
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  11.05.2017  № 80 

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 

1111/1-343 Муассисаи давлатии ТВ «Ҷаҳоннамо»  

227-66-60 

 

Хариди 

электронӣ 

 

Мебели корӣ 

 

Номгӯй 

 

8 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1112/1-344 Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати 

адлияи ҶТ 

 

227-66-60 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрока 

 

Номгӯй 

 

8 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1113/2-314 Беморхонаи килиники сироятии кӯдаконаи шаҳри 

Душанбе   

 

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Мебел ва таҷҳизоти 

техникӣ 

 

Номгӯй 

 

5 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1114/2-315 Кӯдакистони №113 «Аниса»-и ш. Душанбе  

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрока 

 

Номгӯй 

 

33 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1115/2-316 Кӯдакистони №113 «Аниса»-и ш. Душанбе    

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрока 

 

Номгӯй 

 

28 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1116/2-317 Кӯдакистони №113 «Аниса»-и ш. Душанбе    

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрока 

 

Номгӯй 

 

48 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1117/2-318 Муассисаи давлатии таълимии томактабии 

ширхоргоҳ-кӯдакистони №106  ноҳ. Фирдавсӣ 

 

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Маҳсулоти хӯрока 

 

Номгӯй 

 

25 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1118/2-319 Муассисаи давлатии истифодабарии роҳҳои 

ноҳияи Сино 

 

227-65-78 

Хариди 

электронӣ 

 

Либоси махсус 

 

Номгӯй 

 

3 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

99/37-85 Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Либоси махсус Номгӯй 6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

100/37-86 Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Либоси махсус Номгӯй 20 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

132/44-12 Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Муми моеъ (битум) Тонна  500 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

138/17-55 
Маркази шаҳрии бемориҳои пуст ва зуҳравии 

шаҳри Душанбе  

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Молҳои хӯрока Номгӯй 25 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

131/17-54 
Раёсати хадамоти давлатии оташнишони ишаҳри 

Душанбе 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Лавозимоти оташнишонӣ Номгӯй 4 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

116/17-40 
Раёсати хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри 

Душанбе 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ Қисмҳои эҳтиётии 

автомашина  
Номгӯй 17 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

102/37-87 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ  

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Моҳсулоти хӯрока Номгӯй 2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 



98/37-84 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Либоси махсус Номгӯй 1 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

97/37-83 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Либоси махсус Номгӯй 2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электронӣ 

103/37-88 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати ҶТ 

 

227-66-04 

Хариди 

электронӣ 
Маҳсулоти хӯрокӣ Номгӯй 1 

Дар давоми 7 

рӯзбаъдинашр  дар 

низомихаридиэлект

ронӣ 

1119/3-315 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

А. Сино 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Азнавсозии бинои 

таълимии сохтмонаш 

нотамоми Донишгоҳи ба 

номи А. Сино воқеъ дар 

хиёбони Сино 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

22.05.2017 

13:30 

1120/3-316 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи 

А. Сино 

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

Азнавсозии бинои 

таълимии сохтмонаш 

нотамоми Донишгоҳи ба 

номи А. Сино воқеъ дар 

хиёбони Сино 

Тибқи санади нуқсон  

22.05.2017 

14:00 

1121/3-317 Кӯдакистони №59-и ноҳияи И. Сомонӣ  

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд 

 

Таъмири бинои асосӣ ва 

анбори кӯдакистон 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

01.06.2017 

09:00 

1122/3-318 МД «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиники 

тиббӣ оилавӣ»  

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд  

Таъмири ҷории роҳрав, 

утоқҳои корӣ ва 

панҷараҳои гирду атрофии 

Марказ 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

01.06.2017 

09:30 

 

871/3-232 

Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии 

илмию клиники урологӣ»  

 

227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

 

Таъмири ҷории ҳуҷраҳои 

тагхона то ошёнаи 3-юм 

 

Тибқи санади нуқсон  

 

22.05.2017 

14:30 



,,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. 
 

 

 

 

номаҳдуд 

Дар даъватномахои иштироки озмун таҳти №1021/3-287, ки дар сомонаи  АМИТ  “Ховар” аз  02.05 соли 2017 № 75  нашр шудааст, ба ҷойи Таъмири бино,                                                                                              

передмети харид Чопи китобҳо -3 лот ва ба ҷойи 12.05.2017, сана ва вақти кушодани лифофаҳо 15.05.2017 соати 14:00 хонда шавад. 


