Блок-схемаи расмиёти таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ
аз рӯи Қонун “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ”
ШДБХ – шарикии давлат ва бахши хусусӣ; ТФ – ташкилоти фармоишгар; МВД – мақоми ваколатдори давлатӣ; ППЛ – пешниҳоди пешакии лоиҳавӣ; АТИ –
асосноккунии техникию иқтисодӣ; ҲТ – ҳуҷҷатҳои тендерӣ; ИП – интихоби пешакӣ; ИМ – изҳори манфиатдорӣ; БХ – бахши хусусӣ

Блоки 1. Марҳилаи муайянкунии лоиҳаи шарикӣ

Оғоз/поёни
раванд

Санад
Зерраванд
Иштирокчиёни
Иштирокчиёни ШДБХ
ШДБХ

Раванд

ТФ

МВД

1.1. Гирифтани розигӣ
ҷиҳати анҷом ва ё фармош
додани АТИ пешакӣ

Додани розигӣ барои
анҷом ва ё фармоиш
додани АТИ пешакӣ (м.7
қ.1)

1.1.1

1.2.1

Не. Рад
менамояд
(қ.2 м.5)

Лоиҳа бо механизми
ШДБХ амалӣ карда
намешавад

1.2.2

Баррасӣ ва пешниҳод
намудани тавсияҳо
(м.6 қ. 1, б. 9)

Лоиҳа бо механизми
ШДБХ амалӣ карда
намешавад

Не. Ҷиҳати такмил тавсия медиҳад (қ. 2 м. 5)

1.3. Таҳияи АТИ ниҳоӣ
(м.7 қ.2)

1.3.1

Додани тавсияҳо оид ба
пешниҳодҳои пешакии
манзуршуда ва АТИи
лоиҳаи шарикӣ
(м.6 қ. 1, б.10)
1.3.3 Ҳа

Гузариш ба марҳилаи дигар

Не. Рад
менамояд
(қ.2 м.5)

1.3.2.

Баррасӣ ва тасдиқ
(м. 7, қ. 2)

Қарор

Довталабон
(шарикони хусуси)

Шӯро

1.1.2 Ҳа
1.2. Таҳияи ППЛ
+
(АТИ пешакӣ)
(м.7 қ.1)

Маълумот

ТФ

МВД

2.1. Таҳияи дархост оид ба ИМ
+ ҲТ ИП
(м.10 қ.1)

2.1.1
2.1.2

2.2. Интишори дархост
(м. 10, қ.4)

Довталабон
(шарикони хусуси)

Шӯро

Додани розигии хаттӣ ҷиҳати
эълон намудан, даъват кардан, ба
имзо расонидан ё дархости
пешниҳоди тендерӣ оид ба тендер
ва оғоз кардани расмиёти
интихоби пешакӣ
(м.10 қ.2)
Супоридани
дархост барои
изҳори
манфиатдорӣ

2.2.2.2.2.1

2.3. Арзёбии тахассуси ҳар як
иштирокчӣ ва таҳияи ҳисобот оид ба
интихоби пешакӣ (м.13, қ.1,3)
2.3.1
Баррасии арзёбии тахассусҳо
ва маъқул донистани
натиҷаҳои интихоби пешакӣ
(м.13, қ.2)

Блоки 2.1 Марҳилаи озмун

2.3.2

Лоиҳа бо механизми
ШДБХ амалӣ карда
намешавад
Не. Рад
менамояд
(қ.2 м.5)

Не. Ҷиҳати такмил тавсия медиҳад (қ. 2 м. 5)

2.4. Таҳияи дархост барои супоридани
пешниҳодҳо (м.14, қ.1)

2.4.2

Таҷдиди назар, таҳияи
тавсияҳо ва барои баррасӣ
пешниҳод намудан
(м.14, қ.1)

