
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 08.07.2020  №103 

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 

1046/1-483 
Агентии хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонии назди ХЧТ  227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй  
2 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1047/1-484 
Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши 

назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Мебель, молхои техники, 

маиши, варзиши, мошинаи 

дархдузи, аробачаи маъюби, 

чигас ва ашеи ошхона 

Номгуй  
34 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1048/1-485 
Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши 

назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Либосу пойафзоли варзиши, 

молхои варзиши ва 

конселяри 

Номгуй  
31 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1049/1-486 
Кумитаи кор бо чавонон ва варзиши 

назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Мебел ва тачхизотхои 

техники 

Номгуй  
14 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1050/1-487 
МД «Маркази миллии тавонбахшии 

кудакони маъюб «Чорбог» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Пардавори, либоси 

кудакона, сачок ва уребча 

Номгуй  
10 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1051/1-488 
МД «Маркази миллии тавонбахшии 

кудакони маъюб «Чорбог» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Молхои барки ва хочаги 

Номгуй  
49 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1045/2-308 
Ширхоргох кудакистони №79 н. 

Шохмансур 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй  
34 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1052/9-201 РИР н. Шохмансур 44-600-25-04 
Хариди 

электронӣ 

Битум, асфальти хом, 

намаки тоза, чоруби калон 

ва сатил 

Номгуй  
5 

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. 


