Грант 0569 ҲАМКОРИИ ИҚТИСОДӢ- МИНТАҚАВИИ ОСИЁИ МИЁНА, Долонњои 2,5 ва 6
Роњи (ДУШАНБЕ – КУРҒОНТЕППА) ДАР ДОИРАИ МАБЛАҒҲОИ ИЛОВАГӢ.
Хабарнома аз натиҷаҳои озмун тибқи шартномаи NCB/CP-08/2021:

Такмили бехатарии ҳаракат дар роҳи Душанбе-Хуҷанд (гузариш аз шаҳри
Истаравшан)
Эъломияи мазкур мутобиқи банди Дархост барои довталабон 42.4 фасли 1 ҳуҷҷатҳои
тендерӣ барои шартномаи NCB/CP-08/2021: Беҳтар намудани бехатарии роҳи ДушанбеХуҷанд (гузариши шаҳри Истаравшан) (Шартнома) нашр шудааст. Тибқи шартнома
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон фармоишгар мебошад. Шартнома аз ҷониби
Бонки Осиёии Рушд (БОР) маблағгузорӣ мешавад.
Бо кумаки молии Бонки Осиёии Рушд барномаи "Нуқтаҳои сиёҳ" амалӣ карда шуд, ки
бехатарии ҳаракат дар қитъаҳои алоҳидаи шабакаи роҳҳои кишварро беҳтар хоҳад кард.
Гузариш аз шаҳри Истаравшан дар шоҳроҳи Душанбе-Хуҷанд
Истаравшан дуюмин шаҳри калонтарин дар вилояти Суғд буда, дар доманакӯҳҳои шимолии
қаторкӯҳҳои Тоҷикистон, дар 78 километри ҷанубу ғарби Хуҷанд дар қад-қади шабакаи
роҳи Душанбе-Хуҷанд ҷойгир шудааст. Бо аҳолии шаҳрӣ ҳудуди 65 ҳазор нафар (2020),
инчунин як гиреҳи муҳими нақлиётӣ буда, дар истеҳсолоти саноатӣ ва савдои чакана нақши
муҳим дорад ва яке аз калонтарин марказҳои ҳунармандӣ, бахусус дар кандакорӣ, кулолгарӣ
ва истеҳсоли пӯсти миллӣ мебошад. Қитъаи лоиҳавии роҳ аз ҳудуди шаҳри Истаравшан
мегузарад ва як масири алтернативии роҳи гардиши пулакӣ мебошад.
Корҳои ободонӣ ва кабудизоркунӣ танҳо дар қисми марказии шаҳр гузаронида мешаванд.
Дар ҳаҷми корҳо дохил мешавад: беҳтар намудани бехатарии 11-километри роҳҳои шаҳри
Истаравшан бо роҳи таъмин намудани:
а. равшании кӯчаҳо барои беҳтар кардани шароити сайру гашти шабона, бехтар
намудани бехатарӣ ва бехатарии пиёдагардон ва наклиёт;
б. чароғакҳои роҳнамои иловагии барои пиёдагардон дар чойхое, ки дар мобайни
хиёбонҳо чойгир шудаанд;
в. беҳтар намудани аломатгузориҳои хатсайрҳо.
Мухлати сохтмон аз руи шартнома 300 руз хохад шуд. Озмун мувофиқи тартиби тендерии
Бонки Осиёии Рушд (БОР) гузаронида шуд.
Дар маҷмӯъ, 1 (як) ширкат барои озмуни ин Шартнома дархост пешниҳод кардааст. Номи
довталабон, таркиб, нарх ва миллати озмун дар зер оварда шудаанд:
№

Номи довталаб

Конститутсия

Миллат

1

ҶДММ "Таминот Сервис"

Корхонаи ягона

Тоҷикистон

Нархи пешниҳод
(доллари ИМА)
1 199 827.26

Қайдҳо

Як (1) дархости ҳуҷҷатҳо пазируфта шуд, мувоффиқ ба талаботҳои озмун ҷавобгӯ буда,
барои муайян кардани дархости хурдтарин бо нархҳои муфассали минбаъда гузаронида
шуд. Дар зер нархҳои пешниҳодшуда ва рейтинги ниҳоӣ оварда шудаанд:
№.

Номи иштирокчии
озмун

1

ҶДММ "Таминот Сервис"

Пешниҳоди
кушода
(доллари ИМА)
1,199,827.26

Таҳфиф
дода
мешавад

Нархи пешниҳод пас
аз ислоҳи арифметикӣ
ва таҳфиф (ИМА)
1,215,081.69

Рейтинг

1

Дар асоси нархҳои муфассали дархостҳои тендерӣ, корфармо ба ҶДММ «Таминот Сервис»
ба маблағи 1 215 081,69 доллари ИМА шартнома бастааст, ки якум дархости тендерии он
баҳоҳои пасттарин ва ба талаботи ҳуҷҷатҳои тендерӣ комилан ҷавобгӯ мебошад ва дуюм ин
ки барои иҷрои қаноатбахши Шартнома қобил дониста шуд.
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