
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
14 saylı Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi 2018 – ci il üçün (Deratizasiya, Dezinseksiya və 

Dezinfeksiya ) satınalması ilə əlaqədar 
 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
 

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir: 
LOT – 1. Deratizasiya, Dezinseksiya və Dezinfeksiya işlərinin görülməsi 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmiş, ikiqat zərfdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik 
olmalıdırlar. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot üzrə 50 (əlli) manat məbləğində iştirak haqqını aşağıdakı 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində əsas şərtlər toplusunu Masallı şəhəri Heydər Əliyev 
prospekti 34  ünvanından (əlaqələndirici şəxs Ş.Teymurov, telefon 050-456-60-69) əldə edə bilərlər. 

Hesab: AZ44AİİB32051019446100201161 
VÖEN: 6401411531 
Təşkilat: Kapital Bankın Masallı filialı 
Kod: 210617 
VÖEN: 9900003611 
Müxbir hesab: AZ37NABZ013600000000001944 
SWIFT BIKAİİB BAZ 2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İştirakçılar tenderde iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir. 
- Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət; 
- Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
- Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 30 bank gün qüvvədə olmalıdır); 
- Tender təklifinin dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 

bank gün qüvvədə olmalıdır); 
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 

keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayış; 
- İddiaçının  son  1  ilədək  fəaliyyəti  haqqında  vergi  orqanlarından  təsdiq  olunmuş  maliyyə 

hesabatının surəti; 
- İddiaçının son 1 ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; 
- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri: 
Görülən işlər təqdim olmuş qrafikə əsasən yerinə yetirilməlidir. 
Sənədlər Azərbaycan dilində iki nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (Xarici dildə tender təklifi 

Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). 
Tender proseduru “Dövlət Satınalmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri tender təklifi və bank zəmanəti 

olmaqla 05.03.2018 - ci il saat 17:00 – dək tender təklifi və bank zəmanəti isə 15.03.2018 – ci il saat 17:00 – 
dək  möhürlənmiş ikiqat zərfdə təqdim edilməlidir. 



Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların təklifi 16.03.2018 – cil il saat 10:00 – da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır. 
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

 
 
 

TENDER KOMİSSİYASI 


