Azərbaycaan Respublikaasının Dövlət Neft Şirkətin
nin (SOCAR))
“Azneeft” İstehsalaat Birliyi
Dəniz öözülündə mod
dulların havaalndırılması ü
üçün tələb olu
unan ventilyassiya avadanlıqlarına olan tələbatını
təmin
n etmək məqssədi ilə açıq saatınalma müssabiqəsi (110004-16 saylı) ellan edir.
Müsabiqqədə iştirak ettmək üçün təqqdim edilməli sənədlər:
Müsabiqqədə iştirak haaqqında müracciət (forma əlaavə olunur);
İştirak haqqının
h
ödəniilməsi barədə bank sənədi;
Müsabiqqə təklifi (müssabiqə təkliflərri zərflərinin aaçıldığı tarixddən sonra ən azzı 60 bank günnü qüvvədə olm
malıdır)
II.

Müsabiqqədə iştirak haaqqında müraaciət (imzalanm
mış və möhürllənmiş) və iştiirak haqqının ödənilməsi baarədə bank səənədi ən
geci 01.03.2016-cı ill, Bakı vaxtı ilə saat: 17::30-a qədər Azərbaycan
A
və ya rus dillərində Satınaalan təşkilatın elanda
miş ünvanına təqdim olunm
malıdır.
göstərilm
Tələb oolunan sənədlərin surətləri (müsabiqə təəklifi istisna olmaqla) Satınalan təşkilaatın əlaqələnddirici şəxsinin elanda
göstərilm
miş elektron ünvanına gönndərilə bilər. B
Belə halda səənədlərin əsli müsabiqə təkkliflərinin təqqdim edilməsinnin son
gününəddək Satınalan təşkilata təqdiim edilməlidirr.
ixi və vaxtı:
Müsabiqqə təklifinin ttəqdim edilməsinin son tarix

III.

 Müsabbiqə təklifi birr əsli və 2 surəəti olmaqla 111.03.2016-cı ill, Bakı vaxtı iilə saat: 10.00--a qədər Satınnalan təşkilataa təqdim
olunm
malıdır.
 Göstərrilən tarixdən və vaxtdan soonra təqdim oluunan təklif zərrfləri açılmadaan geri qaytarıılacaqdır.
haqqı və əsas şərtlər toplusu
unun əldə ediilməsi:
İştirak h
 Müsabbiqənin əsas şşərtlər toplusuunu Azərbaycaan və ya rus dilində əldə eetmək istəyənlər 118 manaat (ƏDV daxill) və ya
ekvivaalent məbləğddə sərbəst dönnərli valyuta (ABŞ
(
dolları vvə ya Avro) illə iştirak haqqqını qeyd olunnan hesaba ödəədikdən
sonra elektron və yaa çap formasınnda əlaqələndiirici şəxsdən eelanın I qrafadda göstərilmiş ttarixədək həfttənin istənilən iş günü
saat 099:30-dan 17:30-a kimi ala bbilərlər.
 Hesabb nömrəsi:

IIII.

Azərbayycan Beynəlxxalq Bankı AS
SC,
AZ38IB
BAZ3801001994493063321220,
VÖEN: 9900003871,,
partamenti,
Müştərii xidməti Dep
Kod: 8005250,
Müxbirr hesab: AZ033NABZ0135001000000000002944,
VÖEN: 9900001881,,
T BIK: İBAZA
AZ2Х
SWIFT
 İştirakk haqqı heç birr halda geri qaaytarılmır.

IV
V.

Müqaviilənin icra mü
üddəti:
Satınalm
ma müqaviləsiinin 30 təqvim
m günündən baaşlayaraq yerinnə yetirilməsi tələb olunur.
Satınalaan təşkilatın ünvanı:
ü
AZ11033, Bakı şəhhəri, N.Nərimaanov rayonu, A
Ağa Neymətullla küçəsi, 1055

V
V.

VII.

Əlaqələndirici şəxs:
Oru
ucov Mirismaayıl
Satınnalmalar və təəchizat şöbəsinnin eksperti
T
Telefon nömrəəsi: +99 412 5521-12 62
F
Faks nömrəsi:
+99 412 5521-11-72
E
Elektron ünvaan: Mirismayill.Orucov@soccar.az
Elanın, satınalma preedmeti haqqın
nda geniş məlumatın və əsas şərtlər topllusunun əldə eedilməsi üçün
n müraciət

formasının yerləşdirildiyi internet ünvan:
www.socar.az (http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/procurement-notices)

VII.

Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflərin açılışı 11.03.2016-cı il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 11:30-da elanın V qrafasında göstərilmiş Satınalan təşkilatın
ünvanında baş tutacaqdır.
Müsabiqənin nəticəsi haqqında məlumat:

VIII.

Müsabiqənin yekun nəticəsi haqqında məlumat aşağıdakı internet linkdən əldə edilə biləcək:
http://www.socar.az/socar/az/company/procurement-supply-chain-management/contract-awards

“Azneft” İB-nin Satınalmalar qrupu.
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(İddiaçı şirkətin firma blankında)
AÇIQ MÜSABİQƏDƏ İŞTİRAK ETMƏK VƏ “MÜSABİQƏYƏ DƏVƏT
SƏNƏDLƏRİ”NİN (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU) ƏLDƏ EDİLMƏSİ ÜÇÜN
MÜRACİƏT MƏKTUBU
___________ şəhəri

