
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  07.12.2016  № 165    

 

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 Руставелк 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро 

барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонк, 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  

 

2935/1-1003 

Муассисаи давлатии «Маркази миллии тиббии 

Ҷумцурии Тоҷикистон» 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Кати кӯдакона 

 

Адад  

 

17 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2936/1-1004 

Маркази миллии тестии назди  Президенти ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Молцои конселярк ва 

хоҷагк 

 

Номгуй 

 

31 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2937/1-1005 

Донишгоци давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи    

А. Сино 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Таҷцизоти тиббк, 

маводи тиббк  ва 

молцои маишк 

 

Номгуй 

 

24 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2938/1-1006 

Донишгоци давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи    

А. Сино 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Мебел  

 

Номгуй 

 

6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2939/1-1007 

Сарражсати хадамоти давлатии Оташнишонии 

ВКД ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Таҷцизоти техникк ва 

лавозимот барои он 

 

Номгуй 

 

25 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2940/1-1008 

Сарражсати хадамоти давлатии Оташнишонии 

ВКД ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Лавозимоти 

оташнишонк 

 

Номгуй 

 

10 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 



электронк 

 

2941/1-1009 

Литсейи царби ба номи ген-майор 

Тошмуцамедов М.Д. 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Мебел, молцои 

техникк,  барқк,  

конселярк, хоҷагк ва 

маводи хӯрокк 

 

Номгӯй 

 

19 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2942/1-1010 

Донишгоци техникии Тоҷикистон  ба номи 

академик  М.С. Осимк 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Мебел, қисмцои 

эцтижтии компютерк, 

таҷцизоти техникк ва 

лавозимот барои он 

 

Номгӯй 

 

27 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2943/1-1011 

Муассисаи давлатии «Ҷацоннамо»  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Молцои конселярк, 

китобцо,  

мусавварацо, 

нармафзор ва 

барномаи 

зиддивируск   

 

Номгӯй 

 

8 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2944/1-1012 

Хадамоти гумруки назди ҲҶТ  

227-66-60 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилк 

 

Номгӯй 

 

189 

28.12.2016 

09:00 

 

2945/2-747 

Раёсати истифодабарии роццои н. Шоцмансур  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Масолеци сохтмонк, 

таҷцизоти техникк, 

молцои барқк, 

маишк ва гулдон 

 

Номгӯй 

 

24 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2946/2-748 

Раёсати истифодабарии роццои н. Фирдавск  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Сӯзишвори дизлк    

L-62 

 

Литр  
 

40000 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2947/3-928 

Донишгоци давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи    

А. Сино 

 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Таъмири бинои 

сохтмонаш нотамоми 

Донишгоц воқеъ дар 

Қарияи Боло 

 

Тибқи санади нуқсон 

19.12.2016 

09:00 

 

2948/3-929 

Донишкадаи тацсилоти баъдидипломии 

кормандони соцаи тандурустии ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

Таъмири бинои 

асосии филиал воқеъ 

дар ш. Хуҷанд  

 

Тибқи санади нуқсон 

19.12.2016 

09:30 



номацдуд  

 

2949/3-930 

Кумитаи андози назди ҲҶТ  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Таъмири ҷории 

«Бинои маъмурии 

нозироти андоз дар 

ш. Кӯлоб» 

 

Тибқи санади нуқсон 

19.12.2016 

10:00 

 

2950/3-931 

Муассисаи  нашриявии «Адиб»  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Чопи китоб 

 

Тибқи фармоиши 

техникк 

19.12.2016 

10:30 

 

2951/3-932 

Муассисаи давлатии «Донишкадаи ҷумцуриявии 

такмили ихтисос ва бозомузии кормандони соцаи 

маориф» 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Нашр намудани 

нақша, барнома, 

роцнамои омӯзгор ва 

модули таълимии 

синфцои 10-11 

 

Тибқи фармоиши 

техникк 

19.12.2016 

11:00 

Дар даъватномаи иштироки озмун тацти № 2585/3-920, ки дар сомонаи “АМИТ Ховар” аз 30.11 соли 2016 № 160 нашр шудааст, ба ҷойи 21.12.2016 , сана ва вақти кушодани лифофацо 

12.12.2016  хонда шавад.    

 

,,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. 
 


