جدول معلىمات پروژه های بزرگ دافغانستان برشنا شرکت
آمریت پروژه های بانک جهانی
شماره

نام پروژه

موقیعت

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

ظرفیت پروژه

هزینه مالی

1

دیزاین ،ساختمان و نصب و منتاژ چهار سب استیشن در ولسوالی های اوبه،
کرخ ،چشت شریف و پشتون زرغون والیت هرات

والیت هرات

20/05/1396

20/03/1398

فی سب استیشن
MV 10

)8,014,992,20 (USD

تمویل کننده

چگونه گی پیشرفت پروژه

بعد از تکمیل مراحل تدارکاتی این پروژه به تاریخ
 18سرطان سال جاری ازسوی  NPCمورد تائید
بانک جهانی قرار گرفت .اکنون کار جهت ترتیب قرارداد پروژه
ادامه داشته و الی  15یوم با کمپنی برنده قرارداد
امضا خواهد شد.

به چه تعداد مشترکین بهره مند میشوند

کمپنی قراردادی ،نظارت کننده

123,000.00

M/s Aster Private Limited & State
)Corps (JV

2

تمدید لین انتقال  KV 110به طول  KM 25به ولسوالی کرخ والیت هرات

والیت هرات

20/05/1396

20/03/1398

به طول 110KV
25KM

)3,950,336 (USD

بعد از تکمیل مراحل تدارکاتی این پروژه به تاریخ
 18سرطان سال جاری ازسوی  NPCمورد تائید
بانک جهانی قرار گرفت .اکنون کار جهت ترتیب قرارداد پروژه 123,000.00
ادامه داشته و الی  15یوم با کمپنی برنده قرارداد
امضا خواهد شد.

M/s Atlas Afrooz Sharq Company

3

تهیه و تدارک اجناس شبکه  KV 20/0.4ولسوالی های اوبه ،کرخ ،چشت
شریف و پشتون زرغون

والیت هرات

20/05/1396

20/01/1397

شبکه های 20KV
و 0.4KV

)USD( 4,304,201.65

بعد از تکمیل مراحل تدارکاتی این پروژه به تاریخ
 18سرطان سال جاری ازسوی  NPCمورد تائید
بانک جهانی قرار گرفت .اکنون کار جهت ترتیب قرارداد پروژه 123,000.00
ادامه داشته و الی  15یوم با کمپنی برنده قرارداد
امضا خواهد شد.

M/s Ofoghe Alborz Industrail

4

بازسازی ماشین اول و ترمیم اساسی ماشین سوم به همرای تهیه وتدارک و
نصب قطعات اضافی در فابریکه برق آبی نغلو

والیت کابل،
ولسوالی سروبی

19/6/1395

11/11/1396

هر ماشین
25میگاوات

(USD) 6,600,000

5

دیزاین تهیه و تدارک اعمار نصب تست و راه اندازی سب استیشن KV 110/20
سروبی

والیت کابل،
ولسوالی سروبی

20MVA

تمام قسمت های برقی و میکانیکی ماشین های اول
و سوم باز گردیده و بررسی گردید .پرزه جات
معیوب شناسایی شده و لست قطعات جدید در
فابریکه تولیدی در خارج از کشور تولید و به
بانک جهانی
فابریکه نغلو منتقل شد .قرار داد کمپنی مذکور از
طرف ریاست جمهوری  NPCتمدید گردیده که
تعدیل آن توسط قراردادی امضا میگردد.

اهالی ولسوالی سروبی و جالل آباد

Inter Rao

(USD) 2,549,110

قرارداد با یک کمپنی ترکی  AK-AYبه امضا
رسید .اکنون کار روی دیزاین های آن جریان دارد.
بانک جهانی
تست های خاک صورت گرفت حال روی راپور
تست ها مطالعه جریان دارد.

اهالی ولسوالی سروبی و جالل آباد

AK-AY

7,999,914 AFS

قرارداد با کمپنی امضا گردید ،محل کندنکاری پایه
بانک جهانی
ها مشخص شده تا پایه ها نصب گردد.
ارزیابی تخنیکی آن ختم و ارزیابی مالی آن فعال
بانک جهانی در جریان است که بعد از ختم این ارزیابی قرارداد
آن تهیه و با کمپنی برنده به امضا خواهد رسید.

3/1/1396

7/4/1997

6

تهیه و تدارک مواد ساختمانی جهت نصب پایه ها برای شبکه توزیعی ولسوالی
سروبی

والیت کابل،
ولسوالی سروبی

20/4/96

20/8/96

شبکه های 20KV
و 0.4KV

7

نقشه؛ دیزاین و اعمار مرکز آموزشی در  105میگا وات ترخیل

والیت کابل

6/15/2017

12/30/2017

برای تمام
کارمندان برشنا
شرکت

در مرحله تدارکاتی قرار دارد

8

سافت ویر  ETAPکه جهت دیزاین و برآورد سیستم برق (سب استیشن ها و لین
انتقال) مورد استفاده قرار میگیرد.

والیت کابل

6/15/2017

12/30/2017

دیزاین سب استیشن
ها و لین انتقال

)83,333 (USD

9

ارتقای ظرفیت کارمندان د افغانستان برشنا شرکت

والیت کابل

6/15/2017

12/30/2017

تجهیز و انجام
تطبیقات عملی در
مرکز آموزشی و
هم چنان بوجود
آوردن یک سیستم
جدید.

در مرحله تدارکاتی قرار دارد

اهالی ولسوالی سروبی

New Paiman Construction Co

123,000.00

M/s Aster Private Limited & State
)Corps (JV

سافت ویر  ETAPتوسط کمپنی مشورتی
 Fluengrateانتخاب که بعد از منظوری ریاست
عمومی با کمپنی  ETAPجهت خریداری سافت ویر
123,000.00
بانک جهانی
عقد گردید.اکنون برشنا شرکت در نظر دارد تا یک
تعداد از انجنیزان واجد شرایط را جهت فراگیری
آموزش این سافت ویر به شهر دهلی بفرستد.

M/s Atlas Afrooz Sharq Company

بانک جهانی

د افغانستان برشنا شرکت

تعداد از کمپنی ها اظهار عالقمندی نشان دادند که
فعال آفر های شان در حالت ارزابی قرار دارد که
123,000.00
بعد از ارزیابی کمپنی ها به ترتیب شارت لیست
می شوند.

M/s Ofoghe Alborz Industrail

