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Satınalan təşkilat haqqında məlumat
Caspian Pipe Coatings MMC haqqında məlumat
Ünvan: Azərbaycan, AZ1025, Bakı şəhəri, 8 Noyabr prospekti, 36
VÖEN: 9900054551
Bank rekvizitləri
Bankın adı: Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Mərkəzi filialı
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Müxbir hesab: AZ03NABZ01350100000000002944
Bankın kodu: 805722
SWIFT kod: IBAZAZ2X
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MÜSABİQƏ ÜZRƏ
DƏVƏT SƏNƏDLƏRİ (ƏSAS ŞƏRTLƏR TOPLUSU)
“Caspian Pipe Coatings” MMC (CPC) sizi CPC-MP-PRO-0004-C12- SATINALMALAR
PROSEDURU tələblərinə müvafiq olaraq “Bağlı zərf” metodlarını tətbiq etməklə “Açıq müsabiqə”
üsulu ilə Könüllü Tibbi Sığorta Xidmətlərinin (4 nömrəli qoşmada verilmişdir) satın alınması
məqsədi ilə müsabiqə təklifinizi təqdim etməyə dəvət edir.
Şərtlər Toplusu bu təlimatdan və aşağıda qeyd olunan qoşmalardan ibarətdir:
 Satınalan təşkilata müraciət forması (Qoşma № 1);
 Müsabiqə təklifinin qiymət cədvəlləri (Qoşma № 2);
 İddiaçının hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri (Qoşma № 3);
 Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) siyahısı və onlara dair texniki tələblər (şərtlər)
(Qoşma № 4);
Müsabiqənin əsas şərtlər toplusuna dair izahat verilməsi və onda dəyişikliklərin edilməsi
“Malgöndərən-Xidmət göstərən (podratçı) müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddətinin qurtarmasına azı
4 (dörd) bank günü qalanadək əlaqələndirinci şəxsə əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı sorğu
verə bilər”
 Sorğu Bağlı zərfdə CPC-nin ünvanına və Satınalan təşkilatın Şərtlər Toplusunda göstərilmiş
“Əlaqələndirici Şəxs”inin adına göndərilməlidir. Sifarişçi belə sorğulara müsabiqə təkliflərinin
verilməsi müddətinin qurtarmasına azı 2(iki) bank günü qalanadək cavab verir. Sorğulara
cavablar sorğu verənin ünvanı göstərilmədən, müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün
iddiaçılara əlaqələndirici şəxs tərəfindən göndərilir. Müsabiqə təkliflərinin verilməsinə təsir edə
biləcək bütün müzakirələr yazılı şəkildə olmalıdır.
 Satınalan təşkilat müsabiqə təklifləri verilməsinin son müddəti qurtaranadək müsabiqənin əsas
şərtlər toplusuna öz təşəbbüsü ilə və ya hər hansı iddiaçının sorğusuna cavab olaraq dəyişikliklər
və əlavələr edə bilər. Bu barədə məlumat dərhal müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu almış bütün
iddiaçılara göndərilir. Dəyişikliklər və əlavələr iddiaçılar üçün məcburi qüvvəyə malikdir.
 Satınalan təşkilat müsabiqənin əsas şərtlər toplusunun izah edilməsi ilə bağlı iddiaçılarla görüş
keçirə bilər. Bu görüşün nəticələri protokollaşdırılır və nəzərə alınmaq üçün dərhal müsabiqənin
əsas şərtlər toplusunu almış bütün iddiaçılara göndərilir.
 Müsabiqə prosedurları zamanı verilmiş müsabiqə təklifi ilə əlaqədar Satınalan təşkilat ilə
müsabiqədə iştirak edən İddiaçı arasında danışıqlar aparılmasına yol verilmir.
Müsabiqə təkliflərinin hazırlanması
İddiaçının təqdim etməli olduğu müsabiqə təklifi aşağıdakı sənədlərdən ibarət olmalıdır:






Satınalan təşkilata müraciət (Qoşma № 1);
Müsabiqə təklifinin qiymət cədvəlləri (Qoşma № 2);
İddiaçının hüquqi ünvanı və bank rekvizitləri (Qoşma № 3);
Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) siyahısı və onlara dair texniki tələblər (şərtlər)
(Qoşma № 4);
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən ödənilməsi
vaxtı keçmiş borcunun olub-olmaması haqqında rəsmi arayış;
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Nizamnamə sənədlərinin (bütün dəyişikliklər və əlavələrlə birlikdə), o cümlədən nizamnamə,
təsis müqaviləsi, kommersiya hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələrin,
vergi sertifikatının (xarici təşkilatlar üçün) surətləri;
Kommersiya hüquqi şəxslərin reyestrindən çıxarışın surəti (əldə edildiyi tarixdən 1 aydan çox
vaxt keçməməsi şərtilə);
Əqdi bağlayacaq şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədin surəti;
Müsabiqə “Bağlı Zərf” prinsipi ilə həyata keçiriləcək. Müsabiqə təklifi ayrı-ayrılıqda maliyyə və
texniki təklifdən ibarət olmaqla iki ayrı zərfdə təqdim edilməli, zərflərin üzərində müvafiq
olaraq, “MALİYYƏ TƏKLİFİ” və “TEXNİKİ TƏKLİF” sözləri qeyd edilməlidir. Təkliflər 2
nüsxədə (bir nüsxədə əsli və bir nüsxədə surəti) ikiqat zərfdə bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə
olmalıdır. İlkin olaraq, texniki təkliflərin, sonra isə maliyyə təkliflərinin açılması və
qiymətləndirilməsi aparılacaqdır.
Müsabiqə təkliflərinin qüvvədə olma müddəti zərflərin açıldığı gündən ən azı 60 təqvim günü
olmalıdır. Satınalan təşkilat təklifinin qüvvədə olma müddəti 60 gündən az olan iddiaçının
təklifini tələblərə uyğun olmayan hesab edərək uzaqlaşdırmaq hüququnu özündə saxlayır.
İddiaçıların təklif etdikləri mallar ən azı Şərtlər Toplusunun Qoşma 4-də göstərilmiş tələblərə
cavab verməlidir.
Hər bir şirkət müsabiqədə yalnız bir iddiaçı qismində iştirak edə bilər və yalnız bir təklif vermək
hüququna malikdir. Alternativ təklfin nəzərədə tutulduğu hallar istisna olmaqla, təklif zərfindən
iki və daha artıq təklif aşkar edilmiş iddiaçı və onun belə təklifi müsabiqədən uzaqlaşdırılır.
Müsabiqə təklifində dəyişiklik, sətirarası əlavələr və düzəlişlər olmamalıdır.
Əgər müsabiqə predmeti bir neçə lotdan ibarət olarsa hər lot üzrə təkliflər ayrı-ayrı zərflərdə
təqdim edilməlidir.

İddiaçıların ixtisas göstəriciləri


İddiaçıların ixtisas göstəricilərinə dair tələblər aşağıdakılardır:
- Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün maliyyə imkanlarının mövcudluğu;
- Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahəyyətinin olması;
- Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyətli
olmalıdır;
- Müflis elan olunmamalı, əmlakı üzərinə həbs qoyulmamalı, ödənişə yönəlmiş girovu olmamalı,
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olması qadağan edilməmiş olmalıdır;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair gecikdirilmiş öhdəlikləri
olmamalıdır.

Müsabiqə təkliflərinin təqdim olunması





Müsabiqə təklifləri 14.10.2022-ci il Bakı vaxtı ilə saat 17:00-dan gec olmayaraq Azərbaycan,
AZ1025, Bakı, 8 Noyabr prospekti, 36 ünvanında, CPC-nin satınalmalar qrupunun əlaqələndirici
şəxsinə təqdim edilməlidir.
Əlaqələndirici şəxs şərtlər toplusuna uyğun təqdim edilmiş və dəvət edilmiş iddiaçının zərfini
təyin olunmuş zamanadək qəbul etməli və Satınalan təşkilatın sənədlərin qeydiyyatını aparan
struktur bölmə tərəfindən zərflərin üzərinə daxilolma ştampının vurulmasını təmin etməlidir.
Qalib gəlmiş iddiaçı ilə müqavilə razılaşdırılmayana qədər heç bir müsabiqə təklifi qəbul
olunmuş hesab edilməyəcəkdir və bütün müsabiqə təklifləri qüvvədə olduğu müddət ərzində
qiymətləndirilir.
Göstərilən qaydada və müsabiqə vaxtında təqdim edilməyən müsabiqə təklifi açılmadan geri
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qaytarılır və iddiaçı müsabiqəyə buraxılmır.
Satınalan təşkilat satınalma prosedurları ilə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir
göstərmək məqsədi ilə malgöndərənin (xidmət göstərənin) saxtakarlıqla məşğul olmasını
müəyyənləşdirdikdə və bu təsdiq edildikdə və tender prosedurlarının keçirilməsi zamanı
iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn sövdələşmə müəyyən etdikdə:
- həmin malgöndərənin (xidmət göstərənin) təqdim etdiyi Müsabiqə təkliflərini rədd edir;
- malgöndərənin (xidmət göstərənin) gələcək satınalma prosedurlarında iştirakını qadağan edir.

