
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  14.12.2016  № 170    

 

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  

 

2995/1-1031 

Донишгоҳи технолгии Тоҷикистон  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Молҳои маишӣ, 

барқӣ, хоҷагӣ, 

маснуоти сантехникӣ 

ва масолеҳи сохтмонӣ 

 

Номгӯй 

 

84 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3001/1-1032 

Хадамоти гумруки назди ҲҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Курткаи низомӣ  

 

Адад  

 

300 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3002/1-1033 

Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Либосҳои кории 

мардона, занона, 

пойафзол, қисмҳои 

эҳтиётии 

автомобилӣ, молҳои 

нарм ва хоҷагӣ 

 

Номгӯй 

 

55 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

3003/1-1034 

Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Таҷҳизоти техникӣ, 

принтери лазерӣ ва 

қисмҳои эҳтиётии 

компютеряӣ 

 

Номгӯй 

 

4 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3004/1-1035 

Муассисаи давлатии «Ҷаҳоннамо»  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Дастгоҳи 

навобардорӣ 

 

Адад  

 

1 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

2996/2-761 

Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 5                     

н. Фирдавсӣ 

 

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Роҳаткурсии чармин 

бе чарх 

 

Адад  

 

70 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2997/2-762 

Шуъбаи маорифи н. Фирдавсӣ  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Мизу курсии 

талабагӣ 

 

Маҷмӯъ  

 

100 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2998/2-763 

Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 45 

н.Фирдавсӣ 

 

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи кабинети 

биология 

 

Номгӯй 

 

34 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2999/2-764 

Маркази саломатии шаҳрии №12   

227-65-78 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

 

Дастгоҳи 

аксбардории рақамӣ 

бо Детектор  

 

Адад  

 

1 

21.12.2016 

09:00 

 

3000/3-946 

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

дар н. И. Сомонӣ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Корҳои ороишӣ ва 

таъмир ба 

муносибати 

пешвозгирии соли 

нави мелоди-2017 

 

Тибқи ҳаҷми корҳо 

22.12.2016 

09:00 

,,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. 
 


