
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 21.02.2020  №20 

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 

258/1-83 
Пажуишгохи илми – клиники 

стоматология ва ҷаррохии ҷогу – руй  227-66-60 
Хариди 

электронк 

Тахизоту лавозимот барои 

оташхомушкунк 
Номгӯй      7 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

259/1-84 
МД “Беморхонаи клиникии беморихои 
сироятии кудакона” 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Молхои хоҷагк Номгӯй   12 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

260/1-85 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасонии назди ХЧТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Гушти мург Номгӯй  40000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



261/1-86 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 
хизматрасонии назди ХЧТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Сахар  Номгӯй  60000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

262/1-87 
Раёсати таъминоти моддк – техники ва 
низомии ВКД ЧТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Таъмири хавосардкунак, мизу 

курси, чевони оханин ва чевони 

либосу китоб 

Номгӯй    4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

263/1-88 
Раёсати таъминоти моддк – техники ва 
низомии ВКД ЧТ 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Картричхо, хока барои дастгохи 

нусхабардори, диски хотирави ва 

СD дискхо 

Номгӯй  8 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

264/1-89 
МД “Маркази чумхуриявии клиникии 
ортопеди ва осебшиноси” 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Молхои нарм, конселяри, хочаги, 

барки, варакахои чопи ва 

гипохлорит калсий  

Номгӯй  36 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

265/1-90 
Маркази чумхуриявии саломатии 
рухии кудакон ва наврасон 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока  Номгӯй  25 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

266/1-91 
МД “Маркази чумхуриявии клиникии 
ортопеди ва осебшиноси” 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  21 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



267/1-92 ДДТТ ба номи Абуали ибн Сино 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Маводхои хоми чопи ва 

конселяри 
Номгӯй  9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

268/1-93 ДДТТ ба номи Абуали ибн Сино 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои техники, барки, 

конселяри, хочаги, мебел, тухмии 

алафхо ва нурихои минерали 

Номгӯй  56 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

269/1-94 ЧСК  “Нафту газ” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Семент  Тонна  126 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

270/1-95 
МД “Коллечи чумхуриявии рассомии 
ба номи М. Олимов” 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Молхои техники, варзиши, 

конселяри, барки, хочагидори, 

тачхизоту лавозимоти 

оташхомушкуни, маснуоти 

сантехники, кисмхои эхтижтии 

компютер, яхдон ва мебел 

Номгӯй  128 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

252/2-124 Беморхонаи №2 шахри Турсунзода 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Молхои нарм Адад    200 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

253/2-126 РИР н Фирдавси 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Хилъат бо руймолча Адад   500 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



254/2-127 РИР  н. И. Сомони  227-65-78 
Хариди 

электронк 

Чорубхои рохруби ва ашжи 

ошхона 
Номгӯй    6 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

255/2-128 МТМУ №6 ш. Хисор 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Молхои техники ва мебел Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

256/2-129 МТМУ №14 ш. Хисор 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Кондитсионер ва мебел Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

257/2-130 
Муассисаи томактабии раками №24 н. 
Шохмансур 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  34 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

271/9-40 
МД “Маркази милли тавонбахшии  
кудакони маъюб “Чорбог” 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Ангиштсанг ва хезум Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

272/9-41 
МД Маркази чумхуриявии клиникии 
беморихои чашм 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхои ташхисии тибби  Номгӯй  18 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

273/9-42 
Маркази чумхуриявии илмии чаррохии 
дилу рагхо 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводи дорувори Номгӯй  2 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

274/9-43 
МД Маркази чумхуриявии клиникии 
беморихои чашм 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 

Маводхои тибби, дорувори ва 

банду баст 
Номгӯй  89 

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. 

 



 

 

 

 


