
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

 

АМИТ Ховар  аз 13.05.2020  №69 

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 

телефонии 

шахси 

масъул 

Усули харид Предмети харид 
Воҳиди 

ченак 
Миқдор 

Сана ва вақти 

кушодани 

лифофахо 

842/1-369 
МД «Боги Милли» Мачмуи 

мехмонхонахои  ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Молхои хочаги, поруи менерали , 

нихоли дарахт, лавазимоти 

оташнишони , пойафзол, либоси 

махсуси кори 

Номгуй 
45 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми 

хариди 

электронӣ 

843/1-370 
Донишгохи (славяни) Россия- 

Точикистон 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Молхои хочаги, барки, 

лавозимоти оташнишони, 

маснуоти сантехники, хлор, 

масолехи сохтмони 

Номгуй 
106 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми 

хариди 

электронӣ 

844/1-371 Раесати Кушунхои дохилии ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Нурихои минерали Кг  
14000 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми 

хариди 

электронӣ 



 

 

 

 

 

845/1-372 Раесати молияви-иктисодии ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Барномаи зиддивирусии 

компютери 
Адад  

700 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми 

хариди 

электронӣ 

846/1-373 
Раесати таъминоти модди-техники ва 

низомии ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Мошинаи чомашуи ва молхои 

хочаги 
Номгуй 

18 

Дар давоми 7 

рӯз баъди 

нашр  дар 

низоми 

хариди 

электрони 

Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда муроҷиат намоянд. 

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳркардашуда, ба 

суроғаи дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки 

баъди анҷоми  вақт  аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад. 

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, 

ки дар раванди озмун иштирок намоянд. 



 

 

 

 

 


