
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 05.07.2019  №118 

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 

1440/1-

641 

Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВКД 

ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои техникк, хоҷагк, 

конселярк, қисмцои эцтижтии 

автомобилцо 

Номгӯй   68 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1441/1-

642 
ДДТТ ба номи Абӯалк ибни Сино 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Молцои конселярк Номгӯй    5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1442/1-

643 
МДТ “Коллеҷи тиббии ҷумцуриявк” 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Молцои техникк,хоҷагк Номгӯй       24 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1443/1-

644 
Ражсати молиявк- иқтисодии ВКД ҶТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Мебел ва молцои техникк Номгӯй  9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1444/1-

645 

Донишкадаи давлатии санъати тасвирк 

ва дизайни Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Мебел ва молцои техникк Номгӯй  10 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1445/2-

451 
Гимназия № 74 н. Фирдавск 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Масолеци сохтмонк Номгӯй  14 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1446/2-

452 

Ражсати истифодабарии роццои н. И. 

Сомонк 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Поруи органикк ва дарахт Номгӯй      2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1447/2-

453 
МДТТ №131 н. Фирдавск 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй    37 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1448/2-

454 
МДТТ №128 н. Фирдавск 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк  Номгӯй    30 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1449/2-

455 
МДТТ №134 н. Фирдавск 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  35 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1450/2-

456 

МД “Нигоцдории боғу гулгаштцо, 

майдончацои варзишк ва бозии кӯдакон”-и 

МИЦД н. Шоцмансур 
227-65-78 

Хариди 

электронк 
Тухми гул Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

1451/2-

457 
МТМУ №1 ш. Цисор 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Ангишт  Тонна   182т 121кг 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1452/2-

458 
Раёсати истифодабарии роццои н. Фирдавск 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй  35 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1453/9-

246 
МД истифодабарии роццои н. Сино 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Асфалти майдадонаи гарм Тонна  1000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

309/46-

41 
ҶСК “Шабакацои барқии ш. Душанбе” 227-66-04 

Хариди 

электронк 

Камера 

Шкаф  
Адад  

50 

50 

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. 

 



 

 

 

 

 

 


