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  (EOI) ه مندیعالق  ابراز برای درخواست

 مقدمه

و آب کشتور را بدو   یانرژ  یو توسته  ستوتور ها  تیریهم  جانب  مد  تیمستولافغانستتان ک     (MEWو آب ) یوزارت انرژ

منابع   یریها همواره تال  نموده، با بوار گ  ربنایدر توسته  ز  یکشتور و نش  مورر جان  صوتو ت   تیدارد . با درک وضته

برق  یانرژعام  در عرضتت  صدمات و توستته  ستتوتور   وجودم  یاز فر تتت ها یو تجارب جان  صوتتو تت   یو تونالوژ  یمال

 .دینما  یاستفاده اعظم

احداث   )شتامل  پوتیواوالیت   مرکزدر پروژه برق رستانی    داصلی و صارجی  صوتو تی  یسترمای  گاار  فر تت  ،صرستندیبا 

شتبو   ، تمدید   کیلومتر شترر شترن  مرکز والیت پوتیوا 10منطش   در     10MWالی    تولید برق آفتابی ب  ظرفیت  دستتااه

با استتفاده از رو  مشتارکت عام  و صوتوه ک  جان    (شتبو  توزیهی در مرکز و هرار ولستوالی در هرار مرحل   متوست  و

را الی مهیاد قرارداد بدو  صواهد  پروژه  مراقبت  و حفظ صوتتو تتی مستتولیت تامی، مالی،  راحی، احداث، برره برداری

 داشت اعالن میدارد.  

 هدف

در رابط  ب  پروژه نامبرده قرار ذیل صال تت  می   (REOI)درصواستتت ابراز عالق  مندی ستترمای  گااری  ای، هدف کلی اعالن  

 گردد.

ب  جان  صوتتو تتی و شتتیوه اشتتتراک آنرا در پروستت  داو لبی   پروژهای،  در مورد جامع    ارای  مهلومات ا الع رستتانی و -1

 بوورت شفاف.

فر تت ها و نیازمندی    با درنظرداشتتجرت ترتی  و تومیل استناد مزایده   جان  صوتو تیبدستت آوردن نظریات مورر   -2

 های فهلی.

  یو ایجاد فر تتت ب  ستترمابالشوه در پروژه های انرژی واجد شتترای    لستتت از عالق  مندان ستترمای  گاارترتی  تری  و  -3

 .داصلی و صارجی  گااران

 ایجاد زمین  رقابت سرمای  گااری در فر ت های سوتور انرژی برق در افغانستان.  -4

مدیریت کننده و توسته  دهنده ستوتور انرژی از سترمای  گااری    دولتی  تمایل و حمایت وزارت انرژی و آب منحیث نراد -5

 در سوتور انرژی برق.

دریافت نظریات و ارای  پاستته های الزب ب  ستترمای  گااران در ستتوتور    ب  منظوردولتی    درج  او   مهرفی نراد مستتو  -6

 موارد زیر: راجع ب در ای، پروژه  مخوو ا   انرژی برق

i. کار  محدوده 

ii. مهامل   ساصتار  و  پیشنرادی  پروژه 

iii. پروژه  با  مرتب  های نارانی و  صطرات 

iv. داو لبی و تدارکات پروژه  زمانی  جدو   و شیوه 

در ستترمای     ایشتتان نظریات مورراشتتتراک کنند گان جان  صوتتو تتی داصلی و صارجی و وزارت انرژی و آب از تماب  در اصیر 

ستایر پروست  های داو لبی و تدارکاتی پروژه ها  .  گااری ای، پروژه و ستایر فر تت های ستوتور انرژی برق استتشبا  می نماید
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ت موجود در ای، سند ب  هیچ وج   عامی گردد و ا ال مراحل  مطابق قوانی، نافاه و پالیسی های امارت اسالمی افغانستان  ی

 .انرژی و آب در عشد قرارداد بدون  ی مراحل کامل پروس   بق قوانی، محسوب ن  شود  ب  عنوان نشان  توافق وزارت

