


 
 برگزاري مناقصات دولتي تركمنستان

 اعالم مناقصه سرمايه گذاري بين المللي

 توسط شركت تركمن گئولوگيا (زمين شناسي تركمن)

به منظور انتخاب پيمانكاران كار و خدمات  تركمن گئولوگيا» (زمين شناسي تركمن)،«      شركت دولتي 
،  اعالم مناقصه 24/11/1396U تا U13/10/1396براي صنعت نفت و گاز به شرح ذيل از تاريخ 

 سرمايه گذاري بين المللي نموده است:
به منظور طراحي و ساخت «به صورت كليد به دست» در تركمنستان كارخانه توليد فيبر هاي تركيبي بازالت و مواد كامپوزيتي 

 تن محصوالت تمام شده در سال (تركمنستان، استان 10000بر اساس آن، از جمله طرح ريزي پايه فني و اقتصادي، با ظرفيت 

 بالكان، نزديكي روستاي كيانلي)
 در صد سرمايه گذاري (از جمله زير ساخت هاي طراحي شده كارخانه) با شرايط بازپرداخت 100 با جذب 

 (بازپرداخت پول) توسط انتشار و فروش محصوالت نهايي.

عالقمندان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر، به آدرس هاي ذيل مراجعه و يا با شماره  
 تلفن هاي زير تماس بگيرند:

 .13طبقه ، 56شهر عشق آباد ، خيابان آرچه بيل، : آدرس پستي
/1TUhttp://www.oilgas.gov.tm :آدرس پايگاه اينترنتي - U1T       
   .0099312403453 :شماره فكس -
  0099312934216،  0099312403454 :شماره هاي تلفن -
  ارسال درخواست حضور در مناقصه به صورت كتبي: -
شركت هاي داوطلب جهت حضور در مناقصه درخواست خود را بايد با ذكر كامل نام شركت،  -

 وضعيت حقوقي آن و ساير اطالعات مورد نياز تنظيم نمايد. 

شركتهاي مايل به حضور در جلسات مناقصه بايد به طور اجمالي با قوانين تركمنستان در مواردي مانند  -
مقررات مربوط به نحوه حضور در مناقصه ها، نحوه عرضه و تحويل كاال، تنظيم پيشنهادات مربوط 

به ارايه خدمات براي تامين نيازمندي هاي دولت» و ليست مدارك مورد نياز براي شركت در 
 مناقصه آشنا باشند.

 دريافت مشخصات شماره ها، الزامات فني و شرايط اساسي قرارداد. -

 دالر آمريكايي يا معادل آن به منات ( بدون 1500دريافت حساب جهت پرداخت وجه، به مقدار  -
ماليات بر ارزش افزوده و هزينه هاي بانكي) براي هر يك شماره براي شركت در مناقصه محاسبه 

 بعنوان كمك بال عوض.  
   دريافت24/11/1396تا  محلي) وقت  (به12ساعت   پيشنهادات مناقصه  تا :آخرين مهلت براي تحويل مدارك -

 گرديده و پس از مهلت فوق پذيرش اسناد مناقصه امكان پذير نخواهد بود.
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 حساب براي انتقال وجه هنگام ارسال درخواست كتبي نشان داده خواهد شد. -
 به بايد شده موم و مهر با تاييد) قول نقل (كامل مناقصه درخواست يك با شده موم و مهر پاكت يك -

 بررسي حساب جهت به وجه رسيدن از پس و شود داده تحويل آگهي انتشار از پس فوق آدرس
 قرارداد اصلي شرايط الكترونيكي پرسشنامه، قرار دادن نسخه مناقصه در پاكت. مي گردد پذيرفته

  است. الزامي).»اكسل «در فرمت (اقتصادي و فني مشخصات و) »ورد «فرمت در(

ن  پايگاه رسمي روزنامه الكترونيك كمپلكس نفت و گاز تركمنستا:منبع اطالع رساني برگزاري مناقصه -
1TUhttp://www.oilgas.gov.tm/ U1T       

-  
 
 سركنسولگري جمهوري اسالمي ايران ـ مرو
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