
Даъватнома ба тендер 

Сана:                            24 июни соли 2022 

Рақами қарз/грант ва номи он:                                     54005-003: Лоиҳаи устуворӣ 

                                                                                         шабакаи роҳ -маблағгузории иловагӣ 

Рақам ва номи шартнома:                            OCB/CW-01/2022 

Мӯҳлати пешниҳоди дархостҳои тендерӣ:          05 августи соли 2022, соати 15:00 

                                                                                         (бо вақти Душанбе) 

 

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пӯшонидани хароҷоти лоиҳаи «Рушди устувори шабакаи роҳҳо» аз 

Бонки Осиёии Рушд (БОР) маблағгузорӣ дархост кардааст. Як қисми ин маблағ барои пардохтҳо 

тибқи Шартномаи дар боло зикршуда истифода мешавад. Тендер барои иштирокчиёни 

кишварҳое, ки барои маблағгузории БОР ҳуқуқ доранд, кушода аст. 

 

2. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон («Фармоишгар») аз иштирокчиёни ҳуқуқии тендер оид 

ба сохтмон ва ба итмом расонидани роҳи Бохтар-Оқмазор («Корҳо») дархостҳои тендериро 
пешниҳод менамояд. Корҳо аз барканории фаршҳои битуминозӣ, қисман барчидани фаршҳои 

ғрушагӣ аз роҳи мавҷуда, корҳои заминканӣ барои васеъ кардани роҳ ва барқарорсозии қисми 
мошингарди мавҷуда, сохтмони обгузарҳои паҳлӯӣ, иваз кардани пулҳо, инчунин сохтмони нав 
ва навсозӣ/афзоянда иборатанд. қубурҳои мавчуда, деворхои такягохи бинокорӣ, тахкурсии рох, 

кабатхои ғуруша ва кабатхои асосӣ, мумфаршпуш ва пайваст кардани ҷиҳози мумфаршҳо. 
  

        Таҷдиди роҳи Бохтар-Окмазор ду қитъаро дар бар мегирад: 
 
              • Қитъаи 1: Бохтар – Левакант,    км 0 – км 9,72 
             • Қитъаи 2: Левакант – Оқмазор, км 9,72 – км 40,0 
 

Иштирокчиён метавонанд як ё ду шартномаро, ки дар ҳуҷҷати тендерӣ пешбинӣ шудаанд, пешниҳод 

кунанд. Ба иштирокчиёне, ки мехоҳанд тахфиф пешниҳод кунанд, дар сурати гирифтани зиёда аз як 
шартнома иҷозат дода мешавад, ба шарте ки ин тахфифҳо дар мактуби пешниҳодӣ дохил карда 
шаванд. 
 

3.    Тендери кушоди озмунӣ мувофиқи расмиёти якмарҳилаи БОР гузаронида мешавад: Тартиби тендер 

дар асоси “таҳиягари ягона” сурат мегирад ва барои ҳамаи иштирокчиёни тендер аз кишварҳои 

қобили қобили қабул, тавре ки дар Ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудааст, боз аст. 

4.     Дар ин озмун танҳо иштирокчиёни ҳуқуқии тендер, ки дорои тахассусҳои асосии зерин бо истилоҳҳои    

        миқдорӣ ифода ёфтаанд ва дар ҳуҷҷати тендерӣ муайян шудаанд, иштирок карда метавонанд. 

Тахассусҳои асосӣ  

Муомилоти миёнаи солонаи сохтмон дар 
се (3) соли охир 

29 миллион доллар барои қитъаи 1 ва 
29 миллион доллар барои қитъаи 2 
Барои он ки довталаб ҳарду қитъаро ба даст орад, 
довталаб бояд гардиши миёнаи солонаи сохтмонро 58 
миллион доллари ИМА дошта бошад. 

Нишондиҳандаҳои таърихии молиявӣ Иштирокчии тендер бояд бо пешниҳоди ҳисоботи 
молиявии худ барои се соли охир устувории ҷории вазъи 
молиявии иштирокчии тендерро нишон диҳад. 

Қитъаи 1: дар се (3) соли охир, 
Қитъаи 2: барои се (3) соли охир. 
Ҳадди ақал, арзиши холиси довталаб барои соли охир, 

ҳамчун ҳисоб карда мешавад  
Фарқи байни дороиҳои умумӣ ва ӯҳдадориҳои умумӣ 
бояд мусбат бошад. 

Захираҳои молиявӣ 

- довталаб дар озмун дар маҷмӯъ ширкат 
мекунад 

3,6 миллион доллар барои қитъаи 1 ва 

доллари ИМА 3,6 миллион барои қитъаи 2. 



