
Tenderə dəvət   
 
Tarix:                  08 avqust 2016-cı il 

Borc No. və 
adı 

42401-AZE: Elektrik Paylayıcı Şəbəkənin Yenidənqurulmasına dair İnvestisiya 
Proqramı, Layihə 1. 

Müqavilənin 
nömrəsi və adı 

Aİ/ADB-12.1: Qərb RETSİ: 10 kV kabel (193,00 km) 
Aİ/ADB-12.2: Qərb RETSİ: 0.4 kV ÖİN xətləri (591,80 km) 
 
Müqavilə 1: Aİ/ADB-12.1 
Lot 1: 

 10 kV kabel xətlərin layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması 
(193,00 km); 
 

Müqavilə 2: Aİ/ADB-12.2 
Lot 2: 

 0,4 kV Özünü-daşıyan İzolyasiyalı Naqillərin (ÖİN) layihələndirilməsi, 
təchizatı və quraşdırılması (591,80 km); 

 

Tender 
təkliflərinin 
təqdim 
edilməsi üçün  
son tarix 

05 sentyabr 2016-cı il, saat 16:00 (Azərbaycan yerli vaxtı ilə) 

 
 

 
1. “Elektrik Enerjisi Paylayıcı Şəbəkəsinin Genişləndirilməsi”nə dair İnvestisiya Proqramı, Tranş 1-in  

maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan  Asiya İnkişaf Bankına (AİB) müraciət etmişdir. Bu 
maliyyələşmənin bir hissəsi yuxarıda adı çəkilən müqavilələr üzrə ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün 
istifadə ediləcəkdir.   
 

2. “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (ASC) (Sifarişçi)  Qərb RETSİ-də Müqavilə 1: Aİ/ADB-12.1: Lot 1: 

10 kV xətlər (193,00 km) və Müqavilə 2: Aİ/ADB-12.2: Lot 2:  0.4 kV ÖİN xətlərin (591,80 km) (Qurğu) 

layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması üçün iştirak hüququna malik iddiaçıları möhürlü təkliflərini 
təqdim etməyə dəvət edir. İddiaçılar tender sənədlərində müəyyən edildiyi kimi bir və ya hər iki lot üzrə 
iştirak edə bilərlər. Tikinti müddəti 365 gündür. 

 
3. AİB-in Tək Mərhələli Tək Zərfli Tender Proseduruna uyğun olaraq Milli Rəqabətli Tender keçiriləcəkdir və 

tender sənədlərinin 5-ci bölməsinə uyğun olaraq AİB-in iştirak hüququ olan ölkələrini təmsil edən 
iddiaçılara açıqdır.  
 

4. Daha ətraflı məlumat və tender sənədlərinin əldə edilməsi üçün iddiaçılar aşağıda qeyd olunan ünvana 
müraciət edə bilər:  

 
Fərruh Heybətov 
Layihə Direktoru, “Azərişıq” ASC 
Ünvan: Suleyman Rahimov , 23, mərtəbə 5, LİQ 
AZ1014,  Bakı, Azərbaycan  
E-mail: office@azerishig.org 
Tel/Faks: +994 12 595 81 99 
 

5. Azərbaycan dillərində tender sənədlərinin alınması üçün iştirak hüququna malik iddiaçılar  

 yuxarıda qeyd olunan ünvana yazılı müraciət edərək   
- Qərb RETSİ-də lot 1: 10 kV xətləri (193.00 km) və; 
- Qərb RETSİ-də lot 2: 0.4 kV ÖİN xətləri (591.80 km) üçün tender sənədlərini əldə edə bilər 

və; 

 600 AZN (altı yüz Azərbaycan manatı) məbləğində geri ödənilməyən iştirak haqqını “Azərişıq” 
ASC-nin birbaşa ödəniş, bank qəbzi yaxud aşağıdakı bank hesabına köçürmə yolu ilə ödəniş 
etməklə əldə edə bilərlər: 
 
 

mailto:office@azerishig.org


Benefisiarın adı:  Azərişıq ASC   
VÖİN: 9900069391 
Hesab No: AZ83AIIB33020029441802068118 
Benefisiarın Bankı: Kapital Bankın Rabitə filialı    
Kod: 200189   

VÖİN: 9900003611 
Müxbir hesab  No: AZ37NABZ01350100000000001944   
SWIFT kod: AIIBAZ2X      

 
Müvafiq geri ödənilməyən ödənişi  aldıqdan sonra, iddiaçıların rəsmi nümayəndələri tender sənədlərini 
“Azərişıq” ASC-nin ofisindən götürə bilər.   

