د افغانستان اسالمی جمهىری دولت
دنشه ئی تىکى پر خالف د مبارزی وزارت

دولت جمهىری اسالمی افغانستان
وزارت مبارزه علیه مىاد مخذر

Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Counter Narcotics
معی
نیت املی واداری

درخواست برای اظهار عالقمندی
)REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI
پروژه برنامه مشارکت مردم در امر مبارزه علیه رایس
موادت ته
مخدریه وتداراکت
خدمات مشورتی – انتخاب شرکتهای مشورتی
عنوان برنامه :فازسوم برنامه مشارکت مردم در امر مبارزه علیه مواد مخدر
نمبر تشخیصیهء پروژهMCN/INL/CS01/QCBS/1396 :
عنوان پروژه :نظارت از نشر اعالنات و پیامهای رادیویی و تلویزیونی
 .1ریاست اطالعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر وجوه کافی را از اداره مبارزه علیه مواد مخدر و تنفیذ
قانون ( )INLسفارت ایاالت متحدهء امریکا بدست آورده که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مصمم است تا قسمتی از
وجوه مورد نظر را برای انتخاب شرکتهای مشورتی جهت نظارت از نشر اعالنات و پیامهای رادیویی و تلویزیونی
بمصرف برساند.
 .2مشخصات پروژه نظارت از نشر اعالنات و پیام های رادیویی و تلویزیونی:
معیارها و مشخصات نظارت در نظر گرفته شده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر/ریاست اطالعات و ارتباط
عامه برای نهاد نظارت کننده قرار ذیل اند:
الف .مجموع زمان نظارت و نشرات:
 .1در مجموع مدت زمان پروسه نظارت از نشرات برای هفت ماه در سه فصل کمپاین آگاهی دهی بطور
مقطعی(از ماه حوت سال  1395الی ماه قوس سال  )1396میباشد .
ب .تعداد چینل های تلویزیونی و استیشن های رادیویی:
.I
.II

.III
.IV

به تعداد  5کانال تلویزیونی در سطح ملی ،عبارت از -1 :طلوع -2 ،آریانا -3 ،شمشاد -4 ،آینه -5 ،نگاه.
به تعداد  5کانال تلویزیونی در سطح محلی/والیات عبارت از -1 :تلویزیون تابان در زون غرب"هرات"-2 ،
هیواد در زون جنوب"قندهار"  -3شرق در زون شرق"ننگرهار" -4 ،سباوون در والیت هلمند ،و مهر در زون
شمال "بدخشان".
به تعداد  3استیشن رادیویی در سطح ملی؛ عبارت از-1 :آرمان -2 ،آریانا و  -3نوا.
به تعداد  12استیشن رادیویی در سطح محلی/والیات عبارت از-1 :فریاد در والیت هرات -2 ،هیواد در
کندهار -3 ،سباوون در هلمند -4 ،سپینغر در ننگرهار -5 ،آمو در بدخشان -6 ،حنظله در بادغیس -7 ،صدای
دوست در نیمروز -8 ،ژال در کنر -9 ،پیوستون در ارزگان -10 ،نسیم در دایکندی -11 ،فریاد در فراه و
 -12میمنه در فاریاب
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ج .مسوولیت های نهاد نظارت کننده نشر پیام های حاوی اضرار مواد مخدر:
.I
.II
.III

