
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 17.06.2019  №106 

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 

1309/1-

573 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Шакар  Тонна  63 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1310/1-

574 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Шакар  Тонна  63 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1311/1-

575 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Равғани растанк Литр   30000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1312/1-

576 
МД Маркази тиббии ДиПҶТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй  56 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1313/1-

577 
ДДТТ ба номи Абӯалк ибни Сино 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Моноблок  Маҷмӯъ  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1314/1-

578 
ДДТТ ба номи Абӯалк ибни Сино 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Гулцои мавсимк Номгӯй  3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1315/9-

217 
Муассисаи нақлиётии ВКД ҶТ 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Сӯзишворк  Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1316/9-

218 

Агентии суғуртаи иҷтимок ва нафақаи 

назди Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Бензин АИ-92 Литр 10000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

101/36-

15 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Равғани офтобпараст Литр  100000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

100/36-

14 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Гандум Тонна  1000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

267/25-

1 

Агентии бецдошти замин ва обёрии назди 

Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй  24 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

 

 

272/17-

116 
КВД “Обу корези Душанбе” 

227-66-04 
Хариди 

электронк 

Либоси махсуси корк 

Пойафзоли махсуси корк 

соқбаланд 

Ҷуфт  
700 

700 

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. 

 


