Грант 0569 ДОЛОНҲОИ 2, 5 ва 6 (Душанбе-Қӯрғонтеппа) ҲАМКОРИИ ИҚТИСОДИИ
МИНТАҚАИ ОСИЁИ МИЁНА - ФОНДИ ЭНЕРГИЯИ САБЗ (СЭФ)
Хабарнома дар бораи натиҷаҳои савдо тибқи шартномаи NCB/CP-02/2021:
ТАЪМИН НАМУДАНИ ТАҶҲИЗОТИ РУШНОҲИДИҲӢ, СИСТЕМАҲОИ ЭҲТИЁТИИ
ОФТОБӢ БАРОИ МАРКАЗИ ТИББӢ/МАКТАБ ВА СИСТЕМАИ НАСОСИИ ОФТОБӢ
БАРОИ ТАЪМИН НАМУДАНИ ОБИ ТОЗАИ НУШОКӢ.
Хабарнома тибқи Дастурамал барои довталабон 39.2 Фасли 1 Ҳуҷҷатҳои тендерӣ оид ба Шартномаи
NCB/CP-02/2021 нашр шудааст: ТАЪМИНИ ТАҶҲИЗОТИ РӮШОНӢ, СИСТЕМАҲОИ ЭҲТИЁТИИ
ОФТОБӢ БАРОИ НУҚТАҲОИ ТИББӢ/МАКТАБ ВА СИСТЕМАИ НАСОСИИ ОФТОБӢ .
Тибқи шартнома Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон фармоишгар мебошад. Шартнома аз
ҷониби Бонки Осиёии Рушд (БОР) маблағгузорӣ мешавад.
Ҳукумати Тоҷикистон аз Бонки Осиёии Рушд дархост кардааст, ки дар беҳбуди қитъаҳои долонҳои
2, 5 ва 6 тавассути навсозии 82 километр роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа, ки Бонки Осиёии Рушд барои
он 2 лоиҳаро (марҳилаи 1 ва марҳилаи 2) барномарезӣ кардааст, мусоидат намояд. 2016 ва 2018, ки
дар нақшаи кории кишвар дар Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Лоиҳаҳо (марҳилаи 1 ва 2) дар солҳои
2016 ва 2018, ки дар нақшаи кории кишвар барои солҳои 2016-2018 пешниҳод шудаанд.
Лоиҳа инчунин тавассути таъмин намудани технологияҳои энергияи тоза ва самаранокии
энергетикиро ҷорӣ мекунад
(I) обтаъминкунии фишори баланд бо насоси плунжерии офтобӣ (роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа км
5+000-14+300лхс);
(II) Таъмини нерӯи офтобӣ барои мактаб ва ФАП, деҳаи Обишфо ва Ҳаёти Нав (роҳи ДушанбеҚӯрғонтеппа км6+000-7+000лч); ва
(III) Чароғакҳои равшандиҳандаи роҳ дар нақби Озодӣ (роҳи Душанбе-Данғара).
Шабакаи обкашӣ бо нерӯи офтобӣ ба чанд деҳаи қад-қади роҳи Душанбе Қӯрғонтеппа дар масофаи
тақрибан аз километри 10 то километри 14,3 дар тарафи рост ё чапи роҳ ҷойгир аст. Қисми захиравии
энергияи офтобӣ мактаб ва маркази тиббии деҳаро дар бар мегирад. Обишифо ва мактаби дехаи Ҳаёти
Нав ҳарду деҳа дар қад-қади шоҳроҳи Душанбеи Қӯрғонтеппа дар километри тақрибан 6 ва 7 ҷойгир
шудаанд.
Нақби "Озодӣ" як нақби роҳ дар Тоҷикистон аст, ки дар 80-километрии ҷануби шаҳри Душанбе дар
самти шаҳрҳои Данғара ва Кӯлоби вилояти Хатлон воқеъ аст.Нақб дар шоҳроҳи Душанбе-ВаҳдатДанғара-Кӯлоб ҷойгир буда, як иншооти муҳими стратегӣ маҳсуб мешавад, зеро он на танҳо дар
байни районҳои мамлакат, балки бо дигар мамлакатҳо (Афғонистон ва Чин ) алоқаи доимии
нақлиётиро таъмин менамояд. Он яке аз ҳалқаҳои занҷири ҳамлу нақли Тоҷикистону Чин маҳсуб
мешавад.

