
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 24.06.2019  №111 

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 

1358/1-

599 

Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди 

Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Лавозимот ва либоси варзишк Номгӯй  18 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1359/1-

600 

ҶСК Комплекси сайёции Варзоби Кумитаи 

андози назди ҲҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагидорк Номгӯй    6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1360/2-

429 
Ширхоргоц-кӯдакистони 154 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  36 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1361/2-

430 
Муассисаи томактабии №31 н. Сино 

227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  28 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1362/2-

431 
Муассисаи томактабии №89 н. Сино 

227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  25 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1357/9-

229 

Муассисаи давлатии истифодабарии роццои 

н. Сино 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Бензин АИ95 Литр  20000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1363/9-

230 

МД “Идораи хоҷагии роццои 

автомобилгард”-и минтақаи Ҳисор 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Муми моеъ МГО 70/130 Тонна  20 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1364/9-

231 

МД “Маркази миллии илмии пайвандсозии 

узв ва бофтацои инсон” 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Маводи реагентк, тиббк ва 

воситацои ҷароцатбандк 
Номгӯй  57 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1365/9-

232 

Корхонаи давлатии фаръии “Хоҷагии 

манзилию комуналк”-и н. Рӯдакк 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Сӯзишвории дизелк 

Бензин АИ-92 

Равғани молиданк 

Литр  

12000 

6840 

830 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

291/17-

123 

Мактаб-интернати махсуси тацсилоти 

асосии №2 ш. Душанбе 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Моноблок 

Мизи компютерк 
Адад   

250 

250 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

99/37-

71 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Либоси сарбозк Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

 

 

98/37-

70 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Мебел  Номгӯй  14 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

103/37-

72 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Ангишт  Тонна  485,2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

104/37-

73 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Ангишт  Тонна  1720 

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. 

 



 

 

 

 


