو 

گرام گاز مايع
مرکز وزارت1398/7/301398/8/23اجناس

35
پروژه خريداری پرزه جات و 
روغنيات اليروبی کانال نهر 

لشکری واليت نيمروز
1398/8/191398/9/14اجناس
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