
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 20.11.2019  №208 

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 

телефони

и шахси 

масъул 

Усули харид Предмети харид 
Воциди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофахо 

2420/1-

1103 

МД “Маркази ҷумцуриявии 

барқарорсозии солими кӯдакон” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк ва маводцои 

хӯрокворк 
Номгӯй       62 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2421/1-

1104 

Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба 

номи Имоми Аъзам-Абӯцанифа 

Нӯъмон ибни Собит 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Курск  Адад     120 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2422/1-

1105 

Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба 

номи Имоми Аъзам-Абӯцанифа 

Нӯъмон ибни Собит 
227-66-60 

Хариди 

электронк 
Проектор  Маҷмӯъ       9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



2423/1-

1106 
МД “Осорхонаи миллии Тоҷикистон” 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Ҷевони барои либос Адад     22 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2424/1-

1107 
ДДТТ ба номи Абӯалк ибни Сино 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагидорк ва таълимк Номгӯй    65 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

505/19-29 Донишгоци миллии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Таҷцизотцои техникк Номгӯй  25 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

503/19-27 Донишгоци миллии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк ва 

таҷцизотцои техникк 
Номгӯй  32 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

513/17-229 
КВД “Шацри хушманд-и МИҲД ш. 

Душанбе 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Таҷцизотцои техникк ва 

автомобили сабукрав 
Номгӯй  15 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

511/17-227 
МД “Маркази кӯдакон ва наврасони ш. 
Душанбе” 227-66-04 

Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк, маводцои 

мулоим 
Номгӯй  69 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



512/17-228 Хонаи кӯдакони синни томактабии №1 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Либоси лозима ва молцои мулоим Номгӯй  12 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

514/17-230 МДТУА “Мактаб-Интернати №1” 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Либоси лозима Номгӯй  11 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

515/17-231 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Мебел барои муассисацои 

тацсилоти томактабк 
Номгӯй  14 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

504/19-28 Донишгоци миллии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагидорк Номгӯй  9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

507/19-31 
Институти илмию тацқиқотии 

Донишгоци миллии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Ҷевон ва молцои техникк Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

508/26-5 МИҲД н. Файзобод 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Молцои техникк ва инвентари 

нарм 
Номгӯй  21 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

510/12-30 Донишгоци давлатии тиббии Хатлон 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Молцои хоҷагидорк ва 

таҷцизотцои техникк 
Номгӯй  84 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

506/19-30 
Институти илмию тацқиқотии 

Донишгоци миллии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Молцои конселярк ва хоҷагидорк Номгӯй  43 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

495/17-224 
МДТ “Литсейи касбии политехникии ш. 
Душанбе” 227-66-04 

Хариди 

электронк 
Кондитсионер  Адад  5 

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. 

 