.IV

.V

.VI
.VII

نهاد نظارتی مکلف است تا بر اساس تقسیم اوقات که از جانب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر /ریاست اطالعات و
ارتباط عامه ،بدست میآورد ،از نشر اعالنات از طریق رادیو  -تلویزیون ها بدون سکتگی  ،نظارت نماید.
نهاد نظارتی مکلف به ثبت نشر اعالنات از طریق تلویزیون ها و رادیوهای انتخاب شده در پروژه نشراتی در سطح
ملی و محلی به طور  24یا  12ساعته می باشد.
نهاد نظارتی مکلف به نگهداری اعالنات ثبت شده الی سه ماه بعد از ختم نشرات میباشد و در صورت عدم
ضرورت ثبت بعد از درخواست رسمی و کتبی نهاد نظارتی و لزوم دید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر/ریاست
اطالعات و ارتباط عامه ،نهاد نظارتی می تواند ثبت نشرات را از هارد دستگاه حذف نماید.
نهاد نظارتی مکلف به ارایه گزارش به طور هفته وار (در ختم هر هفته) ،ماهوار (الی سه روز بعد از ختم هرماه)
و گزارش نهایی به شکل هارد کاپی(با مهر و امضای رسمی نهاد) و سافت کاپی(ایمیل رسمی نهاد) برای وزارت
مبارزه علیه مواد مخدر/ریاست اطالعات و ارتباط عامه می باشد.
در صورت ضرورت نهاد نظارتی مکلف است قسمت های معین از ثبت نشرات تلویزیون ها و رادیوها در سطح
مرکز و والیات را که در آن مالحظه وجود دارد در دسترس وزارت مبارزه علیه مواد مخدر/ریاست اطالعات و
ارتباط عامه قرار دهد.
نهاد نظارتی مکلف به ارایه گزارش دقیق مطابق جدول که از جانب ریاست اطالعات و ارتباط عامه در اختیار آنان
قرار داده میشود ،میباشد.
در صورت عدم نشر پیام های اضرار مواد مخدر از طریق رادیو و تلویزیون طی یک هفته بطور مداوم ،نهاد
نظارتی مکلف است ریاست اطالعات و ارتباطا ت عامه را در جریان قرار دهند ،تا در فسخ قرارداد تلویزیونها و
رادیو ها اقدام بعمل آید.
 .3ریاست تهیه و تدارکات وزارت مبارزه علیه مخدر حاال از شرکتهای فراهم کننده خدمات مشورتی (مشاورین) تقاضا
مینماید تا عالقمندی خویش را جهت انجام خدمات فوق الذکر ابراز نموده و مشاورین عالقمند باید اسناد و معلوماتی
را که دال بر توانایی و اهلیت اجرای خدمات مورد نظر باشد فراهم نمایند.
 .4معیارات برای شارت لست قرار ذیل است:
الف :شرکت های مشورتی باید ثبت و راجستر شده و دارای جواز معتبر فعالیت بوده باشند.

ب:مشاورین عالقمند مکلف اند تا جهت اثبات توانایی مالی خویش مبلغ ( )450,000افغانی سرمایه نقدی را بشکل بانک
استتمنت و یا تسهیالت اعتباری ( )Line of Creditدر ماه قوس و یا جدی نشان داده و اسناد مهر و مضای شده
را در زمینه ارائه نمایند
ج :شرکت های مشورتی (مشاورین) باید اسناد داشتن توانایی تخنیکی ،ظرفیت و تجربه کارکردن در عرصه فراهم آوری
خدمات مشورتی را داشته باشند.
د :ساختار تشکیالتی اداری مشاورین
ه  :نیروی کاری مجرب و تحصیل کرده ،توانایی تخنیکی و مسلکی الزم برای تطبیق این پروژه.
 .5داوطبان (مشاورین) می توانند همرای داوطلبان (مشاروین) دیگر یکجا شده و بشکل مشترک ( )Joint Ventureو
یا مشاورین فرعی ابراز عالقمندی نمایند .هرگاه داوطلبان و یا مشاورین بشکل مشترک ابراز عالقمندی نمایند در
این صورت داوطلبان /مشاورین مکلف اند تا مسؤول اصلی ( )Lead partnerو یا مشاور فرعی را مشخص
نموده و ترکیب و ماهیت شراکت را در اسناد ابراز عالقمندی ذکر نمایند.

آدرس  :سرک عمومی جالل آباد ،کابل – افغانستان
شماره تماس 0093744383735 :
ایملinfo@mcn.gov.af
سایت :ویبwww.mcn.gov.af

Jalalabad Main Road, Kabul, Afghanistan
Ph: +93 (0) 744383735,
Email: info@mcn.gov.af
URL: www.mcn.gov.af

 .6انتخاب مشاورین با استفاده از روش انتخاب به اساس کیفیت و قیمت ( )QCBSدر مطابقت با احکام طرزالعمل
قانون تدارکات صورت میگیرد.
 .7مشاورین عالقمندی می توانند معلومات بیشتری را در زمینه از ریاست تهیه و تدارکات وزارت مبارزه علیه مواد
مخدر بدست بیاورند.
اسناد ابراز عالقمندی بشکل تحریری در پاکت سربسته باید از تاریخ  13جدی الی  26جدی  1395به ریاست تهیه
و تدارکات تسلیم داده شود و بعد از تاریخ ذکر شده هیچ سندی اخذ نمیگردد.

ترتیب توسط :عزیز هللا پویا
وظیفه :مدیر عمومی تدارکات اجناس
تصدیق توسط :محمد انور رؤفی
وظیفه  :رئیس تدارکات
منظوری توسط مقام وزارت
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