
 

БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

АМИТ  Ховар аз  08.05.2017  №R/18. 

 

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД 

Комиссияҳои муштараки озмуни хариди бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Рашт 

(минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: ноњияи Рашт,  шањраки Ѓарм, кўчаи И. Сомонї 40  тел: 83131-22-4-43) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро 

барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд: 

,,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. 

2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида дар суроғаи ноњияи Рашт, шањраки Ѓарм, кўчаи       

И.Сомонї 40 кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд. 

№ Ташкилоти харидор 

Ному насаб ва 

телефони шахси 

масъул 

Усули  харид Предмети харид 
Воҳиди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофањо 

933R/8-51 Маќомоти иљроияи мањали њокимияти 

давлатии ноњияи Сангвор 

 

Тел; 83131-22-4-43 

 

 

Озмуни харид бо 

иштироки номаҳдуд 

Тоза намудани обамборњои 

Љамоати Тавилдараи 

ноњияи Сангвор  

Тибќи харљнома 25.05.2017                 

Соати 1000 

934R/8-52 Стансияи мубориза алайњи беморињои 

њайвоноти ноњияи Сангвор 

 

Тел; 83131-22-4-43 

 

 

Озмуни харид бо 

иштироки номаҳдуд 

Таъмири љории бинои  

стансияи мубориза алайњи 

беморињои њайвоноти 

ноњияи Сангвор 

Тибќи харљнома 25.05.2017                 

Соати 1030 

935R/8-53 Беморхонаи марказии ноњияи Сангвор  

Тел; 83131-22-4-43 

 

 

Озмуни харид бо 

иштироки номаҳдуд 

Таъмири љории бинои  

Беморхонаи марказии 

ноњияи Сангвор 

Тибќи харљнома 25.05.2017                 

Соати 1100 

936R/8-54 Муассисаи давлатии нигоњдории роњњои 

автомобилгарди ноњияи Сангвор 

 

Тел; 83131-22-4-43 

 

 

Озмуни харид бо 

иштироки номаҳдуд 

Сўзишворї ва равѓанњои 

молиданї 

Номгўй 6 25.05.2017                 

Соати 1400 



 

 


