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 (EOI) ه مندیعالق ابراز برای درخواست

 مقدمه

و آب کشتور را بدو   یانرژ  یو توسته  ستوتور ها  تیریهم  جانب  سد  تیافغانستتان ک  سستول  (MEWو آب ) یوزارت انرژ

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

برق  یعاس  در عرضتت  صدسات و توستته  ستتوتور انرژ وجودس  یاز فر تتت ها یو تجارب جان  صوتتو تت   یو تونالوژ  یسال

 .دینما  یاستفاده اعظم

والیت   در پروژه برق رستانی ولسوالی های ررری  و صماب  داصلی و صارجی  صوتو تی  یگذار  سترسای   فر تت  ،صرستندیبا    

کیلوستر از ستردد کشتور ترکمنستان الی ولسوالی های   63بطول  KV    110) تمدید لی  انتشال برق با ولتاژجوزجان شتاسل

( را با استتفاده از MVA   17.77  و شتبو  توزیهی MVA  16ادداث دو ست  ستتیشت  کاهشتی با ترفیت کلی    ،ناسبرده

 سراربت  و دفظ  رو  سشتارکت عاس  و صوتوک ک  جان  صوتو تی سستولیت تاسی  سالی، ،رادی، ادداث، برره برداری

 د ررارداد بدو  صواهد داشت اعالن سیدارد.  را الی سهیا  پروژه

 هدف

در رابط  ب  پروژه ناسبرده ررار ذیل صال تت  سی   (REOI)درصواستتت ابراز عالر  سندی ستترسای  گذاری  ای  هدف کلی اعالن  

 گردد.

ب  جان  صوتتو تتی و شتتیوه اشتتتراک آنرا در پروستت  داو،لبی   پروژهای   در سورد جاسع    ارای  سهلوسات ا،الع رستتانی و -1

 بوورت شفاف.

فر تت ها و نیازسندی    با درنظرداشتتجرت ترتی  و تومیل استناد ساایده   جان  صوتو تیبدستت آوردن نظریات سورر   -2

 های فهلی.

  یو ایجاد فر تتت ب  ستترسابالشوه در پروژه های انرژی واجد شتترای    لستتت از عالر  سندان ستترسای  گذارترتی  تری  و  -3

   .داصلی و صارجی  گذاران

 ایجاد زسین  ررابت سرسای  گذاری در فر ت های سوتور انرژی برق در افغانستان.  -4

سدیریت کننده و توسته  دهنده ستوتور انرژی از سترسای  گذاری    دولتی  تمایل و دمایت وزارت انرژی و آب سنحیث نراد -5

 در سوتور انرژی برق.

دریافت نظریات و ارای  پاستته های الزب ب  ستترسای  گذاران در ستتوتور    ب  سنظوردولتی    درج  اول  سهرفی نراد سستتول -6

 سوارد زیر: راجع ب در ای  پروژه  سخوو ا   انرژی برق

i. کار  سحدوده 

ii. سهاسل   ساصتار  و  پیشنرادی  پروژه 

iii. پروژه  با  سرتب  های نگرانی و  صطرات 

iv. داو،لبی و تدارکات پروژه  زسانی  جدول  و شیوه 

در ستترسای     ایشتتان نظریات سورراشتتتراک 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  .  گذاری ای  پروژه و ستایر فر تت های ستوتور انرژی برق استتشبال سی نماید
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ت سوجود در ای  سند ب  هیچ وج   عاسی گردد و ا،ال سرادل  سطابق روانی  نافذه و پالیسی های اسارت اسالسی افغانستان ،ی

 .انرژی و آب در عشد ررارداد بدون ،ی سرادل کاسل پروس  ،بق روانی  سحسوب ن  شود  ب  عنوان نشان  توافق وزارت

 شیوه تدارکات بصورت عموم

 

A. مهلت و ابراز عالقه ارسال یهنمایر 

 :  کنند  ارسال  زیر  ایمیل ،ریق  از را  صود  عالر   اترار  ک  شود  سی  درصواست  سند  عالر   گذاران سرسای   از

    energy.pppunit@mew.gov.af  سشارکت های  ررارداد و  تدارکات  کارشناس شریف،  الردم   سجی  

