
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 03.07.2019  №116 

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 

1413/1-

625 

МДТ Коллеҷи тарбияи ҷисмонии 

Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои конселярк, хоҷагидорк, 

лавозимоти варзишк 
Номгӯй   102 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1414/1-

626 

Кумитаи давлатии идораи замин ва 

геодезии Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Мебел  Номгӯй    5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1416/1-

627 
ҶСК “Нафту газ” 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Пармаи сечарха  Дона     2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1417/1-

628 
ДДТТ ба номи Абӯалк ибни Сино 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагидорк Номгӯй  28 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1418/1-

629 

МД “Маркази миллии тавонбахшии 

кӯдакони маъюб Чорбоғ” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Мебел , қолин ва таҷцизоти 

техникк 
Номгӯй  15 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1419/1-

630 

Донишгоци давлатии молия ва 

иқтисоди Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои конселярк ва 

хоҷагидорк 
Номгӯй  51 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1420/1-

631 

Донишгоци давлатии молия ва 

иқтисоди Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Моноблок  Дона    20 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1421/1-

632 
Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии ВА ҶТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Лавозимоти афсарк Номгӯй    4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1422/2-

446 

Раёсати истифодабарии роццои н. 

Шоцмансур 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Масолеци сохтмонк  Номгӯй    12 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1423/2-

447 
МТМУ № 5 ш. Ҳисор 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Масолеци сохтмонк ва ковралин Номгӯй  14 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1424/2-

448 
Ширхоргоц-кӯдакистони №80 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  30 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

1425/2-

449 

Муассисаи давлатии истифодабарии роццои 

н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Масолеци хоҷагк-сохтмонк Номгӯй  46 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1415/9-

241 

Агентии назорати давлатии молиявк ва 

мубориза бо коррупсияи Ҷумцурии 

Тоҷикистон 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  85 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1426/9-

242 

Маркази ҷумцуриявии илмии ҷарроции 

дилу рагцо 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизоти тиббк Маҷмӯъ  1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1427/9-

243 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  144 

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. 

 



 

 

 

 

 


