
Elan-1: 28.12.16 

Elan-2: 23.01.17 

 

 

“Azərişıq”ASC Bakı və regionlarda 35 kV-luq 

yarımstansiyanın tikinti və    yenidənqurulması üzrə işlərin  

satın alınması məqsədilə 
 

 

 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 

 

 

Tender 3(üç) lot üzrə kecirilir:    
 

 

LOT-1                                                                  İştirak Haqqı - 400  manat 

 

 Qaradağ rayonunda 35/10 kV-luq 2x10 MVA gücündə "Dəniz kənarı" YS-nın  

yenidənqurulması; 
 

 Xətai rayonunda 35/10 kV-luq 2x16 MVA gücündə "213" saylı YS-nın 

yenidənqurulması; 
 

Binəqədi rayonunda 35/6 kV-luq 2x16 MVA gücündə "89" 

saylı YS-nın yenidənqurulması; 
 

Xəzər rayonunda 35/6 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "405" saylı 

YS-nın yenidənqurulması; 
 

Xəzər rayonunda 35/2 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "484" saylı 

YS-nın yenidənqurulması; 
 

Sabunçi rayonunda 20/6 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "14" 

saylı YS-nın yenidənqurulması; 
 

Sabunçu rayonunda 20/6 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "34" 

saylı YS-nın yenidənqurulması; 
 

Suraxanı rayonunda 35/2 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "388" 

saylı YS-nın yenidənqurulması; 
 

 Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində 35/6 kV-luq 2x10   

MVA gücündə "492" saylı YS-nın yenidənqurulması; 
 

Bağlar EŞ 35/6 kV-luq 2x10 MVA gücündə Yeni YS-nın    

tikintisi: 

 

 

 

  



LOT-2                                                               İştirak Haqqı - 400  manat 

 

Sumqayıt şəhərində 35/6 kV-luq 2x10 MVA gücündə "133" saylı YS-nın 

yenidənqurulması; 
 

Xızı rayonunda 35/6 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "Şurabad" YS-nın 

yenidənqurulması; 

İmişli rayonunda 35/6 kV-luq 2x10 MVA gücündə "Bəhrəmtəpə" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Hacıqabul rayonunda 35/6 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "753 saylı Hacıqabul" YS-

nın yenidənqurulması; 

Salyan rayonunda 35/10 kV-luq 2x10 MVA gücündə "Salyan Şəhər" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Beyləqan rayonunda 35/10 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "Sarısu" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Sabirabad rayonunda 35/6 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "Minbaşı" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Cəlilabad rayonunda 35/10 kV-luq 2x10 MVA gücündə "Göytəpə" YS-nın 

yenidənqurulması ; 

Qusar rayonunda 35/10 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "Hil" YS-nın 

yenidənqurulması;    

Xaşmaz rayonunda 35/10 kV-luq 2x4 MVA gücündə "Çınar" YS-nın 

yenidənqurulması:  
 

 

LOT-3.                                                                 İştirak Haqqı - 400  manat 

 

İsmayıllı rayonunda 35/10 kV-luq 2x4 MVA gücündə "Basqal" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Balakən rayonunda 35/6 kV-luq 2x4 MVA gücündə yeni "Kortala" YS-nın tikintisi; 

Şəki rayonunda 35/10 kV-luq 2x4 MVA gücündə "Çeşməli" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Tərtər rayonunda 35/10 kV-luq 2x10 MVA gücündə "İsmayılbəyli" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Bərdə rayonunda 35/10 kV-luq 2x10 MVA gücündə "Şirvanlı" YS-nın yenidən 

qurulması; 

Yevlax rayonunda 35/10 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "DMB" YS-nın yenidən 

qurulması; 

Göyçay rayonunda 35/10 kV-luq 2x10 MVA gücündə "Çörək zavodu" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Tovuz rayonunda 35/10 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "Yeni Tovuz" YS-nın 

tikintisi; 

Şəmkir rayonunda 35/10 kV-luq 2x10 MVA gücündə "Şəmkir-1" YS-nın 

yenidənqurulması; 

Ağstafa rayonunda 35/10 kV-luq 2x6,3 MVA gücündə "Tatlı" YS-nın 

yenidənqurulması: 



 
 

Azərişıq ASC   

VÖEN: 9900069391 

Hesab No: AZ83AIIB33020029441802068118 

Benefisiarın Bankı: Kapital Bankın Rabitə filialı    

Kod: 200189   

VÖEN: 9900003611 

Müxbir hesab  No: AZ37NABZ01350100000000001944   

SWIFT Code: AIIBAZ2X      

 

hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç -13 ünvanında yerləşən “Azərişıq” ASC-nin inzibati 

binasından ala bilərlər. 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

 tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət; 

 iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 

 tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 

olmalıdır); 

 tender təklifi dəyərinin 2 %-i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır); 

 Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair təmin 

edilməmiş öhdəliklərinin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış; 

 Iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 

olunmuş maliyyə hesabatının təsdiqi; 

 Iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyətini əks etdirən bank arayışı; 

 Iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 

rekvizitləri; 

 Iddiaçının nümayəndəsinin tender təklifinin təqdim edilməsi və imzalanması üçün 

səlahiyyətli olması barədə notarial qaydada təsdiq edilmiş sənədi; 

 İddiaçının gördüyü analoji işlər haqqında məlumat; 

-Son bir il ərzində  tikinti-quraşdırma işləri üzrə minimal orta illik 

dövriyyəsinin həcminin 5 (beş) milyon manatdan az olmamasını təsdiq edən 

sənədlər; 

-Son bir ildə müvəffəqiyyətlə və tam başa çatdırılmış,  Yarımstansiyanın 



 

tikinti və yenidənqurulması üzrə,ən azı 3 (üç) müqavilədə, ümumi dəyəri      

 5 000 000(beş miliyon ) manatdan artıq olmaqla baş podratçı qismində 

iştirakını təsdiq edən sənədlər (müqavilələr,islərin başa catdırılmasını təsdiq 

edən təhvil-təslim aktları) 

 

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 (iki) nüsxədə (1 ədəd əsli və 1 ədəd surəti) tərtib 

olunmalıdır (xarici dildə olan məlumatlar  Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). 

Tender proseduru "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa 

uyğun olaraq həyata keçiriləcəkdir (www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 

bank təminatı istisna olmaqla) 09 fevral 2017-cı il saat 12:00-a qədər, ixtisas uyğunluğu 

prosedurunu keçmiş iddiaçılar isə tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 

zərfdə17 fevral 2017-cı il saat 12-00-a qədər Bakı şəhəri, Bakıxanov küç -13 ünvanına 

Ümumi İşlər İdarəsinə təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilmiş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

 

İddiaçıların təklifləri 20 fevral 2017-cı il tarixdə saat 15-00-da Ələsgər Qayıbov 8 

ünvanında “Azərişıq” ASC-nin inzibati binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştitrak edə bilərlər. 

“AZƏRİŞIQ” ASC-NİN 

TENDER KOMİSSİYASI 

 

 

 

 

 

 


