Azərbayccan Respublikası Dövlət N
Neft Şirkətinin
n (SOCAR)
“Azərikkimya” İstehsaalat Birliyi
“A
Azərikimya” İB-nin “Etileen-Polietilen”” zavodunun Etilen (EP-3000) və Polietillen (Polimir-1120)
istehsallatlarının itki və material b
balansının heesablanması vvə hesabatlarıın təqdim edilməsinə olan
n tələbatını
min etmək məəqsədi ilə açıq
q satınalma müsabiqəsi
m
(311007-16) elan
n edir.
təm
müssabiqənin nömrəsi

Müsabiqqədə iştirak ettmək üçün təqqdim edilməli sənədlər:
 Müsabbiqədə iştirak haqqında mürraciət (forma əlavə
ə
olunur);
 İştirakk haqqının ödəənilməsi barəddə bank sənədii (ödənişin təyiinatında iştiraak ediləcək müüsabiqənin nöm
mrəsi və iddiaaçının
tam addı göstərilməllidir);
 Müsabbiqə təklifi (müsabiqə təklifl
fləri zərflərininn açıldığı tarixxdən sonra ən azı 30 bank ggünü qüvvədə olmalıdır)
o
II.

Müsabiqqədə iştirak haaqqında müraaciət (imzalanm
mış və möhürllənmiş) və iştiirak haqqının ödənilməsi baarədə bank səənədi ən
geci 07.04.2016-cı- ill (ən geci müsaabiqə təkliflərrinin təqdim ollunmasının son tarixindən 7 iş günü əvvəll), Bakı vaxtı ilə saat:
17:30-a qədər Azərbbaycan və ya ingilis/rus diillərində (tələbb olunan əcnnəbi dil) Satınnalan təşkilatıın elanda gösstərilmiş
ünvanınnda təqdim oluunmalıdır.
Tələb oolunan sənədlərin surətləri (müsabiqə təəklifi istisna olmaqla) Satınalan təşkilaatın əlaqələnddirici şəxsinin elanda
göstərilm
miş elektron ünvanına gönndərilə bilər. B
Belə halda səənədlərin əsli müsabiqə təkkliflərinin təqqdim edilməsinnin son
gününəddək Satınalan təşkilata təqdiim edilməlidirr.
ixi və vaxtı:
Müsabiqqə təklifinin ttəqdim edilməsinin son tarix

III.

 Müsabbiqə təklifi birr əsli və iki (təələb olunan suurətlərin sayı)) surəti olmaqqla 18.04.20166-cı- il, Bakı vvaxtı ilə saat: 10:00-a
qədər Satınalan təşkkilata təqdim olunmalıdır.
o
 Göstərrilən tarixdən və vaxtdan soonra təqdim oluunan təklif zərrfləri açılmadaan geri qaytarıılacaqdır.
İştirak h
haqqı və əsas şərtlər toplusu
unun əldə ediilməsi:
 Müsabbiqənin əsas şəərtlər toplusunnu Azərbaycann və ya rus (şəərtlər toplusunnun hazırlanddığı digər dilləər) dilində əldəə etmək
istəyənnlər 118 mannat (ƏDV daxxil) və ya ekvvivalent məbləəğdə sərbəst ddönərli valyutta ilə iştirak haqqını qeyd olunan
hesabaa ödədikdən ssonra elektronn və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanıın I qrafada ggöstərilmiş taarixədək
həftənnin istənilən iş günü saat 09::30-dan 17:300-a kimi ala biilərlər.
 Hesabb nömrəsi:

IIII.

Azərbayycan Beynəlxxalq Bankı AS
SC,
AZ38IB
BAZ3801001994493063321220,
VÖEN: 9900003871,,
partamenti,
Müştərii xidməti Dep
Kod: 8005250,
Müxbirr hesab: AZ033NABZ0135001000000000002944,
VÖEN: 9900001881,,
T BIK: İBAZA
AZ2Х
SWIFT
 İştirakk haqqı heç birr halda geri qaaytarılmır.

IV
V.

Müqaviilənin icra mü
üddəti:
Satınalm
ma müqaviləsiinin 2 ay müdddətində yerinəə yetirilməsi təələb olunur.
Satınalaan təşkilatın ünvanı:
ü

V
V.

AZ55000 (indeksnöömrəsi);
Azərrbaycan Respuublikası, Sumqqayıt şəhəri (yyerləşdiyi şəhəər);
Səm
məd Vurğun küüçəsi 86 (yerləəşdiyi küçə və yya prospekt);
“Azəərikimya” İB--nin inzibati biinası, 5-ci mərrtəbə (yerləşdiiyi bina, mərtəəbə).
Əlaqələndirici şəxs:
Gülm
maliyev Rövşən.

Təmir-tikinti şöbəsi, rəis müavini
+994125212916 (daxili 31-149)
+994 12 521 25 34
rovshan.gulmaliyev@socar.az

VI.

Elanın, satınalma predmeti haqqında geniş məlumatın və əsas şərtlər toplusunun əldə edilməsi üçün müraciət
formasının yerləşdirildiyi internet ünvan:
www.socar.az (http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/procurement-notices)

VII.

Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflərin açılışı 18.04.2016-cı- il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 11:00-da elanın V qrafasında göstərilmiş Satınalan təşkilatın
ünvanda baş tutacaqdır.
Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat:

VIII.

Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat aşağıdakı internet linkdən əldə edilə biləcək:
http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/contract-awards

“Azərikimya” İstehsalat Birliyinin Satınalmalar qrupu.

(İddiaçı şirkətin firma blankında)
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AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK VƏ “MÜSABİQƏYƏ DƏVƏT
SƏNƏDLƏRİ”NİN (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU) ƏLDƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN
MÜRACİƏT MƏKTUBU
___________ şəhəri

“__”_______20__-c- il

___________№
“SOCAR”ın “Azərikimya” İB-nin
Satınalmalar qrupunun rəhbəri cənab Sərvər Ağayev,
Hazırki məktubla [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] (nin,nun,nın) “SOCAR”ın
“Azərikimya” İB-i tərəfindən “Azərikimya” İB-nin “Etilen-Polietilen” zavodunun Etilen
(EP-300) və Polietilen (Polimir-120) istehsalatlarının itki və material balansının
hesablanması və hesabatların təqdim edilməsinə dair xidmətin satın alınması ilə əlaqədar
elan edilmiş [iddiaçı tərəfindən müsabiqənin nömrəsi daxil edilməlidir] nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq
edirik.
Eyni zamanda [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] ilə münasibətdə hər hansı ləğv
etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və
sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud
olmadığını təsdiq edirik.
Əsas şərtlər toplusunun elektron versiyasını aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərməyiniz
xahiş olunur: ____________ .
Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ
cavablandırmaq üçün əlaqə:
 Əlaqələndirici şəxs: ____________________________
 Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: ____________________
 Telefon nömrəsi: ______________________________
 Faks nömrəsi: ________________________________
 Elektron ünvan: _______________________________
Qoşma:
1. İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – __ vərəq.
________________________________
(səlahiyyətli şəxsin A.A.S)

_______________________
(səlahiyyətli şəxsin imzası)

_________________________________
(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)

M.Y.
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SATIN ALINAN MALLARIN (İŞLƏRİN VƏ YA XİDMƏTLƏRİN) SİYAHISI
1. “Azərikimya” İB-nin “Etilen-polietilen” zavodunun Etilen (EP-300) və Polietilen
(Polimir-120) istehsalatlarının itki və material balansının hesablanması və hesabatların
təqdim edilməsinə dair xidmət
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