
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  13.12.2016  № 169 

 

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 

лифофахо  

 

2986/1-1029 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди 

Президенти ҶТ 

 

227-66-60 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Таҷцизоти техникк, 

қисмцои эцтижтии 

компютерк, молцои 

конселярк, барқк ва 

хоҷагк 

 

Номгӯй 

 

114 

21.12.2016 

09:00 

 

2987/1-1030 

Хадамоти гумруки назди ҲҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Костюми низомк 

 

Маҷмӯъ  

 

300 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2988/2-755 

Муассисаи давлатии истифодабарии роццои н. Сино  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Ницоли дарахтон,  

гулцо ва туми гулцои  

мавсимк 

 

Номгӯй 

 

11 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2989/2-756 

Муассисаи давлатии истифодабарии роццои н. Сино  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Ницоли гулцои 

мавсимк дар тубак 

 

Номгӯй 

 

3 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2990/2-757 

Маркази саломатии шацрии № 1 н. Фирдавск  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Мебел  

 

Номгӯй 

 

7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

2991/2-758 

Маркази саломатии шацрии № 3 н. Шоцмансур  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

 

Мебел ва молцои 

  

16 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 



нархнома маишк Номгӯй  низоми хариди 

электронк 

 

2993/2-759 

Донишкадаи тацсилоти баъдидипломии 

кормандони соцаи тандурустии ҶТ 

 

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Мебел ва таҷцизоти 

техникк 

 

Номгӯй  

 

16 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2994/2-760 

Шуъбаи маорифи н. Шацринав  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Таҷцизои техникк, 

мебел ва молцои 

маишк 

 

Номгӯй  

 

10 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

2992/3-945 

Муассисаи давлатии «Осоишгоци собиқадорони 

ҷангу мецнати  Харангон» 

 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Тайжр  намудани 

парда, руйпуши кат 

ва халати мардона  

 

Тибқи фармоиши 

ташкилоти харидор 

30.12.2016 

09:00 

 

150/13-3 

Вазорати адлияи ҶТ  

227-66-04 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Молцои конселярк, 

барқк ва хоҷаги 

 

Номгӯй 

 

58 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
 

151/23-1 

Муассисаи давлатии «Мудирияти минтақаи 

зериобшавандаи НБО Роғун»  

 

227-66-04 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Молцои техникк, 

конселярк, барқк, 

хоҷагк,  қисмцои 

эцтижтии компютерк, 

барномаи 

зиддивируск ва 

либоси махсус 

 

Номгӯй 

 

120 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

 

12/29-12 

Гвардияи миллии ҶТ  

227-66-04 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Банер ва чорчуба 

барои он аз оцан 

 

Номгӯй 

 

2 

30.12.2016 

09:00 

Дар даъватномаи иштироки озмун тацти № 2944/1-1012, ки дар сомонаи “АМИТ Ховар” аз 07.12 соли 2016 № 165 нашр шудааст, ба ҷойи 28.12.2016 , сана ва вақти кушодани лифофацо 

16.12.2016, соати 16:00 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. 
 


