
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 26.02.2020  №23 

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 

324/1-108 БДА ЧТ “Амонатбонк” 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Сервер  Дона       5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

325/1-109 МД “Чахоннамо” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои   конселяри ва кисмхои 

эхтиетии компьютери 
Номгӯй   11 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

326/1-110 
МД “Истирохатгохи табобатии 
собикадорони чангу мехнати Ромит” ш 
Вахдат 

227-66-60 
Хариди 

электронк 

Тачхизоти табобати, компьютер 

ва мебел 
Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



327/1-111 

МД “Истирохатгохи табобатии 
собикадорони чангу мехнати Ромит” ш 
Вахдат 

227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои нарм, конселяри, хочаги 

ва маводи хурока 
Номгӯй  60 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

328/1-112 МД Кохи “Истиклол” ММ ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Нихоли дарахти арча, тухмии 

гулхо, торф  ва пору 
Номгӯй    9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

329/1-113 Иттифоки нависандагони Точикистон 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои конселяри ва оби 

маъдани 
Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

330/1-114 
МД “маркази миллии илмии 
пайвандсозии узв ва бофтахои инсон” 227-66-60 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  15 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

331/1-115 
МД “Озмоишгохи миллии тандурустии 
чамъияти” 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Молхои техники, конселяри, 

барки, хочаги ва либоса 
Номгӯй  78 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

332/1-116 МД телевизиони “Синамо” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои нарм, конселяри, барки, 

хочаги, кисмхои эхтиетии 

компютери ва маводхои ороиши 

косметики 

Номгӯй  118 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



333/1-117 
МД “маркази миллии илмии 
пайвандсозии узв ва бофтахои инсон” 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Молхои конселяри, нарм, хочаги, 

тачхизоти оташхомушкуни 
Номгӯй  100 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

334/2-145 
Маркази тиббии шахрии №1 ба номи 
Ахмедов Карим 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  25 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

335/2-146 
МД Беморхонаи ҷумхуриявии 
беморихои равонии н. Рудаки 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Молхои барки ва хочаги Номгуй  17 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

336/2-147 Беморхонаи маркази н. Рудаки 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  12 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

337/2-148 
МД “Таваллудхонаи шахрии №1” ш. 
Душанбе 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  23 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

338/9-59 
МД “Маркази чумхуриявии клиникии 
беморихои дил” 227-65-78 

Хариди 

электронк 

Натрий хлор 

Калий хлор 

Флакон 

Флакон  

30000 

5000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



 

 

 

 

 

 

339/9-60 
МД “Маркази чумхуриявии клиникии 
беморихои касби” 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводи реагенти Номгуй  34 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

340/9-61 
МД “Маркази чумхуриявии клиникии 
беморихои дил” 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводи дорувори Номгуй  60 

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. 

 



 

 

 

 


