
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 21.08.2019  №147 

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 

1799/1-803 
МД «Мактаб-интернати миёнаи махсуси 

мусиқии ҷумцуриявк» ба номи З. Шацидк 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй     19 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1800/1-804 
МД «Мактаби ҷумцуриявии мацорати олии 

варзишк оид ба варзиши сабук» 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Либосцои варзишк , ҷевони 

либосовезонкунак 
Номгӯй 10 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1801/1-805 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

227-66-60 
Хариди 

электронк 

Инвентари мулоим ва либоси 

варзишк 
Номгӯй  3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1802/1-806 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк Номгӯй   13 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1803/1-807 
Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк Номгӯй  13 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1804/1-808 

Донишкадаи давлатии фарцанг ва 

санъати Тоҷикистон ба номи М. 

Турсунзода 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Мебел  Номгӯй     4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1805/2-561 
Шифохонаи парастории цамширацои 

шафқат 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй     24 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1806/2-582 
Муассисаи тацсилоти миёнаи умумии 

№20 н. Шоцмансур 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Таҷцизот ва мебел Номгӯй     2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1807/2-583 
МД “Боғи фарцангк-фароғатии ба номи 

С.Айнк” 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Ницолцои  дарахт Номгӯй     13 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1808/2-584 
Шуъбаи маорифи н. И. Сомонк, 

истироцатгоци “Шарора” 227-65-78 
Хариди 

электронк 

Молцои варзишк, нарм ва рацти 

хоб 
Номгӯй     7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1809/2-585 
Муассисаи давлатии истифодабарии 

роццои н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй     66 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1810/2-586 Кӯдакистони № 113 “Аниса” н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй     66 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1811/2-587 

Кӯдакистони № 113 “Аниса” н. Сино 

227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй       61 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1812/2-588 

Кӯдакистони № 113 “Аниса” н. Сино 

227-65-78 
Хариди 

электронк 

Маводцои хӯрокворк 
Номгӯй       51 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

384/17-178 

МД “Нигоцдорк ва истифодабарии 

иншоотцо” –и МИҲД ш. Душанбе 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк ва либоси 

корк Номгӯй  47 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

382/17-176 

Мактаб интернати № 1  

227-66-04 
Хариди 

электронк 

Молцои нарм 
Номгӯй  8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

383/17-177 

МД “Нигоцдорк ва истифодабарии 

иншоотцо” –и МИҲД ш. Душанбе 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Хариди дарахтон ва гулцо 
Номгӯй  10 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

380/12-22 

Вазорати тандурустк ва цифзи 

иҷтимоии ацолии Ҷумцурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 

Маводцои лабораторк 
Номгӯй  36 

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. 

 