 شیوه تدارکات بصورت عموم

A. مهلت و ابراز عالقه ارسال یهنمایر 

 :  کنند  ارسا   زیر  ایمیل  ریق  از را  صود  عالق   اظرار  ک  شود  می  درصواست  مند  عالق   گااران سرمای   از

   energy.pppunit@mew.gov.af  مشارکت    های  قرارداد  و  تدارکاتارشد    کارشناس  شریف،  الرحم،  مجی محترب   

 در کاپی:

    meng.mahmoody@gmail.co  انرژی، های برنام   رئیس  محمودی،  فرهادانجنیر  محترب   (1

   nasrat.amin66@gmail.com: انرژی های  پروژهمشارکت عام  و صوو ی  آمر   امی،، اهلل نورتمحترب   (2

 (.افغانستان  وقت ب . )بهد از ظرر 15:30ساعت تا    ،{16/01/3202} تا  مندی    عالق  ابراز  ارسا  مرلت

 

B. برای درخواست )
ی

ایط )شایستگ  RFQ - واجد شر

a.  در جریان مرحل  واجد شترای  (RFQ)   صوی  را نظر ب  ، سترمای  گااران عالق  مند درصواستت و استناد ضتمیم

 گردیده و استناد آنرا  بق شترای  و مهیارات تهی، شتده ارزیابی  .  شترای  و مهیارات مطالب  شتده ارستا  می کنند

 .متشاضیان واجد شرای  در لست نرایی ای، مرحل  قرار می گیرند

b.   نی، نافاه  بوتتورت مستتتشل از جان  وزارت انرژی و آب  بق قوا  ؛ارزیابی استتناد واجد شتترای  بودندر مرحل

 .ب  متشاضیان واجد شرای  پایان می یابدی   تومیل و بهد از ا الع

C. پیشنهاد درخواست (RFP)  

a. مرحل  درصواستت پیشتنراد(RFP)  ک  با درنظرداشت مهیارات مرحل  واجد شرای   ؛شتیوه تدارکات رقابتی بوده(RFQ)    تهشی  می

 بق مطالب  ب  وزارت  )پیشتنرادات(  شترای  دعوت می شتوند، استناد الزبت  از مرحل  واجد  ر ای، مرحل  داو لبان شتایستدگردد.  

گردیده و داو لبان  ارزیابی   (RFPو مالی تهی، شتتده در ) تخنیوی بق مهیارات   انرژی و آب ارای  می گردد. استتناد ارای  شتتده

ت هر دو مرحل  و نازلتری، قیمت داو ل  برنده مزایده ب  استتاس مهیاراواجد شتترای  در لستتت نرایی داو لبی قرار می گیرند.  

   فرو  برق انتخاب می گردد.

b.   پس از انتخاب داو ل  در مرحل(RFPقرارداد ) PPP نرایی و امضاء صواهد شد. 

 

 

 
 

mailto:energy.pppunit@mew.gov.af
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a. روسهروند پیشبرد بعدی پ RFQ و RFP 

RFQ –.1 Phase 

 RFQنشر ا العی  و نشر سند مهیاری در صواست واجد شرای  

 RFQ  یا  ها  پاسه ارسا  مرلت آصری،

RFP –.2 Phase 

 RFPبرای داو لبان واجد شرای  مرحل   PPP مسوده قرارداد نشر  و RFPنشر 

 مالی  و فنی پیشنرادات ارائ 

 انتخاب داو ل  برنده

 PPP قرارداد امضای

 

 امتیازات جانب خصوصیصالحیت یا 

  گااری  سترمای   یا  ها  کنسترستیوب بزرگ،  با مرارت  های شترکت  ها،  شترکت)  حومی  یا  حشیشی  اشتخاه جمل   از  اشتخاه هم 

 .  دهند ارائ  را  صود  عالق   اظرار توانند  می  دارند،  مالی و  تخنیوی توانایی  ک (  مشترک  های

 .شوندمی  مشخص RFQ پروس    و   در  واقهی  شرای  واجد  گاارانسرمای  ه   اگر

 ارای  دهند: سرمای  گااران ب  شول ذیل نیز میتواند اظرار عالق  مندی صود را

 داشت  باشند.   EPC  یا PPP  عنوان ب  ه   قبلی تجرب   دارای  ک   تخنیوی و  مالی  توانایی با  هایی  شرکت -1

