
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  08.05.2017  № 78  

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  

1054/1-321 Сарражсати иҷрои ҷазои ҷинояти Вазорати адлияи 

ҶТ 
 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Маводцои конселярк 
 

Номгӯй 

 

22 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1055/1-322 Агентии обуцавошиноск    

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Мебел, таҷцизоти техникк 
 

Номгӯй 

 

10 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1056/1-323 Агентии обуцавошиноск    

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Маводи сӯзишворк 
 

Номгӯй 

 

1 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1057/1-324 Агентии обуцавошиноск    

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилк 

 

Номгӯй 

 

5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1058/1-325 Агентии обуцавошиноск    

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Либоси корк 
 

 

Доруқуттк 

Ҷуфт 
 

 

Дона 

90 

 

 

200 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1059/1-326 Вазорати энергетика ва захирацои оби ҶТ  

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Маводцои конселярк, 

молцои хоҷагк ва техника 
 

Номгӯй 
 

27 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1060/1-327   Вазорати энергетика ва захирацои оби ҶТ  

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилк 
 

Номгӯй 
 

16 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1061/1-328 Вазорати энергетика ва захирацои оби ҶТ  

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Молцои техника 
 

Номгӯй 
 

4 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1062/1-329 Агентии омори назди Президенти ҶТ  

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Молцои хоҷагк, либоси 

махсус 

 

Номгӯй 
 

11 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1063/1-330 Донишгоци давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба 

номи С.Айнк   

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Молцои хоҷагк, қолинк, 

барқк ва сантехникк 

 

Номгӯй 

 

18 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1064/1-331 Муассисаи давлатии илмии «Боғи марказии 

Ботаникии Тоҷикистон» 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Дарахти  мацаллии тирак 
 

Поруи органикк 

Адад 
 

Тонна 

616 

 

30 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1065/1-332 Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соцаи 

нақлижт 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилк 

 

Номгӯй 
 

28 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1066/1-333 Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соцаи 

нақлижт  

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Либоси махсуси занона ва 

мардона 

 

Номгӯй 
 

12 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1067/1-334 Муассисаи давлатии «Осорхонаи миллии 

Тоҷикистон» 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагк, конселярк, 

масолеци сохтмонк ва 

либоси махсус 

 

Номгӯй 
 

129 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1068/1-335 Донишгоци аграрии Тоҷикистон ба номи                 

Ш. Шоцтемур   
 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Таҷцизот, молцои хоҷагк ва 

масолеци сохтмонк 

 

Номгӯй 

 

81 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1069/1-336 Агентии назорати давлатии молиявк ва мубориза 

бо Коррупсияи ҶТ   
 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Мебел, молцои хоҷагк, 

конселярк, сантехникк, 

техники ва балони мошин 

 

Номгӯй 

 

92 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1071/1-338 МД Донишкадаи ҷумцуриявии такмили ихтисос  ва 

бозомӯзии кормандони соцаи маориф   
 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Мебел, молцои конселярк, 

хоҷагк, қолинк, 

сантехникк, қисмцои 

эцтижтии автомобилк ва  

масолеци сохтмонк 

 

Номгӯй 

 

134 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1072/1-339 Маркази миллии тестии назди Президенти ҶТ    

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Ризограф 
 

 

Барабар барои ризограф 

 

Адад 
 

 

1 

 

 

1 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1073/1-340 Кумитаи андози назди ЦҶТ  

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Мебел 
 

Номгӯй 
 

2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1074/2-304 МД томактаби махсусгардонии  ширхоргоц-

кӯдакистони №127 ноц. Фирдавск 

 

227-65-78 
 

Хариди 

электронк 

 

Мацсулоти хӯрока 
 

Номгӯй 
 

29 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1075/2-305 МД истифодабарии роццои  ноц. Сино  

227-65-78 
 

Хариди 

электронк 

 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилк 

 

Номгӯй 
 

43 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1076/2-306 Ширхоргоц кӯдакистони №126 ноц. Фирдавск   

227-65-78 
 

Хариди 

электронк 

 

Мацсулоти хӯрока 
 

Номгӯй 
 

40 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1077/2-307 Мақомоти иҷроияи ноцияи И. Сомонк  

227-65-78 
 

Хариди 

электронк 

 

Мебел 
 

Номгӯй 
 

10 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

128/17-51 Сарражсати маорифи ш. Душанбе     

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 
Мацсулоти хӯрока Номгӯй 7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 



электронк 

95/37-81 Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди ЦҶТ 

 

227-66-04 
 

Хариди 

электронк Нӯрицои минералк Номгӯй 2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

   96/37-82 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди ЦҶТ 

 

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 
Мацсулоти хӯрока Номгӯй 7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

123/46-7 ШСХК «Барқи Тоҷик» 

 

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 

Молцои техника ва 

барномацои литсензионии 

зиддивируск 
Номгӯй 19 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1053/9-126 МД «Маркази ҷумцуриявии илмии хун»     

(44) 600-03-04 
Дархости  

электронии 

нархнома 

Маводи доруворк ва 

реактивцо 
 

Номгӯй 

 

42 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1078/9-127 Таваллудхонаи №3 ш. Душанбе     

(44) 600-03-04 
Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворк ва тиббк 
 