2.4.1 Замима кардани лоиҳаи Созишнома
Таҳия ва пешниҳоди таҳлили пурраи
ҳуқуқӣ ва молиявии ҳар як Созишнома
(м.15, қ.2-м.14, қ.2)
2.4.4 Ҳа
Гузариш ба дигар марҳила

2.4.3

Баррасӣ ва
додани розигӣ
(м.14, қ.1)

ТФ

МВД

Шӯро

Пардохти арзиши
дархост барои
супоридани пешниҳодҳо
(м.14, қ.1)

2.5.1

2.5. Пешниҳоди дархост барои
супоридани пешниҳодҳо ба ҳар як
иштирокчии пешакӣ интихобшудаи
тендер (м.14, қ.1)

2.5.2

2.5.4 Баррасӣ, тавзеҳ, тағйир додани
ҳамагуна ҷанбаи дархост бо ташаббуси
худ ё бо дархости иштирокчии тендер
(м. 18, қ.1)

2.5.3

Дархост барои
тавзеҳ (м.18, қ.1)

Ҳа

Дастрас кардани
тавзеҳот ё тағйироти
дархост барои
супоридани
пешниҳодҳо

2.5.7

Супоридани
пешниҳодҳои
тендерӣ

2.5.6 Дастрас кардани натиҷаи баррасӣ
ба ҳамаи иштирокчиёни тендер на дертар
аз 7 рӯзи тақвимӣ то муҳлати ниҳоии
супоридани пешниҳодҳо (м. 18, қ.2)

2.6. Таъсис додани комиссияи арзёбӣ бо
иштироки намояндаи МВД
(м.19, қ.1)

2.6.1

Иштироки намоянда дар
кори комиссияи арзёбӣ
(м.19, қ.1)

2.7. Арзёбии пешниҳодҳо (м.19)
Блоки 2.2 Марҳилаи озмун

Хориҷ карда мешавад
(м.20,қ.3)
Лоиҳа бо механизми
ШДБХ амалӣ карда
намешавад
2.7.1

2.8. Таҳияи рейтинги ҳамаи пешниҳодҳо
(м.20, қ.4)
2.9. Таҳияи ҳисоботи арзёбӣ
(м.20, қ.4)

2.7.2 Ҳа

2.9.1

Додани розигӣ
(м.20, қ.5)

2.9.3 Ҳа
Гузариш ба марҳилаи дигар

2.9.2

Не. Рад
менамояд
(қ.2 м.5)

Тасдиқи
ҳисоботи арзёбӣ
(м.20 қ.5)

2.7.2 Не
Тасдиқи
мутобиқати
тахассуси худ
(м.20, қ.3)

Не 2.5.3

2.5.5 Қайд дар дафтари расмиёти
интихоб оид ба моҳият ва
асоснокии ҳар тавзеҳот ё тағйироти
дархост барои супоридани
пешниҳод
(м. 18, қ.2)

Довталабон
(шарикони хусуси)

ТФ

МВД

Лоиҳа бо механизми
ШДБХ амалӣ карда
намешавад
3.1.3--маъкул медонад

Блоки 3 Марҳилаи мувофика ва имзои Созишнома

3.1.
3.1. Пешниҳоди
Пешниҳоди лоиҳаи
лоиҳаи
Созишнома
барои
мувофиқа
Созишнома барои мувофиқа
ва
ва тасдиқ
тасдиқ
(м.21,
(м.21, қ.1)
қ.1)

3.1.1

Розигӣ
Розигӣ медихад
медихад
(м.21,
(м.21, қ.1)
қ.1)

Довталабон
(шарикони хусуси)

Шӯро

3.1.2

… рад
менамояд
(қ.2 м.5)

Баррасӣ
Баррасӣ менамояд
менамояд ва
ва
(м.21,
(м.21, қ.1)
қ.1)

