“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir:
Lot-1: 100 ədəd taxıldaşıyan vaqonların satın alınması
Texniki göstəricilər
Yük götürmə qabiliyyəti
Taranın çəkisi
Təkər cütü oxundan relsə düşən güc
Qabariti
Kuzovun həcmi

73-78 ton
22,0-27,0 ton
24,5-25,0 tg
1 -T, 1-BM
105-130 m³

Lot-2: 50 ədəd universal platforma vaqonların satın alınması
Texniki göstəricilər
Yük götürmə qabiliyyəti
73-80 ton
Taranın çəkisi
20,0-27,0 ton
Təkər cütü oxundan relsə düşən güc
24,5-25,0 tg
Qabariti
0-BM
Kuzovun həcmi
40-48 m³
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, ikiqat
bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət,
yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, təcrübə, maliyyə vəziyyəti, çatdırılma
müddəti.
Tələb olunan mallar tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş sayda və müddətdə
təyin edilmiş məntəqəyə təhvil verilməlidir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir lot üzrə iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş (eyni zamanda rus dilinə tərcümə edilmiş)
tenderin əsas şərtlər toplusunu (və ya əsas şərtlər toplularını) Bakı şəhəri, Biləcəri qəsəbəsi,
M.Hüseynzadə 51 (“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Təchizat
Departamenti) ünvanından (Əlaqələndirici şəxs: Yusifova Telli, tel: (+99412) 499-83-17, email:
t.yusifova@ady.az) ala bilərlər.
İştirak haqqı:
Lot-1: 200 (iki yüz) manat,
Lot-2: 200 (iki yüz) manat.
Təşkilat: “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Maliyyə İdarəsi
Hesab nömrələri:
AZ57İBAZ38050019449345061205 (AZN);
AZ47İBAZ38150018409345061205 (USD);
AZ64İBAZ38150018109345061205 (RUR).
VÖEN: 9900007721
Bank: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC “Nəqliyyat” filialı
Kodu: 805711
VÖEN: 9900001881
Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. Code: İBAZAZ2X

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 gündən sonra azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 %-i məbləğində bank təminatı (tender təklifinin
qüvvədə olma müddətinin son tarixindən etibarən 30 bank günü çox olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış;
- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları (o cümlədən beynəlxalq uyğunluq
sertifikatı).
Tender təklifləri Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə
olan tender təklifləri (rus dilində tərtib olunan tender təklifləri istisna olmaqla) Azərbaycan dilinə
tərcümə olunmalıdır). Tender təklifi və bank zəmanəti hər biri ayrı zərflərdə və ya eyni zərfdə
olduğu halda, zərfin üzərində sıralama nömrəsi ilə sənədlərin adları yazılmalı, iddiaçının möhürü və
imzası ilə təsdiqlənmiş formada təqdim olunmalıdır.
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
zəmanəti istisna olmaqla) 06 dekabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender təklifi və bank zəmanətini
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 16 dekabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər Bakı şəhəri, Biləcəri
qəsəbəsi, M.Hüseynzadə 51 (“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Təchizat
Departamenti) ünvanına təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.
İddiaçıların tender təklifləri 17 dekabr 2019-cu il tarixdə, saat 17.00-da Bakı şəhəri,
D.Əliyeva 230 (“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binası, otaq359) ünvanda açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
TENDER KOMİSSİYASI

