Azərbayccan Respublikası Dövlət N
Neft Şirkətinin
n (SOCAR)
kimya” İstehsaalat Birliyi
“Azərik
K
Kompressor yyağına (İ-50A
A sənaye yağı və ya analoqu) olan tələbaatını təmin ettmək məqsədii ilə
açıq
q satınalma m
müsabiqəsi (31003-16) elan
n edir.

1.

Müsabiqədəə iştirak etməkk üçün təqdim
m edilməli sənədlər:
 Müsabbiqədə iştirak hhaqqında mürraciət (forma əlavə
ə
olunur);
 İştirakk haqqının ödəənilməsi barəddə bank sənədii;
 Müsabbiqə təklifi (müsabiqə təklifl
fləri zərflərininn açıldığı tarixxdən sonra ən azı 30 bank ggünü qüvvədə olmalıdır)
o
Müsabiqədəə iştirak haqqıında müraciət (imzalanmış vvə möhürlənm
miş) və iştirak haqqının ödənnilməsi barədəə bank sənədi ən geci
15.03.2016--cı il, Bakı vaaxtı ilə saat: 17:30-a qədər Azərbaycan vvə ya ingilis ddillərində Satıınalan təşkilattın elanda gösstərilmiş
ünvanında təqdim olunmaalıdır.
s
(müsaabiqə təklifi isttisna olmaqla)) Satınalan təşşkilatın əlaqələəndirici şəxsinnin elanda gösstərilmiş
Tələb olunaan sənədlərin surətləri
elektron ünvvanına göndərrilə bilər. Beləə halda sənədləərin əsli müsabbiqə təkliflərinnin təqdim eddilməsinin son gününədək Saatınalan
təşkilata təqqdim edilməliddir.

2.

Müsabiqə təəklifinin təqdiim edilməsinin
n son tarixi vəə vaxtı:
 Müsabbiqə təklifi birr əsli və 2 surəəti olmaqla 300.03.2016-cı ill, Bakı vaxtı ilə saat: 10:30-a qədər Satınnalan təşkilataa təqdim
olunm
malıdır.
 Göstərrilən tarixdən və vaxtdan soonra təqdim oluunan təklif zərrfləri açılmadaan geri qaytarıılacaqdır.

3.

İştirak haqqqı və əsas şərttlər toplusunu
un əldə edilməəsi:
 Müsabbiqənin əsas şərtlər toplusunnu Azərbaycaan, ingilis və yya rus dillərinddə əldə etməkk istəyənlər 2336 AZN (ƏDV
V daxil)
və ya ekvivalent məəbləğdə sərbəsst dönərli valyyuta ilə iştirakk haqqını qeydd olunan hesab
aba ödədikdən sonra elektroon və ya
çap foormasında əlaqqələndirici şəxxsdən elanın 11-ci qrafasındda göstərilmiş tarixədək həfftənin istənilənn iş günü saatt 09:30dan 177:30-a kimi alaa bilərlər.
Heesab nömrəsi:
Azzərbaycan Beyynəlxalq Ban
nkı ASC,
AZ
Z38IBAZ3801100194493063332120,
VÖ
ÖEN: 99000033871,
Mü
üştəri xidməti Departameenti,
Kood: 805250,
Mü
üxbir hesab: AZ03NABZ0013501000000000002944,
VÖ
ÖEN: 9900001881,
SW
WIFT BIK: İB
BAZAZ2Х
 İştirakk haqqı heç birr halda geri qaaytarılmır.

4.

Müqaviləniin icra müddəti:
 Satınaalma müqaviləəsinin 1 (bir) ill ərzində tədarrük qrafiki əsaasında yerinə yyetirilməsi tələəb olunur.

5.

Satınalan təəşkilatın ünvaanı:
AZ50000
Azərbayycan Respublikkası
Sumqayyıt şəhəri
Səməd V
Vurğun küçəsii 86
Əlaqələndirrici şəxs:
Xıdırov İlgar Beykəs oğlu
malar və təchizzat şöbəsinin rrəis müavini
Satınalm
Telefon nömrəsi: +9994 12 521 25 441
Faks nömrəsi: +994 12 521 25 34
Elektronn ünvan: Ilgar.khidirov@soccar.az

6.

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)

7.

Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflərin açılışı 30.03.2016-cı il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 12:00-a elanın 5-ci qrafasında göstərilmiş Satınalan təşkilatın
ünvanda baş tutacaqdır.
Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat:

8.

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

“__”_______20__-c- il

___________№
“SOCAR”ın “Azərikimya” İstehsalat Birliyinin
Satınalmalar qrupunun rəhbəri cənab İmran Arzumanzadəyə,
Hazırkı məktubla [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] (nin,nun,nın)
SOCAR-ın “Azərikimya” İB tərəfindən kompressor yağının (İ-50A sənaye yağı və ya analoqu)
satın alınması ilə əlaqədar elan edilmiş 31003-16 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 SİYAHISI
Sıra
№-si
1.

Malların adı

Kompressor yağı
(İ-50A sənaye yağı və ya analoqu)

Ölçü vahidi

Miqdar

ton

360
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