
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 
АМИТ Ховар   аз 19.11.2019 №85 

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 

1576 S/5-

1035 

Маркази давлатии маркази 

химояи ахоли аз бемории сили 

дар вилояти Сугд 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Маводи хурока  Номгуй 35 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1577 S/5-

1036 

Филиали муассисаи давлатии 

«Маркази Чумхуриявии илмии 

хун» 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Маводи реактиви Номгуй 14 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1578 S/5-

1037 

Кумаки аввалияи тиббию 

санитарии н.Айни 
6-35-79 

Хариди 

электрони 
Тачхизоти тибби  Адад 1 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1579 S/5-

1038 

Маркази назорати давлатии 

санитарию эпидеиологии 

вилояти Сугд 

6-35-79 
Хариди 

электрони 

Зардоба ба мукобили 

бемории хори 
Кутти 355 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр дар 

низоми хариди 

электрони 

1580 S/5-

1039 

Маркази назорати давлатии 

санитарию эпидеиологии 

вилояти Сугд 

6-35-79 
Хариди 

электрони 
Гипохлорит Са 42% Килограмм 4895 

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. 

 


