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ГРАНТИ 0569-: ЛОИҲАИ  ШОҲРОҲИ  2, 5 ВА 6 (ДУШАНБЕ — КУРҒОНТЕППА) ДАР 

ҶОДАИ ХАМКОРИИ МИНТАҚАВИИ ИКТИСОДӢ ДАР ОСИЁИ МИЕНА — 

МАБЛАҒГУЗОРИИ ИЛОВАГӢ. 

Маълумот дар бораи натиҷаҳои савдо тибқи шартномаи НСБ/СР-07/2021: 

БЕҲТАР КАРДАНИ БЕХАТАРИИ РОҲИ ДУШАНБЕ — КӮЛОБ (КМ 36 ВА КМ 99) 

 

Ин маълумотнома  мутобиқи ITB 42.4 Фасли 1(Дастурамал барои иштирокчиёни тендер) 

Ҳуҷҷатҳои тендерӣ оид ба Шартномаи НСБ/CP-07/2021: БЕҲТАР НАМУДАНИ БЕХАТАРИИ 

РОҲИ ДУШАНБЕ – КУЛОБ (КМ 36 ВА КМ 99) нашр шудааст (Шартнома). Тибқи шартнома 

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон корфармо мебошад. Шартнома аз ҷониби Бонки Осиёии 

Рушд (БОР) маблағгузорӣ мешавад. 

 

Бо кумаки молиявии БОР Барномаи "Нуқтаҳои сиёҳ" амалӣ карда шуд, ки бехатарии роҳро дар 

қитъаҳои алоҳидаи шабакаи роҳҳои автомобилгарди кишвар беҳтар хоҳад кард. Ин роҳи Душанбе-

Кӯлоб яке аз роҳҳои муҳими аҳамияти минтақавӣ дар минтақаи ҷанубу шарқи Тоҷикистон буда, 

инчунин барои аҳолии ноҳияҳои Данғара, Балҷувон, Ховалинг иртиботи нақлиётӣ фароҳам меорад, 

он як қисми роҳи байналмилалии Душанбе-Кӯлоб (Шоҳроҳи Осиё { хатсайрҳои AH66}) мебошад. Як 

қисми роҳ аз минтақаи куҳсор мегузарад, ки гардишҳои тангу хавфнок дорад. 

Дар километри 36-уми  роҳи мазкур , ки аз байни кӯхсор мегузарад, гардиши тезе дорад. Ин макон (нуқта) 

таърихи маълуми садамаҳо дорад ва аз ин рӯ нуқтаи сиёҳ барои бехатарии роҳ маҳсуб мешавад. Барои 

гузаштан аз гардиши шадид ва хафнок бозсозии роҳ бо дарозии тақрибан 1170 метр пешбинӣ шудааст, ки ин 

аз ҷойҳое, ки боиси нигаронии бехатарӣ мегардад, пешгирӣ мекунад. Ин имконият медиҳад, ки ҷойҳое, ки 

нигарониҳои амниятӣ дорад, канорагирӣ шавад. Хатти нав ба роҳи мавҷуда  буда тавассути гузаргоҳи нави 

дурусти Т-пайваст карда мешавад. 

Миқдори зиёди садамаҳо дар роҳ дар километри 99-уми шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб мушоҳида мешаванд. 

Камбудиҳои асосии гардиши мавҷуда ин набудани кохиш ва ба қадри кофӣ аломатгузорӣ накардан ва ҷудо 

накардани гардиш мебошад. Аз ин рӯ, дар наздикшавӣ ба гардиш аломатҳо такмил дода мешаванд. 

Ҳаҷми кор инҳоро дар бар мегирад: 
Ин корҳо корҳои зеринро дар бар мегиранд, ки бояд дар ҳудуди роҳи автомобилгард ё дар наздикии роҳи лоиҳа 

ва ба андозаи дар нақшаҳо нишон додашуда ё мувофиқи дастури муҳандис анҷом дода шаванд: 

 

 тоза кардан ва решакан кардан 

 буридан, кашондан ва нобуд кардани дарахтон ва кундаҳои ҳама намуди андоза 

 вайрон кардан/тарошидан, бардоштан ва безарар гардонидани панҷараҳо, иншоот/биноҳо ё 

қисмҳои ҳама гуна иншоот ё биноҳо, инчунин иншооти коммуналӣ, ки пас аз кӯчонидани 

соҳибони амволи ғайриманқуле. ки дар натиҷаи таъмири роҳ зарардида боқӣ мондаанд. 