3.1.3-/-3.2.2 ...ҷиҳати такмил тавсия медиҳад (қ.2 м.5)
3.2.
3.2. Такмил
Такмил додан
додан ва
ва боз
боз пешниҳод
пешниҳод
кардани
кардани лоиҳаи
лоиҳаи Созишнома
Созишнома барои
барои
мувофиқа
бо
назардошти
тавсияҳои
мувофиқа бо назардошти тавсияҳои
пешниҳодшуда
пешниҳодшуда
(м.21,
(м.21, қ.2)
қ.2)

Арзёбӣ
Арзёбӣ менамояд
менамояд ва
ва
(м.21,
қ.2)
(м.21, қ.2)

3.2.1

3.2.2 ...тасдик мекунад
3.3. Таҳия ва ирсоли огоҳинома оид
ба супоридани қарордод (м.25, қ.1)

3.3.1

Дарёфти
Дарёфти огоҳинома
огоҳинома
(м.25,
(м.25, қ.1)
қ.1)

3.4.
3.4. Интишори
Интишори
огоҳинома
огоҳинома оид
оид
ба
ба супоридани
супоридани
қарордод
қарордод
(м.25,
(м.25, қ.1)
қ.1)

3.3.2

3.5.
3.5. Имзои
Имзои Созишнома
Созишнома

3.5.
3.5. Имзои
Имзои Созишнома
Созишнома

Интихоби
Интихоби шарики
шарики хусуси
хусуси бе
бе гузаронидани
гузаронидани тендер
тендер

ТФ

1.1. Гирифтани иҷозат бо
мақсади таҳия ва ё фармоиши
АТИ пешакӣ
(М.7 қ.1)

МВД

1.1.1

Дод ни иҷозат барои таҳия
ва ё фармоиши АТИ
пешакӣ(М.7 қ.1)

Не. Рад менамояд
(қ.2 м.5)

1.1.2
1.1. Таҳияи ППЛ
(АТИ пешакӣ)
(М.7 қ.1)

1.1.3

1.2. таҳияи АТИ ниҳоӣ
(М.7 қ.2)

1.1.1
1.1.2

Иштирокчӣ
(довталаб)

Шӯро

Лоиҳа тибқи механизми
ШДБХ амалӣ карда
намешавад

Баррасӣ ва
пешниҳоди тавсияҳо
(М.6 қ. 1, б. 9)

Лоиҳа тибқи механизми ШДБХ
амалӣ карда намешавад

Не. Ҷиҳати тағйир додан тавсияҳо медиҳад (қ. 2 м. 5)
1.2.3 --Не

1.2.1

Пешниҳоди тавсияҳо оид
ба пешниҳодхои пешакии
супоридашуда ва
АТИлоиҳаи шарикӣ
(М.6 қ. 1, б.10)

1.2.2

Баррасӣ ва тасдиқ
(М. 7, қ. 2)

1.2.3 -----------------Ҳа
1.3.
1.3. Таҳия
Таҳия ва
ва супоридани
супоридани
огоҳинома
огоҳинома дапр
дапр бораи
бораи оғози
оғози
музокирот
оид
ба
музокирот оид ба Созишнома
Созишнома
(М.23,
(М.23, сархати
сархати 2)
2)
1.4. Нашри
огоҳинома дар
бораи оғози
музокирот
(М. 23, сархати 2)

1.5.
1.5. Гузаронидани
Гузаронидани музокирот
музокирот
ва
ва имзои
имзои Созишнома
Созишнома
Гузариш ба дигар марҳила

Иштироки
Иштироки намояндаи
намояндаи МВД
МВД
дар
музокирот
дар музокирот
(М.
(М. 23,
23, сархати
сархати 3)
3)

Огоҳ
Огоҳ намудани
намудани довталаб
довталаб дар
дар
бораи
бораи оғози
оғози музокирот
музокирот оид
оид ба
ба
Созишнома
Созишнома
(М.
(М. 23,
23, сархати
сархати 2)
2)

1.5.
1.5. Гузаронидани
Гузаронидани музокирот
музокирот
ва
ва имзои
имзои Созишнома
Созишнома

