
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 19.06.2019  №108 

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 

1326/1-

583 

МДМ “Садбарг”-и Раёсати тибби ВКД ҶТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  51 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1327/1-

584 

МД “Маркази ҷумцуриявии 

иммунопрофилактика “-и ВТ ва ЦИА ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Муцаррики компрессор ва 

молцои техникк 
Номгӯй   5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1328/1-

585 

МД “Маркази ҷумцуриявии 

иммунопрофилактика “-и ВТ ва ЦИА ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Муцаррики компрессор Номгӯй    4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1329/1-

586 

МД “Маркази ҷумцуриявии 

иммунопрофилактика “-и ВТ ва ЦИА ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Фреон  Номгӯй  3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 



электронк 

1330/1-

587 
МД “Маркази таъминоти варзишк” 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Либос ва лавозимоти варзишк Номгӯй  19 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1331/1-

588 

МД “Коллеҷи Ҷумцуриявии рассомии ба 

номи М.Олимов” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои конселярк ва 

хоҷагидорк 
Номгӯй  40 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1332/1-

589 

Маркази тадқиқоти стратегии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Мебел ва компютер Номгӯй  3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1333/1-

590 

МД “Маркази ҷумцуриявии клиникии 

беморицои дил” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагк Номгӯй  6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1334/2-

424 

Шуъбаи маорифи н. И.Сомонк 

истироцатгоци “Шарора” 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Тупи варзишк ва молцои нарм Номгӯй  15 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1335/2-

425 
Кӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  58 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1336/2-

426 
Кӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  54 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

1337/2-

427 
Кӯдакистони №113 “Аниса” ш. Душанбе 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  51 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

279/17-

119 

МД “Боғи фарцангк –фароғатии Ҷавонон”-и 

ш. Душанбе 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Гули мавсимк ва тухми алафи 

сабз 
Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

278/17-

118 
МД “Маркази саломатии шацрии №13” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои тиббк Номгӯй  34 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

277/17-

117 

Маркази назорати давлатии санитарию 

эпидемиологии ш. Душанбе 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Маводцои тиббк-доруворк Номгӯй  22 

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. 

 



 

 

 

 


