
 

 

 

 

 
Дархост барои изҳори њавасмандї 

(Хизматрасонии машваратӣ - Индивидуали) 
 

 

Мамлакат: Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
Номи лоиҳа: Лоиҳаи роҳи Обигарм-Нуробод Қисмати 3, Пули дароз ва даромадгохи суи он 
Рақами грант: Фонди махсуси S0309A 

  

Номгўи   супориш: Дастгирии татбиқи лоиҳа – мутахассиси байналмилалї –Купруксоз  

 

Рақами ҳуҷҷат.: AIIB/SF/ONRdPLB/PIU/IC-05 

 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Бонки Осиёии Сармоягузориҳои Инфрасохторӣ                    

( БОСИ) барои хароҷоти пули дарози Лоиҳаи Обигарми Нуробод ва даромадгоҳи он 

маблағ дарёфт намуда, ният дорад як қисми маблағро барои хизматрасонии машваратӣ 

сарф намояд. 

 

Ҳадафи умумии хизматрасониҳои машваратӣ («Хизматрасониҳо») инҳоро дар бар 

мегирад: 
Ҳадафи умумии супориш ин расонидани дастгирии техникӣ ба МТЛ ҳангоми омодасозии 

Қисмати 3-и Корҳо барои пули дароз ва равишҳо мебошад, ки аз ҷониби БОСИ маблағгузорӣ 

мешавад. Дастгирии техникӣ саҳми як мутахассиси калони мустақили пулро талаб мекунад, ки 

таҷрибаи калон дар тарҳрезӣ ва сохтмони пулҳои дарози кабелӣ, аз ҷумла пулҳои овезон, 

пулҳои кабелӣ ва инчунин дигар намудҳои асосии пулҳои дароз дорад. Мутахассисе, ки барои 

дастгирии техникии зарурӣ интихоб шудааст, бояд баррасии муфассали натиҷаҳои кори аз 

ҷониби мушовири тарҳрезии берунии қаблан интихобшударо анҷом диҳад ва ҳисоботи хаттӣ 

оид ба асосҳои техникӣ-иқтисодии тарҳҳои консептуалии пул, омӯзиши вариантҳо, тарҳҳои 

пешакӣ пешниҳод кунад. барои варианти интихобшуда, корҳо ва мушаххасоти иҷроиш, 

нақшаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои техникӣ ва тендерӣ барои тарҳрезӣ, сохтмон, истифода ва 

нигоҳдорӣ (ТСИН) формати шартномавӣ бо истифода аз нишондиҳандаҳои натиҷа ва натиҷа. 

 

Шартҳои техникӣ (ШМТ) барои супориш ҳамчун Замимаи 1 замима карда шудааст. 

Вазорати нақлиёт/Маркази татбиқи лоиҳаҳо оид ба барқарорсозии роҳҳо ҳоло Изҳороти 

ҳавасмандиро (EOI) аз “мушовирони” мувофиқ даъват мекунад, то ҳавасмандии худро 

дар пешниҳоди хидматрасонӣ, ки ба талаботи ШТ мувофиқат мекунанд, нишон диҳанд. 

Машваратчиёни ҳавасманд бояд резюмеи охирини худро бо маълумоте пешниҳод 

кунанд, ки онҳо дорои тахассуси зарурӣ ва таҷрибаи мувофиқ барои иҷрои хидматҳо 

мебошанд. Меъёрҳои васеи рӯйхати кӯтоҳ инҳоянд:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тахассус: 

 MSc (дараҷаи магистр) ё таҳсилоти олӣ дар Донишгоҳи эътирофшуда бо ихтисоси 

муҳандисии сохторӣ ё муодили он; 

 Таҷрибаи 20-сола дар таҳия ва тарҳрезии лоиҳаҳои асосии пул; ки аз он камаш 5 

сол дар сохтмон дар сахро; 

 Таҷрибаи махсус дар таҳия ва хариди лоиҳаҳои пулҳои бузурги аз ҷониби 

байналмилалӣ маблағгузорӣшаванда, ки дар доираи Шартҳои Шартномаи FIDIC 

барои тарҳрезӣ-сохт ё IFI байналмилалӣ амалӣ карда мешаванд; 

 Таҷрибаи собитшуда дар механикаи геотехникӣ ва хок, таҳлили сохторӣ, тарҳҳои 

байналмилалии пулҳо, стандартҳо ва кодҳо, дониши навтарин ва пешрафтатарин 

асбобҳои нармафзор барои тарҳрезии пулҳо. 

