
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 07.08.2019  №139 

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 

1688/1-762 
МД илмии “Боги марказии Ботаникии 
Точикистон” 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Масолехи сохтмони, молхои 

барки, хочаги, маснуоти 

сантехники ва махсулоти колини 

Номгӯй     86 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1689/1-763 Раёсати Кушунхои дохилии ВКД ЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Масолехи сохтмони, молхои 

техники, хочаги ва маводи 

хурока 

Номгӯй       13 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1690/1-764 ДД ТТ ба номи Абуали ибн Сино 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Маводхои ташхиси ва 

тачхизотхои лаболатори 
Номгӯй    16 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1691/1-765 СИЧЧ ВА ЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Телпак, сару либос ва 

фурнитура барои сарбозон 

Номгӯй 
5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1692/1-766 
МД “Маркази чумхуриявии клиникии 

беморихои дил” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Кондисионер, компютер ва 

алафдаравак 

Номгӯй 
3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1701/1-767 
МД “Маркази таълимии калонсолони 

Точикистон” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои техники, мебел, 

тачхизотхои техникии хочаги, 

молхои маиши ва маснуоти 

сантехники 

Номгӯй 
29 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1702/1-768 
Хадамоти шиносномавию бакайдгирии 

ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Мебел, молхои техники, 

конселяри, парчам ва овезахо 

Номгӯй 
52 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1693/2-535 Беморхонаи марказии ш. Хисор 
227-65-78 

Хариди 

электронк 
Молхои нарм 

Номгӯй 
4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1694/2-536 Беморхонаи марказии ш. Хисор 
227-65-78 

Хариди 

электронк 
Варакахои тибби 

Номгӯй 
2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1695/2-537 МД ИР н. Сино 
227-65-78 

Хариди 

электронк 
Масолехи сохтмони ва чоруб 

Номгӯй 
6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1696/2-538 РИР н. Фирдавси 
227-65-78 

Хариди 

электронк 

Молхои техники, молхои нарм 

ва хочаги 

Номгӯй 
11 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1697/2-539 РИР н. Фирдавси 
227-65-78 

Хариди 

электронк 

Нихоли гулхо ва нурихои 

органики 
Номгӯй  8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1698/2-540 РИР н. Фирдавси 
227-65-78 

Хариди 

электронк 
Кисмхои эхтиетии автомобили Номгӯй    34 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1699/9-279 МД ИР н. Сино 44-600-03-

04 

Хариди 

электронк 
Сузишвории дизели Номгӯй  1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1700/9-280 
МД “Маркази чумхуриявии клиникии 

беморихои касби” 
44-600-03-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхои реагенти Номгӯй  38 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1703/9-281 РИР н. Фирдавси 44-600-03-

04 

Хариди 

электронк 

Сузишвори ва равганхои 

молидани  
Номгӯй  6  

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

286/44-13 Вазорати ЧТ 44-600-03-

04 

Хариди 

электронк 
Аломатхои рох Номгӯй  18 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

368/41-16 Бонки миллии Точикистон 44-600-03-

04 

Хариди 

электронк 
Кисмхои эхтиетии автомобили Номгӯй  79 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

369/20-4 Вазорати рушди иктисод ва савдои ЧТ 44-600-03-

04 

Хариди 

электронк 

Барномаи антивируси 

Касперский 
Номгӯй  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. 

 


