




 

 اعالميه مناقصه بين المللي

وزارت بهداشت و درمان تركمنستان جهت خريد كاالهاي پزشكي به شرح ذيل مناقصه بين المللي 

 اعالم ميدارد:

خريد مواد اوليه، واكنشگرهاي آزمايشگاهي، لوازم مورد نياز دستگاه هاي توليدي و مواد مورد 

استفاده در بهداشت و درمان مطابق با استانداردهاي بين المللي براي ادارات اتحاديه « تركمن درمان 

 صناغات » ( صنايع داروسازي تركمنستان ).

براي شركت در مناقصه تسليم درخواست كتبي و اخذ مجموعه اوراق شركت در مناقصه ضروري مي 

 باشد.

 شماره حساب جهت واريز وجه به هنگام تسليم درخواست شركت در مناقصه عرضه ميگردد.

 در آدرس ذيل پذيرفته مي 1397 فروردين 26 مورخ 18:00بسته هاي پيشنهادي مناقصه تا ساعت 

 شود:

- وزارت بهداشت و درمان 20تركمنستان- عشق آباد- بزرگراه آرچابيل ساختمان شماره 

 تركمنستان.

 0099312400479- 0099312 400478تلفن هاي تماس: 

 

 
 



 اعالميه مناقصه بين المللي

وزارت نساجي تركمنستان جهت ارتقاء سطح كيفي محصوالت كارخانه چرم واقع در بخش گوك تپه 

 استان آخال مناقصه بين المللي خريد و نصب تجهيزات آن را اعالم ميدارد:

بمنظور شركت در اين مناقصه بايستي نام كامل شركت كننده، وضعيت حقوقي، كشور و  -

 مشخصات بانكي آن همراه با درخواست كتبي تسليم گردد؛

 آشنايي با مقررات مناقصه؛ -

 اخذ توصيه هاي فني مرتبط با واردات و نصب تجهيزات توليد چرم؛ -

با پيوست مدارك مربوط به كيفيت و ورود و خروج دستگاه هايي كه قرار است آورده شوند،  -

 بايستي پيشنهاد تجاري تدوين و تسليم گردد.  

 درصد 15 دالر آمريكا از آنجمله 345بمنظور اخذ بسته اوراق مربوط به مناقصه بايستي مبلغ  -

 آن بعنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت گردد.

 بسته هاي پيشنهادي بايستي به آدرس ذيل تحويل گردد:

 96عشق آباد- بزرگراه قاراشسيزليك- ساختمان شماره 

 پيشنهادات مناقصه پس از واريز مبلغ مذكور مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  پذيرفته خواهد شد.1397 ارديبهشت 3پيشنهادات مناقصه تا تاريخ 

 0099312 407177- 0099312 407157تلفن هاي تماس: 

E-mail: 0TTmTextile@mail.ru0T 
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 اعالميه مناقصه بين المللي

وزارت نساجي تركمنستان بمنظور انتخاب سرمايه گذار و پيمانكار جهت احداث كارخانه فرآوري 

 چرم در استان آخال مناقصه بين المللي اعالم ميدارد:

بمنظور شركت در مناقصه از شركتهاي داخلي و خارجي كه تجربه سرمايه گذاري و احداث كارخانه 

 فرآوري چرم را دارند دعوت بعمل مي آيد.

 به متقاضيان شركت در اين مناقصه پيشنهاد مي شود:

بمنظور شركت در اين مناقصه بايستي نام كامل شركت كننده، وضعيت حقوقي، كشور و  -

 مشخصات بانكي آن همراه با درخواست كتبي تسليم گردد؛

 آشنايي با مقررات مناقصه؛ -

 اخذ توصيه هاي فني مرتبط با واردات و نصب تجهيزات توليد چرم؛ -

با پيوست مدارك مربوط به كيفيت و ورود و خروج دستگاه هايي كه قرار است آورده شوند،  -

 بايستي پيشنهاد تجاري تدوين و تسليم گردد.  

 درصد 15 دالر آمريكا از آنجمله 345بمنظور اخذ بسته اوراق مربوط به مناقصه بايستي مبلغ  -

 آن بعنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت گردد.

 بسته هاي پيشنهادي بايستي به آدرس ذيل تحويل گردد:

 96عشق آباد- بزرگراه قاراشسيزليك- ساختمان شماره 

 پيشنهادات مناقصه پس از واريز مبلغ مذكور مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  پذيرفته خواهد شد.1397 ارديبهشت 3پيشنهادات مناقصه تا تاريخ 

 0099312 407177- 0099312 407157تلفن هاي تماس: 
E-mail: 0TTmTextile@mail.ru0T 

 
 

 

mailto:TmTextile@mail.ru�


 

  اعالميهمناقصه بين المللي

وزارت نساجي تركمنستان جهت ارتقاء سطح كيفي محصوالت كارخانه توليد كفش « تركمن- قالكان 

» واقع در بخش آق بوغداي استان آخال مناقصه بين المللي خريد و نصب تجهيزات آن را اعالم 

 ميدارد:

بمنظور شركت در مناقصه از شركتهاي داخلي و خارجي كه تجربه واردات و نصب تجهيزات 

 كارخانجات توليد كفش را دارند دعوت بعمل مي آيد.

بمنظور شركت در اين مناقصه بايستي نام كامل شركت كننده، وضعيت حقوقي، كشور و  -

 مشخصات بانكي آن همراه با درخواست كتبي تسليم گردد؛

 آشنايي با مقررات مناقصه؛ -

 اخذ توصيه هاي فني مرتبط با واردات و نصب تجهيزات توليد چرم؛ -

با پيوست مدارك مربوط به كيفيت و ورود و خروج دستگاه هايي كه قرار است آورده شوند،  -

 بايستي پيشنهاد تجاري تدوين و تسليم گردد.  

 درصد 15 دالر آمريكا از آنجمله 345بمنظور اخذ بسته اوراق مربوط به مناقصه بايستي مبلغ  -

 آن بعنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت گردد.

 بسته هاي پيشنهادي بايستي به آدرس ذيل تحويل گردد:

 96عشق آباد- بزرگراه قاراشسيزليك- ساختمان شماره 

 پيشنهادات مناقصه پس از واريز مبلغ مذكور مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

  پذيرفته خواهد شد.1397 ارديبهشت 3پيشنهادات مناقصه تا تاريخ 

 0099312 407177- 0099312 407157تلفن هاي تماس: 

E-mail: 0TTmTextile@mail.ru0T 
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