
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 11.06.2019  №102 

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 

телефони

и шахси 

масъул 

Усули харид Предмети харид 
Воциди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофахо 

1271/1-

554 

Кумитаи меъморк ва сохтмони назди 

Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои конселярк ва 

хоҷагидорк 
Номгӯй    55 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1272/1-

555 

МД “Мактаб-интернати миёнаи махсуси 

санъати ҷумцуриявк ба номи М.Атоев” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Мебел   Номгӯй   3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1273/1-

556 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои оташхомӯшкунк Номгӯй  14 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1274/1-

557 

МДТ “Литсейи касбии техникии саноати 

насоҷии ш. Душанбе” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои техникк, конселярк ва 

хоҷагидорк 
Номгӯй  27 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1275/1-

558 

Кумитаи давлатии идораи замин ва 

геодезии ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои конселярк, хоҷагидорк 

ва масолеци масрафк 
Номгӯй  28 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1277/2-

409 
Кӯдакистони № 152 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  38 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1278/2-

410 
Кӯдакистони № 93 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  31 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1279/2-

411 
Кӯдакистони № 77-и н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  27 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1280/9-

210 
МД “МД Пажуцишгоци Гастроэнтерология” 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  19 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1281/9-

211 
МД “МД Пажуцишгоци Гастроэнтерология” 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводцои реактивк Номгӯй  8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

226/46-

27 
ШСХК “Барқи Тоҷик” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Дастгоци тақсимотии 6кВ Маҷмӯъ  1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

260/46-

34 
ШСХК “Барқи Тоҷик” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои барқк Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

259/46-

33 
ШСХК “Барқи Тоҷик” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Электродцои тамғаи гуногун Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

256/46-

32 
ШСХК “Барқи Тоҷик” 227-66-04 

Хариди 

электронк 

Васлакцои вакуумк 

Оиқцо 
Адад  

25 

3000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

254/46-

30 
ШСХК “Барқи Тоҷик” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Васлакцои вакуумк Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

94/37-

67 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 

Сӯзишвории дизелк 

Бензин АИ-92 
Литр  

207730 

60869 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

                                                                                             Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд.  

1. Довталабоне, ки хоциши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани цаққи бебозгашт, цуҷҷатцои тендерии худро дар лифофацои муцркардашуда, ба 

суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофацо» муайяншуда пешницод намоянд. Муцлати муқарраршуда муҳлатест, ки 

баъди анҷоми  вақт  аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад. 

Лифофацо бо пешницодоти довталабон аз ҷониби комиссияцои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки 

дар раванди озмун иштирок намоянд. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


