Даъватнома барои иштирок дар озмун
Сана:
№ ва номгўи
Грант:
№ ва номгўи
шартнома:
Муњлати
пешнињоди
дархостњо:

10 июни соли 2022
Грант 0510 – TАЉ: Фонди Энергияи Тоза (ФЭТ) долонҳои
ЊИМОМ 2, 5 ва 6 (Лоиҳаи роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа)
NCB/CP-02/2021: Таҳвили таҷҳизоти
рӯшноӣ, системаҳои эҳтиётии офтобӣ барои нуқтаҳои
тандурустӣ / мактабҳо ва системаи насоси офтобӣ барои
таъмини оби тозаи нӯшокӣ
12 июли соли 2022, соати 15:00

1.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Фонди Энергияи Тозаи Бонки Осиёии Рушд (БОР) барои
пӯшонидани хароҷоти Лоиҳаи роҳҳои 2, 5 ва 6 (Душанбе-Қӯрғонтеппа) маблағгузорӣ
гирифт. Қисми ин маблағгузорӣ барои пардохтҳо тибқи Шартномаи дар боло
зикршуда истифода мешаванд. Озмун барои довталабон аз кишварҳои манбаи
њуќуќдоштаи БОР кушода аст.

2.

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - "Фармоишгар") барои иштирок
дар озмунҳои тендерии мӯҳрзада аз Довталабони дорои ҳуқуқро барои сохтмони
ҷузъҳои энергияи тоза (минбаъд - "Корҳо") даъват мекунад. Корҳо аз (i)
обтаъминкунии насоси бо энергияи офтобӣ (роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа, км 5+000 –
14+300); (ii) таъминоти барқии офтобӣ барои мактаб ва маркази тиббӣ, Обишифо ва
Ҳаёти Нав (роҳи Душанбе-Қӯрғонтеппа, км 6+000 – 7+000 соат); ва (iii) равшанидиҳии
роҳ барои нақби Озодӣ (роҳи Душанбе-Данғара) иборат мебошанд.

3.

Тендерҳои миллии озмунӣ тибқи Тартиби як марҳилаи тендерии БОР гузаронида
мешаванд: Тартиби як марҳилаи тендер барои ҳамаи довталабон аз кишварҳои
ҳуқуқӣ, ки дар ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудаанд, боз аст.

4.

Дар озмун танҳо довталабони мувофиќ дорои тахассуси асосии зерин ҳуқуқи иштирок
доранд:







Устувории ҷории вазъи молиявии узви савдо; ҳадди аққал, сарвати холиси
Иштирокчӣ барои соли гузашта бояд мусбат бошад.
Ҳадди ақали гардиши солонаи сохтмон дар се (3) соли охир: US$ 3,200,000.
Захираҳои молиявӣ бе ӯҳдадориҳои молиявӣ барои ӯҳдадориҳои ҷории қарордод: на кам
аз US$ 800,000.
Иштирок ба сифати пудратчӣ, шарики корхонаи муштарак ё зерпудратчӣ на камтар дар
як қарордод, ки дар панҷ (5) соли охир баста шудааст: US$ 1,280,000.

Таҷриба дар сохтмон:
o Тарҳрезӣ ва сохтани на камтар аз 1 лоихаи лоиҳаи обкашӣ бо истифодаи
панелҳои офтобӣ, вале ҳангоми ба таври худкор иваз кардани қувваи барқ бо
насосҳои плугери фишори баланд (фишори максималии 7,35 МПа), ҳадди
аққали барқ 400 м, зарфияти ҳадди аққал 80 м3 / соат.
o

Таҳвил ва насби на кам аз 30 панелҳои офтобии як- ё поликристаллии кремнийи
офтобӣ (навъи 250 WP, 320Wp, ё ба ин монанд) барои таъминоти эҳтиётӣ.
o Таҳвил ва насби на кам 250 лампаҳои LED барои равшан кардани нақбҳо ё кӯчаҳо.

Дар ин ҳуҷҷат танҳо як ҷузъи талаботи иттилоотиро барои довталабони эҳтимолӣ
ҷамъбаст мекунад. Ба Довталабон тавсия дода мешаванд, ки барои пешниҳоди маҷмӯи

пурраи меъёрҳо ба Ҳуҷҷатҳои тендерӣ муроҷиат кунанд. Дар сурати фарқияти байни ин
Даъват ба тендер ва ҳуҷҷати тендер, ҳуҷҷати тендерӣ амал мекунад.
5.

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ ва тасдиқи ҳуҷҷатҳои тендерӣ довталабон бояд
бо тамос гиранд (дар вақти корӣ аз соати 10:00 то 16:00 (ба вақти Душанбе), ба
истиснои шанбе, якшанбе ва ид):
Нуралӣ Арабзода,
Директори иҷроия
Маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо
Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Кӯчаи Айнӣ 14, ҳуҷраи 407
734042 Душанбе, Тоҷикистон
Тел/Факс +992 37 222 20 76
e-mail: piurr@bk.ru

6.

Барои дастрас намудани ҳуҷҷатҳои тендерӣ бо забони англисӣ, довталабони мувофиқ
бояд:




ба суроғаи дар боло навишташуда дархост кардани ҳуҷҷатҳои тендерӣ барои NCB
/ CP-02/2021: Таҳвили таҷҳизоти равшанидиҳанда, системаҳои эҳтиётии офтобӣ
барои муассисаҳои тиббӣ / мактабҳо ва системаи обкашии офтобӣ бо оби тозаи
нӯшокӣ.
тавасути интиқоли бонкӣ ба суратҳисоби зерин ҳаққи бебозгашт 200 доллари
ИМА (дусад доллари ИМА) пардохт карда шавад:
Маркази татбиќи лоињањои таљдиди роњњо
SSB RT “Amonatbonk”, Душанбе, Таджикитсан
INN: 010013762
MFO: 350101626
Суратњисоби сомонї: 20202972101877101000
Суратњисоби долларї:20206840601861101000

Агар хидмати хаткашон талаб карда шавад, барои интиқол дар дохили кишвар то 400
сомонӣ ҳаққи иловагӣ талаб карда мешавад. Мизоҷ фавран ҳуҷҷатҳоро тавассути
хаткашон мефиристад. Он барои гум шудан ё дер расонидан масъулият надорад.
7.

Пешнињодњоро ба суроғаи зерин пешниҳод кунед:


Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Кӯчаи Шотемур, 27, ҳуҷраи 22, ошёнаи дуюм
Душанбе 734025, Тоҷикистон
 дар санаи 12 июли соли 2022 ё қабл аз он дар соати 15:00 (бо вақти маҳаллӣ)
 дар якҷоягӣ бо кафолати тендерӣ, ки дар ҳуҷҷати тендерӣ тавсиф шудааст.

Пешнињодњо фавран пас аз анҷоми мӯҳлати пешниҳоди дархостҳо дар ҳузури
намояндагони довталабоне, ки иштирок карданро интихоб кардаанд, кушода мешаванд.

