
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 06.09.2019  №158 

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 

1877/1-842 
Муассисаи давлатии телевизиони 

кӯдакону наврасон “Бацористон” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагк-сохтмонк ва 

мебел 
Номгӯй      39 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1878/1-843 
МД “Маркази миллии беморицои сил, 

шуш ва ҷарроции қафаси сина” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Маводцои хӯрокворк ва 

конселярк 
Номгӯй    51 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1879/1-844 
Вазорати корцои хориҷии Ҷумцурии 

Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк Номгӯй  22 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1880/1-845 

Корхонаи воциди давлатии “Маркази 

дастгирии амалиётцои молиявии 

байнибуҷетк” 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Хариди автомашина Адад   2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1881/1-846 
Хадамоти шиносномавию бақайдгирии 

ВКД ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк, мебел, 

таҷцизотцои техникк 
Номгӯй  40 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1882/2-607 Кӯдакистони №159 н. Шоцмансур 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маҷцизоти техникк ва мебел Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1883/2-608 Хонаи кӯдакони ш. Турсунзода 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  33 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1884/2-609 
Муассисаи давлатии Маркази тиббии 

шацрии №3 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  20 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1887/2-610 
Раёсати истифодабарии роццои н. 

Шоцмансур 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Либоси корк Номгӯй  6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1885/9-304 Беморхонаи №2-и ш. Турсунзода 44-600-25-04 
Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  148 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1886/9-305 Стансияи дезинфексионии ш. Душанбе 44-600-25-04 
Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои лабораторк Номгӯй  11 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1889/9-306 
МД “Маркази ҷумцуриявии цимояи 

ацолк аз беморицои сил” 44-600-25-04 
Хариди 

электронк 
Маводцои реагентк Номгӯй  23 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1890/9-307 
МД “Маркази ҷумцуриявии тиббию 

генетикк” 44-600-25-04 
Хариди 

электронк 
Маводцои реагентк Номгӯй  31 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

407/12-24 МДТ Коллеҷи тиббии н. Данғара 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Мебел ва таҷцизотцои техникк Номгӯй  17 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

388/45-3 
Муассисаи давлатии телевизиони 
“Сафина” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк Номгӯй  19 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

 

406/12-23 

Вазорати тандурустк ва цифзи 

иҷтимоии ацолии Ҷумцурии 

Тоҷикистон 
227-66-04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои тиббк Номгӯй  19 

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. 

 


