
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 17.10.2019  №186 

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 

2149/1-968 
Хадамоти шиносномавию бақайдгирии 

ВКД Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Мебел, таҷцизотцои техникк, 

молцои хоҷагк 
Номгӯй  55 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2150/1-969 

МД “Мактаб-интернати миёнаи 

махсуси мусиқии ҷумцуриявк” ба номи 

З.Шацидк 
227-66-60 

Хариди 

электронк 

Молцои конселярк, либосцои 

зимистона ва лавозимотцои 

варзишк 

Номгӯй  40 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2151/1-970 МД “Ҷацоннамо” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои техникк Номгӯй    15 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



2152/1-971 

Агентии хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасонии назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Сару либоси низомк Номгӯй   8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2153/1-972 
Литсейи царбк ба номи генерал майор 

М.Д.Тошмуцамадов 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои конселярк, хоҷагидорк ва 

дарск 
Номгӯй  33 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2154/1-973 
Дастгоци марказии КҲФ ва МГ назди 

ҲҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагидорк Номгӯй  7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2164/1-974 Агентии омори назди ПҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои конселярк Номгӯй   4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2165/1-975 Агентии омори назди ПҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Таҷцизоти техникк Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2166/1-976 

Шуъбаи маъмурк-хоҷагидории Ситоди 

генералии Қуввацои Мусаллаци 

Вазорати Мудофиаи ҶТ 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Мебел  Номгӯй  9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



2155/2-708 МДТ “Коллеҷи омӯзгории ш. Ҳисор” 227-65-78 
Хариди 

электронк 

Ангишт 

Ҳезум  

Кг 

М3  

35000 

20 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2156/2-709 
Муассисаи давлатии таълимии 
“Мактаби №82” 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Мебел ва таҷцизотцои техникк Номгӯй  7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2157/2-710 
Ширхоргоц-кӯдакистони №127 н. 

Фирдавск 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  29 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2158/2-711 
Шӯъбаи Манзилию Комуналк ва 

Хоҷагидории ш. Турсунзода  227-65-78 
Хариди 

электронк 
Хлор  Кг  5000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2159/2-712 МД Маркази тиббии шацрии №3 227-65-78 
Хариди 

электронк 

Кати хоби тиббк 

Кондитсионер  
Адад 

30 

1 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2160/9-339 
МД Шифохонаи шацрии парастории 

цамширацои шафқат 44-600-25-04 
Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  49 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2161/9-340 
МД “Маркази миллии тиббии ҶТ 
Шифобахш” 44-600-25-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  138 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2162/9-341 
МД “Маркази миллии тиббии ҶТ 
Шифобахш” 44-600-25-04 

Хариди 

электронк 
Маводцои мадцушкунанда Номгӯй  10 

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. 

 



 


