
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 08.07.2019  №119 

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 

1454/1-

646 

Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои конселярк Номгӯй   28 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1455/2-

459 

Мактаб-интернати ҷумцуриявии кӯдакони 

шунавоиашон суст ва деркаршуда 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводхои хӯрокворк Номгӯй    29 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1456/2-

460 
Ширхоргоц-кӯдакистони №139 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй       35 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1457/2-

461 
Ширхоргоц-кӯдакистони №66 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  39 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1458/2-

462 
Ширхоргоц-кӯдакистони №118 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  30 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1459/2-

463 

Ражсати истифодабарии роццои н. 

Шоцмансур 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Пору  Тонна   250 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1460/2-

464 

Ражсати истифодабарии роццои н. 

Шоцмансур 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Тухмии гулцои мавсимк Номгӯй      5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

304/17-

129 
МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  18 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

303/17-

128 
Мактаб интернати тацсилоти асосии №4 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

302/17-

127 

Муассисаи давлатии “Кӯдакистони 

№50” 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  30 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

305/17-

130 
МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  26 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

306/17-

131 

МД тацсилоти умумии асосии “Мактаб-

интернати №4 барои кӯдакон оилацои 

камбизоат ва бепарастор”-и ш. Душанбе 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои мулоим Номгӯй  9 

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. 

 