 Дониши хуби забони англисӣ (навиштан, гуфтугӯ ва хониш|) шарт аст; 

 

Диққати мушовирони ҳавасманд ба фасли II, банди 4.4 ва банди 4.9-и “Дастур оид ба 

хариди БОСИ” аз 2 июни соли 2016 ҷалб карда мешавад, ки сиёсати БОСИ оид ба 

бархӯрди манфиатҳо ва мутобиқатро муайян мекунад. 

 

Машваратчӣ мувофиқи Сиёсати хариди БОСИ ва Дастури амалиётии мобайнӣ оид ба 

дастурамал оид ба харид барои қабулкунандагон интихоб карда мешавад. Сиёсати 

БОСИ оид ба амалҳои мамнӯъ ба ҳама шартномаҳо татбиқ хоҳад шуд. 

   

Изҳороти ҳавасмандӣ бояд дар шакли хаттӣ дар якҷоягӣ бо CV ба суроғаи дар поён 

овардашуда шахсан ё тавассути почтаи электронӣ то 10 январи соли 2023 расонида 

шавад. Ҳавасмандоне (EOI), ки пас аз мӯҳлат расидаанд, баррасӣ карда намешавад. 

Нусхаи CV-и шумо бояд ба ҳуҷҷати PDF дохил карда шавад.  

 

          Н. Арабзода, директори ичроия 

          Маркази татбиқи лоиҳа таҷдиди роҳҳо 

          Вазорати наклиёти Ҷумҳурии Точикистон 

          кучаи Айнй, 14, ошёнаи 2 

          Душанбе, 734042, Точикистон 

          Телефон: +(992 37) 222 20 76 

          Почтаи электронӣ: piurr@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Замимаи 1 

Шартҳои техникӣ мутахассиси муҳандисии пул барои 

Бахши 3 Обигарм то Нуробод – Пули дароз ва роњњои пайвастшаванда бо он  

 

Замина 

Ҳукумати Тоҷикистон бо намояндагӣ аз Вазорати нақлиёт масири алтернативии 75 километрии 

шоҳроҳи мавҷудаи М41-ро, ки минтақаи шимолу шарқи Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Қирғизистонро мепайвандад, дар байни Обигарм (километри 72) ва Нуробод (километри 158) 

бунёд мекунад. Роҳи мавҷударо обанбори Нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ки ҳоло сохта шуда 

истодааст, зери об мемонад. 

 

Роҳи автомобилгарди M41 аҳамияти минтақавӣ дорад, ки бо мавқеъи он дар Долонҳои 2, 3 ва 

5-и ҳамкориҳои иқтисодии минтақавии Осиёи Марказӣ (CAREC) инъикос ёфтааст. 

 

Лоиҳаи шоҳроҳҳои M41 ба се қисм тақсим мешавад: 

 

Қисмати 1: Обигарм то Тагикамар (км 0+000 то км 30+217) 

Зербахш 1: Ҷавони – Қандак 

Зербахш 2: Газакён – Себнок (Лугар) 

Зербахш 3: Хакими - Сиёхгулак 

 

Дарозии қитъаи 1 тақрибан 30 км буда, пулҳои № 1 то № 6, нақби № 1 (туннели Қандак, 1,6 км), 

нақби №2 (туннели Қарағоч, 1,7 км) ва роҳҳои маҳаллии 30 километрро дар бар мегирад. 

Бахши 1 аз ҷониби Бонки Осиёии Рушд (БОР) ва Хазинаи ОПЕК оид ба рушди байналмилалӣ 

(OFID) маблағгузорӣ мешавад. 

 

Қисмати 2: Тагикамар то Нуробод (км 30+217 то километри 75+600, камтар пул дар 

Қисмати 3)  

 

 

Фасли 2, зерфасли 4: Музихрв – Алихоҷа 

 Фасли 2, зерфасли 5: Алиҳоҷа – Тутор 

 Фасли 2, зерфасли 6: Тутор – Кабадиён (Самсолик) 

Фасли 2, зерфасли 7: Кабодиён – Хумдон 

 

Дарозии қитъаи 2 тақрибан 44 км буда, пулҳои № 7 то № 13, нақби № 3 (туннели Тагикамар, 2,6 

км), роҳҳои маҳаллӣ 40 км ва як пули муваққатии дарози обанбори НБО Роғун дар Дарбандро 

дар бар мегирад. Дарёи Сурххоб. 

