
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар   аз  30.11.2016  №  160 

 

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 

телефонии шахси 

масъул 

Усули харид Предмети харид 
Воҳиди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофаҳо 

 

2863/1-967 

Вазорати корҳои хориҷии ҶТ  

227-66-60 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Молҳои конселярӣ, 

нарм, хоҷагӣ, барқӣ, 

маснуоти сантехникӣ, 

пойафзол ва либоси 

махсус 

 

Номгӯй 

 

91 

12.12.16 

09:00 

 

2864/1-968 

Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи 

Имоми  Аъзам Абуҳанифа Нуъмон ибни Собит 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Китобхои дарсӣ 

 

Номгӯй 

 

17 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2865/1-969 

Коллеҷи тиббии Ҷумҳуриявии Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии  ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Кати хобби 2-қабата 

 

Адад   

 

71 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2866/1-970 

Академияи илмҳои тибби Вазорати тандурустӣ 

ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии  ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

Молҳои техникӣ, 

конселярӣ, хоҷагӣ,  

нарм,  ашёи ошхона 

ва либоси махсус 

 

Номгӯй  

 

71 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2867/1-971 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Мизи 

маҷлисгузаронӣ 

 

Адад  

 

1 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

2868/1-972 

Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат  

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

Тахтаи электронӣ 

 

Проектор  

 

Адад 

2 

 

7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2869/1-973 

Прокуратураи генералии ҶТ  

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

Барномаи 

зиддивирусӣ, молҳои 

конселярӣ, хоҷагӣ, 

нарм,  барқӣ ва 

маснуоти сантехникӣ 

 

Номгӯй  

 

31 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2870/1-974 

Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоҳи 

иҷроияи Президенти ҶТ 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Мебел  Номгӯй 

 

5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2871/1-975 

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

227-66-60 

Дархости 

электронии 

нархнома 

Таҷҳизоти техникӣ, 

қисмҳои эҳтиётии 

компютер, молҳои 

маишӣ ва хоҷагӣ 

Номгӯй 

 

19 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2872/2-733 

Қисми  мустақили 15-уми  Ҳарбикунонидашудаи 

Хадамоти давлатии оташнишонӣ оид ба 

муҳофизати  н. Рӯдакӣ  

 

227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

Молҳои нарм,  

пойафзол, либосҳои 

афсарӣ (занона, 

мардона) ва 

фурнитура барои он 

 

Номгӯй   

 

13 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

2873/2-734 

Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №32           

н. Рӯдакӣ 

 

227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Мизу курсии 

талабагӣ 

 

Маҷмӯъ  

 

95 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2874/2-735 

Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ  

227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

 Қисмҳои  эҳтиётии 

автомбилӣ 

 

Номгӯй  

 

28 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2875/2-736 

Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои 

н.Сино 

 

227-65-78 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Пиёзи гули лола 

 

Дона  

 

52000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

2876/9-241 

Муассисаи давлатии «Маркази ҷумхуриявии 

клиникии бемориҳои равонӣ 

 

(44) 600-03-04 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворӣ 

 

Номгӯй 

 

8 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 
 

2877/3-912 

Кумитаи идораи замини шаҳри Турсунзода  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Сохтмони иншооти 

бинои маъмурии 

кумитаи идораи 

замини ш. 

Турсунзода ва КДФ 

«БММҒ» дар ш. 

Турсунзода 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

08.12.16 

09:00 

 

2878/3-913 

Прокуратураи генералии ҶТ  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири ҷории бино  

 

Тибқи санади нуқсон 

08.12.16 

09:30 

 

2879/3-914 

Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати ҶТ  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Идомаи сохтмони 

стансияи мобилии 

муваққатии 

обухавосанчӣ ва 

бахши ҳифзи муҳити 

зисти н. Нуробод 

 

Тибқи санади нуқсон 

12.12.16 

09:00 

 

2880/3-915 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

 

Азнавсозии маркази 

инноватсионӣ  

 

Тибқи санади нуқсон 

12.12.16 

09:30 

 

2881/3-916 

Сарраёсати хадамоти давалтии Отшнишонии ВКД 

ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири бинои 

маъмурӣ  

 

Тибқи санади нуқсон 

12.12.16 

10:00 

 

 

2882/3-917 

 

Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Барои таъмири 

намудани ҷевонҳои 

зиддисӯхтор бо 

маҳлулҳои кимиёвӣ 

коркард намудани 

ҳуҷраҳои бойгонӣ ва 

чортоки бом, 

таъмири системаи 

 

Тибқи санади нуқсон 

12.12.16 

10:30 



автоматикии аз 

сӯхтор воқифкунанда 

ва корҳои 

профилактики дар 

бинои Дастгоҳи 

марказӣ 

 

 

2883/3-918 

 

Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Барои тайёр ва насб 

намудани шиору 

овезаҳо дар бинои 

нави Кумитаи андоз 

ва Дастгоҳи марказӣ 

 

Тибқи санади нуқсон 

12.12.16 

11:00 

 

2884/3-919 

 

Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Барои таъмри ҷории 

«Бинои 

андозсупорандагони 

калон дар в. Хатлон 

Кумитаи андози 

назди Ҳукумати ҶТ» 

 

Тибқи санади нуқсон 

12.12.16 

11:30 

 

2885/3-920 

 

Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди 

Ҳукумати ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

 

Чопи мақолаҳо ва 

буклетҳо 

 

Тибқи фармоиши 

техникӣ 

21.12.16 

09:00 

 

2886/3-921 

 

Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири  

автомашинаҳои 

хизматӣ  

 

Тибқи санади нуқсон 

21.12.16 

09:30 

 

2519/3-834 

 

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

(такроран) 

Давом додани корхои 

сохтмони бинои 

маъмурии Кумитаи 

идораи замини н. 

Данғара 

 

Тибқи ҷаҷми корҳо 

08.12.2016 

10:00 

 

2520/3-835 

 

Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

(такроран) 

Давом додани корҳои 

сохтмони бинои 

маъмурии Кумитаи 

идораи замини н. 

Данғара 

 

Тибқи ҳаҷми корҳо 

08.12.2016 

10:30 



 

2816/3-898 

Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии назди 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии ҶТ  

 

227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

(такроран) 

Хизматрасонии 

иҷтимоӣ дар 

марказҳои будубоши 

рӯзона 

 

Тибқи фармоиши 

техникӣ 

16.12.2016 

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. 
 