شترکت های دارای ماهیت تجاری با توانایی مالی نیز واجد شترای  اند مشترور بر اینو  شترکت های قراردادی دیار را  -2

 .مهرفی نماید  تخنیویبرای پر کردن صالء توان   (O&M و EPC)منحیث قراردادی فرعی  

  مالی   تامی، و  مالی توانایی  شتواف  کردن پر برای  اینو   بر  مشترور  نیز واجد شترای   تخنیوی توانایی  دارای  هایشترکت -3

 .کنند  مهرفی  مالی نامزد  پروژه،

 تجاری

A. مدل PPP 

اشتت قیمت مناست  و روی   درنظردبا    پوتیواوالیت    رستانی مرکزکلی پروژه عبارت از عشد قرارداد پروژه برق  هدف  

 در مدت مشخص با رو  مشارکت عام  و صوو ی می باشد.  صوب تجاری

B. پروژه  ساختار 

 وریو  در حا  حاضتر پی  بینی شتده ستاصتار پروژه  بق هدف فوق الاکر ب  رو  مشتارکت عام  و صوتو تی ب  شتر  

 زیر است:
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رو  مشتارکت عام    انتشا  با    -برره برداری-اعمارشتامل    (BOT)   با مود  پوتیواوالیت   مرکز  پروژه برق رستانی (1

   قرارداد مشخص مطابق قوانی، نافاه و پالیسی امارت اسالمی با داو ل  برنده عشد صواهد شد.  در  ،صوو ی

احداث دستتااه تولید    ،دیزای، استاستی ستروی و)شتامل   را نامبردهداو ل  برنده مستولیت دارد تا پروژه برق رستانی   (2

شتبو  متوست  و تمدید  کیلومتری شترر شترن  مرکز والیت،  10میااوات در منطش    10برق آفتابی باظرفیت الی  

 .سا  بهد از عشد قراردادیک  برای مدت    مطابق استندر های ملی و بی، المللی (توزیهی انرژی برق

در هرار مرحل  با   را  میتواند پروژه متاکره انرژیجان  صوتو تی با موافش  مالک پروژه حست  تشاضتای موترف  (3

   میااوات تطبیق نماید.  2.5ظرفیت تولیدی  

هزین  ستتتا  برره برداری، حفظ مراقبت نموده و   20  الی  پروژه برای مدت ، ازپروژه  داو ل  برنده بهد از احداث (4

مشتتترکی، برق دریافت و در صتم مهیاد  مطابق قرارداد نرایی از  صوی  را   مفاد(  +ستترمای  گااری)هزین  ا تتلی  

 نماینده حوومت انتشا  میدهد.    منحیثب  وزارت انرژی و آب  سالم    فها  و قرارداد تماب دارایی پروژه را بوورت

تونتالوژی صوی  تطبیق   و  تخنیویتتا پروژه را مطتابق شتتترای  بتا استتتتفتاد از منتابع متالی،   میتوانتدداو لت  برنتده   (5

شترکت های دیار ب  شتول کنسترستیوب یا شتراکت   تخنیوی  و  ابع مالیمن  یوی یا دو  استتفاده ازنمایند یا اینو  با 

مالی مستولیت رهبری پروژه را بدو  داشتت  باشتد. همننان    هتطبیق نماید مشترور بر اینو  جان  تمویل کنند

شتترای  و نحوه  نماید مشتترور بر اینو     تمویلمیتواند قستتماه هزین  پروژه را از منابع مالی قرو     برنده  داو ل 

 .نباشد  افغانستان  دریافت قرو  صالف قوانی، نافاه و پالیسی امارت اسالمی

  و مهشو    در مرحل  نرایی داو ل  برنده برویت شرای  تهی، شده در اسناد مهیاری داو لبی و قیمت تهرف  پائی، (6

گردد.  رز دریافت دوباره هزین  پروژه و مستولیت های تادیات    انتخاب می  ،ک  با توافق  رفی، مشتخص می شتود

 تنظیم می گردد.  نرایی  در قرارداد  بهد از مااکرات  بق قوانی، جان  صوو ی  مالیات

مستولیت داشتت، و یا اصا تماب جواز های تجارتی و ریره بدو  داو ل  برنده می باشتد و جان  وزارت در زمین    (7

 فراهم آوری تسریالت  بق قوانی، نافاه همواری می نماید.  