 در کاپی:

   eng.mahmoody@gmail.com انرژی، های برناس   رئیس  سحمودی،  فرهادانجنیر   (1

   com.@gmail66amin.nasrat: انرژی های  پروژهسشارکت عاس  و صوو ی  آسر   اسی ، اهلل نورت (2

 (.افغانستان  ورت  ب . )بهد از ترر 03:51  ساعتتا    ،{16/01/3202} تا  سندی    عالر  ابراز  ارسال سرلت

 

B. برای درخواست )
ی

ایط )شایستگ  RFQ - واجد شر

a.  در جریان سردل  واجد شترای  (RFQ)   صوی  را نظر ب  ، سترسای  گذاران عالر  سند درصواستت و استناد ضتمیم

 گردیده و استناد آنرا ،بق شترای  و سهیارات تهی  شتده ارزیابی  .  شترای  و سهیارات سطالب  شتده ارستال سی کنند

 .ستشاضیان واجد شرای  در لست نرایی ای  سردل  ررار سی گیرند

b.    نافذه تومیل و ارزیابی استناد سردل  واجد شترای  بودن بوتورت سستتشل از جان  وزارت انرژی و آب ،بق روانی

 .بهد از ا،الع دهی ب  ستشاضیان و اجد شرای  پایان سی یابد

C. پیشنهاد درخواست (RFP)  

a. سردل  درصواستت پیشتنراد(RFP)   شتیوه تدارکات ررابتی بوده ک  با درنظرداشتت سهیارات سردل  واجد شترای(RFQ)    تهشی  سی

،بق سطالب  ب  وزارت  )پیشتنرادات(  شترای  دعوت سی شتوند، استناد الزبت  از سردل  واجد  ر ای  سردل  داو،لبان شتایستدگردد.  

گردیده و داو،لبان واجد  ارزیابی   (RFP،بق سهیارات فنی و سالی تهی  شتده در )  انرژی و آب ارای  سی گردد. استناد ارای  شتده

ر دو سردل  و نازلتری  ریمت فرو   داو،ل  برنده ساایده ب  استاس سهیارات هشترای  در لستت نرایی داو،لبی ررار سی گیرند.  

   برق انتخاب سی گردد.

b.   پس از انتخاب داو،ل  در سردل(RFPررارداد ) PPP نرایی و اسضاء صواهد شد. 

 

 
 

mailto:eng.mahmoody@gmail.com
mailto:nasrat.amin66@gmail.com
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a. روند پیشبرد بعدی پروسه RFQ  وRFP 

RFQ –.1 Phase 

 RFQنشر ا،العی  و نشر سند سهیاری در صواست واجد شرای  

 RFQ  یا  ها  پاسه ارسال سرلت آصری 

RFP –.2 Phase 

 RFPبرای داو،لبان واجد شرای  سردل   PPP سسوده ررارداد نشر  و RFPنشر 

 سالی  و فنی پیشنرادات ارائ 

 انتخاب داو،ل  برنده

 PPP ررارداد اسضای

 

 امتیازات جانب خصوصیصالحیت یا 

  گذاری   سترسای   یا ها  کنسترستیوب بارگ،  با سرارت  های  شترکت ها،  شترکت)  دشوری  یا  دشیشی  اشتخاک  جمل  از  اشتخاک هم 

 .  دهند ارائ   را صود  عالر   اترار  توانند  سی  دارند،  سالی  و  فنی توانایی  ک (  سشترک  های

 .شوندسی سشخص RFQ  پروس  ،ول  در  وارهی شرای   واجد  گذارانسرسای  اگرچ 

 سرسای  گذاران ب  شول ذیل نیا سیتواند اترار عالر  سندی صود را ارای  ب  دهند:

 داشت  باشند.  EPC  یا PPP  عنوان ب   چ   ربلی تجرب   دارای  ک   فنی و  سالی  توانایی با  هایی  شرکت -1

شترکت های دارای ساهیت تجاری با توانایی سالی نیا واجد شترای  اند سشترور بر اینو  شترکت های رراردادی دیگر را  -2

