
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 26.06.2019  №113 

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 

1379/1-

605 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Гӯшти гов Кг 50600 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1380/1-

606 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Моции зинда Кг    36300 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1381/1-

607 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводи хӯрока Номгӯй    6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1382/1-

608 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводи хӯрока Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1383/1-

609 
Донишгоци славянии Россия ва Тоҷикистон 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Молцои конселярк Номгӯй  20 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1384/1-

610 
Муассисаи нақлиётии ВКД ҶТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Қисмцои эцтижтии автомобилцо 

ва равғани муцаррик 
Номгӯй   192 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1385/2-

436 

МД “Хона-интернати пиронсолон ва 

маъюбони ш. Турусунзода” 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй   48 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1386/2-

437 
МДТ Ширхоргоц-кӯдакистони №8 “Лола” 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  25 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1387/2-

438 

Раёсати истифодабарии роццои н. 

Шоцмансур 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй   83 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1375/9-

234 

МД “Маркази шацрии ёрии таъҷилии 

тиббк” 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводцои мадцушкунанда Номгӯй  8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1376/9-

235 

МД “Маркази шацрии ёрии таъҷилии 

тиббк” 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Лавозимоти тиббк Номгӯй  6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

 

 

1377/9-

236 
Раёсати истифодабарии роццои н. Фирдавск 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Сӯзишвории дизелк, бензин ва 

равғани техникк 
Номгӯй  7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1378/9-

237 
Раёсати истифодабарии роццои н. Фирдавск 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Асфалти хом, битум , ранги 

равғанк 
Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

107/29-

17 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй   12 

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. 

 



 

 

 

 

 

 