“__”_______20__-c- il

___________№
“SOCAR”ın “Azneft” İstehsalat Birliyinin
Satınalmalar qrupunun rəhbəri cənab Namiq Aslanova,
Hazırki məktubla [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] (nin,nun,nın) “SOCAR”ın
“Azneft” İstehsalat Birliyi tərəfindən “Ventilyasiya avadanlıqlar”ın satın alınması ilə əlaqədar
elan edilmiş 11004-16 nömrəli açıq müsabiqədə iştirak niyyətini təsdiq edirik.
Eyni zamanda [iddiaçı malgöndərənin (podratçının) tam adı göstərilir] ilə münasibətdə hər hansı ləğv
etmə və ya müflislik prosedurunun aparılmadığını, fəaliyyətinin dayandırılmadığını və
sözügedən satınalma müsabiqəsində iştirakını qeyri-mümkün edəcək hər hansı bir halın mövcud
olmadığını təsdiq edirik.
Əsas şərtlər toplusunun elektron versiyasını aşağıdakı elektron poçt ünvanına göndərməyiniz
xahiş olunur: ____________ .
Tərəfimizdən təqdim edilən sənədlər və digər məsələlərlə bağlı yaranmış suallarınızı operativ
cavablandırmaq üçün əlaqə:
 Əlaqələndirici şəxs: ____________________________
 Əlaqələndirici şəxsin vəzifəsi: ____________________
 Telefon nömrəsi: ______________________________
 Faks nömrəsi: ________________________________
 Elektron ünvan: _______________________________
Qoşma:
1. İştirak haqqının ödənilməsi haqqında bank sənədinin əsli – __ vərəq.
________________________________
(səlahiyyətli şəxsin A.A.S)

_______________________
(səlahiyyətli şəxsin imzası)

_________________________________
(səlahiyyətli şəxsin vəzifəsi)

M.Y.
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SATIN ALINAN MALLARIN SİYAHISI

S/s

Avadanlığın adı

Tipi və markası

Ölçü
vahidi

Miqdarı

dəst

2

dəst

2

dəst

1

dəst

8

dəst

8

dəst

2

dəst

6

dəst

6

Ventilyasiya avadanlıqları

1

2

3

4

5

6

7

8

Partlayışdan müdafiəli hava vurucu aqreqat
L=1418m³/ saat, 360 Pa DKEX250-4
a)Havanın vurulması üçün ventilyator (N=0,90
kVt; n=1355 döv/dəq), 380 V ;Partlayışdan
müühafizəli
Partlayışdan müdafiəli hava sorucu aqreqat
L=306m³/ saat, 300 Pa DKEX225-4
a)Havanın vurulması üçün ventilyator (N=0,49
kVt; n=1305 döv/dəq), 380 V ;Partlayışdan
müühafizəli
Sovurma şkafı üçün aliminium xəlitəsindən olan
sorucu aqreqat L=1650m³/saat, 100 Pa ВЦ4-703,15И1-01А
a)Havanın vurulması üçün ventilyator N=2,2
kVt; n=2850 döv/dəq, 380 V ;Partlayışdan
müühafizəli
b) Dk=Dн elektrik mühərriki В80В2
с) vibroizolyator D038 n=4əd
Alüminium ərintilərdən olan radial hava vurucu
aqreqat L=2651m³/saat, 800-880 Pa
ПР270° BP 280-46B -3,15
a)Havanın vurulması üçün ventilyator (N=1,5
kVt; n=1400 döv/dəq), 380 V, Qapalı
b) Dk=Dн elektrik mühərriki АИP80В4
с) vibroizolyator D038 n=4əd
Qarışıq metaldan olan oxlu ventilyator
L=720m³/saat, 37-23 Pa ПР270° B-06-300P2,5
a)Havanın vurulması üçün ventilyator( N=0,37
kVt; n=1500 döv/dəq), 380 V, Qapalı
b) Dk=Dн elektrik mühərriki АИМ63В4
Qarışıq metaldan olan oxlu ventilyator
L=2103m³/saat, 410-110 Pa ПР270° B-06300P-4
a)Havanın vurulması üçün ventilyator( N=0,75
kVt; n=3000 döv/dəq), 380 V, Qapalı
b) Dk=Dн elektrik mühərriki АИP71A2
Qarışıq metaldan olan radial hava vurucu
ventilyator L=4000m³/saat,860-1150 Pa ПР270°
BP 280-46B -5
a)Havanın vurulması üçün ventilyator (N=5,5
kVt; n=970 döv/dəq), 380 V, Qapalı
b) Dk=Dн elektrik mühərriki АИP132S6
с) vibroizolyator D040 n=4əd
Qarışıq metaldan olan oxlu ventilyator
L=4000m³/saat, 130-62 Pa ПР270° B-06-300P5
a) Havanın vurulması üçün ventilyator (N=0,55
kVt; n=1500 döv/dəq), 380 V, Qapalı

ГОСТ №
РОСС.SE.МЛ14.В00090
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b) Dk=Dн elektrik mühərriki АИM71A4

9

10

11

12

Tozlu mühit üçün olan radial ventilyator
L=2820m³/saat В-ЦП7-40 №5
a) Havanın vurulması üçün ventilyator (N=5,5
kVt; n=1810 döv/dəq), 380 V, Qapalı
b) Dk=Dн elektrik mühərriki АИP112M4
с) vibroizolyator D042 n=6əd
ЦН-11-630 tipli siklonun bunker və cəftə ilə
birlikdə quraşdırılması, L2820m³/s H2870mm
Qarışıq metaldan olan oxlu ventilyator
L=967m³/saat, 64-37 Pa ПР270° B-06-300P3,15
a) Havanın vurulması üçün ventilyator (N=0,55
kVt; n=1500 döv/dəq), 380 V, Qapalı
b) Dk=Dн elektrik mühərriki АИP71A4
Partlayış müdafiəli əks klapan 1000x1000mm
L=200mm

13

Partlayış müdafiəli əks klapan 900x900mm

14

Partlayış müdafiəli əks klapan F450

15

Partlayış müdafiəli əks klapan F160
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