
 

 (OPHCDمؤسسه ارتقاء صحت و انکشاف جامعه )

 درخواست قیمت برای موتر کرائ  

 خالصه .1

OPHCD-RFQ#02-2022  نمبر  RFQ  

 عنوان (RFQدرخواست برای تهیه و تدارک یک عراده موتر کرایی )

  تهیه و تدارک یک عراده موتر  ، به  2010ایل  2000 مودل رسایچه/فیلدرنوع  کرایی

 .شمول درایور

 موسسه ( ارتقاء صحت و انکشاف جامعهOPHCD)  ولسوایل های  والیت ارزگان، در

باب مرکز  ۱۰که در این ولسوایل ها   ،چوره، خاص ارزگان، شهید حساس و دهراود 

 را مدیریت میکند. صیح 

  سفر مینمایند و در موتر کرایی ماهانه اقآل یکبار به هرییک ازین کلینک ها جهت نظارت

ی میباشد.  ز مرصوف امورات روزمره دفیر  داخل شهر ترینکوت نی 

 مشخصات وساحات کاری

Dec 03, 2022 وع اعالن  تاری    خ شر

Dec 08, 2022   تاری    خ ختم اعالن 

 

 موسسه ارتقاء صحت و انکشاف جامعه ) .2
ی
 (OPHCDمعرف

، غی  سیایس و مستقل است. مؤسسه ارتقاء OPHCDمؤسسه ارتقاء صحت و انکشاف جامعه ) دولتر ( یک مؤسسه غی 

دولتر  4160تأسیس شده و با شماره ثبت  2017در سال  OPHCDصحت و انکشاف جامعه  در ریاست انجوهای غی 

ز در وز   به ثبت رسیده است.  762افغانستان با شماره امارت اسالیم  ارت صحت عامه دولتوزارت اقتصاد و همچنی 

دولتر و غی  OPHCDهدف عمده موسسه ارتقاء صحت و انکشاف جامعه ) انتفایع عرضه ( به عنوان یک نهاد اجتمایع غی 

 ، دوستانه به انسانهای نیازمند جامعه بدون درنظر داشت تعلقات سیایس، قویم، نژادی، لسایز خدمات داوطلبانه و بشر

فت میباشد.  از طریقسمتر  ی فعال در باسازی و اعمار مجدد ترقر و پیشر  سهم گی 

ی یک عOPHCDدفیر ارتقاء صحت و انکشاف جامعه ) راده موتر کرایی برای ارائه خدمات به پروژه ( به دنبال به کرایه گی 

ز معافیت کتلویخدمات تقویه خدمات  و تطبیق  شده واکسیناسیون از طریق عرضه خدمات صیح اسایس مدغمو  روتی 

 پرواګرام های وقایه و تداوی سؤتغذی در ولسوایل های چوره، خاص ارزگان، شهید حساس و دهراود والیت ارزگان میباشد. 

ایط:  اشخاص واجد  .3  شر

 / اک نمایند. حکیمتمام اشخاص حقیقر کت های ترانسپوریر میتوانند در این اعالن اشیر  ، رسر

 



 

 مشخصات موتر:  .4

  باشد.  2010ایل  2000، و مودل آن دارای اسناد کامل و پاک باشد 

  .موتر باید دست افغانستان )چپ(، و پطرول باشد 

  نفر و یا بیشیر از آن.  5تعداد مسافر 

 ایمتز باشد.  دارای کمربند های 

  .دارای ای یس و بخاری فعال باشد 

 ( باشد. دارنده مجهز به سیستم ضد حریق )بالون ضد آتش 

  .مجهز به بکس کمک های اولیه باشد 

  ،) ورت جمجهز به تایر اضاقز )استپتز ه وساییل که در مسی  های سفر ضز  .است میباشدک و غی 

 

 مشخصات درایور:  .5

 معککککککرقز نمایککککککد مالکککککک  مککککککوتر بایککککککد خککککککود  یککککککا هککککککم شککککککخ  
 
کککککککه مشخصککککککات   قابککککککل اعتمککککککاد دیاککککککر را جهککککککت درایوری/راننککککککد 

 ذیل داشته باشد: 

 الیسنس( باشد.  ، متعهد درایور باید شخ  مسلیک و آموز  دیده( 
 
 و دارای جواز راننده  

  درایور باید بتواندLog Book  .موتر را تکمیل کند، و آن را امضا کند 

  درایور باید با طرزالعمل های امنیتر مؤسسهOPHCD  وی نکردن از موافقت کند و آنرا بپذیرد. در صورت پی 

 طرزالعمل های مؤسسه، مؤسسه حق دارد در آن زمان قرارداد را فسخ نماید. 

   ورت کارمندان را به مسی  موسسه حضور داشته و نظر به ضز
در جریان ساعات رسیم درایور باید در دفیر

 ان برساند. ش

  ترافییکباید طبق مقررات  درایور  
 
از  کارمندانکند و برای ایمتز    درایوری OPHCDهای  رهنمود  و رانند 

 با رسعت اجتناب کند. 
 
 رانند 

  قرارداد باعث فسخ قرارداد یم شودواد ماعتنایی به  یی  ،درایور ، رفتار نادرست مندان موسسهشکایت کار. 

