
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  02.05.2017  № 75 

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 

1010/1-303 Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба 

номи С.Раҳимов 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Молҳои нарм, барқӣ, 

варзишӣ ва конселярӣ 

 

Номгӯй 

 

45 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1011/1-304 Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

Мебел, молҳои техника, 

асбобҳои мусиқӣ ва 

мошинаи дарздӯзӣ 

 

Номгӯй 

 

19 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1012/1-305 Муассисаи давлатии телевизиони 

кӯдаконунаврасон «Баҳористон» 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Молҳои техника 

 

Номгӯй 

 

4 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1013/1-306 Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба 

номи С.Раҳимов 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

Молҳои хоҷагӣ, варзишӣ, 

нарм ва масолеҳи 

сохтмонӣ 

 

Номгӯй 

 

42 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1020/1-307 Раёсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Либоси ҳарбӣ 

 

Номгӯй 

 

3 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1014/2-296 Мактаб-интернати ҷумҳуриявии ноҳ. Рушон  

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти сӯзишворӣ 

 

Номгӯй 

 

1 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1015/2-297 Мақомоти иҷроияи ноҳияи И.Сомонӣ  

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Ниҳолҳои гул 

 

Номгӯй 

 

7 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

115/17-39 МД «Нигоҳдорӣ ва истифодабарии иншоотҳо»-и 

МИҲД шаҳри Душанбе 

 

227-66-04 

 

Хариди 

электронӣ 

Тухмии газон, ниҳолҳои 

гулҳои тобистона, 

зимистона, хонагӣ, 

дарахтони ороишӣ ва 

нӯриҳои минералӣ 

Номгӯй 17 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

114/20-1 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

227-66-04 

 

Хариди 

электронӣ 

Мебел, молҳои конселярӣ, 

хоҷагӣ, барқӣ, нарм, 

техника, барномаҳои 

компютерӣ ва барномаҳои 

зиддивирусӣ ва қисмҳои 

эҳтиётии автомобилӣ 

Номгӯй 161 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

1022/9-122 

Раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур  

(44) 600-03-04 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Сӯзишвори дизелӣ 

 

Литр  

 

100 000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

1023/9-123 

МД «Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва 

бофтаниҳои инсон» 

 

(44) 600-03-04 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворӣ ва тиббӣ 

 

Номгӯй 

 

     39 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1016/3-283  

Ширхоргоҳ-кӯдакистони №93-и ноҳияиСино 

 

227-04-75  

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири ҷории биноҳои 

ширхоргоҳ-кӯдакистон 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

23.05.2017 

09:00 

1017/3-284 Донишгоҳидавлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 

номи Садриддин Айнӣ 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири бинои ҳоҷатхона 

ва ободонии гулгашти 

атрофии биноҳои 

Донишгоҳ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

12.05.2017 

09:00 

1018/3-285 Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №82-и 

ноҳияи Сино 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

Таъмири ҷории 

ҳоҷатхонаҳои дохила ва 

беруна инчунин 

ивазнамудани фарши 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

12.05.2017 

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, 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. Мӯҳлати муқарраршуда мӯҳлатест, 

ки баъди анҷоми  вақт  аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад. 

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки 

дар раванди озмун иштирок намоянд. 

 

 

 

 

номаҳдуд синфхонаҳои Муассиса 

1019/3-286 МД Маҷмӯи меҳмонхонаҳои Дастгоҳии ҷроияи 

Президенти ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Дӯхт ва насби матои 

пардаворӣ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

12.05.2017 

10:00 

1021/3-287 Муассисаи нашриявии «Ирфон»Вазорати фарҳанги 

ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмир ва рангубори 

Муассиса 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

12.05.2017 

10:30 


