
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 22.06.2020  №92 

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 

958/1-436 

Раесати моддию техники, хуроквори 

ва тахминоти наклиетии КХФ ва МГ 

назди ХЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронӣ 

Кисмхои эхтиетии 

автомобили 

Номгуй  
94 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

959/1-437 

Раесати моддию техники, хуроквори 

ва тахминоти наклиетии КХФ ва МГ 

назди ХЧТ 
227-66-60 

Хариди 

электронӣ 

Захрхимикатхо, нурихои 

минерали, банди пресс ва 

тухмихои полези 

Номгуй 
20 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

960/1-438 
Сарраесати хадамоти давлатии 

оташнишонии ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Сару либоси махсус, 

маснуоти сантехники, ашеи 

ошхона, молхои нарм, 

барки, канселяри, хочаги ва 

пойафзол 

Номгуй   
59 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



961/1-439 
МД «Маркази миллии тавонбахшии 

кудакони маъюб «Чорбог» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока Номгӯй   40 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

962/1-440 Раесати БДА ЧТ  227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Маводи хурока ва нурихои 

минерали 
Номгуй  13 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

963/1-441 
МД «Осоишгохи чумхуриявии 

кудаконаи дилу тарбодии «Хушери» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Сару либоси махсус, ашеи 

ошхона,  молхои варзиши,  

нарм, барки ва хочаги 

Номгуй  28 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

964/1-442 

Шуъбаи маъмури – хочагидории 

Ситоди генералии Қуввахои 

Мусаллахи ВМ ҶТ 
227-66-60 

Хариди 

электронӣ 

Мебел, махсулоти колини, 

жалюз, парда, сетка барои 

тиреза, молхои техники ва 

кисмхои эхтиети барои 

кондитсионер 

Номгуй  30 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

965/1-443 
Агентии хариди давлатии мол,  кор  

ва хизматрасонии назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока  Номгуй  1 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

966/1-444 МД «Маркази тибби»-и ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Кисмхои эхтиетии 

автомобили 
Номгуй  52 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



970/1-445 
МД «Маркази миллии тавонбахшии 

кудакони маъюб «Чорбог» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока Номгуй  51 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

967/3-35 
Маъмурияти минтакаи озоди 

иктисодии «Дангара» 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд   

Асфалтпуш намудани роххои 

дохилии худуди минтака 
Тибки санади нуксон 

Дар давоми 10 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

http://eprocuremen

t.gov.tj 

968/3-36 
Ҷамъияти дусти ва равобити 

фархангии Точикистон 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд   

Чопи мачаллаи “Дусти” 
Тибки фармоиши 

ташкилоти харидор 

Дар мухлати 

мукаррар 

намудаи 

конунгузори 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

http://eprocuremen

t.gov.tj 

 969/9-182 
Дармонгохи стоматологии шахри н. 

Фирдавси  44-600-25-04 
Хариди 

электронӣ 

 Тачхизотхои тиббии 

стоматологи ва молхои 

техники 

Номгуй   11 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