 

Бахши 2 аз ҷониби Бонки аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР) маблағгузорӣ мешавад. 

 

                 Қисмати 3: Пули азболои обанбори Роғун (км 72+900 то км 74+303) 
Қисмати 3 тарҳрезӣ ва сохтмони як пули доимии дарозиаш 760 метр дар болои обанбори Роғун 

ва инчунин 640 метр наздикшавии пулро дар бар мегирад (Лоиҳа). Инчунин имконоти эҳтимолӣ 

барои то 990 метр дароз кардани дарозии пул бо коҳиши мувофиқи дарозии равишҳо баррасӣ 

мешаванд. 

 

Қисмати 3 пешниҳод шудааст, ки аз ҷониби Бонки осиёии сармоягузории инфрасохторӣ 

(«Бонк» ё «БОСИ»), ки аз ҷониби маблағгузории грантӣ барои омодасозии лоиҳа дастгирӣ карда 

мешавад. 

 

Лоиҳа як авлавияти ҳукумат аст, ки бо ворид намудани он ба Стратегияи миллии рушд инъикос 

ёфтааст. Лоиҳа инчунин ба Стратегияи мусоидат ба нақлиёт ва савдои CAREC 2020 мувофиқ 



 

 

аст ва барои ноил шудан ба ҳадафҳои сеюм (саломатӣ ва некӯаҳволӣ) ва нӯҳ (саноат, инноватсия 

ва инфрасохтор) ҳадафҳои рушди устувори СММ саҳм мегузорад. 

 

Вазорати нақлиёт (ВН ё «фармоишгар»), ки маъмурияти Шабакаи ҷумҳуриявии роҳҳои 

Тоҷикистонро ба ӯҳда дорад, иҷрои умумии лоиҳаро ба ӯҳда дорад.  

 

Барои идоракунии лоиҳаҳо дар соҳаи роҳ бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди 

Вазорати нақлиёт Маркази татбиқи лоиҳаҳо ва таҷдиди роҳҳо (МТЛТР) таъсис дода шудааст. 

Илова бар ин, дар доираи МТЛТР Маркази татбиқи лоиҳа (МТЛ) барои идоракунии Бахши 3 

таъсис дода шудааст. 

Ҳадафҳо 

Ҳадафи умумии супориш ин расонидани дастгирии техникӣ ба МТЛ ҳангоми омодасозии 

Қисмати 3-и Корҳо барои пули дароз ва равишҳо мебошад, ки аз ҷониби БОСИ маблағгузорӣ 

мешавад. Дастгирии техникӣ саҳми як мутахассиси калони мустақили пулро талаб мекунад, ки 

таҷрибаи калон дар тарҳрезӣ ва сохтмони пулҳои дарози кабелӣ, аз ҷумла пулҳои овезон, 

пулҳои кабелӣ ва инчунин дигар намудҳои асосии пулҳои дароз дорад. Мутахассисе, ки барои 

дастгирии техникии зарурӣ интихоб шудааст, бояд баррасии муфассали натиҷаҳои кори аз 

ҷониби мушовири тарҳрезии берунии қаблан интихобшударо анҷом диҳад ва ҳисоботи хаттӣ 

оид ба асосҳои техникӣ-иқтисодии тарҳҳои консептуалии пул, омӯзиши вариантҳо, тарҳҳои 

пешакӣ пешниҳод кунад. барои варианти интихобшуда, корҳо ва мушаххасоти иҷроиш, 

нақшаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои техникӣ ва тендерӣ барои тарҳрезӣ, сохтмон, истифода ва 

нигоҳдорӣ (ТСИН) формати шартномавӣ бо истифода аз нишондиҳандаҳои натиҷа ва натиҷа. 

 

Мутахассис (ба таври дигар ҳамчун Мушовир дар фасли D3 Шартнома муайян карда мешавад, 

ки маънои шахсеро дорад, ки дар доираи Шартнома барои пешниҳоди хидматҳои Мутахассиси 

муҳандиси пул хизмат мерасонад). бо дигар мушовирони дастгирии лоиҳа, ки ба МТЛ дар 

татбиқи умумии лоиҳа кӯмак мерасонанд, вале дар асоси вақти нопурра робитаи зич хоҳад 

дошт. 

 

Аз мутахассис талаб карда мешавад, ки бо тамоми ҳуҷҷатҳои техникии марбут ба Лоиҳа шинос 

шавад.  

