
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  03.05.2017  № 76  

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 

1024/1-308 Раёсати бозраси давлатии автомобили Вазорати 

корҳои дохилии ҶТ 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

Қисмҳои эҳтиётии 

автомобилӣ ва равғанҳои 

молиданӣ 

 

Номгӯй 

 

110 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1025/1-309 Қӯшунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти 

миллии ҶТ 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Нӯриҳои минералӣ 

 

Номгӯй 

 

3 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1026/1-310 Академияи Вазорати корҳои дохилии ҶТ  

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

Молҳои барқӣ, 

дизенфексионӣ, хоҷагӣ, 

конселярӣ, нарм,  техника, 

масолеҳи сохтмонӣ, 

маҳсулоти хӯрокӣ, 

қисмҳои эҳтиётии 

автомобилӣ ва равғанҳои 

молиданӣ 

 

Номгӯй 

 

134 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1027/1-311 МД «Маркази ҷумҳуриявии имунопрофилактика»-

и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

ҶТ 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

Молҳои конселярӣ, хоҷагӣ, 

барқӣ ва картриҷ 

 

Номгӯй 

 

68 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1028/2-298 МД томактаби махсусгардонии ширхоргоҳ-

кӯдакистони №154 ноҳ. Сино 

 

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Молҳои нарм, жалюзӣ ва 

бозичаҳои гуногун 

 

Номгӯй 

 

8 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1029/2-299 МД томактаби махсусгардонии ширхоргоҳ-

кӯдакистони №154 ноҳ. Сино 

 

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Мебел, молҳои техника ва 

принтер 

 

Номгӯй 

 

8 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1030/2-300 МД «Идоракунӣ ва хизматрасонии фонди 

манзилӣ»-и ноҳ. Сино 

 

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

Автомашина, насоси 

обкашӣ, дастгоҳи 

каршергарӣ ва масолеҳи 

сохтмонӣ 

 

Номгӯй 

 

6 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1031/2-301 МД истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино  

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

Қисмҳои эҳтиётӣ, молҳои 

нарм, хоҷагӣ ва асбоби 

алафдаравкунӣ 

 

Номгӯй 

 

15 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1032/2-302 МД истифодабарии роҳҳои ноҳияи Сино  

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Чархи асбобтезкунӣ, пору 

ва заҳрхимикатҳо 

 

Номгӯй 

 

7 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1033/2-303 Муассисаи давлатии таълимии томактабии 

ширхоргоҳ кӯдакистони №84 ноҳ. Фирдавсӣ 

 

227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

26 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

1034/9-124 

Беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат  

(44) 600-03-04 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворӣ 

 

Номгӯй 

 

82 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1035/3-288 Шӯъбаи маорифи ноҳияи И. Сомонӣ 

истироҳатгоҳи «Шарора» 

 

227-04-75  

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Бо хӯроки гарм таъмин 

намудан 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

24.05.2017 

09:00 

1036/3-289 МД маркази такмили ихтисоси Агентии беҳдошти 

замин ва объёрии назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири бино ва 

иншоотҳои Марказ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

24.05.2017 

09:30 

1037/3-290 Раёсатии стифодабарии роҳҳои ноҳ. И. Сомонӣ  

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

Бартараф кардани 

таҳкурсии нимпайкараи 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

15.05.2017 



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. 

 

 

 

 

 

иштироки 

номаҳдуд 

Ф.Э. Дзержинский дар 

кӯчаи Шеров 

09:00 

1038/3-291 Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон  

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Азнавсозии бинои 

институти ветеринарии 

Академия 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

15.05.2017 

09:30 

1039/3-292 МД «Маркази миллии илмии пайвандсозии узв ва 

бофтаниҳои инсон» 

 

227-04-75  

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири бино 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

15.05.2017 

10:00 


