
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  31.10.2016  № 139  

 

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД 

Комиссияҳои муштараки озмуни хариди Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – мақомоти 

ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро 

барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд: 

№ Ташкилоти харидор 

Ному насаб ва 

телефони шахси 

масъул 

Усули харид Предмети харид 
Воҳиди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофаҳо  

 

2653/1-871 
 

Вазорати мудофиаи ҶТ  

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Молцои хоҷагӣ, барқӣ, 

нарм, ашжи ошхона ва 

маснуоти сантехникӣ 

 

Номгӯй 

 

49 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2654/1-872 

 

Вазорати мудофиаи ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Молцои конселярӣ 

 

Номгӯй 

 

23 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2655/1-873 

Ражсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВКД 

ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Молцои хоҷагӣ, барқӣ 

ва маснуоти сантехникӣ 

 

Номгӯй 

 

25 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2656/1-874 

Ражсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВКД 

ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2657/1-875 

 

Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Молцои техникӣ ва 

мебел 

 

Номгӯй 

 

7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 



электронӣ 

 

2658/1-876 

Муассисаи давлатии «Боғи Миллӣ»-и Маҷмӯи 

мецмонхонацои Дастгохи иҷроияи Президенти ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Ницоли гулцо ва 

дарахтцои мавсимӣ  

 

Номгӯй 

 

8 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2659/1-877 

Хадамоти давлатии назорат ва танзим  дар соцаи 

нақлиёт 

 

227-66-60 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Тарозуи мобилӣ 

 

Адад  

 

2 

 

21.11.16 

09:00 

 

2660/1-878 

Филиали Донишгоци Давлатии Москва ба номи М.В. 

Ломоносов дар ш. Душанбе 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Қисмцои эцтижтии 

компютер, таҷцизоти 

техникӣ, молцои хоҷагӣ 

ва конселярӣ 

 

Номгӯй 

 

35 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2661/1-879 

Академияи ВКД ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Мебел, молцои маишӣ, 

хоҷагӣ, барқӣ, нарм,  ва 

конселярӣ,  

 

Номгӯй 

 

61 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2662/9-219 

Таваллудхонаи №2 ш. Душанбе  

(44) 600-03-04 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворӣ ва 

тиббӣ 

 

Номгӯй 

 

94 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2663/9-220 

Таваллудхонаи №2 ш. Душанбе  

(44) 600-03-04 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворӣ ва 

тиббӣ 

 

Номгӯй 

 

63 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2664/3-866 

Беморхонаи клиникии шацрии беморицои сироятии 

кӯдакона 

 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Таъмири шабакацои 

гармдиции дохилии 

беморхона 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

10.11.16 

09:00 

 

2665/3-867 

Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон «Ховар»   

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

 

Таъмири утоқцои корӣ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

08.11.16 

09:00 



номацдуд 

,,Довталабон барои гирифтани ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва маълумоти иловагӣ дар бораи тендер метавонанд ба мақомоти ваколатдор ба 

суроғаи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд. 

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, бояд баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои мӯҳркардашуда 

ба суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда 

муҳлатест, ки баъди анҷоми  вақт  аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешаванд. 

2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ 

доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд. 
. 

 


