
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 23.11.2020  №186 

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 

1704/1-838 
КВД «Маркази дастгирии амалиетхои 

молиявии байнибучети» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Имзои электрони раками 

(еToken) 

Адад  
8000 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1705/1-839 
Агентии хариди давлатии мол,  кор  ва 

хизматрасонии назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Картричхо, кисмхои эхтиетии 

компютер,масолехи сохтмони,  

молхои конселяри, барки ва 

хочаги 

Номгуй 
74 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1706/1-840 МД «Китобхонаи миллии Точикистон» 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Барномаи лицензонии 

зиддивируси, операсиони  

Номгуй 
5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1707/1-841 СИЧЧ ВА ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй 
5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1708/1-842 
Агентии хариди давлатии мол,  кор  ва 

хизматрасонии назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Тачхизотхои техники 

Номгуй 
18 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1709/1-843 ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Кулох ва либоси махсуси кори, 

пойафзол, молхои хочаги 

Номгуй 
28 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1710/2-486 МД ИР н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Молхои хочаги 

Номгуй 
4 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1711/2-487 
Кумаки аввалияи  тибию санитарии н. 

Файзобод 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Мебел ва тачхизотхои техники 

Номгуй 
19 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1712/2-488 РИР н. И. Сомони 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Кисмхои эхтитии автомобили 

Номгуй  
221 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1713/3-66 ДИП ЧТ 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд   

Ташхиси бехатарии саноати, 

тартиб додани шиносномаи 

техники ва муоинаи техникии 

лифтхои мусофиркашони 

Тибки дархости  

ташкилоти харидор 

Дар мухлати 

мукаррар 

намудаи 

конунгузори 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

http://eprocuremen

t.gov.tj 

1714/3-67 
Агентии сугуртаи ичтимои ва нафакаи 

назди ХЧТ 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

номаҳдуд   

Сохтани чевони махсус 

барои нигохдории 

аснодхои нафакафи 

Тибки дархости  

ташкилоти харидор 

Дар мухлати 

мукаррар 

намудаи 

конунгузори 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

http://eprocuremen

t.gov.tj 

1703/3-68 
КВД «Маркази дастгирии амалиетхои 

молиявии байнибучети» 227-04-75 

Озмуни 

харид бо 

иштироки 

Низоми иттилоотии кайди 

омаду рафти кормандон 

Тибки дархости  

ташкилоти харидор 

Дар давоми 10 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 



 

 

 

 

 

номаҳдуд   http://eprocuremen

t.gov.tj 

1715/9-306 РИР н. Фирдавси 44 600-25-04 
Хариди 

электронӣ 

Сузишвори ва равганхои 

молидани 

Номгуй  
7 

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. 

     



 

 

 

 

 


