
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 
АМИТ Ховар   аз 25.09.2019 №68 

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 

1364 S/5-

921 

Макомоти ичроияи хокимияти 

давлатии вилояти Сугд 
6-35-79 

Хариди 

электрони 

Гази моеъ 

Бензин АИ-92 

Литр  

Литр  

12000 

2000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1365 S/5-

922 

Муассисаи давлатии таълимии 

томактабии кудакистони №27 

ш.Хучанд 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Маводи хурока  Номгуй 38 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1366 S/5-

923 

Муассисаи давлатии таълимии 

томактабии кудакистони №1 

ш.Истаравшан  

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Маводи хурока  Номгуй 28 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1367 S/5-

924 

Муассисаи давлатии таълимии 

томактабии кудакистони №23 

ш.Хучанд 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Маводи хурока  Номгуй 34 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1368 S/5-

925 

Раёсати ичрои чазои чиноятии 

ВА СРИЧЧ Чумхурии 

Точикистон дар вилояти Сугд 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Инвентари нарм Номгуй 7 

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. 

 


