
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 01.07.2020  №98 

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 

1012/1-462  ҚС КДАМ ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Молхои варзиши, 

канселяри, картрич ва 

махсулоти чопи 

Номгуй  
47 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1013/1-463 
Маркази чумхуриявии саломатии 

рухии кудакон ва наврасон 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй  
23 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1014/1-464 
Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и 

ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Мошини фаршшуи, 

алафдаравак, молхои баркии 

хочаги, молхои маиши, 

барки, хочаги ва ашеи 

ошхона  

Номгуй  
51 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1015/1-465 
Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и 

ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Молхои  хочаги ва маводи 

кимеви 

Номгуй  
44 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1016/1-466 
Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и 

ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Дорухои минерали, либоси 

кории мардонаву занона ва 

музахои мардонаву занона 

Номгуй  
11 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1017/1-467 СИЧЧ ВА ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Тачхизотхои техники барои 

ошхона ва стеллаж 

Номгуй  
12 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1018/1-468 

Клиникаи Пажуишгохи акушери 

гинекологи ва перинатологии 

Точикистон 
227-66-60 

Хариди 

электронӣ 

Мебел, оина, барномаи 

зиддивируси, матрас, 

пардавори,  масолехи 

сохтмони молхои барки, 

хочаги ва маснуоти 

сантехники 

Номгуй  
116 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1019/1-469 ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Кисмхои эхтиетии 

автомобили, тачхизоту 

лавозимоти 

сухторхомушкуни, масолехи 

сохтмони либоси кори ва 

пойафзол 

Номгуй  
25 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1011/2-317 РИР  нохияи И. Сомони 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Лавозимоти оташнишони, 

насоси обкаши, маснуоти 

сантехники, масолехи 

сохтмони, ашеи ошхона, 

молхои техники, барки ва 

хочаги 

Номгуй  123 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

1020/2-318  МТМУ №1 н. Варзоб 227-65-78 

 

Хариди 

электронӣ 
Масолехи сохтмони 

Номгуй 18 

 

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. 



 

 