 

Bundan başqa yazılı müraciəti və tələb olunan məbləği aldıqdan sonra Azərişıq tender sənədlərini 
maraqlanan iddiaçılara kuryer vasitəsilə də göndərə bilər. Tender sənədləri 150 AZN (yüz əlli Azərbaycan 
manatı) əlavə ödəniş müqabilində kuryer vasitəsilə göndərilə bilər. Kuryer haqqı daxil olmaqla geri 
ödənilməyən haqqın tam ödənişindən sonra tender sənədləri dərhal kuryer vasitəsi ilə göndərilir. Sənədlərin 
itməsinə, yaxud gec çatdırılmasına görə “Azərişıq” ASC məsuliyyət daşımır.   

 
6. İddiaçılar tender təklifində verilmiş məlumat əsasında müqavilənin qənaətbəxş şəkildə icra edilməsi üçün 

ixtisaslı və  bacarıqlı olduqlarını nümayiş etdirməlidirlər.  İddiaçılar həmçinin aşağıdakı xüsusi ixtisas 
uyğunluğu meyarına cavab verməlidir: 
 
a) Müqavilə 1: Aİ/ADB-12.1: Qərb RETSİ: 

Lot 1: 10 kV xətlərin (193,00 km) layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması: 
 

 Son 3 (üç)  il ərzində minimal orta illik tikinti dövriyyəsi 18,52 milyon ABŞ dolları (AZN ekvivalenti ilə);  

 (i) cari müqavilə öhdəliklərinin və (ii) bu müqavilə üzrə tələblərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə  
İddiaçı 3,09 milyon ABŞ dolları (AZN ekvivalenti ilə) məbləğində nəğd pul vəsaitinə malik olduğunu 
nümayiş etdirməlidir; 

 Son 5 (beş) il ərzində İddiaçının iştirak payı hər biri üçün 7,41 milyon ABŞ Dollarından (AZN 
ekvivalenti ilə)  artıq olan, uğurla başa çatmış və ya əhəmiyyətli dərəcədə tamamlanmış ən azı 1(bir) 
oxşar müqavilədə iştirak;  
 

b) Müqavilə 2: Aİ/ADB-12.2: Qərb RETSİ: 
Lot 2: 0.4 kV ÖİN xətlərinin (591,80 km) layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması: 

 

 Son 3 (üç)  il ərzində minimal orta illik tikinti dövriyyəsi 17,76 milyon ABŞ dolları (AZN ekvivalenti ilə);  

 (i) cari müqavilə öhdəliklərinin və (ii) bu müqavilə üzrə tələblərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə  
İddiaçı  2,96 milyon ABŞ dolları (AZN ekvivalenti ilə) məbləğində nəğd pul vəsaitinə malik olduğunu 
nümayiş etdirməlidir; 

 Son 5 (beş) il ərzində İddiaçının iştirak payı hər biri üçün 7,10 milyon ABŞ Dollarından (AZN 
ekvivalenti ilə)  artıq olan, uğurla başa çatmış və ya əhəmiyyətli dərəcədə tamamlanmış ən azı 1(bir) 
oxşar müqavilədə iştirak;  
 

c) Müqavilə 1: Aİ/ADB-12.1: Qərb RETSİ: 
Lot 1: 10 kV xətlərin (193,00 km) layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması ilə 

 Müqavilə 2: Aİ/ADB-12.2: Qərb RETSİ: 
Lot 2: 0.4 kV ÖİN xətlərinin (591,80 km) layihələndirilməsi, təchizatı və quraşdırılması birlikdə 
 

 Son 3 (üç)  il ərzində minimal orta illik tikinti dövriyyəsi 36,28 milyon ABŞ dolları (AZN ekvivalenti ilə);  

 (i) cari müqavilə öhdəliklərinin və (ii) bu müqavilə üzrə tələblərin yerinə yetirilməsi məqsədi ilə  
İddiaçı  6,05 milyon ABŞ dolları (AZN ekvivalenti ilə) məbləğində nəğd pul vəsaitinə malik olduğunu 
nümayiş etdirməlidir; 

 Son 5 (beş) il ərzində İddiaçının iştirak payı hər biri üçün 14,51 milyon ABŞ Dollarından (AZN 
ekvivalenti ilə)  artıq olan, uğurla başa çatmış və ya əhəmiyyətli dərəcədə tamamlanmış ən azı 1(bir) 
oxşar müqavilədə iştirak;  

 
7. Tender təklifinizi ; 

 Yuxarıda qeyd olunan ünvana;    

 05 sentyabr 2016-cı il tarixində yaxud ondan əvvəlki tarixlərdə Azərbaycanın yerli vaxtı ilə 
saat 16:00-a kimi;  

 
Tender təklifləri iştirak etmək istəyən iddiaçıların nümayəndələrinin iştirakı ilə təkliflərin son təqdim etmə 
tarixindən dərhal sonra açılacaqdır.  


