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2020-ci il ərzində tibbi və təsərrüfat fəaliyyəti çərçivəsində zəruri malların alınması üçün 

AÇIQ MÜSABİQƏ 

ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU 

Təşkilatın adı: “Sağlam Ailə” MMC 

Təşkilatın VÖEN-i:  1300235691 

Təşkilatın bank rekvizitləri:  Ödəyən müştərinin adı: "Sаğlam Ailə" MMC  
Hesab № AZ73PAHA40060AZNHC0190011231 
  
VÖEN 1300235691  
Emitent (ödəyən) bankın adı: "PAŞA Bank"  ASC   
Kodu 505141   
VÖEN 1700767721   
Müxbir hesabı: AZ82NABZ013501000000000071944 
S.W.I.F.T. Bik: PAHAAZ22   
  

Təşkilatın ünvanı:  AZ 1052, Bakı şəhəri, Ə.Rəcəbli -3 küç., 10 

Müsabiqənin predmeti: Tibbi və təsərrüfat fəaliyyəti üçün zəruri mallar (cəmi 9 lot)  

  
Lot 1 – Dərmanlar, peyvəndlər və digər aptek malları 
Lot 2 – Dəftərxana malları 
Lot 3 – Kompyuter və ofis texnikası və sərf materialları 
Lot 4 - Ərzaq və mətbəx malları 
Lot 5 - Poliqrafiya və reklam malları 
Lot 6 – Laborator diaqnostik reagent kitləri 
Lot 7 – Tibbi və laborator sərf malları 
Lot 8 – Təmir-tikinti və nəqliyyat texnikası malları 
Lot 9 – Təmizlik vasitələri və təsərrüfat malları 
 
Lotlara aid təfərrüatlı siyahılar müvafiq əlavələrdə təqdim 
olunur.  
 

Müsabiqənin başlama tarixi 06.12.2019 09.00 

Tələb olunan sənədlərin 
təqdim edilməsinin son tarixi 
və vaxtı:  
 

20.12.2019 (daxil olmaqla) 18.00 

Müsabiqə təklifinin təqdim 
edilməsinin son tarixi və vaxtı:  
 

20.12.2019 (daxil olmaqla) 18.00 

Təkliflərin açılış tarixi və vaxtı:  21.12.2019 09.00 
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Malların çatdırılma şərtləri:  
 

DDP 

Ödəniş şərtləri:  
 

bank köçürməsi, malların çatdırılmasından sonra 

Təklifin qiymətinin 
hesablanmalı və ifadə edilməsi 
olduğu valyuta:  
 

AZN 

Tələb olunan sənədlər:  
 

1) İştirakçının fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti 

2) Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışının sürəti 
3) Nizamnamənin surəti 
4) Dövlət qeydiyyatı reyestrindən çıxarışın surəti 
5) VÖEN vəsiqəsinin surəti 
6) Bank rekvizitləri 
7) Rəhbərin şəxsiyyət vəsiqəsi 
8) İddiaçının maddi-texniki bazasının göstəriciləri (anbarda 

olan malların həcmi, anbar dövriyyəsi, minimal olaraq 
30% kreditor borcun saxlanması qabiliyyəti)  
 
Bütün sənədlərin surəti “Əsli ilə düzdür” qeydi ilə rəhbər 
tərəfindən imzalı və möhürlü təqdim olunmalıdır.  

 

MÜSABİQƏ TƏKLİFİNİN QİYMƏTLƏNDİRMƏSİ 

Texniki təklif:  20 bal: Təklif olunan malların tələb olunan keyfiyyət tələbləri 
və spesifikasiyalara uyğunluğu (müvafiq sertifikat və 
təsdiqlərin olması nəzərə alınacaq) 
 

İddiaçının müvafiq maddi-
texniki bazası: 

10 bal: ən çox müvafiq maddi-texniki göstəriciyə malik 
iddiaçıya ən yüksək qiymət veriləcək və buna əsasən 
iddiaçılar düz mütənasib qaydada qiymətləndiriləcək (illik 
dövriyyə):  
 

Qiymət təklfi: 70 bal: Qiymət təklifinə vergilər, malların çatdırılması xərcləri 
və digər xərcər daxil olunmalıdır. Təqdim olunmuş ən aşağı 
təklifə ən yüksək qiymət veriləcəkdir.  
 
 

Təklifin qüvvədə olma 
müddəti: 

Açılış tarixindən ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır 
 

Ümumi şərtlər:  Müsabiqə sorğusu sənəd toplusunu tədarükçülərə email və 
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 tender.az saytı vasitəsi ilə çatdırılır. Təkliflər 
procurement@saglamaile.az e-mail ünvanına göndərilir.  
 
Müsabiqə nəticəsində seçilən tədarükçü ilə təminatlı 6 və ya 
12 aylıq müqavillə bağlanır. Malların aylıq mövcudluğunu 
tədarükçü təmin edir. Sifarişçi əvvəldən razılaşdırılmış plan 
və qrafik üzrə malları aylıq istək edir, tədarükçü isə həmin 
malların anbarda mövcudluğunu təmin edir. Çatdırılmış 
mallar üçün ödənişlər aylıq icra olunur, rəsmi elektron 
qaimələr sifarişçinin anbarı malların qəbulunu təsdiqlədikdən 
sonra dərhal kəsilir. Razılaşdırılmış malların vaxtında və tam 
şəkildə təmin olunmaması təqdirində illik tədarük 
müqaviləsində nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları tətbiq 
olunur.  
 

Müsabiqə üzrə əlaqələndirici 
şəxslər: 

Gülçöhrə Şükürova, maddi təchizat şöbəsinin rəhbəri  
Tünzalə Əlizadə, maddi təchizat şöbəsinin mütəxəssisi  
Tel: +994554502257 
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