
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  21.12.2016  № 175    

 

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 Тощикистон, 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  

 

3024/1-1040 

КВД «Тощикаэронавигатсия»  

227-66-60 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Барномаи зиддивирусӣ 

 

Номгӯй 

 

1 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2867/1-971 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумцурии 

Тощикистон 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

(такроран) 

 

Мизи мащлисгузаронӣ 

 

Адад  

 

1 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3028/2-777 

Ражсати истифодабарии роццои н. Фирдавсӣ  

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилӣ 

 

Номгӯй 

 

25 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3029//2-778 

Муассисаи давлатии истифодабарии роццои  

 н. Сино 

 

227-65-78 

Дархости  

электронии 

нархнома 

Ницоли дарахтони 

сояафкан, ороишӣ, 

буттагӣ ва поруи 

органикӣ 

 

Номгӯй 

 

15 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

3026/3-950 

 

Муассисаи давлатии «Идоракуни ва хизматрасонии 

фонди манзил»-и н. Сино ш. Душанбе 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Корцои ободонӣ 

щицати ифтитоци 

«Бинои нави 

истиқоматӣ барои 

афсарон дар кӯшаи 40 – 

солагии октябрь», 

иншунин ифтитоц 

намудани 

 

Тибқи санади 

нуқсон 

27.12.2016 

09:00 



«Лабараторияи тиббӣ 

дар цудуди беморхонаи 

Қараболо»-и н. Сино 

 

3027/3-951 

Муассисаи давлатии «Идоракунӣ ва хизматрасонии 

фонди манзил»-и н. Сино ш. Душанбе 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Васлу насби шиору 

овезацо щицати 

пешвозгирии «Соли 

нави мелодии-2017» 

дар цудуди н. Сино 

 

Тибқи санади 

нуқсон 

27.12.2016 

09:30 

 

3025/10-2 

 

КВД «Тощикаэронавигатсия» 

 

227-66-04 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Ташкили дастгирии 

техникии низоми 

Автоматикунонидашуд

аи сабти бисжрканалаи 

«Смарт», щои кори 

автоматикунонидашуд

аи «АРМ МАСТЕР», 

сервери «Нотам», 

сервери обу цаво «Гис 

метео», маркази 

коммуникатсияи 

ахборот, ЦСК 

«МОНИТОР», 

станчияи 

автоматикунонидашуд

аи обуцавосанщӣ 

«АВИМЕТ», системаи 

алоқаи овозии 

«ФРЕКУЕНТИС» дар 

КВД 

«Тощикаэронавигатси» 

 

Тибқи фармоиши 

ташкилоти харидор  

12.01.2017 

10:00 

,,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, ҳущщатҳои 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 щониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ 

доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд. 


