
 

 

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ərzaq 
məhsulları (“Şəkərli fındıq əzməsinin istehsalı”, “Nar sousunun istehsalı”) 

layihələri üzrə daxili bazar araşdırmasının aparılmasına dair məsləhət 
xidmətlərinin satın alınması məqsədilə təkliflər sorğusu elan edir 

 
 

Təkliflər sorğusu prosedurunda iştirak etmək üçün bu sahədə ixtisaslaşmış potensial 
malgöndərənlər (podratçılar) dəvət olunur. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Sorğuda iştirak etmək 
istəyən malgöndərənlər (podratçılar) LOT üzrə müəyyən edilən məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini Tender komissiyasına 
təqdim edə bilərlər. 

İştirak haqqı: 100,00 (bir yüz) AZN 
İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesaba ödəməlidirlər: 
Təşkilatın adı: Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
VÖEN: 1603326271 
Bank rekvizitləri:       
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəzi filialı 
H/h: AZ16AIIB38060029440419716102 
VÖEN: 9900003611 
Kod: 200026 
Müxbir hesabı: AZ37NABZ01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AIIBAZ2X 
Təkliflər sorğusu prosedurunda iştirak etmək üçün ödənilən iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. Sorğuda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər: 

- sorğuda iştirak etmək üçün yazılı müraciət; 
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
- iddiaçının tam adını, hüquqi statusunu əks etdirən hüquqi sənədlərin (nizamnamə, 

dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə və ya reyestrdən çıxarış və s.) notarial qaydada 
təsdiq edilmiş surətləri; 

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra azı 30 bank günü güvvədə olmalıdır); 
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (tender təklifinin qüvvədə olma 

müddətindən azı 30 bank günü çox olmalıdır); 
- iddiaçıın son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 

maliyyə hesabatının surəti; 
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 

yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış; 



- son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) 
vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında arayış. 

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tender ilə bağlı sualları satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq keçiriləcək. İddiaçılar tenderdə 
iştirak etmək üçün ixtisas göstəricilərinə dair sənədləri və tender təklifi ilə bank təminatı 
sənədlərini 22 aprel 2021-ci il saat 11:00-dək təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 23 
aprel 2021-ci il saat 11:00-da Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyində (Ünvan: AZ1069, Bakı şəhəri, Mustafa Kamal Atatürk pr., 134) açılacaqdır. 

Tel: (012) 404 04 01, faks: (012) 404 04 03 
  

Tender komissiyası 
 


