
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 10.07.2020  №105 

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 

1054/1-489 Кумитаи андози назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Маснуоти сантехники, 

масолехи сохтмони, молхои 

барки ва хочаги 

Номгуй 
32 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1055/1-490 
Агентии хариди давлатии мол, кор  ва 

хизматрасонии назди ХЧТ  227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Картричхо, кисмхои эхтиетии 

компютери, либоси ошпаз, 

ашеи ошхона, молхои нарм, 

барки ва хочаги 

Номгуй 
129 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1056/1-491 
Сарраесати хадамоти давлатии 

оташнишонии ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Махсулоти колини, масолехи 

сохтмони ва дару тирезахо 

Номгуй   
66 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1057/1-492 ҚС КДАМ ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Хезуми хушк барои РҚС дар 

вилояти Суғд 

М3 
4050 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1058/1-493 ҚС КДАМ ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Хезуми хушк барои кисмхои 

харбии НТМ 

М3 
2000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1059/1-494 ҚС КДАМ ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Хезуми хушк барои РҚС дар 

ВМКБ ш. Хоруғ 

Хезуми хушк барои РҚС дар  

ВМКБ ш. Хоруғ 

М3 

М3 

1110 

 

800 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1062/1-495 
Донишкадаи давлатии санъати 

тасвири ва дизайни Тоҷикистон 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Хариди китобхо 

Номгуй   
45 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1060/2-324 РИР н. Шохмансур 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Чангкашаки бензини, тухмии 

алафи газон ва нурихои 

минерали 

Номгуй   
5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1061/9-37 
Донишгохи аграрии Точикистон ба 

номи ш. Шотемур 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд   

Таъмири кисми гузаргох 

(дарвоза) аз даромадгохи 

хиебони Рудаки ба Донишгох 

Тибки санади нуксон 

Дар давоми 10 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

http://eprocuremen

t.gov.tj 



 

 

1063/3-38 
Пажуишгохи илми – тадкикоти 

фарханг ва иттилоот 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд   

Чопи китобхои илми 
Тибки фармоиши 

ташкилоти харидор 

Дар мухлати 

мукаррар 

намудаи 

конунгузори 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

http://eprocuremen

t.gov.tj 

1064/3-39 ДДТТ ба номи Абуали ибн Сино 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд   

Коркард бо маводхои кимевии 

зидди сухтор дар 

конструсияхои чубини 

болопуши бомибинои асоси, 

бинохои нави таълими, 

толорхои лексиони, хобгоххо 

ва дигар бинохои Донишгох 

Тибки санади нуксон 

Дар мухлати 

мукаррар 

намудаи 

конунгузори 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

http://eprocuremen

t.gov.tj 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 