 

 :ساحه کاری و مسؤلیت ها .6

باب  ۱۰ ولسوایل های چوره، خاص ارزگان، شهید حساس و دهراود در والیت ارزگان،را  تحت این پروژه OPHCDموسسه 

 بنآ:  مرکز صیح را مدیریت میکند 

  که ممکن در جریان نظارت   سفر مینمایند موتر کرایی ماهانه اقآل یکبار به هرییک ازین کلینک ها جهت نظارت

ز در ساحه بماند.   شبانه و بعضآ روزهای جمعه نی 

  ی میباشد. موتر کرایی ز مرصوف امورات روزمره دفیر  در داخل شهر ترینکوت نی 

  .ز سفر کند  موتر کرایی ممکن در ریککککع یکبار به والیت کندهار نی 

  غی  رسیم/کاری  روزها و وقت هایمال  موتر مکلف است وسیله نقلیه کرایه داده شده را به طور منظم، در

 رسیم باشد.  اماده برای کار در روزهای ترمیم و 

  ز بوده، و در صورت نیاز ممکن  شنبه 5روزهای کاری از شنبه ایل  در ساحه بماند. روز های جمعه نی 

 



 

 ترمیم و مصارف موتر:  .7

 باید موتر دیګر توسط کرایه  ،در صورت نیاز به هرگونه ترمیم و ناهداری یا رسویس در طول ساعات کاری

شود. عدم انجام این کار منجر به عدم پرداخت برای روزهایی   دادهدهنده/قراردادی در اختیار موسسه قرار 

س نیست، خواهد بود.   که وسیله نقلیه در دسیر

   داردنقلیه آن تحت این قرارداد  وسیله تمام ترمیم و ناهدارییت نقلیه مسئول وسیلهمال. 

  دارد بشمول یب به وسیله نقلیه یا آسترافییک مال  وسیله نقلیه کلیه مسئولیت ها را در قبال هر گونه حادثه

ر میګردد.  مشؤلیت در مقابل اشخاص ثالث و یا کارمندان   موسسه که در جریان حادثه مترصز

 تصادف/  ساعت وسیله نقلیه باید تعویض شود.  6ظرف  در صورت بروز خرایی

  ه بر عهده مال  تمام هزینه های وسیله نقلیه اعم از حقوق درایور، مرصف تیل، ترمیم، ناهداری و غی 

 موتر/وسیله نقلیه یم باشد. 

  ترمیم و ناهداری باید زمایز انجام شود که وسیله نقلیه و درایور در حال انجام وظیفه نیستند یا در موارد

 . OPHCDاضطراری هنگام انجام وظیفه بدون ایجاد مزاحمت عمده برای کارکنان 

 مال  موظف است وسیله ن ، انجام امور در اختیار قلیه دیاری را برای در صورت بروز هرگونه مشکل فتز

 .موسسه قرار دهد

 تاری    خ تسلییم درخواست اعالن:  .8

کت های ترانسپوریر و اشخاص انفرادی میتوانند بعد از تکمیل فورم درخواستر  آنرا به زبان پشتو/دری یا انگلییس تمام رسر

 ارسال کنند.   cdlogist@gmail.comophبه آدرس ایمیل 

 به دفیر والیتر موسسه ارتقاء صحت و انکشاف جامعه 
ً
و یا هم متقاضیان میتوانند درخواست خویش را مستقیما

(OPHCD .تسلیم نماید ) 

 :  ارزگان-نکوتی، تر 4، ناحیه 8، بالک نمیی 18خانه نمیی  آدرس دفبر والیتر

وع اعالن:   ،2022دیسمیی  03، مطابق 1401قوس  12روز شنبه  تاری    خ شر

 .2022دیسمیی  08، مطابق 1401قوس  17روز پنج شنبه  تاری    خ ختم اعالن: 
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      List of Quoted   قیمت ارایه شده 
 Price 

 Request for Quotation قیمت در خواست 

 
م                                                محبر

ما!   محبر
 

به تعداد یک  OPHCDمؤسسه ارتقاء صحت و انکشاف جامعه 
ثابت بدون   2010 - 2000عراده موتر نوع )رسایچه/فیلدر( مادل

 و لیسنس 
 
ز اسناد ترافییک جواز رانند  عوارض تخنییک باداشیر

دریوری پاک بدون مشکل قانویز با درایور و مصارف از قبیل تیل، 
د روغنیات، معا  درایور، جا ی بود و با  درایور، برای بیشیی

ز معافیت کتلوی )واکسیناسیون(  امورات پروژه تقویه خدمات روتی 
از طریق عرضه خدمات صیح اسایس مدغم، و تطبیق پرواګرام 
های وقایه و تداوی سؤتغذی در ولسوایل های ولسوایل های 

ورت چوره، خاص ارزگان، شهید حساس و دهراود والیت ارزگان  ضز
 دارد. 

م که  کت های ترانسپوریر و متقاضیان انفرادی محیر آنعده از رسر
طنامه را مطالعه  خواهان به کرایه دادن وسایت مذکور باشند، رسر

ین نرخ خویش را ارایه نمایند.   نموده، نازلیر
طنامه را مطالعه نموده و  نوت: لطفا قبل از ارایه نمودن نرخ رسر

 امضاء نمائید. 
 
 
 

ام  بااحیر
 OPHCDموسسه ارتقاء صحت و انکشاف 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


