
БА ТАВАҶҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!! 

 

АМИТ Ховар  аз 30.11.2020  №190 

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 

1747/1-858 
Сарраесати хадамоти давлатии 

оташнишонии ВКД ЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Маводи хурока, молхои 

конселяри, картрич, либоси 

тагпуши, фурнитураи низоми, 

кисмхои эхтиетии компютери 

ва маснуоти сантехники 

Номгуй 
82 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1748/1-859 Хадамоти гумруки назди ХЧТ 227-66-60 
Хариди 

электронӣ 

Раххо бо навиштачот барои 

наклиет ва сигналхои махсуси 

садодиханда ва шуълавар 

Адад 

Адад  

61 

 

61 

 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1749/2-498 РИР н. Фирдавси 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 
Масолехи сохтмони 

Номгуй 
6 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1750/2-499 МД ИР н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Нихоли дарахтони ороиши ва 

тухмии алафи газон 

Номгуй 
4 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 



 

 

 

 

 

1751/2-500 МД ИР н. Сино 227-65-78 
Хариди 

электронӣ 

Насоси обкаши, кубурхо ва 

маснуоти сантехники  

Номгуй 
21 

Дар давоми 7 рӯз 

баъди нашр  дар 

низоми хариди 

электронӣ 

1752/9-314 МД Маркази тиббии ДИП ЧТ 44-600-25-04 
Хариди 

электронӣ 
Тачхизот ва дастгохи тииби 

Номгуй 
4 

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. 

     



 

 

 

 

 


