
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ  Ховар   аз  08.12.2016  № 166    

 

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  

 

2952/1-1013 

Вазорати мудофияи ҶТ (шуъбаи кишоварзк)  

227-66-60 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Говцои хушзоти 

ширдеци гусоладор 

 

Сар  

 

9 

 

16.12.2016 

09:30 

 

2853/1-1014 

Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Ранг, плжнка барои 

ризограф, скоба ва 

компютер 

 

 

Номгӯй 

 

5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2955/1-1015 

Суди олии Тоҷикистон  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Молцои конселярк, 

барқк, пойафзол, 

либоси махсус  ва 

лавозимот барои 

оташхомушкунк 

 

Номгӯй 

 

20 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2956/1-1016 

Осоишгоци бачагонаи касалицои дилу тарбоди 

«Ҳушжрк» 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи хӯрокк 

 

Номгӯй 

 

38 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2957/1-1017 

Суди олии ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Молцои техникк, 

конселярк, маишк ва 

хоҷагк 

 

Номгӯй 

 

43 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

2958/1-1018 

Ражсати молиявк-иктисодии ВКД ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Барномаи 

зиддивируск 

 

Адад  

 

700 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2959/1-1019 

Кумитаи андози назди ҲҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Қисмцои эцтижтии 

техникк, тонер ва 

молцои хоҷагк 

 

Номгӯй 

 

31 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2960/1-1020 

Кумитаи андози назди ҲҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Таҷцизоти техникк, 

қимсцои эцтижтк 

компютерк, молцои 

маишк ва хоҷагк 

 

Номгӯй 

 

26 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2968/1-1021 

Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоци 

иҷроияи Президенти ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Молцои техникк, 

маишк, нарм, хоҷагк, 

пойафзол ва либоси 

махсус 

 

Номгӯй 

 

32 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2954/1-1022 

Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоци 

иҷроияи Президенти ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилк 

 

Номгӯй 

 

26 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2961/2-749 

Раёсати истифодабарии роццои н.Шоцмансур  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Банер, хӯроки моцк, 

аквариум бо 

лавозимотцояш ва 

металлоискател   

 

Номгӯй 

 

21 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2962/2-750 

Раёсати истифодабарии роццои н.Шоцмансур  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

  

Гули «Канна» 

 

Дона  
 

40000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2963/2-751 

Раёсати истифодабарии роццои н.Шоцмансур  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Ницоли дарахтон  ва 

гулцо 

 

Номгӯй  

 

7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 



электронк 

 

2964/3-933 

Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Чопи китоб 

 

Тибқи фармоиши 

техникк 

19.12.2016 

09:00 

 

2965/3-934 

Кумитаи цифзи муцити зисти назди ҲҶТ  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Таъмири асоси ва 

ободонии бино 

 

Тибқи санади нуқсон 

16.12.2016 

09:00 

 

2966/3-935 

Кумитаи цифзи муцити зисти назди ҲҶТ  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Махкамкунии гирду-

атрофи боғ дар 

бахши цифзи муцити 

зисти ш. Данғара 

 

Тибқи санади нуқсон 

16.12.2016 

09:30 

 

2967/3-936 

Кумитаи цифзи муцити зисти назди ҲҶТ  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Махкамкунии гирду – 

атрофи боғ дар 

Бахши цифзи муцити 

зисти н. Вахш 

вилояти Хатлон 

 

Тибқи санади нуқсон 

16.12.2016 

10:00 

,,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. 
 