Müsabiqə təklifində dəyişiklik edilməsi və onların geri alınması





İddiaçı təklif verdikdən sonra onu bu şərtlə dəyişdirə və ya geri götürə bilər ki, Satınalma qrupu
(Sifarişçi) təklifin verilməsi üçün müəyyən edilən müddət qurtaranadək bu barədə yazılı bildiriş
alsın.
Təklifin dəyişdirilməsi, yaxud geri götürülməsi barədə iddiaçının bildirişi bu sənədin
müddəalarına müvafiq surətdə hazırlanmalı, çap edilməli və Sifarişçiyə göndərilməlidir.
Müsabiqə təkliflərinin verilməsi müddəti qurtardıqdan sonra onlarda heç bir dəyişiklik edilə
bilməz.
Müsabiqə təkliflərinin verilməsinin son müddətlə iddiaçı tərəfindən verilən təklifin qüvvədə olma
müddəti arasındakı vaxtda müsabiqə təklifi dəyişdirilə və ya geri götürülə bilməz.

Müsabiqə təklifləri zərflərinin açılışı
Müsabiqə təklifləri zərflərinin açılışı 17.10.2022-ci il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat: 11:00-da Azərbaycan,
AZ1025, Bakı, 8 Noyabr prospekti, 36 ünvanında yerləşən CPC-nin İclas Zalında aparılacaqdır. Zərflərin
açılışında təqdim olunmuş hər bir təklif üzrə təklifi təqdim etmiş iddiaçının adı, təklifin qiyməti, xidmət
şərti, xidmət müddəti, təklifin qüvvədə olma müddəti, ödəniş şərti, malların mənşə ölkəsi və satınalma
qrupunun lazım bildiyi digər məlumatlar elan olunaraq protokollaşdırılır.
Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi prosesi








Müsabiqə təkliflərinə baxılmasını, onların qiymətləndirilməsini və müqayisəsini asanlaşdırmaq
məqsədi ilə satınalan təşkilat iddiaçılardan öz müsabiqə təkliflərinə dair izahat verməsi üçün
sorğu edə bilər. Qiymətlərin dəyişdirilməsi və formal tələblərə uyğun gəlməyən müsabiqə
təklifinin həmin tələblərə uyğunlaşdırılmasına yönəldilmiş dəyişikliklər də daxil olmaqla,
müsabiqə təklifinin mahiyyətini dəyişdirmək məqsədi daşıyan heç bir sorğuya, təklifə və ya
icazəyə yol verilmir.
Satınalan təşkilat müsabiqə təklifinin dolğunluğunu, hesablamalarda olan səhvləri, lazım olan
təminatı, sənədlərdə bütün imzaları bir-bir öyrənir, habelə bütünlükdə müsabiqə təklifinin
sənədləşdirilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır.
Hesab səhvləri aşağıdakı kimi düzəldilir. Əgər söz ilə rəqəm arasında fərq varsa, onda söz ilə
ifadə olunmuş məbləğə üstünlük veriləcəkdir.
Müsabiqə təkliflərinin müqayisəsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə müxtəlif valyutalarda ifadə
olunmuş qiymətlər müsabiqə təkliflərinin verilməsi üçün təyin edilmiş son günə Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankın rəsmi məzənnəsi əsasında Azərbaycan manatına çevriləcəkdir.
Müsabiqə təkliflərində müsabiqə sənədlərinin şərtlərindən çox kənara çıxmayan və belə
kənarlaşmaların təklifin qiymətləndirilməsinə təsir göstərmədiyi cüzi uyğunsuzluqları Satınalan
təşkilat qəbul edə bilər.
Müsabiqə təklifi aşağıdakı hallarda Satınalan təşkilat tərəfindən kənarlaşdırılır və malgöndərən
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(podratçı) müvafiq düzəlişlər etdikdən sonra da, o tələblərə cavab verən hesab oluna bilməz:
- Müsabiqə təklifi vermiş iddiaçı ixtisas tələblərinə uyğun gəlmirsə;
- Müsabiqə təklifi vermiş iddiaçı hər hansı hesab səhvinin düzəldilməsi ilə razılaşmırsa;
- Müsabiqə təklifi formal tələblərə uyğun gəlmirsə;
- Müsabiqə təklifində təqdim olunan malların keyfiyyəti və müqavilə şərtləri Şərtlər Toplusunun 4
№-li Qoşmasında (“Satın alınan xidmətlərin, satınalma müqaviləsi üzrə göstəriləcək siyahısı və
onlara dair tələblər ”) verilmiş tələblərə uyğun gəlmirsə.
 Müsabiqə təkliflərinin qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra 1-ci yeri tutmuş iddiaçının
namizədliyi CPC-nin Tender Komissiyasının yekun qərarına əsasən təsdiq ediləcək və
müsabiqənin qalibi elan ediləcəkdir.
 Qalib elan olunmuş (1-ci yer) müsabiqə təklifi vermiş xidmətgöstərən (podratçı ilə) Müsabiqə
nəticəsi barədə rəsmi bildiriş verildikdən sonra 10 (on) bank günü ərzində satınalma müqaviləsi
bağlanılır. Lakin Satınalan təşkilatın ən ucuz qiymət təklifi vermiş iddiaçı ilə müqavilə bağlamaq
öhdəliyi yoxdur.
Tender Komissiyasının bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək hüququ




