
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ Ховар   аз  18.05.2017  № 84  

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД  
Комиссияцои муштараки озмуни хариди Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд – 

мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумцурии Тоҷикистон, шацри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелк 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотцои харидор 

довталабони салоциятдорро барои иштирок дар озмунцои 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 
Воциди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофацо  

1184/1-366 Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Комплекси авиатсионк    
 

Адад  

 

1 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1185/1-367 
Муассисаи давлатии «Маркази ҷумцуриявии 

мацорати олии варзиши оид ба намудцои гуштин» 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Молцои хоҷагк, либоси 

варзишк ва техника    

           

Номгӯй  

 

25 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1191/1-368 Кумитаи андози назди ҲҶТ 

 

227-66-60 
 

Хариди 

электронк 

 

Мусавварацо     
      Номгӯй   

14 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1186/2-328 Беморхонаи марказии шацри Вацдат    

227-65-78 
 

Хариди 

электронк 

 

Молцои хоҷагк, нарм ва 

прожектор  

 

Номгӯй  

 

7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

124/17-47 МД «Наврузгоци пойтахт Мақомоти иҷроияи 

цокимияти давлатии шацри Душанбе»   

 

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагк, 

аккумулятор ва техника  
Номгӯй  8 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



141/41-5 Бонки милли Тоҷикистон   

227-66-04 
 

Хариди 

электронк Либосцои варзишк    Номгӯй  8 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

143/17-58 МД «Маҷмааи тандурустии Истиқлол»  

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 

Пленкаи рентгенк андозаи 

43х35 см 
 

Пленкаи рентгенк андозаи 

25х20 см   

Баста  

20 

 

 

20 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

144/17-59 МД «Маҷмааи тандурустии Истиқлол»   

227-66-04 
 

Хариди 

электронк Молцои конселярк    Номгӯй  53 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

145/17-60 МД «Маҷмааи тандурустии Истиқлол»    

227-66-04 
 

Хариди 

электронк 
Молцои сантехникк, барқк, 

хоҷагк ва картриҷ    
Номгӯй  92 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1192/9-147 Беморхонаи марказии шацри Вацдат   

(44) 600-03-04 
Дархости  

электронии 

нархнома 

 

Таҷцизотцои тиббк  
 

Номгӯй  

 

5 

Дар давоми 7 руз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электрони 

1187/3-337 Беморхонаи марказии ноц. Рӯдакк  

227-04-75 
Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Таъмири бинои асоск 
 

Тибқи санади нуқсон 

 

08.06.2017 

09:00 

1188/3-338 Маркази тиббии идораи хоҷагии Дастгоци иҷроияи 

Президенти ҶТ  

 

227-04-75 
Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Хизматрасонии техникии 

таҷцизоти тиббии рентгенк 
 

Тибқи санади нуқсон 

 

08.06.2017 

09:30 

1189/3-339 Муассисаи тацсилоти мижнаи умумии №35     ноцияи  

Шоцмансур 

 

227-04-75 
Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

Таъмир ва рангубори 

синфхонацо 
 

Тибқи санади нуқсон 

 

08.06.2017 

10:00 



 

,,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. 

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки 

дар раванди озмун иштирок намоянд 

 

 

 

 

  

1190/3-340 Маркази саломатии шацрии №10 ноцияи Сино  

227-04-75 
Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

 

Таъмири бинои марказ  
 

Тибқи санади нуқсон 

 

08.06.2017 

10:30 

952/3-258 Корхонаи воциди давлатк оид ба нархгузории амволи 

давлатк  

 

227-04-75 
Озмуни харид 

бо иштироки 

номацдуд 

(такроран) 

Таъмири капиталии 

зинапояцои бинои 

«Маҷмааи амвол» 

 

Тибқи санади нуқсон 

 

26.05.2017 

13:30 


