
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 03.09.2019  №155 

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 

1862/1-830 Муассисаи давлатии “Тоҷикфилм” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Автомашинаи Тайота Королла Адад     1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1863/1-831 ҶСК “Нафту газ” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Каустическая сода Тонна   5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1864/1-832 
Маҷмааи давлатии “Қасри Миллат”-и 

ДИПҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй  25 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1866/1-833 БДА ҶТ “Амонатбонк” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Пин-лифофацо Дона  800000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1865/9-303 
Маркази миллии ташхиси бехатарии 

озуқаворк 44-600-25-04 
Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  11 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

399/41-17 Бонки миллии Тоҷкистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Автомашинаи махсуси 

пулрасонк (Фольксваген Т6) 
Дона 1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

404/17-186 МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол” 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобил Номгӯй  22 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

403/17-185 

Раёсати Кумитаи цолатцои фавқулодда 

ва мудофиаи гражданк дар ш. 

Душанбе 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Мебел ва таҷцизотцои техникк Номгӯй  25 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