 

Тавассути ҷалби мутахассис, Мизоҷ бо таҷрибаи беҳтарини байналмилалӣ дар соҳаи 

муҳандисии сохторӣ барои пулҳои дароз, банақшагирии сохтмон ва нигоҳдорӣ шинос мешавад. 

Аз ин лиҳоз, мутахассис давра ба давра слайд-презентатсияи ҷанбаҳои гуногуни банақшагирӣ, 

тарҳрезӣ ва татбиқи пулҳои дарозро, ки махсусан ба намуди кабелии пулҳо алоқаманд аст, 

омода ва пешкаш мекунад. 

 

3. Ҳаҷми кор 

Илова ба Ҳадафҳои дар боло зикршуда, мутахассис ба фаъолиятҳои зерин тамаркуз мекунад, 

аммо бо ин маҳдуд намешавад: 

 

a) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба вариантҳои пешниҳодшуда, ки ҳангоми 

омӯзиши вариантҳо бояд баррасӣ карда шаванд, ки ҳадди аққал се варианти асосии пулро 

(кантилверти мутавозин, кабелӣ, вояи иловагӣ ва ғ.), инчунин як қатор зерсохторҳои 

дахлдорро дар бар мегирад. -имкониятҳо барои ҳар як намуди пул (маводи саҳни саҳни, 

сохторҳои фосилавӣ, намудҳои таҳкурсӣ, баландии пилон ва ғ.). 

б) Барраси ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба меъёрҳои тарҳрезии пешниҳодшуда, 

стандартҳо, корҳо ва мушаххасоти иҷроиш ва методологияи тарҳрезӣ, ки дар баррасии пул 

татбиқ карда мешаванд. 

в) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба пешниҳодҳо оид ба таҳқиқоти муфассали 

геотехникӣ, шамолӣ ва сейсмикӣ, ки дар марҳилаи 2 тарҳрезии пули дароз анҷом дода 

мешаванд, аз ҷумла баррасии ТТ барои чунин таҳқиқоти геотехникӣ ва дигар барои муайян 

кардани он, ки оё онҳо пешниҳод мекунанд ё не. маълумоти кофии воқеии ҳам барои тарҳи 

пешакӣ ва ҳам барои тендер барои шартномаи корҳои банақшагирифтаи ТСИН бо истифода аз 



 

 

параметрҳои натиҷа ва иҷроиш барои марҳилаҳои пурра анҷомёфта. Таъсири манфии иқлим ва 

мутобиқшавии эҳтимолӣ низ бояд баррасӣ ва шарҳ дода шавад. инчунин чорахои зарурии 

муборизаи зидди эрозияи сохилхои обанборхо. 

г) лоињаи вариантњо ва њисоботи асосноккунии техникї аз нигоњи техникї, аз љумла 

методологияе, ки мушовири тарроҳии беруна дар арзёбии имконпазирии техникї, осонии 

сохтмон, мўњлати сохтмон ва ѓайра истифода мебарад, баррасї ва эродњои хаттї пешкаш 

намояд. арзиши ҳар як варианти дар Лоиҳа ва ФС ниҳоии пешниҳодшуда бо варианти 

пешниҳодшуда ва тавсияшуда барои пули дароз. 

д) Муайян кардани ҳама гуна масъалаҳои мушаххаси техникӣ, ки аз ҷониби мушовири 

тарҳрезии беруна дар марҳилаи пешакии тарҳрезӣ ҳал карда мешавад, аз ҷумла муайян кардани 

ҳама гуна маҳдудиятҳои эҳтимолӣ барои сохтмон ва ҳама гуна чораҳои зарурӣ барои тарҳрезии 

тобовар ба иқлим ва иҷрои дарозмуддат. 

е) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба пешниҳодҳои Мушовир оид ба тарҳрезии беруна 

оид ба меъёрҳои натиҷа ва нишондиҳандаҳо ва марҳилаҳои марбут ба татбиқшаванда ва пурра 

ченшаванда ва ҷадвали пардохти онҳо дар доираи арзиши умумии яквақта барои пул. 

