
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 08.08.2019  №140 

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 

телефонии 

шахси 

масъул 

Усули харид Предмети харид 
Воциди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофахо 

1704/1-769 Агентии обухавошиноси 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Мебел, кондисионер, скутер ва 

принтер 
Номгӯй     7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1705/1-770 

 

Агентии обухавошиноси 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Шинахои автомобили Номгӯй       1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1706/1-771 

 

Агентии обухавошиноси 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Либоси махсус, молхои техники, 

хошаги, дастгох барои 

пайвастшавии интернет (свишер)  

ва дари оханин 

Номгӯй    21 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1707/1-772 

Раёсати алока ва технологияи 

иттилоотии Ситоди генералии 

Куввахои мусаллахи ВМ ЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Ташхизотхо ва воситахои 

пайвастшавии интернети 

Номгӯй 
6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1708/1-773 МД Кохи “Истиклол” ММ ДИП ЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Либоси махсус, пойафзол, 

молхои хошаги, нихоли дарахт, 

нурихои минерали, тухмии 

алаф, хуроки мохи ва масолехи 

сохтмони 

Номгӯй 
27 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1709/1-774 КС КДАМ ЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Хезуми хушк 

Номгӯй 
1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1710/1-775 КС КДАМ ЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Хезуми хушк барои РКС  дар 

ВМКБ ш. Хоруг 

Хезуми хушк барои РКС  дар 

ВМКБ ш. Ишкошим 

Номгӯй 
2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1711/1-776 

Клиникаи “Пажуишгохи акушери 

гинекологи ва перинатологияи 

Точикистон” 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Мебел, молхои техники, насоси 

обкаши  ва алафдаравак 

Номгӯй 
28 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1712/1-777 МД телевизиони “Варзиш” 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Ташхизотхо барои пахши 

мустаким дар машмуъ бо 

лавозимотхояш 

Номгӯй 
6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1713/1-778 

МД Маркази чумхуриявии 

баркароркунии тиббию ичтимоии 

“Тангаи” 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока 

Номгӯй 
59 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1715/2-541 
МД Дармогохи шахрии стоматологии 

кудаконаи №1  227-65-78 
Хариди 

электронк 

Рохаткурсихо бо лавозимотхои 

дандонпизишки 
Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 



электронк 

1716/2-542 
МД ТТ Ширхоргох – кудакистони №72 

н. Фирдавси 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй    32 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1720/9-282 КДАМ ЧТ 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 
Киросини авиатсиони ТС – 1  Номгӯй  1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1717/3-91 
Ширхогох – кудакистони №79 н. 

Шохмансур 227-04-75 
Хариди 

электронк 

Таъмири шории бинохои 

либосшуи ва ошхона 
Тибки санади нуксон 19.08.2019 

1718/3-92 МТМУ №29 н. Шохмансур 
 

227-0475 

Хариди 

электронк 

Таъмири шории рохравхои 

муассиса 
Тибки санади нуксон 23.08.2019 

1719/3-93 
Агентии назорати маводи нашъаовари 

назди Президенти ЧТ 

 

227-04-75 
Хариди 

электронк 

Таъмири майдоншаи варзиши 

дар ш. Душанбе  н. Сино кушаи 

Тунис назди бинохои 

истикоматии ¼, 1/6, ва 1/7 

Тибки санади нуксон 28.08.2019 

341/17-151 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 

Ташхизотхо барои синфхонаи 

химия, мебел , асбобохои 

шенкунанда, ташхизоти 

намоиши,ташхизот барои 

корхои фронталии лаборатори,, 

тамсилахо, шамъи лихозхо 

(коллекчия), реактивхо 

Номгӯй  124 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



342/17-152 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 

Ташхизотхо барои синфхонаи 

математика, мебел, ажнияти 

дарси, доскаи электрони ва 

проектор 

Номгӯй  36 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

343/17-153 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 

Ташхизотхо барои синфхонаи 

биология, мебел, тачхизоти 

намоишдихи, тачхизот барои 

фаъолияти лоихави, 

гербарийяхо, чамъи чихоз, 

модел (тарх), модели шакли 

устухонбанди, дастури 

сермахсул, чихоз барои 

экскурсия, тачхизот барои 

корхои лаборатории 

фронтали, дастурхои чопи ва 

электрони 

Номгӯй  133 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

344/17-154 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 

Ташхизотхо барои синфхонаи 

физика, мебел, ташхизоти 

тъминоти умуми, асбобхои 

шенкунанда, ташхизот барои 

фаъолияти лоихави, 

ташхизотхои намоиши, ташхизот 

барои корхои фронталии 

лаборатори, дастурхои шопи ва 

электрони 

Номгӯй   113 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

345/17-155 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 

Ташхизотхо барои синфхонаи 

география, ажниятхои дарси аз 

фанни география 

Номгӯй   32 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

358/17-167 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 

  Мебел барои муассисахои 

тахсилоти мижнаи умуми ва 

томактаби 

Номгӯй   77 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

370/17-170 

Раёсати Кумитаи холатхои фавкулодда 

ва мудофиоаи граждани дар ш. 

Душанбе 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 
 Бензин АИ – 92  Номгӯй   1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

371/17-171 МД “Равшании Душанбешахр” 
44-600-03-04 

Хариди 

электронк 

Бензин  А – 92  

Сузишвории дизели L – 62 
Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

372/17-172 
Корхонаи коммуналии вохиди 

давлатии “Тролейбус”-и Душанбе 44-600-03-04 
Хариди 

электронк 

Нокилхои тролейбусгард ва 

кабелхо 
Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

373/17-173 
Корхонаи коммуналии вохиди 

давлатии “Тролейбус”-и Душанбе 44-600-03-04 
Хариди 

электронк 

Шабакахои васлкунандаи 

нокилхои тролейбусгард 
Номгӯй  23 

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, цущщатцои 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 щониби комиссияцои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки 

дар раванди озмун иштирок намоянд. 

 



 

 


