
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  10.05.2017  № 79  

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: 

№ Ташкилотихаридор 

Ному 

насабвателефони

шахсимасъул 

Усулихарид Предметихарид 
Воҳидиче

нак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофаҳо 

1096/1-341 Агентии стандартизатсия, метрология, 

сертификатсия ва нозироти савдо 

 

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Маводҳои конселярӣ ва 

молҳои техникӣ 

 

Номгӯй 

 

84 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1097/1-342 Хадамоти гумруки назди Ҳукумати ҶТ  

227-66-60 

Хариди 

электронӣ 

Дастгоҳи муҳрбандӣ ЗПУ 

 

Қуттии пешбаранда 

(коробка передач) 

Дона  

Маҷмӯъ 

30000 

 

1 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1098/1-337 Муассисаи давлатии таълимии «Литсеи касбии 

алоқа»-и ш. Душанбе 

 

227-66-60 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

8 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1099/2-308 Ширхоргоҳ-кӯдакистони №36 ноҳияи Шоҳмансур  

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

30 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1100/2-309 Ширхоргоҳ-кӯдакистони №135  ноҳияи Фирдавсӣ  

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

36 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1101/2-310 Ширхоргоҳ-кӯдакистони №123  ноҳияи Фирдавсӣ  

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

38 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1102/2-311 Ширхоргоҳ-кӯдакистони №151  ноҳияи Фирдавсӣ  

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

34 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1103/2-312 Муассисаи давлатии таҳсилоти ибтидоии 

шабонарӯзии махсус 

 

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

27 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1104/2-313 Ширхоргоҳ-кӯдакистони №1 ноҳияи Шоҳмансур  

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрокӣ 

 

Номгӯй 

 

30 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1105/9-132 Муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии 

клиникии наркологии ба номи профессор М.Ғ. 

Ғуломов 

 

(44) 600-03-04 

Дархости 

электронии 

нархнома 

 

Маводи доруворӣ 

 

Номгӯй 

 

33 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1070/3-309 Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВКД ҶТ  

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Васл намудани 

хабардиҳандаки 

оташнишонӣ, дидбонӣ, 

пайваст намудани 

инвентарҳои оташнишонӣ, 

васли телефонҳои 

беруниву дохилӣ ва 

камераҳои мушоҳидавӣ 

дар бино 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

09:00 

1106/3-310 Шӯъбаи маорифи ноҳияи И. Сомонӣ  

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири ҷорӣ вао 

моданамудани 

истироҳатгоҳи берун аз 

шаҳрии «Шарора»-и 

ноҳияи И. Сомонӣ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

09:30 

1107/3-311 Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳ.Сино 

дар ш. Душанбе Шӯъбаи маорифи ноҳияи Сино ш. 

Душанбе 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири ҷории 

истироҳатгоҳи берун аз 

шаҳри «Гулхан» дар 

маҳалаиХарангони ноҳияи 

Варзоб 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

10:00 

1108/3-312 Шӯъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсӣ  Озмуни Таъмири ҷории   



227-04-75 харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

истироҳатгоҳи берун аз 

шаҳри «Орзу» ноҳ. 

Фирдавсӣ ш. Душанбе 

Тибқи санади нуқсон 22.05.2017 

10:30 

1109/3-313 Муассисаи давлатии таълимии томактабии 

кӯдакистони №27 ноҳ. Шоҳмансур 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири ҷории бинои 

муассиса 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

11:00 

1110/3-314 Прокуратураи генералии ҶТ  

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Гузаронидани гармидиҳӣ 

дар Дастгоҳи марказӣ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

11:30 

976/3-272 Раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, маркази 

саломатии шаҳрии №1  

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири ҷорӣ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

18.05.2017 

14:00 

977/3-273 Раёсати тандурустии шаҳри Душанбе, Муассисаи 

шифохонаи парастории ҳамшираҳои шафқат 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири ҷорӣ 

Тибқи санади нуқсон  

18.05.2017 

14:30  

882/3-238 Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 

Варзоб м. Зағар 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири намои берунаи 

бинои МИҲД-и н. Варзоб 

 

Тибқи санади нуқсон 

18.05.2017 

15:00 

788/3-197 МД Коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи А. 

Бобоқулов 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири капитали 

биноҳои коллеҷу хобгоҳ 

 

Тибқи санади нуқсон 

18.05.2017 

15:30 



,,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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


