Азярбайcан Республикасы Тящсил Назирлийи
14 saylı Әrazi Maliyyә Hesablaşma Mәrkәzi 2019-ci il ücün (Deratizasiya,Dezinseksiya vә
Dezinfeksiya) сатыналынмасы иля ялагядар
АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 1 (bir) лот цзря кечирилир:
ЛОТ- 1. Deratizasiya, dezinseksiya vә dezinfeksiya işlәrinin görülmәsi
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш şәkildә,
икигат зярфдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.
Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазыми техники вя малиййя имканларына малик
олмалыдырлар.
Тендерdя iştirak etmәk istәyәnlәr lot üzrә 50 (әlli) manat mәblәğindә iştirak haqqını aşağıda
göstәrilәn hesaba köçürdükdәn sonra Azәrbaycan dilindә tәrtib olunmuş әsas şәrtlәr toplusunu
Masallı şәhәri, H.Әliyev pr.34 ünvanından (әlaqәlәndirici şәxs: Ş.Ağayev, telefon 070-220-56-00)
әldә edә билярляр.
Hesab: AZ 44AİİB32051019446100201161
VÖEN: 6401411531
Тяшкилат: Kapital Bankın Masallı filialı
Код: 210617
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесаб:AZ37NABZ013600000000001944
SWIFT BIK Aİİ BAZ 2 X
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иштиракчылар тендердя иштирак етмяк цчцн aшаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр.
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраcият;
- Tenderdә iştirak haqqının ödәnilmәsi barәdә банк sәnәdi;
- Tender tәklifi (zәrflәrin açıldığı tarixdәn sonra әn azı 30 bank günü qüvvәdә olmalıdır);
- Tender tәklifinin dәyәrinin 1 faizi hәcmindә bank tәminatı (zәrflәrin açlıldığı tarixdәn әn azı 60
bank günü qüvvәdә olmalıdır);
- Azәrbaycan Respublikasında vergilәrә vә digәr icbari ödәnişlәrә dair yerinә yetirilmәsi vaxtı
keçmiş öhdәliklәrin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayış ;
- İddiaçının son 1 ilәdәk fәaliyyәti haqqında vergi orqanlarında tәsdiq olunmuş maliyyә
hesabatının surәti;
- İddaçının son 1 ildәki maliyyә vәziyyәti haqqındakı bank arayışı;
- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnamәsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkә vә rekvizitlәri.
Görülәn işlәr tәqdim olunmuş qrafikә әsasәn yerinә yetirilmәlidir.
Sәnәdlәr Azәrbaycan dilindә iki nüsxәdәn (әsli vә surәti) tәrtib olunmalıdır (Xarici dildә
tender tәkliflәri Azәrbaycan dilinә tәrcümә olunmalıdır).
Tender proseduru “Dövlәt Satınalmaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun keçirilәcәk.
İddiaçılar tenderdә iştirak etmәk üçün yuxarıda göstәrilәn sәnәdlәri tender tәklifi vә bank
zәmanәti olmaqla 06.03.2019-ci il saat 17:00-dәk, tender tәklifi vә bank zәmanәti isә 15.03.2019-ci
il saat 17:00-dәk möhürlәnmiş ikiqat zәrfdә tәqdim etmәlidirlәr.
Göstәrilәn vaxtdan gec tәqdim olumuş zәrflәr açılmadan geri qaytarılacaq.
İddiaçıların tәklifi 18.03.2019-ci il saat 10:00-da yuxarıda göstәrilәn ünvanda açılacaq.
İddiaçıların sәlahiyyәtli nümayәndәlәri iştirak edә bilәrlәr.
TENDER KOMİSSİYASI

