
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 25.11.2020  №187 

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 

1716/1-837 
Маркази миллии тести назди 

Президенти ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Молхои конселяри 

Номгуй 
6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1717/1-844 Академияи ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй 
6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1718/1-845 Суди конститутсионии ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Сару  либоси махсус, 

пойафзол, аломати рох, 

молхои конселяри, барки ва 

хочаги 

Номгуй 
42 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1719/1-846 Кумитаи хифзи мухити зисти назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Тачхизоти техники 

Номгуй 
5 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1720/1-847 Хадамоти гумруки назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Камерахои назорати дар 

мачмуъ ва кайдкунаки 

тасвирии 8 канала 

Номгуй 
13 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



1721/1-848 
Институти физикаю техникаи ба номи 

С. У. Умаров 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Либоси махсуси кори, молхои 

барки ва гулу дарахтхои 

ороиши 

Номгуй 
14 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1722/1-849 
МД «Осорхонаи миллии Точикистон»-и 

назди ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Тачхизотхои техники ва мебел 

Номгуй 
8 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1723/2-489 
МД «Осоишгохи чумхуриявии 

кудаконаи «Каратог» 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Маводи хурока, масолехи 

сохтмони, ашеи ошхона, 

молхои барки, варзиши ва 

хочаги 

Номгуй 
111 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1724/2-490 РИР н. И. Сомони 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Кисмхои эхтиетии 

автомобили 

Номгуй 
196 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1725/2-491 

МД «Нигохдории богу гулгаштхо, 

майдончахои варзиши ва бозии 

кудакон»-и МИХД н. Шохмансур 
227-65-78 

Хариди 

электронӣ 
Тухмии гулхо 

Номгуй  
7 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1726/2-492 РИР н. И. Сомони 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Кисмхои эхтиетии 

автомобили 

Номгуй  
10 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1727/9-307 
Агентии назорати давлатии молияви ва 

мубориза бо коррупсияи ЧТ 44 600-25-04 
Хариди 

электронӣ 
Маводи дорувори ва тибби 

Номгуй  
160 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1728/9-308 Маркази саломатии шахрии ш. Хисор 44 600-25-04 
Хариди 

электронӣ 
Тачхизоти тибби 

Номгуй  
6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1729/9-309 Беморхонаи марказии ш. Хисор 44 600-25-04 
Хариди 

электронӣ 
Маводи дорувори 

Номгуй  
97 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

 

 

 

 

 

1730/9-310 
Маркази чумхуриявии илмии дилу 

рагхо 44 600-25-04 
Хариди 

электронӣ 
Маводи дорувори ва тибби 

Номгуй  
39 

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. 

     



 

 

 

 