 кашондан ва нобуд кардани масолеҳи куҳнаи кандашудаи рох-фарш 

 барҳам додани аломатҳои рох, постҳои сигналдиҳӣ ва таҳкурсии онҳо 

 таҳкурсии мавҷуда, сутунҳои деворҳои мавҷуда ва такядеворҳо, вайрон кардан/бардоштан, 

бардоштан ва нобуд кардан 

 вайрон кардан, барҳам додан ва нобуд кардани қубурҳои мавҷуда, иншооти обгиранда ва 

берунӣ, сарпӯшҳо, дренажҳои бетонӣ, пӯшонидани каналҳо ва корҳои зидди эрозия. 

 баровардани дигар объектҳои табит  ва сунъӣ 

 пур кардан ва фишурдани ҷойҳои холие ки пас аз буридани дарахтон, кундаҳо ё дигар корҳои 

ба он алоқаманд боқӣ мондаанд. 

 нест кардан ва нобуд кардани тамоми наботот ва хошок дар сарҳадҳои таъиншудаи  
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Хоҷагии Ҷангал 

                    •     ҳама гуна корҳои дигаре, ки бо вайрон кардан, буридани дарахтон ва тоза кардани майдон    

                          Алоқаманданд 

Муҳлати сохтмон аз рӯи шартнома 300 рӯз хоҳад шуд. Озмуни тендерӣ тибқи расмиёти якмарҳилаи БОР 

гузаронида шуд: Тартиби пешниҳоди як лифофа. 

Дар маҷмӯъ, 3 (се) ширкат барои ин Шартнома дархост пешниҳод карданд. Номи довталабон, таркиб, нархи 

дархост ва миллат дар зер оварда шудаанд: 

 

№ Номи иштирокчӣ Муассиса Шаҳрванди 

Нархи 

пешнињод 

(долл ИМА) 

Эзоҳ 

1 
Ширкати Энергетикии China 

Road  and Bridge Engineering 

Construction Co. Ltd. 

Корхонаи 

ягона 
Чин   2 469 010.68  

2 Гурӯҳи ширкат "Роҳи оҳани Чин 
 18-ум Бюро Co. Ltd. 

Корхонаи 

ягона 
Чин   4 288 566.00  

3 ҶФДММ "Гаюр-1" 
Единое 

предприятие 
Тоҷикистон   2 329 240.42  

 

   Се (3) дархости тендерӣ ба талаботи ҳуҷҷатҳои тендерӣ ҷавобгӯ буданд ва барои муайян кардани нархи 

арзонтарин ба арзёбии муфассали минбаъда гузаронида шуданд. Дар зер нархҳои пешниҳодҳои арзёбӣ ва 

рейтинги ниҳоӣ оварда шудааст : 

№. Номи иштирокчӣ                      

Пешниҳоди 

кушода 

(долл ИМА) 

Тахфифи 

додашуда 

Нархи пешниҳод 

пас аз ислоҳи 

арифметикӣ ва 

таҳфиф (ИМА) 

Рейтинг 

1 

Ширкати Энергетикии 

China Road and Bridge 

Engineering Construction Co. Ltd. 

2 469 010.68 - 2 463 019.75 2 

2 

Гурӯҳи ширкат 

"Роҳи оҳани Чин 

18-ум Бюро Co. Ltd. 

4 288 566.00 - 4 289 211.78 3 

3 ҶФДММ "Гаюр-1" 2 329 240.42 - 2 329 240.41 1 

 

Дар асоси баррасии муфассали дархостҳои тендерӣ, корфармо ба ҶФДММ «Ғаюр-1», TAJ (i) ба маблағи 

2.329.240,41 доллари ИМА шартнома бастааст, ки дархости тендерии он аз ҳама пасттарин ва ба талаботи 

ҳуҷҷатҳои тендерӣ ҷавобгӯ мебошад, ва (ii) ки барои иҷрои қаноатбахши Шартнома мувофиқ   дониста 

шудааст. 

 

 


