
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар аз  16.12.2016  № 172    

 

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 наса б ва 

телефони шахси 

масъул 

Усули харид Предмети харид 
Воҳиди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофаҳо 

 

3012/1-1038 

Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявии Вазорати тандурусӣ  

ва ҳфзи иҷтимоии аҳолии ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Маводҳо барои 

истеҳсоли ҷойи гиёҳҳои 

шифобахш 

 

Номгӯй 

 

5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

3013/2-768 

Бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии н. Фирдавсӣ  

227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Кондитсионерҳо 

(36куб, 48 куб) 

 

Адад 

 

2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

3014/2-769 

Гимназияи ба номи Низомӣ н. И.Сомонӣ  

227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Мебел, болои (анд. 

1,2х0,50х0,74м) ва 

принтер 

 

Номгӯй 

 

5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

3015/2-770 

Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 61 н. И.Сомонӣ  

227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

Мизукурсии талабагӣ 

барои синфҳои 

ибтидоӣ 

 

Мизукурсии талабагӣ 

барои синфҳои болоӣ 

 

 

Маҷмӯъ 

17 

 

 

30 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ  

           227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

Ниҳоли дарахтон, 

гулҳо, тубаки 

гулшинонӣ, нуриҳои 

минералӣ, органикӣ ва 

тухми гулҳо 

 

Номгӯй 

 

20 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 



,,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. 
 


