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نمايندگي وزارت امور خارجه رد شمال و شرق كشور  -مشهد

فوري
بسمه تعالی
مديركل محترم هماهنگی اموراقتصادي استانداري خراسان رضوي
مديركل محترم جهاد كشاورزي خراسان رضوي
رياست محترم سازمان صنعت  ،معدن وتجارت خراسان رضوي
رياست محترم اتاق بازرگانی  ،صنايع ،معادن و كشاورزي خراسان رضوي
رياست محترم انجمن مديران صنايع خراسان رضوي
رياست محترم خانه كشاورز خراسان رضوي
رياست محترم سازمان نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبيعی خراسان رضوي
موضوع :ارسال مناقصات بين المللی تركمنستان

با سالم؛
احتراماً به پيوست تصوير آگهي مناقصه بين المللي وزارت ساخت و ساز و معماري تركمنستتا كته بته
منظور طراحي و احداث كارخانه فرآوري و توليد روغن تصفيه شده از پنبه دانه درحومه شهر گوگ تپه واقع
در استا آخال و وزارت نساجي تركمنستا براي فروش پارچه هاي بافتته ندتده دركارخانته توليتد پنبته
بهداشتي شهر عدق آباد منتدرشده اند  ،واصله از سفارت جمهوري اسالمي ايترا در عدتق آبتاد  ،جهتت
مالحظه و بهره برداري الزم  ،ارسال مي گردد .

غالمعباس ارباب خالص
مشاور وزير و رئيس نمايندگی

رونوشت :
 -جناب آقاي معصومي فر مدير كل محترم هماهنگي و پايش روابط اقتصادي دوجانبه

 جناب آقاي باقري مقدم دستيار وزير و مدير كل محترم اوراسيا -جناب آقاي احمدي سفير محترم جمهوري اسالمي ايرا در عدق آباد
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اعالمیه مناقصات بین المللی
وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمنستان به منظور فرآوری و
تولید روغن با کیفیت و تصفیه شده از  300تن دانه پنبه بصورت
شبانه روزی در حومه «گوک تپه» استان آخال مناقصه بین المللی
برای نصب و طراحی این کارخانه روغن اعالم میدارد.
درخواستها و پیشنهادات متقاضیان توسط مدیریت بازاریابی
روابط اقتصاد خارجی وزارت ساخت و ساز و معماری ترکمنستان
واقع در شهر عشق آباد بزرگراه آرچابیل شماره  84قابل قبول
است.
درخواست نامه ها از تاریخ چاپ این آگهی تا  29ماه مارس 2019
( )1398/1/9قابل قبول است.

تلفن های تماس  0099312444726 :و 0099312444756

اعالمیه مناقصه بین المللی
وزارت نساجی ترکمنستان قصد دارد به منظور استفاده از پارچه های بافته نشده در کارخانه تولید پنبه
های بهداشتی شهر عشق آباد مناقصه بین المللی اعالم میدارد:
برای شرکت در مناقصه از کمپانی های داخلی و خارجی که تجربه نصب تجهیزات مذکور را دارند دعوت
به عمل می آید.به تمام عالقه مندان پیشنهاد میگردد:
برای شرکت در مناقصه درخواست کتبی دارای نام کامل ،رتبه حقوقی ،مشخصات کشور ثبت
شده ارائه گردد.
آشنایی با مقررات اجرای مناقصه.
دریافت نکات فنی نصب تجهیزات تولید پارچه های بافته نشده
ارائه پیشنهاد تجاری و اسناد تولید و نوع تجهیزات
برای دریافت پاکت اسناد مناقصه می بایست  345دالر امریکا و  15درصد مالیات بر ارزش
افزوده پرداخت شود.
آدرس ارسال پیشنهادات :عشق آباد -بزرگراه قاراشسیزلیک -شماره 96
اسناد مناقصه پس از واریز وجه بررسی میگردد.
اسناد مناقصه تا تاریخ  26مارس  2019دریافت میگردد.
تلفن های تماس0099312407157-0099312407177 :

