
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 28.06.2019  №114 

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 

1388/1-

611 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои ошхонавк Номгӯй  18 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1389/1-

612 

КВД “Маркази дастгирии амалиётцои 

молиявии байнибуҷетк”  227-66-60 
Хариди 

электронк 
Кондитсионер ва генератор Номгӯй    19 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1390/1-

613 
МД телевизиони “Варзиш” 

227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк, конселярк, 

ороишк ва масрафк 
Номгӯй    113 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1391/1-

614 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Орди навъи якум Кг  500000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1392/1-

615 
Сарраёсати молияи ш. Душанбе 

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Таҷцизоти техникк ва мебел Номгӯй  10 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1393/1-

616 

МД “Маркази миллии тиббии Ҷумцурии 

Тоҷикистон” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Маводи хӯрока Номгӯй   19 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1394/1-

617 

Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии Вазорати 

адлияи ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Тухми мурғ Дона    100000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1395/1-

618 
Раёсати Қӯшунцои дохилии ВКД ЧТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк ва масолеци 

сохтмонк 
Номгӯй  9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1396/1-

619 

МД “Маркази миллии тавонбахшии 

кӯдакони маъюб “Чорбоғ” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк ва ширк Номгӯй   15 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1397/1-

620 

МД “Маркази миллии тавонбахшии 

кӯдакони маъюб “Чорбоғ” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  16 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1398/1-

621 

МД “Маркази миллии тавонбахшии 

кӯдакони маъюб “Чорбоғ” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк ва гӯштк Номгӯй  17 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1399/2-

439 
Маркази саломатии шацрии ш. Ҳисор 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Молцои мулоим Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1400/2-

440 
Шуъбаи маорифи н. Сино 

227-65-78 
Хариди 

электронк 
Кати хоб бо матрас Дона   55 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1401/2-

441 
Шуъбаи маорифи н. Сино 

227-65-78 
Хариди 

электронк 
Молцои мулоим Номгӯй   3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1402/2-

442 
Ширхоргоц-кӯдакистони №157 н. Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  31 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1403/9-

238 
МД “Озмоишгоци миллии референск” 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Маводцои лаборатории 

химреактив ва масрафшаванда 
Номгӯй  56 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1404/9-

239 
Раёсати истифодабарии роццои н. Фирдавск 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Сӯзишвории дизелк 

Бензин АИ-92 
Литр 

30000 

10000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1405/9-

240 
МД “Маркази саломатии шацрии №10” 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои тиббк Номгӯй  7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

300/11-

27 
Ширхоргоц-кӯдакистони №1 н. Шацринав 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  33 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

 

 

292/17-

124 
КВД “Обу корези Душанбе” 

227-66-04 
Хариди 

электронк 
Масолеци сохтмонк-хоҷагк Номгӯй  145 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

106/36-

16 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Шакар  Тонна  2 000,000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

284/46-

40 
ШСХК “Барқи Тоҷик” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Стенди озмоишк Маҷмӯъ  1 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 


