
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  15.12.2016  № 171    

 

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  

 

3005/1-1036 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Туцфацои хотиравӣ 

 

Номгуй 

 

12 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3006/1-1037 

Кӯдакистони № 7 ВКД ҶТ  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Мавоцои хӯрокӣ ва 

молцои хоҷагӣ  

 

Номгуй 

 

51 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3007/2-765 

Беморхонаи марказии ш. Ҳисор  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи хӯрокӣ 

 

Номгуй 

 

9 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3008/2-766 

Беморхонаи марказии ш. Ҳисор  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Варақацои махсуси 

тиббӣ 

 

Номгуй 
 

38 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3009/2-767 

Беморхонаи марказии ш. Ҳисор  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Варақацои махсуси 

тиббӣ 

 

Номгуй 
 

17 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3010/3-947 

Кумитаи андози назди ҲҶТ  

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

Кашидани хатти барқ 

аз истгоци 

трансформатор ба 

 

Тибқи санади нуқсон 

21.12.2016 

09:00 



номацдуд бинои Дастгоци 

марказӣ 

 

3011/3-948 

Раёсати Бозрасии Давлатии Аавтомобилии ВКД ҶТ  

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Чопи варақацо: 

 

Варакаи «Талони 

муоинаи техникии 

воситаи нақлижт 

барои соли 2017» 

 

Варақаи «Талони 

рухсатнома барои 

истифодабарии 

воситаи нақлиет бо 

шишацои сижцу 

хираи пацлӯи ва қафо 

барои сли 2017» 

 

 

 

 

 

Дона  

 

 

400000 

 

 

 

 

40000 

22.12.2016 

09:00 

 

2311/3-773 

Донишгоци давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи    

А. Сино 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

(такроран) 

 

Тацияи лоицаи 

сохтмони иншоотцои  

ДДТТ ба номи  

А. Сино  

 

Тибқи фармоиши 

ташкилоти харидор 

21.12.2016 

09:30 

,,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. 
 