 
 
- Иштирокчии озмун метавонад ҳамчун 
корхонаи муштарак 

Барои гирифтани ҳарду қитъа, довталаб бояд дорои 
захираҳои молиявии 7,2 миллион доллари ИМА бошад. 
Ба фасли 3-и ҳуҷҷатҳои тендер нигаред 

Шартномаи ҳаҷм ва хусусияти якхела 17,0 миллион долари ИМА барои қитъаи 1 ва 
17,0 миллион долари ИМА барои қитъаи 2 

Таҷрибаи сохтмон дар самтҳои асосии 
фаъолият 
Барои қитъаи 1: 
- Ташаккулёбии хоктеппа 
- Асос/таҳкурси 
- Асфалтпуш 
- Ба кор андохтани сутунҳо 
 
Барои қитъаи 2: 
- Ташаккулёбии хоктеппа 
- Асос/таҳкурси 
- Асфалтпуш 
- Ба кор андохтани сутунҳо 
 

Барои қитъаи 1: 
130 000 м3 барои ҳар давраи 12 моҳ 
100 000 м3 дар ҳар давраи 12 моҳ 

66 000 м3 дар ҳар давраи 12 моҳ 
14 рақам дар ҳама гуна давраи 12 моҳ бо дарозии ҳадди 
аққал 33 метр ҳар як 
 
Барои қитъаи 2: 
1,500,000 м3 барои ҳар давраи 12 моҳ 
220 000 м3 барои ҳар давраи 12 моҳ 

29 000 м3 барои ҳар давраи 12 моҳ 
6 рақам дар ҳама гуна давраи 12 моҳ бо дарозии ҳадди 
аққал 15 метр. 

 
         Дар сурати пайдо шудани ягон ихтилоф байни иштирокчии тендер ва Ҳуҷҷати тендерӣ, ҳуҷҷати 

тендерӣ бартарӣ дорад. 

          5. Барои маълумоти иловагӣ ва шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳои тендерӣ иштирокчиён бояд ба суроғаи зерин 
муроҷиат намоянд: 

Ҷаноби Нуралӣ Арабзода 

Директори  иҷроия 
Маркази Татбиќи Лоињањои Таљдиди Роњњо  
Вазорати наклиёти Ҷумҳурии Точикистон 
кучаи Айнй 14, хонаи 407 
734042 Душанбе, Точикистон 
Тел/факс +992 37 222 20 73 
почтаи электронӣ: piurr@bk.ru 

 
6. Барои харидани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ба забони англисӣ, иштирокчиёни ҳуқуқии тендер бояд 

       • Барои дархост кардани ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои OCB/CW-01/2022 ба суроғаи почтаи электронии 
дар     
         боло  зикршуда нависед: Таҷдиди роҳи Бохтар - Окмазор 
       • Ҳаққи бебозгашт ба маблағи 500 доллари ИМА барои як баста (панҷсад доллари ИМА) бо пули 

нақд ё   
         интиқоли бонк ба суратҳисоби зерин пардохт кунед: 
 
                Шуъбаи ичрои лоихахои баркароркунии роххо 
                ҶТ «Амонатбонк», Душанбе, Тоҷикистон 
                ИИН: 010013762 
                MFO: 350101626 
               Ҳисоби корреспондентӣ: 20 402 972 316 264 
               Ҳисоби доллари ИМА: 202068401463101000 

               Ҳисоб бо сомонӣ: 20202972702247101000 
 
Ҳангоми гирифтани маблағи бебозгашт, корфармо ҳуҷҷатҳои тендериро фавран ба иштирокчиёни 
манфиатдор тавассути почтаи электронӣ ирсол мекунад. Ҳеҷ гуна масъулият барои бемуваффақият ё дер 

расонидани интиқол қабул карда намешавад. 
 

7. Таклифи худро ба адреси зерин фиристед:  

 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кучаи Шотемур, 27 

mailto:piurr@bk.ru


Хонаи 22, ошёнаи дуюм 

Душанбе 734025, Точикистон 

                    • 05 августи соли 2022 соати 15:00 (бо вақти маҳаллӣ) ё пеш аз анҷоми мӯҳлати дархост 

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

Дархостҳои тендерӣ фавран пас аз ба охир расидани мӯҳлати пешниҳоди дархостҳои тендерӣ дар ҳузури 

намояндагони иштирокчиёни тендер, ки хоҳиши иштирок кардан доранд, кушода мешаванд. Ҳеҷ гуна 

масъулият барои бемуваффақият ё дер расонидани интиқол қабул карда намешавад. 


