
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 27.11.2020  №189 

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 

1741/1-855 
МДТ «Коллечи тиббии чумхурияви» ВТ 

ва ХИА ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Молхои маиши, техники, 

барки, мебел, овеза ва 

махсулоти колини 

Номгуй 
16 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1742/1-856 Агентии содироти назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 
Молхои техники ва маиши 

Номгуй 
4 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1743/1-857 
Мачмааи давлатии «Касри миллат»-и 

ДИП ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Яхдон, кисми эхтиетии лифт, 

молхои хочаги, равганхои 

молидани ва кисмхои 

эхтиетии автомобили 

Номгуй 
67 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1744/2-495 
МД тапълимии томактаби №53 н. 

Фирдавси 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй 
24 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1745/2-496 
МД тапълимии томактаби №123 н. 

Фирдавси 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Маводи хурока 

Номгуй 
21 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

 

 

 

 

 

 

1746/2-497 РИР н. И. Сомони 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Масолехи сохтмони ва молхои 

хочаги 

Номгуй 
110 

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. 

     



 

 

 


