
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  17.05.2017  № 83  

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  

1169/1-357 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди ЦҶТ 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

Барномаи таъминоти 

озмоишии лазерк    
 

Номгӯй  

 

1 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1170/1-358 
Муассисаи давлатии «Боғи Парчами миллк»-и 

ДИП ҶТ 

 

227-66-60 
Хариди 

электронк 

 

Ницоли гулцо   
  

     Номгӯй  

 

6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1171/1-359 Муассисаи давлатии «Пажуцишгоци экспертизаи 

тиббию иҷтимок ва тавонбахшии маъюбон»   
 

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Мебел ва молцои техникк     

Номгӯй 

 

14 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1172/1-360 Кумитаи андози назди ЦҶТ    

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои техникк ва кабель    

 Номгӯй  

 

7 
Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1173/1-361 Кумитаи андози назди ЦҶТ  барои бинои нави 

Кумитаи андоз  
 

227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои техникк ва кабель  

Номгӯй  

      

   17 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1174/1-362  Муассисаи давлатии телевизиони «Синамо»  

227-66-60 
Хариди 

электронк 
 

Мебел ва молцои техника  
 

Номгӯй  
 

14 
Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1175/1-363 Агентии обуцавосанҷии ҶТ   

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии 

автомобилк 
 

Номгӯй 
 

8 
Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1176/1-364 ҶСК «Нафту газ»    

227-66-60 
Хариди 

электронк 

Лӯлацои қадқадк245х11,1 
ГОСТ 632-80 

 

Лӯлацои қадқадк 245х10 
ГОСТ 632-80 

 

Тонна  

    19,3 

 

 

    45,7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1181/1-365 Муассисаи давлатии «Маркази ҷумцуриявии 

иммунопрофилактика»-и Вазорати тандурустк ва 

цифзи иҷтимоии ацолии ҶТ  

 

227-66-60 
Хариди 

электронк 

Қисмцои эцтижтии 

автомобилк ва равғанцои 

молиданк 

 

Номгӯй 

 

6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1177/2-326 Хонаи кӯдакони ш. Турсунзода   

227-65-78 
Хариди 

электронк 
 

Маводцои хӯрока  
 

Номгӯй  
 

38 
Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
1178/2-327 Ражсати истифодабарии роццои ноц. Фирдавск  

227-65-78 
Хариди 

электронк 

 

Зацрхимикатцо  
 

Номгӯй  

 

5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
104/36-6 Агентии захирацои моддии давлатии назди  ЦҶТ    

227-66-04 
Хариди 

электронк Ярмаи марҷумак 
 

Ярмаи нахудпора  
Тонна  

472,5 

 

270 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 
105/36-7 Агентии захирацои моддии давлатии назди  ЦҶТ    

227-66-04 
Хариди 

электронк 
Равғани растанк    Литр  350 000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1179/3-332 Ширхоргоц-кӯдакистони №55 ноц. Сино  

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Таъмири ҷорк  

Тибқи санади нуқсон 
 

07.06.2017 

09:00 

1180/3-333 Муассисаи давлатии «Маркази ҷумцуриявии 

иммунопрофилактика»-и Вазорати тандурустк ва 

цифзи иҷтимоии ацолии ҶТ  

 

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Банери «Барномаи миллии 

иммунопрофилактикк» 
 

Тибқи санади нуқсон 
 

29.05.2017 

09:00 

1182/3-334 Агентии омори назди ЦҶТ  

227-04-75 
Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Нашри шаклцои оморк 

барои соли 2018, номгӯи 

шаклцои оморк барои 

соли 2018 

 

Тибқи санади нуқсон 
 

29.05.2017 

09:30 

 



1183/3-335 МД «таҳсилоти ибтидоии шабонарӯзии махсус, барои 
кӯдакони нобино ва сустбин» ноҳ. Сино 

 
227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

Таъмири шабакаҳои 
гармидиҳии Муассиса  

 

Тибки санади нуқсон 
 

29.05.2017 
10:00 

1018/3-285 Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №82-и ноҳияи 

Сино   
 

227-04-75 
Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

(такроран) 

Таъмири ҷории 
ҳоҷатхонаҳои дохила ва 

беруна инчунин иваз 
намудани фарши 

синфхонаҳои Муассиса 

 

Тибки санади нуқсон 
25.05.2017 

09:00 

 

532/3-142 
Маркази ҷумҳуриявии илми саратоншиносӣ  

 
227-04-75 

Озмуни харид 

бо иштироки 

номаҳдуд 

(такроран) 

 
Таъмири таҷҳизоти тиббии 

«ТЕРАГАМ» 

 

Тибки санади нуксон 

25.05.2017 
09:30 

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, 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. 

 

 

 

 

 


