
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 02.08.2019  №137 

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД 

Комиссияцои муштараки озмуни хариди Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумцурии Тоҷикистон, шацри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелк 22, тел: 221-47-03, 

223-11-80) ва ташкилотцои харидор довталабони салоциятдорро барои иштирок дар озмунцои хариди номгӯи зерини мол, кор ва 

хизматрасонк, 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 

1660/1-

742 

Маҷмааи давлатии “Қасри Миллат”-и 

ДИПҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои цоҷагидорк Номгӯй     42 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1661/1-

743 

Агентии хизмати давлатии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои техникк,хоҷагидорк ва 

конселярк 
Номгӯй       42 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1662/1-

744 
Ражсати молиявк-иқтисодии ВКД ҶТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк Номгӯй    12 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1666/1-

745 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Шакар  Кг 170000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1667/1-

746 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Намаки ошк Кг 60000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1668/1-

747 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Чойи сижц Кг 5500 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1669/1-

748 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Гӯшти гӯсфанд Кг 50000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1670/1-

749 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Гӯшти гӯсфанд Кг 100000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1671/1-

750 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Орди навъи якум Кг 1110000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1672/1-

751 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводи хӯрока Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1663/2-

530 
Шуъбаи маорифи н. И.Сомонк 227-65-78 

Хариди 

электронк 

Таҷцизот барои истироцатгоци 

Шарора 
Номгӯй    8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1664/9-

277 

МД “Беморхонаи ҷумцуриявии 

клиникии беморицои равонк” 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Лавозимотцои тиббк  Номгӯй   17 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1665/9-

278 

МД “Маркази ҷумцуриявии клиникии 

беморицои дил” 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Лавозимотцои тиббк Номгӯй  52 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

347/17-

157 

МД Махсусгардонидашудаи нақлижти 

тиббии Ражсати тандурустк 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй    150 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

348/17-

158 

МД “Маркази пешгирк ва мубориза бар 

зидди вируси норасоии масунияти одам 

(ВНМО)-и ш. Душанбе” 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк ва мебел Номгӯй   16 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

333/17-

148 
МД “Маркази саломатии шацрии №8” 227-66-04 

Хариди 

электронк Молцои техникк ва мебел Номгӯй  8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

363/48-3 Вазорати энергетика ва захирацои об 227-66-04 

Хариди 

электронк Молцои хоҷагк ва конселярк Номгӯй  16 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

362/48-2 Вазорати энергетика ва захирацои об 227-66-04 

Хариди 

электронк Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

364/48-4 Вазорати энергетика ва захирацои об 227-66-04 

Хариди 

электронк Барномацои компютерк Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

346/17-

156 

МД Махсусгардонидашудаи нақлижти 

тиббии Ражсати тандурустк 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Сӯзишвории дизелк 

Сӯзишвории бензин 
Литр  

17560 

38250 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

365/41-

15 
Бонки миллии Тоҷикистон 227-66-04 

Хариди 

электронк Техника ва қолин Номгӯй  6 

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. 

 


