
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 22.11.2019  №210 

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 

2433/1-

1112 

Раёсати цифзи муцити зисти ш. 
Душанбе 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Молцои техникк Номгӯй   9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2434/1-

1113 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии нақлижт Номгӯй   32 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2435/1-

1114 

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

227-66-60 
Хариди 

электронк 
Чархцои резинии автомобилцо Номгӯй   11 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



2436/1-

1115 

Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Мебел ва таҷцизоти техникк Номгӯй  6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2437/1-

1116 
МД “Китобхонаи миллии Тоҷикистон” 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Кортцои пластикк ва лента барои 

принтер 
Номгӯй   2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2438/1-

1117 

МД “Маркази ҷумцуриявии клиникии 

ҷароции дилу рагцои хунгузар” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молцои мулоим Номгӯй   3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2439/2-777 МТМУ №59 ш. Ҳисор 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Мизу курсии талабагк Маҷмӯъ     66 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2440/2-778 
МД “Осоишгоци ҷумцуриявии 

кӯдаконаи “Қаратоғ” 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  29 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2441/2-779 
Ширхоргоц- кӯдакистони № 148 н. 
Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводцои хӯрокворк Номгӯй  32 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



2442/9-392 
Маркази ҷумцуриявии илми 

саратоншиноск 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводцои доруворк Номгӯй  11 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

2443/9-393 
Маркази ҷумцуриявии илми 

саратоншиноск 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Таҷцизоти тиббк Номгӯй  3 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

520/20-6 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 

Молцои конселярк, хоҷагидорк ва 

картриҷ 
Номгӯй  48 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

519/20-5 
Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумцурии Тоҷикистон 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Қисмцои эцтижтии автомобилцо Номгӯй  23 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

509/45-4 МД телевизиони “Сафина” 227-66-04 
Хариди 

электронк 
Молцои хоҷагидорк Номгӯй  62 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

157/37-94 

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

227-66-04 
Хариди 

электронк 

Сӯзишвории дизелк 

Бензин АИ-92 
Литр  

49848 

6000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

156/37-93 

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

227-66-04 
Хариди 

электронк 
Сӯзишвории дизелк Литр  51775 

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. 

 


