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Щодо міжнародних тендерів, 
які проводяться в Туркменістані

На виконання п. 1.4. Генеральних директив відділам з економічних питань ЗДУ, 
затверджених розпорядженням МЗС України від 13.01.2012 р. № 7, надсилаємо 
інформацію щодо міжнародного тендерного конкурсу на надання нафтопромислових 
послуг при бурінні глибоких свердловин на нафту і газ (додається).

Для участі в тендері необхідно:
- подати письмову заявку (заявки від компаній, зареєстрованих або які мають 

рахунки в офшорних зонах, не приймаються) про бажання брати участь у тендері, 
зазначити повну назву учасника, правовий статус, країну реєстрації, банківські 
реквізити та інформацію про діяльність;

- ознайомитись із Законом Туркменістану «Про тендери на поставку товарів, 
виконання робіт, надання послуг для потреб держави» (за посиланням: 
http://www.turkmenistan.gov.tm/7icN7949) та з «Порядком проведення тендера» (за 
посиланням :http://ngo-turkmenistan.org/librarv/legislation/regulations/porvadok- 
provedeniva-tenderov-po-vvboru-postavshchikov-tovarov-rabot-i-uslug/) і переліком 
документів, необхідних для участі в тендері;

- отримати геолого-технічне завдання і основні умови контракту;
- отримати рахунок на оплату коштів у розмірі 1 500 дол. США або еквівалент у 

туркменських манатах (без ПДВ та банківських послуг).
Рахунок для перерахунку коштів буде наданий після подачі письмової заявки.
Необхідна інформація та геолого-технічне завдання є на сайті: http:// 

www.oilgas.gov.tm.
Заявки і пропозиції приймаються в ДК «Туркменгеологія» за адресою: м.Ашгабат, 

Арчабіл шайоли, 56.

Додаток: згадане, в табличній формі, на 1 стор.
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Тендерні пропозиції

Назва та суть 
проекту

Вартість 
проекту/предме 

т закупівлі 
(найменування 

та обсяг 
товарів, робіт, 

послуг)

Організація, що 
оголосила 

тендер/основни 
й розпорядник 

коштів, 
замовник 
проекту

(контактні дані)

Адреса отримання 
тендерної документації 
(контактна особа -  ПІБ, 

тел./факс/ел.пошта

Терміни
тендерни

X

процедур 
(початко 

ва та 
кінцева 

дати 
подання 

пропозиц 
ій)

Надання 
нафтопромислов 
их послуг при 
бурінні 
глибоких 
свердловин на 
нафту і газ

Нафтопромислов 
і послуги при 
бурінні глибоких 
свердловин на 
нафту і газ

Оголосив тендер
Державний
концерн
«Туркменгеологі 
я» від імені
К О М ІС ІЇ 3

конкурсного
(тендерного)
відбору
підрядчиків
робіт і послуг
для
нафтогазового
комплексу
Туркменістану

Туркменістан, м.Ашгабад, 
Арчабіл Шайоли 56,
Державний концерн 
«Туркменгеологія»
(Туркменистан, 
г.Ашхабад, Арчабил 
шаёлы 56 ГК 
«Туркменгеология).
E-mail:
turkmenaeologv(@,online.tm
Факс: +993-12-40-34-53, 
Тел.:+993-12-40-34-52, 
+993-12-40-34-54, 
+993-12-40-34-79 
(технічні питання).
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