ж) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба тарҳи пешакии варианти интихобшуда, аз 

ҷумла дар бораи он, ки то чӣ андоза он барои бастани корҳо бо истифода аз пудрати ТСИН 

заминаи имконпазирро фароҳам меорад. Ба ин, вале бо маҳдуд накардани сатҳи мушаххасоти 

корҳо, ҳисобҳо ва мулоҳизаҳои сохторӣ, талаботҳои экологӣ ва экологӣ, тарҳрезии устувории 

иқлим, корҳои асосии дарёҳо ва ҳифзи манораҳо/манораҳо/сутунҳо, корҳои муҳофизати 

эрозияи соҳилҳои дарё ва ғайра дохил мешаванд, вале на бо маҳдуд кардани он, нақшаҳои 

маъмулӣ. ва дастурҳои мушаххасе, ки вобаста ба намуди пуле, ки барои татбиқ интихоб 

шудаанд. 

з) Муносиб будани Ҳуҷҷатҳои стандартии тендерӣ барои истифода барои шартномаи ТСИН бо 

роҳи баррасии консепсия ва тарафдори нашри дуюми FIDIC 2017 ва СБД БҶ барои D&B аз 

январи соли 2021 (бо назардошти нишондиҳандаҳои натиҷа ва нишондиҳандаҳо барои 

марҳилаҳои пурра анҷомшуда). 

i) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба Талаботи корфармо ва дигар мушаххасоти 

техникӣ, инчунин меъёрҳои пешниҳодшудаи маҳсулот ва нишондиҳандаҳо оид ба андозагирӣ, 

қабул / чораҳо ва пардохти корҳои анҷомдодаи пули дароз ва равишҳои он 

к) Баррасї ва додани эродњои хаттї оид ба љадвали пешнињодшудаи сохтмон, аз љумла 

марњилањо бо назардошти таѓйирёбии пешбинишудаи сатњи об њангоми сохтмон дар натиљаи 

ба охир расидани сарбанди Роѓун. 

л) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба сметаҳои навшудаи хароҷот барои пул ва 

равишҳои татбиқ ва нигоҳдорӣ, аз ҷумла диаграммаҳои пешбинишудаи гардиши пули нақд 

барои хароҷот ва даромади пешбинишуда аз ҷониби пудратчии эҳтимолӣ ҳангоми иҷрои 

шартномаи ТСИН, аз ҷумла муайян кардани пешпардохти эҳтимолӣ ба пудратчӣ ҳамчун як 

қисми модели пардохти пешниҳодшуда. 

l) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба Матритсаи хавфҳои лоиҳа, ки аз ҷониби 

мушовири тарҳрезии беруна таҳия шудааст ва ҷорӣ намудани хатарҳои иловагие, ки дар ҳолати 

зарурӣ бояд ҳал карда шаванд. 

m) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба лоиҳаи Ҳисоботи пешакии тарҳрезӣ ва 

ҳуҷҷатҳои алоқаманд бо боварӣ ҳосил кардани он, ки натиҷаҳо ба сифати зарурӣ омода карда 

шудаанд, ки ба озмуни бомуваффақияти лоиҳа оварда мерасонад, бо тамоми ҳуҷҷатҳои зарурӣ 

барои харид ва иҷрои корҳои алоқаманд. аз Лоиҳа. 

n) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба Ҳисоботи ниҳоии тарҳрезӣ ва ҳуҷҷатҳои 

алоқаманд, ки тасдиқи он, ки шарҳҳо ва пешниҳодҳои аз ҷониби шарикони лоиҳа гирифташуда 

пурра ворид карда шудаанд. 

о) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттии ҳуҷҷатҳои техникӣ, ки барои ҳуҷҷатҳои тендерӣ 

барои шартномаи ТСИН заруранд.a) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба вариантҳои 

пешниҳодшуда, ки ҳангоми омӯзиши вариантҳо бояд баррасӣ карда шаванд, ки ҳадди аққал се 

варианти асосии пулро (кантилверти мутавозин, кабелӣ, вояи иловагӣ ва ғ.), инчунин як қатор 

зерсохторҳои дахлдорро дар бар мегирад. -имкониятҳо барои ҳар як намуди пул (маводи саҳни 

саҳни, сохторҳои фосилавӣ, намудҳои таҳкурсӣ, баландии пилон ва ғ.). 



 

 

б) Барраси ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба меъёрҳои тарҳрезии пешниҳодшуда, 

стандартҳо, корҳо ва мушаххасоти иҷроиш ва методологияи тарҳрезӣ, ки дар баррасии пул 

татбиқ карда мешаванд. 

в) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба пешниҳодҳо оид ба таҳқиқоти муфассали 

геотехникӣ, шамолӣ ва сейсмикӣ, ки дар марҳилаи 2 тарҳрезии пули дароз анҷом дода 

мешаванд, аз ҷумла баррасии ТТ барои чунин таҳқиқоти геотехникӣ ва дигар барои муайян 

кардани он, ки оё онҳо пешниҳод мекунанд ё не. маълумоти кофии воқеии ҳам барои тарҳи 

пешакӣ ва ҳам барои тендер барои шартномаи корҳои банақшагирифтаи ТСИН бо истифода аз 

параметрҳои натиҷа ва иҷроиш барои марҳилаҳои пурра анҷомёфта. Таъсири манфии иқлим ва 

мутобиқшавии эҳтимолӣ низ бояд баррасӣ ва шарҳ дода шавад. инчунин чорахои зарурии 

муборизаи зидди эрозияи сохилхои обанборхо. 

г) лоињаи вариантњо ва њисоботи асосноккунии техникї аз нигоњи техникї, аз љумла 

методологияе, ки мушовири тарроҳии беруна дар арзёбии имконпазирии техникї, осонии 

сохтмон, мўњлати сохтмон ва ѓайра истифода мебарад, баррасї ва эродњои хаттї пешкаш 

намояд. арзиши ҳар як варианти дар Лоиҳа ва ФС ниҳоии пешниҳодшуда бо варианти 

пешниҳодшуда ва тавсияшуда барои пули дароз. 

д) Муайян кардани ҳама гуна масъалаҳои мушаххаси техникӣ, ки аз ҷониби мушовири 

тарҳрезии беруна дар марҳилаи пешакии тарҳрезӣ ҳал карда мешавад, аз ҷумла муайян кардани 

ҳама гуна маҳдудиятҳои эҳтимолӣ барои сохтмон ва ҳама гуна чораҳои зарурӣ барои тарҳрезии 

тобовар ба иқлим ва иҷрои дарозмуддат. 

е) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба пешниҳодҳои Мушовир оид ба тарҳрезии беруна 

оид ба меъёрҳои натиҷа ва нишондиҳандаҳо ва марҳилаҳои марбут ба татбиқшаванда ва пурра 

ченшаванда ва ҷадвали пардохти онҳо дар доираи арзиши умумии яквақта барои пул. 

ж) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба тарҳи пешакии варианти интихобшуда, аз 

ҷумла дар бораи он, ки то чӣ андоза он барои бастани корҳо бо истифода аз пудрати ТСИН 

заминаи имконпазирро фароҳам меорад. Ба ин, вале бо маҳдуд накардани сатҳи мушаххасоти 

корҳо, ҳисобҳо ва мулоҳизаҳои сохторӣ, талаботҳои экологӣ ва экологӣ, тарҳрезии устувории 

иқлим, корҳои асосии дарёҳо ва ҳифзи манораҳо/манораҳо/сутунҳо, корҳои муҳофизати 

эрозияи соҳилҳои дарё ва ғайра дохил мешаванд, вале на бо маҳдуд кардани он, нақшаҳои 

маъмулӣ. ва дастурҳои мушаххасе, ки вобаста ба намуди пуле, ки барои татбиқ интихоб 

шудаанд. 

з) Муносиб будани Ҳуҷҷатҳои стандартии тендерӣ барои истифода барои шартномаи ТСИН бо 

роҳи баррасии консепсия ва тарафдори нашри дуюми FIDIC 2017 ва СБД БҶ барои D&B аз 

январи соли 2021 (бо назардошти нишондиҳандаҳои натиҷа ва нишондиҳандаҳо барои 

марҳилаҳои пурра анҷомшуда). 

i) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба Талаботи корфармо ва дигар мушаххасоти 

техникӣ, инчунин меъёрҳои пешниҳодшудаи маҳсулот ва нишондиҳандаҳо оид ба андозагирӣ, 

қабул / чораҳо ва пардохти корҳои анҷомдодаи пули дароз ва равишҳои он 

к) Баррасӣ ва додани эродњои хаттї оид ба љадвали пешнињодшудаи сохтмон, аз љумла 

марњилањо бо назардошти таѓйирёбии пешбинишудаи сатњи об њангоми сохтмон дар натиљаи 

ба охир расидани сарбанди Роѓун. 

л) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба сметаҳои навшудаи хароҷот барои пул ва 

равишҳои татбиқ ва нигоҳдорӣ, аз ҷумла диаграммаҳои пешбинишудаи гардиши пули нақд 

барои хароҷот ва даромади пешбинишуда аз ҷониби пудратчии эҳтимолӣ ҳангоми иҷрои 

шартномаи ТСИН, аз ҷумла муайян кардани пешпардохти эҳтимолӣ ба пудратчӣ ҳамчун як 

қисми модели пардохти пешниҳодшуда. 

l) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба Матритсаи хавфҳои лоиҳа, ки аз ҷониби 

мушовири тарҳрезии беруна таҳия шудааст ва ҷорӣ намудани хатарҳои иловагие, ки дар ҳолати 

зарурӣ бояд ҳал карда шаванд. 

m) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба лоиҳаи Ҳисоботи пешакии тарҳрезӣ ва 

ҳуҷҷатҳои алоқаманд бо боварӣ ҳосил кардани он, ки натиҷаҳо ба сифати зарурӣ омода карда 

шудаанд, ки ба озмуни бомуваффақияти лоиҳа оварда мерасонад, бо тамоми ҳуҷҷатҳои зарурӣ 

барои харид ва иҷрои корҳои алоқаманд. аз Лоиҳа. 



 

 

n) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттӣ оид ба Ҳисоботи ниҳоии тарҳрезӣ ва ҳуҷҷатҳои 

алоқаманд, ки тасдиқи он, ки шарҳҳо ва пешниҳодҳои аз ҷониби шарикони лоиҳа 

гирифташуда пурра ворид карда шудаанд. 

о) Баррасӣ ва пешниҳоди шарҳҳои хаттии ҳуҷҷатҳои техникӣ, ки барои ҳуҷҷатҳои тендерӣ 

барои шартномаи ТСИН заруранд. 

 

4. Чорабиниҳои амалӣ ва мӯҳлати иҷрои супориш 

 

Интизор меравад, ки супориш моҳи январи соли 2023 оғоз шавад ва давомнокии 7 моҳро дар 

бар мегирад. Мутахассис хидматҳои худро ба таври фосилавӣ аз идораи хонагии Мутахассис ва 

дар утоқҳои Муштарӣ дар шаҳри Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба вазъи марбут ба 

маҳдудияти ҳаракат ва парвозҳо дар пандемияи COVID-19 анҷом медиҳад. Дар акси хол, 

хизматрасониро пурра, дар МТЛ дар Душанбе иҷро кардан лозим меояд 

 

Рӯзҳои умумии корӣ ба таври зерин ҳисоб карда мешаванд: 

• Дар идораи хона:    10 рӯзи корӣ 

• Дар Душанбе:          18 рузи кор 

• Сафар:                      2 рӯзи корӣ 

 

Хидматҳо дар давоми амалисозӣ/тайёркунии лоиҳа пешниҳод карда мешаванд. Сахми дақиқ дар 

давоми ҳар моҳ аз талаботи Лоиҳа вобаста хоҳад буд. Дар охири ҳар моҳ, Мутахассис барои 

тасдиқи роҳбарияти МТЛ ва пардохти Ҳисобнома-фактураи ҳармоҳа бо нишон додани корҳои 

анҷомдодашуда ва вақти пешниҳодшуда таъмин менамояд. Рӯзҳои сафар бевосита аз офиси 

Мутахассис ба Душанбе рӯзҳои корӣ ҳисобида мешаванд. 

 

Мутахассис барои расонидани хидматҳо таҷҳизоти зарурии компютерӣ ва нармафзори худро 

истифода мебарад. 

Ҳангоми сафарҳо ба Тоҷикистон, Мизоҷ ба Мутахассис дар дохили МТЛ утоқи офиси 

муҷаҳҳазшуда медиҳад. Ин иншоотҳо аз ҷониби Мизоҷ ройгон таъмин карда мешаванд. 

Маблағи шабонарӯзӣ барои ҷойгиршавӣ ва рӯзгузаронӣ, инчунин хароҷоти сафарҳои 

байналмилалӣ аз ҷониби Фармоишгар мувофиқи Шартнома, бо тасдиқи пешакӣ аз ҷониби 

муштарии намояндагиҳо дар Душанбе ҷуброн карда мешавад. Илова бар ин, Мизоҷ дар додани 

раводиди зарурӣ барои сафар ба Тоҷикистон дастгирӣ ва мусоидат мекунад. 

