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“Azərişıq”ASC  2016-cı ildə  regionlarda  KTM-in quraşdırılması,  

kabel və hava xətlərinin təmiri və tikintisi  üzrə işlərin  satın alınması 

məqsədilə  

 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
 

Теnдеr 15 (on beş) лot üзrə кеçиrилиr: 
 

İştirak Haqqı  
 

LOT-1. Bağlar, Xırdalan və Qobustan qəsəbəsi ərazisində  KTM-lərin quraşdırılması 

və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat 

  

LOT-2. Sumqayıt, Xızı, Siyəzən və Şabran rayonlarında  KTM-lərin quraşdırılması 

və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-3. Xaçmaz, Quba, Qusar rayonlarında  KTM-lərin quraşdırılması və kabel 

xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-4. Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında KTM-lərin quraşdırılması və 

kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-5. Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ və  Oğuz rayonlarında KTM-lərin quraşdırılması 

və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-6. Daşkəsən, Gədəbəy, Samux və Göygöl rayonlarında KTM-lərin 

quraşdırılması və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-7. Gəncə, Şəmkir,Tovuz, Qazax və Ağstafa rayonlarında KTM-lərin 

quraşdırılması və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-8. Mingəçevir, Ağdaş, Ucar, Göyçay və Ağsu rayonlarında KTM-lərin 

quraşdırılması və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-9. Bərdə, Yevlax, Tərtər və Goranboy rayonlarında  KTM-lərin quraşdırılması 

və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-10. İmişli, Füzuli, Beyləqan, Zərdab, Ağdam və Ağcabədi rayonlarında KTM-

lərin quraşdırılması və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  

manat  

 

LOT-11. Saatlı, Kürdəmir və Sabirabad rayonlarında  KTM-lərin quraşdırılması və 

kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 



LOT-12. Şirvan, Salyan, Neftçala, Hacıqabul və Biləsuvar rayonlarında  KTM-lərin 

quraşdırılması və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  

 

LOT-13. Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlı rayonlarında  

KTM-lərin quraşdırılması və kabel xətlərinin çəkilməsi üzrə işlərin  satın alınması – 

200  manat  

 

LOT-14. Tovuz rayonunda 35 kV-luq “Qandallar” hava xəttinin təmiri üzrə işlərin  

satın alınması – 200  manat  

 

LOT-15. Yevlax rayonunda 35 kV-luq “Malbinəsi-Qaraməmmədli Nasos” hava 

xəttinin tikintisi üzrə işlərin  satın alınması – 200  manat  
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Теnдеr иştиrакçıлаrınа təклиf едилиr ки, öз tеnдеr təклиfлərиnи мöhürлənмиş, 
имзалаnмış şəкилдə икигаt зərfлərдə йазıлı surətдə təгдим еtsиnлər. 

Мüгавилənи йеrиnə йеtиrмəк üçün tеnдеr иştиrакçıлаrı лазıми tеxnики və 

maliyyə имкаnлаrına малик oлмалıдırлаr. 
Теnдеrдə иştиrак еtмəк иstəйənлər лot üзrə göstərilən мəблəğдə иştиrак 

hаггını qeyd olunan hеsаба кöçürдüкдən sonrа Азərбайжаn дилиnдə tərtиб 
oлunмuş əsаs şərtлər topлusunu Бакı şəhərи, Bakıxanov  кüç.-13, ünvanında 

yerləşən “Azərişıq”ASC-nin inzibati binasından ala bilərlər. 
 

 

      İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 

 

Əlaqə nömrəsi, ( Tender komissiyası telefon: 440-39-93)  

 
             Иддиаçıлаr tеnдеrдə иştиrак еtмəк üçün аşаğıдакı sənəдлərи təгдим 
еtмəлидиrлər:  

 

- tеnдеrдə иştиrак еtмəк üçün йазıлı мürажиət; 
- tеnдеrдə  иştиrак hаггının öдənилмəsи баrəдə баnк sənəди; 
- tеnдеr təклиfи (зərfлərиn аçıлдığı tаrиxдən sonrа ən азı 30 баnк günü 

гüввəдə oлмалıдır); 
- tеnдеr təклиfи дəйərиnиn 2%-и həжмиnдə баnк təмиnаtı (зərfлərиn аçıлдığı 

tаrиxдən sonrа ən азı 60 баnк günü гüввəдə oлмалıдır).  



- Азərбайжаn Реspuбликаsınда веrgилərə вə диgər ижбаrи öдənиşлərə даиr 
йеrиnə йеtиrилмəsи ваxtı кеçмиş öhдəликлərиn oлмамаsı hаггınда мüваfиг 
веrgи orгаnınдаn аrайış;   

- иддиаçının son биr илдəки fəалиййətи hаггınда веrgи orгаnлаrı tərəfиnдən 
təsдиг oлunмuş малиййə hеsабаtının surətи; 

- иддиаçının son биr илдəки малиййə вəзиййətи hаггınда баnк аrайışı; 
- Иддиаçının tам адı, hüгuги stаtusu, nизамnамəsи, гейдиййаtдаn кеçдийи 

öлкə вə rеквизиtлərи; 
- İddiaçının gördüyü analoji işlər haqqında məlumat; 

 

Сənəдлər Азərбайжаn дилиnдə, 2 nüsxəдə (əsли вə surətи) tərtиб oлunмалıдır 
(xаrижи дилдə oлаn tеnдеr təклиfлərи Азərбайжаn дилиnə tərжüмə oлunмалıдır). 

Теnдеr prosедuru «Дöвлət sаtınалмалаrı hаггınда» Гаnunа uйğun 
кеçиrилəжəкдиr. 

Иддиаçıлаr tеnдеrдə иştиrак еtмəк üçün йuxаrıда göstərилən sənəдлərи 
(tеnдеr təклиfи вə баnк təмиnаtı иstиsnа oлмагла) “11” Mart  2016-cı il saat 1200-а 
гəдər, tеnдеr təклиfи вə баnк təмиnаtını иsə мöhürлənмиş икигаt зərfдə          
“29” Mart 2016-cı il saat 1200-а гəдər, Бакı şəhərи, Bakıxanov кüç.-13, ünvanına 

Ümumi işlər idarəsinə təгдим еtмəлидиrлər. 
Эöstərилən ваxtдаn gеж təгдим oлunмuş зərfлər аçıлмадаn gеrи 

гайtаrıлажагдır.  
Иддиаçıлаrın təклиfлərи “30” Mart  2016 – cı il tarixdə, sааt 1500-да Ələsgər 

Qayıbov 8 ünваnınда аçıлажагдır. 
Иддиаçıлаrın səлаhиййətли nüмайənдəлərи иştиrак едə билərлər. 
 

 

 

“AZƏRİŞIQ”ASC-nin 

TENDER KOMİSSİYASI 


