
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  09.12.2016  № 167 

 

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  

 

2969/1-1023 
Сарраёсати хадамоти Оташнишонии ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Таҷҳизоти техникӣ, 

барномаи зиддивирусӣ, 

молхои хочаги, 

конселяри, барки, 

либоси махсус ва 

пойафзол 

 

Номгӯй 

 

41 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2970/1-1024 

Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва 

бофтаҳои инсон 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Таҷҳизотҳо барои 

зиддисӯхтор, молҳои 

хоҷагӣ, конселярӣ, 

барқӣ ва маснуоти 

сантехникӣ 

 

Номгӯй 

 

48 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2971/1-1025 

Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Папка барои бойгонӣ 

 

Адад  

 

6500 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2972/1-1026 

Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Мебел ва таҷҳизоти 

синхронӣ 

 

Номгӯй 

 

16 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2973/1-1027 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Туҳфаҳои хотиравӣ 

  

2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 



Номгӯй электронӣ 

 

2979/2-752 

Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Қисмҳои эҳтиётии 

автомобилӣ 

 

Номгӯй 

 

138 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2980/2-753 

Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И.Сомонӣ  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Намаки техникӣ 

 

Тонна  

 

1000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2974/3-937 

Раёсати бозраси давлатии автомобилии ВКД Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Лоиҳаи «Нуқтаи 

таъмири 

автомашинаҳои БДА 

ВКД ҶТ» 

 

Тибқи лоиҳа 

 

19.12.16 

09:00 

 

2975/3-938 

Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Барқарорсозӣ ва 

таъмири низоми 

гармикунонии бинои 

Суди Олии иқтисодии 

ҶТ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

19.12.16 

09:30 

 

2976/3-939 

КВД «Тоҷикаэронавигатсия»  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Оиди таъмири маркази 

фароғати-солимсозии 

КВД 

«Тоҷикаэронавигатсия» 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

19.12.16 

10:00 

 

2977/3-940 

Бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Дарвоз  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Ободонии бинои 

маъмурии бахши 

ҳифзи муҳити зист дар 

н. Дарвоз  

 

Тибқи санади нуқсон 

 

19.12.16 

10:30 

 

2978/3-941 

Шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ   

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири бинои анбор 

ва системаи дохили 

кӯдакистони №117 н. 

Фирдавсӣ  

 

Тибқи санади нуқсон 

 

19.12.16 

11:00 

 

2981/3-942 

Муассисаи давлатии «Донишкадаи ҷумҳуриявии 

такмили ихтисос ва бозомузии кормандони соҳаи 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

 

Нашри китоби дарсӣ 

 

Тибқи супориши 

техникӣ 

 

19.12.16 

11:30 



маориф номаҳдуд 

,,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. 
 


