
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 24.02.2020  №21 

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 

262/1-87 
Маркази ҷумхуриявии илми 
саратоншиноси 227-66-60 

Хариди 

электронк 

Молхои конселяри, барқи, хоҷагк 

ва ашжи ошхона 
Номгӯй      31 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

276/1-96 
МД “Маркази ҷумхуриявии илмию 

клиникии урологк” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои конселяри, хоҷагк ва 

бланкахои тиббк 
Номгӯй   84 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

277/1-97 
МД “Маҷмааи таълимию таҷрибавии 

кори иҷтимои ва инновацияхо” 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои конселяри, хоҷаги ва 

маводи хурока 
Номгӯй  111 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



278/1-98 
Агентии давлатии хифзи иҷтимоии 

ахоли ВТ ХИА ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Молхои конселяри ва хоҷагк Номгӯй  56 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

279/1-99 МД Маркази тиббии ДИП ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Молхои нарм, барки, конселяри, 

варзиши ва хоҷаги 
Номгӯй    93 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

280/1-100 Кумитаи давлатии амнияти миллии ҶТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 
Кисмхои эхтиетии автомобили Номгӯй  236 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

281/1-101 Кумитаи андози назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронк 

Аккумулятор 

Сканер (нусхабардори электрони)  

Диски дурушт 

Дона 

Дона 

Дона  

128 

4 

5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

252/2-125 
Муассисаи ибтидоии шабонарузии 
тахсилоти махсус 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  10 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

282/2-131 
МД Беморхонаи ҷумхуриявии 
беморихои равонии н. Рудаки 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  14 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



283/2-132 
МД Беморхонаи ҷумхуриявии 
беморихои равонии н. Рудаки 227-65-78 

Хариди 

электронк 

Молхои нарм ва пойафзолхои 

мардонаву занона 
Номгӯй  14 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

284/2-133 
Ширхоргох – кудакистони №157 н. 
Сино 227-65-78 

Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  30 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

285/2-134 РИР н. Фирдавси 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Молхои хоҷаги Номгуй  9 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

286/2-135 МД ИР н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Молхои хоҷаги Номгӯй  15 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

287/2-136 
Шуъбаи маорифи н.Шохмансур 
фарогатгохи “Зимчуруд” 227-65-78 

Хариди 

электронк 

Матраси пахтагин  

Курпаи пахтагин 

Болтшти пахтагин 

Дона 

Дона 

дона  

115 

115 

115 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

288/2-137 
Ширхоргох – кудакистони №124 

н.Фирдавск 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  35 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



289/2-138 
Ширхоргох – кудакистони №126 

н.Фирдавск 227-65-78 
Хариди 

электронк 
Маводи хурока Номгӯй  36 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

290/3-6 Маркази саломатии н. Рудаки 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Чопи бланкахои тибби 
Тибки фармоиши 

ташкилоти харидор 

05.03.2020 

 

291/3-7 
Муассисаи давлатии Кохи Истиклол 

ММ ДИП ҶТ 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Корхои таъмири ва ободони Тибки санади нуксон 
05.03.2020 

292/3-8 Сарраёсати маорифи ш. Душанбе 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Таъмири ҷори Тибки санади нуксон 
05.03.2020 

293/3-9 
Раёсати таъминоти модди – техникк ва 

низомии ВКД  227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номацдуд 

Таъми ва профилактикаи 

хавосардкунак 
Тибки санади нуксон 

05.03.2020 

294/9-45 
МД “Маркази милии тиббии ҶТ 
“Шифобахш” 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхои лабаратори ва дорувори Номгуй  68 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 



295/9-46 
Пажуишгохи илми – клиники 

стоматология ва ҷаррохии ҷогу – руй  
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхои лабаратори  Номгӯй  4 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

296/9-47 Беморхонаи марказии ню Рудакк 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводи дорувори  Номгӯй  34 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

297/9-48 Беморхонаи марказии ню Рудакк 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхоитибби ва  дорувори Номгӯй  66 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

298/9-49 Маркази саломатии н. Рудакк 44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхои лабаратори  Номгӯй  5 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

299/9-50 
Макази ҷумхуриявии илми 

саратоншиноси 
44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхои лаборатори Номгӯй  29 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми хариди 

электронк 

300/9-51 
Макази ҷумхуриявии илми 
саратоншиноси 

44-600-25-

04 

Хариди 

электронк 
Маводхои дорувори Номгӯй  11 

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. 

 