 .برای پر کردن صالء توان فنی سهرفی نماید  (O&M و EPC)سنحیث رراردادی فرعی  

  سالی   تاسی  و  سالی توانایی  شتتواف  کردن پر برای  اینو  بر سشتترور  نیا واجد شتترای   فنی  توانایی  دارای هایشتترکت -3

 .کنند  سهرفی  سالی ناساد  پروژه،

 تجاری

A. مدل PPP 

کلی پروژه عبارت از عشد ررارداد پروژه برق رستتتانی ولستتتوالی های ررری  و صماب والیت جوزجان از برق هدف  

در سدت سشتخص با رو  سشتارکت   اشتت ریمت سناست  و روی  صوب تجاریوارداتی کشتور ترکمنستتان با درنظرد

 عاس  و صوو ی سی باشد. 
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B. پروژه  ساختار 

،وریو  در دال داضتر پی  بینی شتده ستاصتار پروژه ،بق هدف فوق الذکر ب  رو  سشتارکت عاس  و صوتو تی ب  شتر  

 زیر است:

انتشال    -علمیات-شتاسل ستاصت  (BOT)ل ولستوالی های ررری  و صمبب والیت جوزجان با سود  پروژه برق رستانی (1

ررارداد سشتخص سطابق روانی  نافذه و پالیستی اسارت استالسی با داو،ل    در  ،با رو  سشتارکت عاس   صوتو تی

   برنده عشد صواهد شد.

تمدید لی   ،  دیاای  استاستی ستروی وتومیل  )شتاسل    را ناسبردهداو،ل  برنده سستولیت دارد تا پروژه برق رستانی   (2

والیت ررری   و صماب  کیلوستر از ستردد کشتور ترکمنستتان الی ولستوالی های   36بطول    vK110انتشال برق 

سیگاولت اسپیر در ولستوالی ررری  و  16با ترفیت کلی     vK110/20ست  ستتیشت     باب   جوزجان، ادداث دو

برای سدت    سطابق استندر های سلی و بی  المللی  (سیگاولت اسپیر   17.77صماب، تمدید شبو  توزیهی با ترفیت

   .دوسال بهد از عشد ررارداد

هاین  ستتتال برره برداری، دفظ سراربت نموده و   20  الی  پروژه برای سدت ، ازپروژه  داو،ل  برنده بهد از ادداث (3

سطابق ررارداد نرایی از سشتتترکی  برق دریافت و در صتم سهیاد  صوی  را   سفاد(  +ستترسای  گذاری)هاین  ا تتلی  

 نماینده دووست انتشال سیدهد.    سنحیثب  وزارت انرژی و آب  ررارداد تماب دارایی پروژه را بوورت سالم  

نمایند یا تونالوژی صوی  تطبیق    و  تا پروژه را سطابق شترای  با استتفاد از سنابع سالی، فنی  سیتواندداو،ل  برنده   (4

شترکت های دیگر ب  شتول کنسترستیوب یا شتراکت تطبیق نماید    فنی  و  ابع سالیسن  یوی یا دو اینو  با استتفاده از

  برنده  سالی سستولیت رهبری پروژه را بدو  داشتت  باشتد. همننان داو،ل   هسشترور بر اینو  جان  تمویل کنند

دریافت ررو   شترای  و نحوه نماید سشترور بر اینو     تمویلسیتواند رستما  هاین  پروژه را از سنابع سالی ررو   

 .نباشد  افغانستان  صالف روانی  نافذه و پالیسی اسارت اسالسی

  و سهشول   در سردل  نرایی داو،ل  برنده برویت شرای  تهی  شده در اسناد سهیاری داو،لبی و ریمت تهرف  پائی  (5

گردد. ،رز دریافت دوباره هاین  پروژه و سستولیت های تادیات    انتخاب سی  ،ک  با توافق ،رفی  سشتخص سی شتود

 تنظیم سی گردد.  نرایی  در ررارداد  بهد از سذاکرات ،بق روانی  جان  صوو ی  سالیات

سستولیت داشتت  و یا اصذ تماب جواز های تجارتی و ریره بدو  داو،ل  برنده سی باشتد و جان  وزارت در زسین    (6

 فراهم آوری تسریالت ،بق روانی  نافذه همواری سی نماید.  

