
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 18.09.2019  №165 

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 

1937/1-871 
Раёсати Қушунцои зудамали Ҷумцурии 

Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Мебел ва таҷцизоти техникк, 

молцои хоҷагидорк ва коргузорк 
Номгӯй  43 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1938/1-872 

Маҷмааи давлатии “Қасри миллат”-и 

ДИПҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Тухми (пижзи) гули “Лола” Номгӯй    6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1939/1-873 
Сарпрокуратураи царбии Ҷумцурии 

Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Курсии мулоими театрк Адад   36 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



1940/1-874 

Сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии 

Вазорати адлияи Ҷумцурии 

Тоҷикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Мебел ва молцои техникк Номгӯй    6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1941/2-627 
Муассисаи тацсилоти миёнаи умумии 

№14 ш. Ҳисор 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Мебел  Номгӯй     4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1942/2-628 Ширхоргоц-кӯдакистони №140 н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  28 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1943/2-629 Ширхоргоц-кӯдакистони № 112 н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  34 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1944/2-630 Ширхоргоц-кӯдакистони № 81 н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  31 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1945/2-631 Ширхоргоц-кӯдакистони № 156 н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  31 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

1946/2-632 
МД “Осоишгоци ҷумцуриявии 

кӯдаконаи “Қаратоғ” 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  52 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

1947/9-312 
Маркази ҷумцуриявии илмии 

ҷарроции дилу рагцо 44-600-25-04 
Хариди 

электронк 
Таҷцизоти тиббк Номгӯй  8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

435/46-51 
ҶСК “Шабакацои барқии шацри 
Душанбе” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои барқк Номгӯй  48 

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. 

 



 

 

 