تحت ناب پروژه مشتخص تنظیم می گردد و جان  صوتو تی مستولیت دارد تا  بق برنام  ریزیدقیق    تطبیق پروژه (8

 و قواعد حشوقی، برق با کیفیت مناس  ب  مشترکی، عرض  نماید.  تخنیویداشت مهیارات  و با در نظر
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 :ها مسئولیت و ها نقش (9

 

a.   وزارت انرژی و آب 

 دید گاه در رابط  ب   ر  و تطبیق پروژه  کننده  ارای  ▪

 .اعطای حق برره برداری، زمی، مورد نیاز پروژه بدون هیچ گون  موانع ب  جان  صوو ی ▪

 .زمی، و دارایی های باقی ماندهو   مالک نرایی پروژهمنحیث   ▪

 .برای جان  صوو ی انرژی برق   دور جوازهای مورد نیاز ▪

 .نظارت بر قرارداد جرت حوو  ا مینان از ارای  صدمات ب  کیفیت و کمیت  بق مفاد قرارداد ▪

 . صوو ی در جریان برره بردارینظارت و اعما  تطبیق شاصص های فنی و ریر فنی در محدوده کاری جان   ▪

 

b.  صوو ی جان   

 برنام  ریزی و  راحی پروژه ب  اساس دید گاه وزارت انرژی و آب ▪

 وجوه مالی  تمویل  ▪

 پروژه حس، اجرای ارای  تضمی، ▪

  ساصت و تاسیسات پروژه و توسه  آن  تومیل ▪

 اصا و نارداری بیم  ب  منظور تسریل پروژه ▪

 تطبیق کننده پروژهمسولیت برره برداری و مدیریت تاسیسات با استفاده از منابع   ▪

 .رعایت قوانی، و مشررات  بق قرارداد ▪

 .  د قراردادپس از صتم مهیاتسلیم دهی تماب دارایی پروژه ب  مالک پروژه   ▪
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C.  تسلیم دهی نهایی پروژه 

های پروژه را بوتورت ستالم   یمفاد قرارداد تماب دارایپس از صتم مهیاد برره برداری پروژه، متوتدی قرارداد  بق  

ب  جان  مالک پروژه تستلیم می دارد. و مالک پروژه  تالحیت دارد تا قرارداد برره برداری با شترکت تطبیق کننده  

 با شرای  قبلی یا بازناری شرای  تمدید نماید.

D. ارسال الزامات EOI 

 :کنند  ارسا  EOI از بخشی عنوان ب  را زیر اسناد شود می درصواست مند  عالق  گااران سرمای  از

 عالق ؛ ابراز نام  -1

 کار؛ و کس  مجوز مهتبر کاپی -2

 شرکت؛ مشخوات -3

  شرکت س  سا  اصیر مالی تفتی  گزار   -4

  الحیت نام ، شخص نماینده شرکت -5

 

E. و شفاف سازی  ) پیشنهادات( ارزیابی اسناد 

 .کند ارزیابی می وزارت انرژی و آب سایر اسناد عالق  مندان را مطابق مطالب  بوورت دقیق  .1

صواستت  در عالق  مند   ممو، استت وزارت انرژی و آب از سترمای  گاارها   مندی  در جریان ارزیابی ابراز عالق  .2

 توضیحات بیشتر مطالب  نماید.

F.  در ارزیابی اسنادصالحیت وزارت انرژی و آب 

ابراز عالق  مندی را تائید و یا رد نماید  ضمایم  و  وزارت انرژی و آب ب   ور مستشل  الحیت دارد تا اسناد .1

و همننان وزارت  تتالحیت دارد ابراز عالق  مندی ک  حاوی مهلومات نادرستتت و گمراه کننده باشتتد رد  

 . نماید 

   شتتریک   ب  آنرا  عالق  مند   داو لبانمطالب   و  ضتترورت  حستت  وزارت انرژی و آب نتایج ارزیابی استتناد را   .2

 .می سازد

 

 


