Даъватнома барои иштирок дар озмун
Сана

3 ноябри соли 2021

Раќами ва номгўи Ќарз/Грант

Грант 0569-TАЉ: Ҳамкории иқтисодии Осиёи Марказӣ ва
минтақавӣ Долонхои 2, 5, и 6 Лоиҳаи роҳи ДушанбеҚӯрғонтеппа - Маблағгузории иловагӣ
ICB/CP-05/2021: Лоињаи бењтар намудани бехатарии
ҳаракат дар роҳи Душанбе-Турсунзода ва Айни-Панҷакент

№ ва номгўи Шартнома

Муњлати пешнињоди дархостњо

24 декабри соли 2021, соати 10:00 (вақти маҳаллӣ)

1.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Бонки Осиёии Рушд (БОР) барои пӯшонидани хароҷоти лоиҳаи роҳҳои
Долонњои 2, 5 ва 6 - Маблағгузории иловагӣ (Душанбе - Қӯрғонтеппа) маблағгузорї гирифт.
Қисми ин маблағгузорӣ барои пардохтҳо тибқи Шартномаи дар боло зикршуда истифода
мешавад. Озмун барои довталабони кишварҳои узви БОР кушода аст.

2.

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон (Фармоишгар) довталабони аз љињати њуќук
мувофиќро барои пешниҳоди дархостҳои мӯҳршуда барои сохтмон ва ба итмом расонидани
корҳо оид ба беҳтар намудани бехатарии ҳаракат дар роҳи Душанбе-Турсунзода и АйниПанҷакент ("Корҳо").

3.

Тендерҳои озмуни кушод тибқи расмиёти як марҳилаи БОР гузаронида мешаванд: расмиёти
ду лифофа барои ҳамаи довталабони аз кишварҳои қобили қабул, тавре ки дар ҳуҷҷати тендерӣ
тавсиф шудааст, боз аст.

4.

Дар ин озмун бояд танҳо довталабони аз љињати ҳуқуқ мувофиќ ва дорои тахассуси асосии зерин
ширкат варзанд:

(i) Устувории кунунии вазъи молиявии довталаб; ҳадди аққал арзиши холиси довталаб дар як
соли охир бояд мусбат бошад.
(ii) Ҳадди ақали гардиши миёнаи солонаи сохтмон дар се (3) соли охир: 7,670,000 доллари
ИМА.
(iii) Довталаб бояд нишон диҳад, ки захираҳои молиявии ӯ бо назардошти ӯҳдадориҳои
молиявӣ аз рӯи ӯҳдадориҳои шартномавии ҷорӣ, ба талаботҳои умумӣ оид ба шартномаи
ҳадди ақал 960,000 доллари ИМА ҷавобгӯ ё зиёдтаранд.
(iv) иштирок на камтар дар як қарордод, ки дар тӯли панҷ (5) соли охир бомуваффақият ё ба
таври назаррас ба итмом расидааст ва ба кори пешниҳодшуда шабеҳ аст, вақте ки арзиши
иштироки довталаб аз 3,100,000 доллари ИМА зиёд бошад.
Таҷрибаи сохтмон:
o Дар як қарордод дар давоми 5 соли охир корҳои хоккании умумии на камтар аз 100,000
м3.
o

Асфалтпӯшии на камтар аз 26,000 м2 дар як қарордод дар давоми 5 соли охир.

o

Таҷдиди на камтар аз 1 (як) пули оҳану бетонӣ бо дарозии на камтар аз 20 метр дар 5
соли охир

o

Дар як қарордод дар давоми 5 соли охир сохтмони деворҳои такягоҳӣ на камтар аз 35 м.

o

Дар як қарордод дар давоми 5 соли охир таъмин ва насби чароғҳои кӯчаҳо на камтар аз
1,000 м ва чароғакҳои раҳнамо на камтар аз 20 адад.

Ин ҳуҷҷат танҳо як қисми талаботро барои маълумоте, ки ба довталабони эҳтимолӣ дода
мешавад, ҷамъбаст мекунад. Аз довталабон даъват карда мешавад, ки барои гирифтани рӯйхати
пурраи меъёрҳо пеш аз баргузории озмун ба Ҳуҷҷати тендерӣ муроҷиат кунанд. Агар байни ин
Даъват ба тендер ва ҳуҷҷати тендер номувофиқатӣ бошад, Ҳуҷҷати тендерӣ эътибор дорад.
5.

Барои маълумоти иловагӣ ва ҳуҷҷатҳои тендерӣ (бо забони англисӣ), иштирокчиён бояд тамос
гиранд довталабон бояд бо суроғаи зерин муроҷиат кунанд:
Нуралӣ Арабзода,
Директори иҷроия
Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кӯчаи Айнӣ 14, ҳуҷраи 407
734042 Душанбе, Тоҷикистон
Тел/Факс +992 37 222 20 76
e-mail: piurr@bk.ru
Барои дастрас намудани ҳуҷҷатҳои тендерӣ бо забони англисӣ, довталабони мувофиқ бояд:

6.




ба суроғаи электронии дар боло овардашуда бо дархости пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тендерӣ
барои барои ICB/CP-05/2021: Такмили бехатарии ҳаракат дар роҳи Душанбе-Турсунзода
и Айни-Панҷакент.
пардохти бебозгашти сесад (300) доллари ИМА-ро тавассути интиқоли бонкӣ ба
суратҳисоби зерин пардохт кунед:
Маркази татбиќи лоињањои таљдиди роњњо
БДА ЧТ «Амонатбонк», Душанбе,Тољикистон
INN: 010013762
MFO: 350101626
Суратњисоби муросилотӣ: 20 402 972 316 264
Суратњисоб ба доллари ИМА: 20206840200534101000
Суратњисоб ба сомони 20202972301431101000
Агар хидмати хаткашон лозим ояд, ҳаққи иловагӣ то 400 сомонӣ барои интиқол дар дохили
кишвар ва то 200 доллари ИМА барои интиқол дар хориҷа лозим аст. Фармоишгар фавран
ҳуҷҷатҳоро тавассути хадамоти хаткашон мефиристад. Фармоишгар барои гум шудан ё дер
расонидани он ҷавобгар нест

7.

Пешниҳодҳои Тендерӣ бояд ба таври зерин расонида шаванд


Ба суроғаи зерин:
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кучаи Шотемур 27,
Њуљраи 22, ошёнаи 2
Душанбе 734025, Тољикистон



Ар ё пеш аз 24 декабри соли 2021 соати 10:00 (ваќти мањаллї)



дар якҷоягӣ бо кафолати бонкї , ки дар ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудааст.

8. Дархостњои тендерї фавран пас аз анҷоми мӯҳлати пешниҳоди дархостҳо дар ҳузури
намояндагони довталабоне, ки иштирок дар озмун мекунанд, кушода мешаванд.

