
 

 

 

 

 

“SOCAR Midstream Operations” və tərəfdaşlarının Sosial Sərmayə Təşəbbüsləri çərçivəsində  

Sərvət-FYZ MMC tərəfindən icra olunan  

ProFARMS Layihəsi 

 

TENDERDƏ İŞTİRAK ÜÇÜN DƏVƏT MƏKTUBU 

 

Hörmətli tender iştirakçısı, 

SOCAR Sosial Sərmayə Təşəbbüsləri çərçivəsində Ağdaş, Ucar və Yevlax rayonlarında kiçik sahibkarlıq mühitini inkişaf 
etdirmək və əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədilə ProFARMS layihəsini dəstəkləyir. Layihənin 
icraçı təşkilatı SƏRVƏT-FYZ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir (MMC). Sosial Sərmayələr SOCAR və tərəfdaşlarının 
fəaliyyətlərindən təsirlənən ərazilərdə uzunmüddətli sosial və iqtisadi inkişafı təşviq etmək üçün davamlı şəkildə həyata 
keçirilən təşəbbüslərdir. Layihənin ümumi məqsədi Cənubi Qafqaz Boru Kəməri (SCP) boyunca yerləşən 3 hədəf rayonda 
iqtisadi inkişafa və ekoloji davamlılığa töhfə verməkdir. ProFARMS layihəsinin spesifik məqsədləri fermerlərin maliyyə 
savadlılığını, biznes idarəetmə və texniki bilik-bacarıqlarını artırmaq və onların kiçik bizneslərini davamlılıq prinsipləri 
əsasında dəstəkləməkdir.  

SƏRVƏT-FYZ MMC hədəf rayonlarda aztəminatlı ailələrin gəlirlərini artırmaq məqsədilə 100 benefisiar ailənin hər birini 
10 arı ailəsi və müvafiq arıçılıq avadanlıqları ilə təmin etməyi planlaşdırır və bu məqsədlə tender elan edir. Maraqlı 
təchizatçıları aşağıdakı siyahıda göstərilən mal-material və məhsulların təchizatı üçün tenderdə iştiraka dəvət edirik.  

Xahiş edirik, 10 Noyabr 2021-ci il tarixə qədər aşağıdakı siyahıda qeyd olunan mal-materialların təklif etdiyiniz 
qiymətlərini yazıb AZ6100, Ucar şəhəri, Oğuz küçəsi, döngə 3, ev 37 poçt ünvanına göndərəsiniz. Təkliflər əvvəlcə 
elektron formada doldurulub çap olunmalı, sonra imzalanmış və möhürlənmiş halda poçt vasitəsilə göndərilməlidir. 

№ Malın adı 
Ölçü 

vahidi 
Qiyməti 

(AZN) 

1 

Arı pətəyi (Langstrot növü) 

 Pətəyin iç ölçüləri (pətəyin qalınlığı nəzərə alınmadan) 
o Eni: 385 mm (yan divarların arası) 
o Uzunluğu: 450 mm (ön və arxa divarların arası) 
o Hündürlük: 270 mm (altıq nəzərə alınmaq ilə) 
o Qalınlıq: minimum 25 mm 

 Çərçivə ilə ön və arxa divar arasında məsafə 8-10 mm 

 Birinci mərtəbə çərçivənin üstü ilə ikinci mərtəbə çərçivənin altı arasında məsafə 8-10 mm 

 Qapağın iç hündürlüyü minimum 50 mm (qapaq altı mərtəbə olmadığı təqdirdə) 

 Pətək altlığında havalanma dəlikləri (arı keçməz metal tor ilə örtülmüş) 

ədəd  

2 

Əlavə mərtəbə qutu  

 Pətəyin iç ölçüləri (pətəyin qalınlığı nəzərə alınmadan) 
o Eni: 385 mm (yan divarların arası) 
o Uzunluğu: 450 mm (ön və arxa divarlar arası) 
o Hündürlük: 250 mm  
o Qalınlıq: minimum 25 mm 

ədəd  

3 Körük ədəd  

4 İskənə (dəmirli) ədəd  

5 Vərdənə ədəd  

6 Arıçı bıçağı ədəd  

7 Çərçivə üçün naqil topu  ədəd  



8 Biz ədəd  

9 Vitaminlər (stimullaşdırıcı və profilaktik) ədəd  

10 Varroa gənəsinə qarşı lent (tərkibi: fluvalinat, amitraz, flumetrin) ədəd  

11 Arıçı paltarı ədəd  

12 Şan kq  

13 Arıçı əlcəyi ədəd  

14 Çərçivə ədəd  

15 Pətək fırçası ədəd  

16 Arı yemi (kandi) kq  

17 İlk yardım dəsti dəst  

18 Bal süzən (3 çərçivəli) ədəd  

19 Bal süzən (4 çərçivəli) ədəd  

* Lütfən, nəzərə alın ki, mal-material və məhsullar üçün təklif olunan qiymətlər ən az 3 (üç) ay qüvvədə qalmalıdır. Müqavilə 
bağlanacağı təqdirdə ödəniş e-qaimə təqdim edilməklə bank hesabına köçürüləcəkdir. 

 

Məlumat üçün bildiririk ki, tenderin qalibi təşkilatımız tərəfindən aşağıdakı kriteriyalara uyğun olaraq seçiləcəkdir: 

1. Optimal qiymət təklifi etməsi; 

2. Keyfiyyətli mal-material və məhsullar təklif etməsi; 

3. Sənədləşmənin tələb olunan qaydada təşkili; 

4. Təchizatın vaxtında və düzgün qaydada çatdırılması; 

5. Müvafiq mal-materialın mənşə sertifikatının olması. 

*Lütfən, nəzərə alın ki, qalib təchizatçı ilə sonradan əlavə şərtlər müzakirə olunacaq. 

 

 

Telefon: __________________________________________________________________________________ 

 

Ünvan:  __________________________________________________________________________________ 

 

A.S.A. və imza: __________________________________________________________________________________ 

 

MY:           Tarix: ______________________ 

 

 

E-poçt: servetprofarms@gmail.com  

Ünvan: Ucar şəhəri, Oğuz küçəsi, döngə 3, ev 37; AZ6100 
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