Пудратчӣ барои тарҳрезӣ, таъминот ва насби тамоми ҷузъҳои дар он ҷойгиршуда ,
мувофиқи мушаххасоти мазкур ва лоиҳаи консепсияи дар ҷилди III дохилшуда масъул мебошад.
Корҳое, ки пудратчӣ иҷро мекунанд, бо ин маҳдуд намешаванд, инчунин дар бар мегирад:
а) Банақшагирии хулосаи лоиҳа, баҳодиҳии захираҳои офтобӣ, пешгӯии самаранокии энергетикӣ,
муҳандисии асосӣ ва муфассал, интихоби ҷузъҳои лоиҳа, таҳияи нақшаҳои муҳандисӣ ва сохтмонӣ,
гирифтани иҷозатнома (бо кӯмаки соҳибмулк) ва ҳама корҳое, ки барои сохтмон заруранд , дуруст
кардан ва ба истифода додан.
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б) Истеҳсол, таъминот, манбаъҳои маблағгузорӣ, харид, интиқоли ҳама панелҳои фотоэлектрикии
офтобӣ, ҷузъҳои электрикӣ, элементҳои конструктивӣ, масолеҳи сохтмонии муҳандисӣ, маснуоти
муҳандисӣ, инчунин дигар мавод. кисмхо, элементхои конструкция, масолехи бинокории муҳандисӣ,
комплектҳои муҳандисӣ, таҷҳизоти заминканӣ, машинаҳои бинокорӣ ва хамаи дигар таҷҳизоти барои
иҷрои лоиҳа зарур аст.
в) Таъмини энергия ва неруи барки барои васлкунӣ ва сохтмон, ба даст овардани
иҷозатномаҳо (бо кӯмаки Корфармо) ва ҳамоҳанги бо ҳамаи мақомоти манфиатдор мутобиқи қонунҳо
ва қоидаҳои маҳалӣ, ки барои анҷом додан ва ба истифода додани лоиҳаҳо заруранд.
г) Омодасозии майдон ва банақшагирии макон, таъмини сохтмони инфрасохтор, аз қабили шӯъбаҳо,
анборҳо ва ғайра. Насб ва истеҳсоли ҳама системаҳои фотоэлектрикии офтобӣ ва системаҳои
обтаъминкунӣ, ҳама санҷишҳои сохтмонӣ ва идоракунии иншоот, системаҳо ва системаҳои
обтаъминкунӣ, тамоми санҷиши сохтмон ва идоракунии маҳал.
д) Ба истифода додани иншоот ва гузаронидани санҷишҳои қабул ва баҳодиҳии самаранок дар
мувофиқа ба талаботҳои фармоишгар.
е) Истифодабарӣ ва нигоҳдории иншоот дар давоми як сол аз рӯзи ба истифода дода шудан.
ё) Таъмини қисмҳои эҳтиётии зарурӣ, ки аз ҷониби истеҳсолкунандагони дахлдор, ки ҳамаи ҷузъҳои
лоиҳа барои иншоотҳо ҳангоми истифода ва нигоҳдорӣ тавсия дода шудаанд.
з) Дар давоми на дертар аз се моҳ пеш аз ба охир расидани мӯҳлати яксолаи он ; таъмини шароити
мусоид барои тайёр кардани кадрҳои корфармо дар бораи истифода ва нигоҳдории лоиҳаҳо.
к) Ба Фармоишгар супоридани лоиҳаҳо бо тамоми дастурҳои истифодабарӣ ва ҳуҷҷатҳое, ки барои
истифода ва идоракунӣ дар давоми тамоми мӯҳлати истифодабарии лоиҳаҳо заруранд.
Муҳлати сохтмон аз рӯи шартнома 180 рӯз хоҳад шуд. Озмун мувофиқи расмиёти якмарҳилаи Бонки
Осиёии Рушд (БОР): «Татбиқи як лифофа» баргузор гардид.
Дар маҷмӯъ 6 (шаш) ширкат барои ин қарордод дархост пешниҳод карданд. Номи довталабон, таркиб,
нарх ва миллати озмун дар зер оварда шудаанд:
№.
1