تحت ناب پروژه سشتتخص تنظیم سی گردد و جان  صوتتو تتی سستتولیت دارد تا ،بق برناس  ریای   تطبیق پروژه (7

 دریق و با در نظرداشت سهیارات فنی و رواعد دشوری، برق با کیفیت سناس  ب  سشترکی  عرض  نماید.

ت بی  دو توافشا  شتتور ترکمنستتتان وفقوزارت انرژی و آب ب  نمایندگی از دووست افغانستتتان در صرید برق از ک (8

ب  جان  صوو ی تسریالت  ،بق روانی  نافذه   و کارسندان فنی  واردات تجریاات  ،انتشال پول صرید برق   و  کشور

 .فرآهم سی نماید
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 :ها سسئولیت و ها نش  (9

 

a.   وزارت انرژی و آب 

 دیده گاه در رابط  ب  ،ر  و تطبیق پروژه  کننده  ارای  ▪

 .نیاز پروژه بدون هیچ گون  سوانع ب  جان  صوو یاعطای دق برره برداری، زسی  سورد   ▪

 .زسی  و دارایی های باری ساندهو   سالک نرایی پروژهسنحیث   ▪

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

 .نظارت بر ررارداد جرت دوول ا،مینان از ارای  صدسات ب  کیفیت و کمیت ،بق سفاد ررارداد ▪

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

b.  صوو ی  شریک   

 برناس  ریای و ،رادی پروژه ب  اساس دید گاه وزارت انرژی و آب ▪

 وجوه سالی  تمویل  ▪

 پروژه دس  اجرای ارای  تضمی  ▪

  ساصت و تاسیسات پروژه و توسه  آن  تومیل ▪

 اصذ و نگرداری بیم  ب  سنظور تسریل پروژه ▪

 تطبیق کننده پروژهسسولیت برره برداری و سدیریت تاسیسات با استفاده از سنابع   ▪

 .رعایت روانی  و سشررات ،بق ررارداد ▪

 .  د رراردادپس از صتم سهیاتسلیم دهی تماب دارایی پروژه ب  سالک پروژه   ▪
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C.  تسلیم دهی نهایی پروژه 

های پروژه را بوتورت ستالم   یپس از صتم سهیاد برره برداری پروژه، ستوتدی ررارداد ،بق سفاد ررارداد تماب دارای

ب  جان  سالک پروژه تستلیم سی دارد. و سالک پروژه  تالدیت دارد تا ررارداد برره برداری با شترکت تطبیق کننده  

 با شرای  ربلی یا بازنگری شرای  تمدید نماید.

D. ارسال الزامات EOI 

 :کنند  ارسال EOI از بخشی عنوان ب  را زیر اسناد شود سی درصواست سند  عالر  گذاران سرسای  از

 عالر ؛ ابراز ناس  -1

 کار؛ و کس  سجوز سهتبر کاپی -2

 شرکت؛ سشخوات -3

  شرکت س  سال اصیر سالی تفتی  گاار   -4

  الدیت ناس ، شخص نماینده شرکت -5

 

E. و شفاف سازی  ) پیشنهادات( ارزیابی اسناد 

 .کند ارزیابی سی وزارت انرژی و آب سایر اسناد عالر  سندان را سطابق سطالب  بوورت دریق  .1

صواستت  در عالر  سند   سمو  استت وزارت انرژی و آب از سترسای  گذارها   سندی  در جریان ارزیابی ابراز عالر  .2

 توضیحات بیشتر سطالب  نماید.

 

F.  در ارزیابی اسنادصالحیت وزارت انرژی و آب 

ابراز عالر  سندی را تائید و یا رد نماید  ضمایم  و  وزارت انرژی و آب ب  ،ور سستشل  الدیت دارد تا اسناد .1

و همننان وزارت  تتالدیت دارد ابراز عالر  سندی ک  داوی سهلوسات نادرستتت و گمراه کننده باشتتد رد  

 . نماید 

   شتتریک   ب  آنرا  عالر  سند   داو،لبانسطالب   و  ضتترورت  دستت  وزارت انرژی و آب نتایج ارزیابی استتناد را   .2

 .سی سازد

 

 


