
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 
АМИТ Ховар   аз 03.09.2019 №60 

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД 

Комиссияҳои муштараки озмуни хариди Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

вилояти Суғд (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Чумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Фирдавси №128  тел: 83422-6-35-79) ва ташкилотҳои 

харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, 

даъват менамоянд: 

Т/р 

(ДИО) 
Ташкилоти харидор 

Телеф

он 

Усули 

харид 
Предмети харид 

Вохиди 

ченак 
Микдор 

Сана ва вакти 

кушодани 

лифофахо 

1278 S/5-

862 

Муассисаи давлатии таълими 

томактабии кудакистони №37 

ш.Хучанд 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Маводи хурока  Номгуй 38 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1279 S/5-

863 

Муассисаи давлатии таълимии 

«Донишгохи Давлатии Хучанд ба 

номи академик Б.Гафуров» 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Ангишт Тонна  150 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1280 S/5-

864 

Муассисаи давлатии таълимии 

гимназияи №1 н.Шахристон  
6-35-79 

Хариди 

электрони 
Масолехи сохтмони  Номгуй 5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1281 S/5-

865 

Муассисаи давлатии «Маркази 

солимгардонии ИЧБВ вилояти 

Сугд» 

6-35-79 
Хариди 

электрони 

Тачхизоти техники ва 

мебел  
Номгуй 3 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1282 S/5-

866 

Комиссириати харбии вилояти 

Сугд 
6-35-79 

Хариди 

электрони 

Маводи хочагидори ва 

конселяри  
Номгуй 22 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

 
Ваколатдор ба сурогаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд. 

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои 

мӯҳркардашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофахо» муайяншуда пешниҳод намоянд. 

Мӯҳлати муқарраршуда мӯҳлатест, ки баъди анҷоми  вақт  аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад. 



2. Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони 

довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд. 

 