Номгӯй 

 

40 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1079/9-128 МД «Маркази ҷумцуриявии клиникии наркологи» 

ба номи проф. М.Ғ. Ғуломов  
 

(44) 600-03-04 
Дархости  

электронии 

нархнома 

Маводи доруворк ва 

реагентк 
 

Номгӯй 

 

10 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1080/9-129 Маркази саломатии шацрии №1 ш. Душанбе  

(44) 600-03-04 
Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворк ва тиббк 
 

Номгӯй 

 

12 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1094/9-130 Ражсати истифодабарии роццои ноцияи Шоцмансур  

(44) 600-03-04 
Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Маводи сӯзишворк 

(бензин АИ-92) 

 

Литр  

 

120 000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1081/3-296 МДТ «Литсеи касбии техникии нақлижти 

автомобили» ш. Душанбе 
 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

 

Таъмири бино 
 

Тибқи санади нуқсон 

 

29.05.2017 

09:00 

1082/3-297 Ражсати истифодабарии роццои   ноц. Шоцмансур    

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

 

Корцои ороишк дар 

цудуди ноцияи Шоцмансур 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

29.05.2017 

09:30 

1083/3-298 Ражсати истифодабарии роццои      ноц. Фирдавск  

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Гузаронидани қубурцои 

обгузар барои объжрии 

кӯчаи лаби социлии     ноц. 

Фирдавск 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

29.05.2017 

10:00 

1084/3-299 МДТ «Литсеи касбии алоқаи» ш. Душанбе  

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

 

Таъмири дохили бинои 

таълимк 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

29.05.2017 

10:30 

1085/3-300 Муассисаи давлатии коци «Истиқлол»   Маҷмӯи 

мецмонхонацои Дастгоци Иҷроияи Президенти  ҶТ 

 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

 

Корцои таъмирию 

барқароркунк 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

29.05.2017 

11:00 

1086/3-301 МДТ «Литсеи касбии дӯзандагии» ш. Душанбе  

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

 

Таъмири сацни цавлк 
 

Тибқи санади нуқсон 

 

29.05.2017 

11:30 

1087/3-302 Донишгоци давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

А. Сино 
 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

Азнавсозии бинои 

таълимии сохтмони 

нотамоми Донишгоц, 

воқеъ дар хижбони А. Сино 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

18.05.2017 

09:00 



номацдуд 

1088/3-303 Ражсати бозрасии давлатии автомобилии   ВКД ҶТ    

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Гузаронидани озмуни 

цафтуми Ҷумцуриявии 

«Низоми навраси царакат» 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

18.05.2017 

09:30 

1089/3-304 МД Ражсати ободонк ва кабудизоркунии         

ноцияи Варзоб 

 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Сохтани расмцои 

қацрамонони миллат, 

байрақ ва нишон дар боғи 

«Ҷавонон»-и ноц. Варзоб 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

18.05.2017 

10:00 

1090/3-305 Вазорати кишоварзии ҶТ    

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Сохтмони майдончаи 

варзишк дар ш. Душанбе 

к. А. Ғуломов, назди бинои 

истиқоматии 4,7 ва 11 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

18.05.2017 

10:30 

1091/3-306 Мақомоти иҷроияи цокимияти давлатии        

ноцияи И. Смонк 

 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Корцои ободониву 

кабудизоркунк дар 

буриши кӯчацои Шевченко 

ва Шерозии ноц. И. 

Сомонк 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

18.05.2017 

11:00 

1092/3-307 Вазорати корцои хориҷии ҶТ  

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Майдончаи варзишк дар 

хижбони Рӯдакк назди 

биноцои истиқоматии 

85,85.1 ва 89 ноц. И.Сомонк 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

09:00 

1093/3-308 Вазорати корцои хориҷии ҶТ 

 

 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Сохтани майдончаи 

варзишк дар мацалаи 21, 

хижбони С. Шерозк назди 

биноцои 82/1 ва 18 ноц. 

Фирдавск 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

09:30 

881/3-237 Муассисаи давлатии «Маркази ҷумцуриявии илмии 

хун» 

 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

Таъмири озмоишгоци 

марказк 
 

Тибқи санади нуқсон 

16.05.2017 

09:00 



номацдуд 

(такроран) 

919/3-250 Ражсати цифзи муцити зисти шацри Душанбе     

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

(такроран) 

Ворид намудани 

таъғийроту иловацо ба 

лоицаи сохтмони «Бинои 

маъмурии Ражсати цифзи 

муцити зисти шацри 

Душанбе» 

 

Тибқи санади нуқсон 

16.05.2017 

09:30 

900/3-241 Ражсати истифодабарии роццои ноцияи  И. Сомонк   

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

(такроран) 

Чиндани тахтасангцои 

бетонк ва кӯчаи Рудакк 

назди мактаби №34 

 

Тибқи санади нуқсон 

18.05.2017 

11:30 

972/3-268 Агентии стандартизатсия, метрология, 

сертификатсия ва нозироти савдо  
 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

(такроран) 

Сохтмони майдончаи 

варзишк дар кӯчаи 

Н.Карабоев, назди биноцои 

6 ва 8 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

18.05.2017 

13:30 

,,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, 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. 
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