
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 16.07.2020  №108 

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 

1078/1-502 БДА ЧТ «Амонатбонк» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Тачхизоти сервери 

Номгуй 
3 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1079/1-503 

МД «Маркази чумхуриявии 

«Экспертизаи тиббию-суди»-и ВТва 

ХИА 
227-66-60 

Хариди 

электронӣ 
Мебел ва тачхизоти техники 

Номгуй 
14 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1080/1-504 
Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и 

ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Нихоли гулхо дар гулдонхои 

полиэтилени 

Номгуй 
6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1081/1-505 
Агентии хариди давлатии мол,  кор  

ва хизматрасонии назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Мебел ва тачхизоти техники 

Номгуй 
23 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1082/1-506 ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Дискхои махсус 

Адад  
50 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1083/1-507 Хадамоти гумруки назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Мебел ва тачхизоти техники 

Номгуй 
11 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1084/1-508 
Агентии назорати давлатии молияви 

ва мубориза бо колррупсияи ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Тачхизоти техники, молхои 

конселяри, хочаги, кисмхои 

эхтиетии компютери ва 

картрич 

Номгуй 
138 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1085/1-509 
МД «Маркази миллии беморихои 

сил, шуш ва чаррохии кафаси сина» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Маводи хуроквори, молхои 

конселяри ва хочаги 

Номгуй 
77 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1086/1-510 
МД  Маркази таълимии «Чароги 

хидоят» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Молхои конселяри, хочаги, 

пардавори ва маводи хурока 

Номгуй 
99 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1087/1-511 
МД телевизионии кудакону наврасон 

«Бахористон» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Тачхизот ва молхои техники 

Номгуй 
9 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1088/2-329 
МД «Маркази байналмиллалии 

тавонбахши дар нохияи  Балҷувон» 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Маводи хурока, молхои нарм, 

конселяри ва хочаги 

Номгуй 
98 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1089/2-330 
МД «Беморхонаи клиникии шахрии 

беморихои сироятии кудакона» 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй 
23 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1090/2-331 
МД «Беморхонаи клиникии шахрии 

беморихои сироятии кудакона» 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Молхои хочаги 

Номгуй 
12 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1091/2-332 
МТШ Ширхоргох – кудакистони №56 

н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Молхои нарм 

Номгуй 
5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1092/2-333 РИР н. Шохмансур 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Кисмхои эхтиетии 

автомобили 

Номгуй 
56 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

 

 

1093/9-185 

МД «Пажуишгохи экспертизаи 

тиббию ичтимои ва тавонбахшии 

маъюбон»-и ВТ ва ХИА 
44-600-25-04 

Хариди 

электронӣ 
Маводи лорувори ва тибби 

Номгуй   
40 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1094/9-207 РИР н. Фирдавси 44-600-25-04 
Хариди 

электронӣ 

Сузишвори ва равганхои 

молидани 

Номгуй   
5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

 

Дар даъватномаи иштироки озмун, ки дар шумораи АМИТ Ховар  аз 24.06.2020  №94 

  нашр шудааст, аз ба ҷойи  таҳти № 981/9-185, 981/1-501 хонда шавад. 

 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 