2

3
4
5
6

Номи иштирокчии озмун
ҶДММ "Иншот Сохтмонсоз"
Ширкати JV China Gezhouba
Group Co. LTD ва China
Gezhouba Group International
Engineering Co. LTD
ҶП "Насби Нур"
ҶСК "ТоҷикСГЭМ"
ҶДММ "Новая энергетическая
группа"
ҶФДММ "Гаюр-1"

Конститутси
я

Миллат

Нархи
пешниҳод
(USD)

Корхонаи
ягона

Точикистон

1 517 508.16

корхонаи
муштарак

Чин

1 448 710.54

Точикистон

2 499 327.39

Точикистон

3 434 805.20

Точикистон

1 523 594.30

Точикистон

1 568 720.45

Корхонаи
ягона
Корхонаи
ягона
Корхонаи
ягона
Корхонаи
ягона

Эродҳо

3,5% таҳфиф
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Панҷ (5) дархости тендерӣ бо сабабҳои зерин рад карда шуданд ва аз нархгузории минбаъда хориҷ
карда шуданд:
№.

Номи иштирокчии озмун

1

ҶДММ "Иншот Сохтмонсоз"

3

ҶП "Насби Нур"

Сабаби рад кардан
Довталабе, ки дар банди 2-и (Дастурамал барои
довталаб)-и 13.2 ғайри қобили қабул эълон шудааст,
пешбинӣ мекунад,дар давраҳои минбаъда иҷозат дода
намешаванд, инчунин ба талаботи тахассусии
зеркритерияи 2.4.2:. Таҷрибаи сохтмонӣ дар фаъолияти
асосӣ дар панҷ соли охир мутобиқи 29.4.- (Дастурамал
барои довталаб)
Пешниҳод накардани нақшаи саломатӣ ва бехатарии
COVID-19 (нақшаи HS-C19) (ДБД) 16.1 ва 29.4].

ҶСК "ТоҷикСГЭМ"

Довталаб ғайри қобили қабул эълон шудааст, зеро
(Дастурамал барои довталаб) 13.2 дар фасли 2 пешбинӣ
мекунад, ки санаҳои алтернативии анҷомёбӣ иҷозат дода
намешаванд.

5

ҶДММ "Новая энергетическая
группа"

Довталаб аз рӯи зеркритерияи 2.4.1Аз интихоби тахасуси
нагузашт: Шартномаҳои андозаи якхела ва характери
якхела (Шакли EXP - 1) мувофиқат накард.Мувофиқи ДБД
29.4, ин дархост ба талаботи Ҳуҷҷати тендерӣ комилан
ҷавобгӯ нест.

6

ҶФДММ "Гаюр-1"

4

Пешниҳод накардани ҳуҷҷати саломатӣ ва бехатарии
COVID-19 (Ҳуҷҷати HS-C19) [ДБД 16.1 ва 29.4].

Як (1) дархости озмун ба талаботи ҳуҷҷатҳои тендерӣ ҷавобгӯ буда, барои муайян кардани дархости
хурдтарин нархнома ба даври минбаъда гузаронида шуд. Дар зер нархҳои пешниҳоди нархнома ва
рейтинги ниҳоӣ оварда шудаанд:
№

2

Номи иштирокчии
озмун

Пешниҳоди
кушод
(доллари
ИМА)

Ширкати JV China
Gezhouba Group Co. LTD
ва China Gezhouba Group

1,448,710.54

Таҳфифи
пешниҳодшуда

Нархи пешниҳод
пас аз ислоҳоти
арифметикӣ ва
таҳфиф (USD)

Рейтинг

1,469,709.44

1

Дар асоси нархномаи муфассали дархостҳои тендерӣ, корфармо бо ҶДММ "China Gezhouba Group Co,
LTD ва China Gezhouba Group International Engineering Co. LTD"- Чин ба маблағи 1 469 709,44 доллари
ИМА шартнома баст . (i) ки дархости он пасттарин пешниҳод гардид ва ба таври назаррас ба талаботи
ҳуҷҷати озмун ҷавобгӯ буд ва (ii) барои ба таври қаноатбахш ба итмом расонидани Шартнома мувофиқ
дониста шуд.
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