Таҷҳизоти иттилоотӣ, аз рӯи маълумотҳои муайяншуда, ба ҳамин монанд ҳосили қаблӣ, аз МТЛ 

ба онҳо татбиқ карда мешавад. Барои нигоҳ доштани маводи ғизоӣ ба Мизоҷ тааллуқ дорад ва 

онҳо бо ягон маводи дорухона Лоиҳа кардан мумкин нест. Мубодилаи манъшуда вайрон 

кардани вайрон кардани он. 

5. Ҳисоботдиҳӣ ва пешниҳодшуда 

 

Дар рафти хизматрасонӣ аз ҷониби мутахассис ҳисоботҳои зерин таҳия карда мешаванд: 

 

a) Ҳисоботи мухтасари оғоз, ки равиши пешниҳодшуда ба Лоиҳа, саҳми пешбинишуда, 

мушкилоти асосие, ки ҳангоми иҷрои супориш ҳал карда мешаванд; 

б) Баррасиҳо ва гузоришҳо оид ба масъалаҳои мушаххасе, ки дар фасли 3 дар боло зикр шудаанд 

(ҳаҷми корҳо, бандҳои “а” то “о”); ва 

в) Ҳисоботи ниҳоӣ, аз ҷумла баррасии ҳамаи вазифаҳои аз ҷониби мутахассис иҷрошуда ва 

инчунин тавсияҳо оид ба ҳама гуна дастгирии минбаъда дар доираи лоиҳа. 

 

ЭЗОҲ: Ҳама гузоришҳои табодули байни мутахассис ва муштарӣ бояд ба Роҳбари гурӯҳи 

лоиҳаи БОСИ нусхабардорӣ карда шаванд. 

 



 

 

Мутахассис бояд ба намояндаи пешбарии МТЛ ва БОСИ оид ба тамоми ҷанбаҳои 

супориши худ ҳисобот диҳад. Мутахассис дар ҳолати зарурӣ бо мушовири дастгирии 

лоиҳаи МТЛ робитаи зич дорад. 

 

Мутахассис ба таври муфассал ҳамаи вазифаҳоеро, ки дар фасли 3-и ин супориши техникӣ 

нишон дода шудаанд, пешниҳод мекунад. Ҳама маводҳо аз ҷониби мутахассис ба забони 

англисӣ омода ва расонида мешаванд ва ба БОСИ (PTL) нусхабардорӣ карда мешаванд. 

 

Ҳама ҳисоботҳои лоиҳа, ки аз ҷониби мутахассис дода шудаанд, бояд аз ҷониби МТЛ ва БОСИ 

дар муддати кӯтоҳтарин баррасӣ ва тасдиқ карда шаванд. Барои баррасии ин баррасӣ ва тасвиб 

то ду ҳафта мӯҳлат дода мешавад. 

 

6. Тахассуси касбии мутахассис 

 

Мутахассис таҷрибаи байналмилалии сатҳи баландро дар таҳияи лоиҳа ва тарҳрезии иншооти 

купруки дарозмӯҳлати ҳаҷм ва миқёси муқоисашаванда эътироф/санҷида хоҳад кард. Илова бар 

ин, вай таҷрибаи собитшуда ва возеҳ дар пешниҳоди ақидаҳои мустақили техникӣ, молиявӣ ва 

амалиётӣ ва маслиҳатҳои арзишманд ба мизоҷон хоҳад дошт. 

 

Мутахассис ҳадди аққал дорои маълумоти олии касбии зерин, таҷриба ва тахассус аст: 

 

• MSc (дараҷаи магистр) ё таҳсилоти олӣ дар Донишгоҳи эътирофшуда бо ихтисоси муҳандисии 

сохторӣ ё муодили он; 

• Таҷрибаи 20-сола дар таҳия ва тарҳрезии лоиҳаҳои асосии пул; ки аз он камаш 5 сол дар 

сохтмон дар сахро; 

• Таҷрибаи махсус дар таҳия ва хариди лоиҳаҳои пулҳои бузурги аз ҷониби байналмилалӣ 

маблағгузорӣшаванда, ки дар доираи Шартҳои Шартномаи FIDIC барои тарҳрезӣ-сохт ё IFI 

байналмилалӣ амалӣ карда мешаванд; 

• Таҷрибаи собитшуда дар механикаи геотехникӣ ва хок, таҳлили сохторӣ, тарҳҳои 

байналмилалии пулҳо, стандартҳо ва кодҳо, дониши навтарин ва пешрафтатарин асбобҳои 

нармафзор барои тарҳрезии пулҳо. 

• Дониши хуби забони англисӣ (навиштан, гуфтугӯ ва хониш|) шарт аст; 


