
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  04.05.2017  № 77 

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 Руставелк 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро 

барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонк, 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 

1040/1-312 Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Цукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Аккумулятор  
 

Номгӯй 

 

1 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 
1041/1-313 Сарражсати хадамоти давлатии оташнишонии ВКД 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Молцои оташнишонк, 

оташхомӯшкунк, наҷотдицк 

ва либоси махсус 

 

Номгӯй 

 

 

20 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 
1042/1-314 Хадамоти гумруки назди Цукумати ҶТ  

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Мебел, молцои хоҷагк, нарм, 

техника, қисмцои эцтижтии 

автомобилк ва лавозимоти 

автомобилк 

 

Номгӯй 

 

93 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 
1043/1-315 Клиникаи Пажуцишгоци акушерк гинекологк ва 

перинатологк 
 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Мебель, молцои техника ва 

люстра  

 

Номгӯй 

 

13 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

1044/1-316 Агентии омори назди Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Қисмцои эцтижтк ва картриҷ 
 

Номгӯй 
 

12 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

1045/1-317 Ражсати бозрасии давлатии автомобилии  ВКД 

Ҷумцурии Тоҷикистон 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк к 

Болопӯши зимистона 

(жилет) 
 

 Ишорчӯб (жезло)  

 

 

Дона  

1000 

 

 

1000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 



1046/1-318 Муассисаи давлатии «Маркази миллии тиббии ҶТ»   

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Маводцои конселярк ва 

картриҷ 
 

Номгӯй 
 

40 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

1047/1-319 Кумитаи андози назди Цукумати ҶТ  

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Компютор ва лавозимоти он  

Номгӯй 
 

7 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

1048/1-320 Мактаб-интернати мижнаи махсуси санъати ба 

номи М. Атоев 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Мацсулоти хӯрокк 
 

Номгӯй 
 

14 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

126/17-49 Сарражсати маорифи ш. Душанбе   

227-66-04 
 

Хариди 

электронк Мацсулоти хӯрокк Номгӯй 5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

127/17-50 Сарражсати маорифи ш. Душанбе 

 

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 
Мацсулоти хӯрокк Номгӯй 4 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

129/17-52 Сарражсати маорифи ш. Душанбе  

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 
Мацсулоти хӯрокк Номгӯй 3 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

130/17-53 Сарражсати маорифи ш. Душанбе 

 

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 
Мацсулоти хӯрокк Номгӯй 4 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 

 

1052/9-125 

Беморхонаи марказии шацри Турсунзода  

(44) 600-03-04 
Дархости 

электронии

нархнома 

Маводи доруворк, 

диагностикк, 

дизенфетсионк, тиббк ва 

молцои нарм. 

 

Номгӯй 

 

80 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронк 



1049/3-293 Корхонаи давлатии фаръии «Бақайдгирии молу 

мулки ғайри манқул» дар шацри Турсунзода 
 

227-04-75  
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

 

Сохтмони бинои кумитаии 

дораизаминш. Турсунзода ва 

КВФ  «Бақайдгирии молу 

мулки ғайриманқул» шацри 

Турсунзода 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

16.05.2017 

09:00 

1050/3-294 Кумитаи цолатцои фавқулодда ва мудофиаи 

граждании назди Цукумати ҶТ 

 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Барқарор намудани боғи «50 

солагии ҷавонон» дар 

масоцати 4,0 га 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

15.05.2017 

10:30 

1051/3-295 МД «Маркази миллии тиббии ҶТ»  

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Сохтмони бинои иловагк, 

цамроц часпондашавандаи 

сохтори шӯъбаи қабул ва 

толори ҷарроции бинои №5 

ва 7 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

15.05.2017 

11:00 

,,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. 
 

 

 

 

 


