Даъватнома оид ба иштиок дар тендер
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаихумб (қитъаҳои А ва F)
Созишномаи маблағгузорӣ №: 9/694
Номи Шартнома:

Тарҳрезӣ, таҳвил ва насби "Системаи назорати вазн ва андоза,
таҷҳизот барои кашидани вазн дар ҳаракат"

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Фонди Саудии Рушд (ФСР) барои хароҷоти лоиҳаи таҷдиди
роҳи Кӯлоб-Қалъаихумб (қитъаҳои А ва F) маблағ дарёфт намуда, ният дорад як қисми
маблағҳои бадастомадаро барои пардохтҳои шартнома, ки даъватномаи мазкур барои ин
нашр шудааст, амалӣ намояд.
2. Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчиёни озмунро, ки ба талабот оид ба
тарҳрезӣ, таъминот ва насби «Системаҳои назорати вазн ва андоза, таҷҳизот барои
кашидани вазн дар ҳаракат» мувофиқат мекунанд, даъват менамояд, ки дархостҳои
тендерии басташуда пешниҳод намоянд.
№

Тавсиф

Миқдори
зарурӣ

1.

Тарҳрезӣ

1

2.

Таҳвили тачхизот барои кашидани вазн дар ҳаракат ва тамоми
тачҳизоти зарурии система

1

3.

Насби таҷҳизот

1

4.

Иҷрои корҳо оид ба калибрченкунӣ ва сертификатсия

1

5.

Омӯзиши кормандон

1
Ҳамагӣ

5 ад.

3. Тендер тибқи тартиби озмуни байналмиллалӣ (ICB) гузаронида мешавад ва барои ҳамаи
довталабони мувофиқ, ки дар Дастури харид муайян шудааст, кушода аст.
4. Иштирокчиёни манфиатдор метавонанд маълумоти иловагиро оид ба ҳуҷҷатҳои тендерӣ
дар давоми соатҳои корӣ аз соати 09:00 то 17:00 аз суроғаи зерин дастрас намоянд.
5. Маҷмӯи пурраи ҳуҷҷатҳои тендериро бо забони англисӣ аз ҷониби иштирокчиёни
манфиатдори тендер пас аз пешниҳоди аризаи хаттӣ ба суроғаидар поён овардашуда ва
бо пардохти ҳаққи бебозгашт ба маблағи 100 доллари ИМА харидан мумкин аст. Усули
пардохт бо пули нақд ё пасандози мустақим ба суратҳисоби бонкии зерин амалӣ
мегардад. Ҳуҷҷат дар шакли чопӣ ва электронӣ ирсол мегардад.
СУРАТҲИСОБИ БОНКӢ
a. Номи қабулкуннда
Муассисаи давлатии «Маркази
татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи
Душанбе-Чанок»
b. Суроғаи қабулкуннда
Тоҷикистон, ш. Душанбе к. Айнӣ 14.
c. Рақами суратҳисоби бонкии қабулкуннда
20206840310101008550
d. Бонки қабулкуннда
ҶСК ОРИЕНБАНК
Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони
Рӯдакӣ 95/1.
SWIFT: OTJKTJ22

f. Бонк- миёнарав
g. Бонк-корреспондент
h. Корреспондент суратҳисоб No.

CITIBANK N.A.
Нью Йорк, США
SWIFT: CITIUS33
TRANSKAPITALBANK
Маскав, Русия
SWIFT: TJSCRUMM
30111840500000000053

6. Дархостҳои тендерӣ бояд ба суроғае, ки дар Ҳуҷҷатҳои тендерӣ (ITB 22.1) нишон дода
шудаанд, то соати 15-00 (бо вақти маҳаллӣ) 17.05.2022 расонида шаванд. Тендери
электронӣ иҷозат дода намешавад. Дархостҳои дершуда рад карда мешаванд.
Дархостҳои тендерӣ дар ҳузури намояндагони таъиншудаи довталабон ва ҳар касе, ки
хоҳиши иштирок карданро дорад, дар суроғаи дар Ҳуҷҷатҳои тендерӣ BDS (ITB 22.1)
зикргардида ба таври оммавӣ кушода мешаванд.
7. Ба ҳама дархостҳои тендерӣ бояд кафолати бонкӣ на камтар аз 10 000,00 доллари ИМА
(даҳ ҳазор доллари ИМА) замима карда шавад.
8. Суроғаи дар боло зикршуда ин аст:
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
Муассисаи давлатии «Маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи
Душанбе-Чанок» дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ба диққати:
Суроға:
Рақами ошёна/ҳуҷра:
Шаҳр:
Индекс:
Мамлакат:
Телефон:
Факс:
Суроғаиэлектронӣ:

Зафар Шарифзода, Директори иҷроия
кучаи Айни 14,
7 ошёна, ҳуҷраи 706-707
Душанбе
734042
Ҷумҳурии Тоҷикистон
+(992-37) 222-22-91, +(992-37) 222-22-92
+(992-37) 222-22-91
piudch@mail.ru

