
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 18.07.2019  №127 

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 

1537/1-

679 

МД “Маркази миллии беморицои сил, шуш 

ва ҷарроции қафаси сина” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк ва 

инвентари мулоим 
Номгӯй   36 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1538/1-

680 

Дастгоци иҷроияи Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй      81 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1539/1-

681 

Агентии омори назди Президенти 

Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Мебел  Номгӯй         8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1540/1-

682 

Раёсати Қӯшунцои дохилии ВКД Ҷумцурии 

Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк ва масолеци 

сохтмонк 
Номгӯй    16 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1541/1-

683 

Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати 

адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагк Номгӯй  3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1542/1-

684 

Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати 

адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Воситацои равшандицанда Дона   100 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1543/2-

498 
МД Дармонгоци стоматологк ш. Ҳисор 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Молцои конселярк Номгӯй    16 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1544/9-

255 

МД “Маркази миллии тиббии Ҷумцурии 

Тоҷикистон Шифобахш” 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Маводцои лаборатории 

химреактив 
Номгӯй   13 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

322/17-

140 

МД “Маркази ҷумцуриявии технологияи 

информатсионк ва коммуникатсия” 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк Номгӯй  18 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

117/29-

18 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Мебел ва таҷцизотцои техникк Номгӯй  6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

118/29-

19 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Нишони сарисинагк Номгӯй  3 

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. 

 


