آگهی فراخوان مناقصه عمومی در جمهوری آذربایجان
شرکت با مسئولیت محدود باکوبوس در نظر دارد خرید الستیک خودرو را در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و با
شرایط ذیل  ،از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصالح خریداری نماید:
مناقصه در  1بند برگزار میگردد
 -1خرید  302عدد الستیک اتوبوس ایویکو (  151عدد ایویکو کریالس و  151عدد ایویکو اوربان وی) در سایز

275/70R22.5
شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مدارک خود را در دو پاکت داخل هم  -که مشخصات مناقصه و اطالعات پیشنهاد
دهنده بر روی آن درج شده -الک و مهرشده ،ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت تسلیم نمایند.جهت عقد قرارداد پیشنهاد
دهندگان می بایست توانایی مالی و فنی الزم را دارا باشند.
افراد متقاضی پس از واریز مبلغ شرکت در مناقصه به شماره حساب و بانک مربوطه  ،می توانند اسناد مرتب شده بر
اساس شروط مناقصه را بزبان آذربایجانی از آدرس باکو – منطقه سوراخانی – قصبه زیغ – کیلومتر یک جاده زیغ هوسان
تهیه نمایند .شماره تماس جهت دریافت اطالعات  0099412-4041110 :آقای رامیق زینال اف
مبلغ شرکت در مناقصه مبلغ  2000منات می باشد که ضروری می باشد متقاضیان به شماره حساب ذیل واریز نموده و
فیش بانکی را جهت دریافت اسناد مناقصه ارائه دهند
شماره حساب :
کد اقتصادی

AZ59AZRT38050019440004549002

1701622931:

نام بانک  :بانک آذر ترک شعبه مرکزی
کد بانک :

501361

کد اقتصادی بانک :

9900006111

سوئیفت :

AZRTAZ22

: M/H

AZ02NABZ01350100000000022944

شایان ذکر است که مبلغ شرکت در مناقصه به هیچ عنوان قابل برگشت نبوده و همچنین متقاضیان جهت شرکت در مناقصه
اسناد ذیل را می بایست ارائه دهند:

 -1درخواست شرکت در مناقصه
 -2فیش واریز مبلغ شرکت در مناقصه
 -3قیمت پیشنهادی که اعتبار آن از تاریخ باز کردن پاکت  ،بمدت  30روز کاری باشد
 -4ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ  5درصد قیمت پیشنهادی که از تاریخ باز کردن پاکت ها
بمدت  60روزکاری معتبر باشد.
 -5مفاصا حساب شرکت کننده در مناقصه از اداره دارایی و سایر ارگانهایی که تعهدات اجباری دارند.
 -6اضهارنامه مالیاتی از اداره دارایی بابت سال آخر فعالیت
 -7صورتحساب بانکی سال آخر فعالیت شرکت
 -8جزئیات اساسنامه و تا بعیت کشور محل ثبت شرکت و اسم حقوقی شرکت بصورت کامل.
 -9ارائه گواهینامه های معتبر جهت خدمات مورد مناقصه
 -10سایر اسناد  ،مجوز واردات و تولید کودهای شیمیایی


کلیه اسناد می بایست در دو نسخه ( کپی و اصل ) و بزبان آذربایجانی ارائه گردد ( .اسناد به سایر زبانها باید
بزبان آذربایجانی ترجمه گردند).



مناقصه براساس قانون مناقصات کشور برگزار خواهد شد



متقاضیان جهت شرکت در مناقصه اسناد و مدارک ( باستثنای قیمت و ضمانتنامه باکی ) را تا تاریخ
 2017/09/14ساعت  17/00و قیمت و ضمانتنامه بانکی را در دو پاکت داخل هم ممهور به مهر شرکت تا
تاریخ  2017/09/21ساعت  17/00به آدرس باکو – منطقه سوراخانی – قصبه زیغ – کیلومتر یک جاده
زیغ هوسان تحویل داده و رسید دریافت نمایند.



مدارکی که بعد از تاریخ مذکور ارائه گردند عودت داده خواهد شد



اسناد مناقصه در تاریخ  2017/09/22ساعت  17/00درسالن کنفرانس شرکت واقع در باکو – منطقه
سوراخانی – قصبه زیغ – کیلومتر یک جاده زیغ هوسان باز خواهند شد.



حضور یک نفر نماینده از طرف هر کدام از پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکت با اطالع قبلی و ارائه
معرفی نامه رسمی بالمانع است.

Tenderə dəvət
‘’BAKUBUS’’ MəHDUD MəSULIYYəTLI CəMIYYəTI AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR:
Tender 1 lot üzrə keçirilir::
lot 1 - 302 ədəd İveco markalı avtobuslara (151 ədəd İveco Crealis və 151 ədəd İveco Urbanway) tələb olunan
275/70R22.5 ölçüsündə təkərlərin satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə
təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlarına malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, Zığ-Hövsan yolu 1-ci
km. 1 (Əlaqələndirici şəxs :Zeynalov Ramiq, telefon :012-4041110) ünvanından ala bilərlər .
İştirak haqqı
lot 1 - 2000 manat
Hesab: AZ59AZRT38050019440004549002
VÖEN

1701622931

Bank:

AZƏR-TÜRK BANK ASC Mərkəz
filialı

Kodu:

501361

VÖEN:

9900006111

M/H:

AZ02NABZ01350100000000022944

S.W.İ.F.T:

AZRTAZ22

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
Tender təklifi dəyərinin 5 % -i həcmində bank təminatı(zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bankgünü
qüvvədə olmalıdır);
5. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin
olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış;
6. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
7. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
8. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
9. İddiaçılar müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
10. Digər sənədlər:
1.
2.
3.
4.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmalıdır).
Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2017-0914 17:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 2017-09-21 17:00qədər Bakı şəhəri,
Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, Zığ-Hövsan yolu 1-ci km. 1 ünvanına təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların təklifləri 2017-09-22 17:00 tarixində Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Zığ qəsəbəsi, Zığ-Hövsan yolu 1-ci km. 1
ünvanında açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
TENDER KOMİSSİYASI