Tender Komissiyası malgötürənin mənafelərinin qorunması məqsədilə aşağıdakı hallarda bütün
müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər:
- müsabiqənin keçirilməsi zamanı iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına və müsabiqə
nəticələrinə təsir edə biləcək digər məsələlərə yönələn sövdələşmə müəyyən edildikdə;
- müsabiqə təklifləri müsabiqəin əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadıqda;
-qiymətləndirmə nəticəsində qalib gəlmiş ən ucuz müsabiqə təklifi satınalmanın ehtimal olunan
dəyərindən əsaslı şəkildə yüksək olduqda;
- müsabiqə təkliflərinin sayı üçdən az olduqda.
- müsabiqə predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda.
Müsabiqə təkliflərinin rədd edilməsinə dair bildiriş onları müsabiqəyə təklif təqdim etmiş bütün
iddiaçılara dərhal göndərilir.

Satınalama müsabiqəsinin zərflərin təqdim edilməsi üçün təyin edilmiş vaxtadək ləğv edilməsi


Satınalan təşkilat məqsədəuyğun hesab edərsə və ya əsas şərtlər toplusunda düzəliş edilməsi
mümkün olmayan və müsabiqənin səmərəliliyinə mənfi təsir edəcək hər hansı elementin
mövcudluğu aşkar edilərsə satınalma müsabiqəsi təklif zərflərinin verilməsinin son müddətinin
bitməsinədək ləğv edilə bilər. Belə halda dərhal dəvət olunmuş bütün iddiaçılara məlumat verilir
və artıq təqdim edilmiş təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılmalıdır. Satınalan təşkilat bununla
bağlı heç bir məsuliyyət daşımaycaq və iddiaçılar onun bu addımına etiraz edə bilməzlər.

Alternativ təkliflər
 Əsas şərtlər toplusunda nəzərədə tutulduğu halda əsas təklifə alternativ olan təklif verilə bilər. Bir
iddiaçı qismində yalnız bir alternativ təklif verilə bilər. Alternativ təklif sənədin bütün
təlimatlarına uyğun tərtib edilməlidir. Alternativ təklif ayrı zərfdə təqdim edilməli və üzərində
“ALTERNATİV TƏKLİF” sözləri yazılmalıdır. Alternativ təkliflər zərfində təklifin Satınalan
təşkilatın bu sənəddə göstərilmiş tələblərinə cavab verməsini və onun təlabatını qarşılaması
barədə istehsalçı tərəfindən təsdiq edilmiş texniki, sınaq və digər sənədlər təqdim edilməlidir.
Satınalan təşkilatın satınalma qrupu alternativ təklif vermiş iddiaçıdan əlavə sənədləri tələb
etməkdə haqlıdırlar və iddiaçı belə sənədləri Satınalan təşkilatın təyin etdiyi müddətdə təqdim
etməyə borcludur. Zəruri sənədlər toplusu zərfə daxil edilmədikdə alternativ təkliflərə baxılmır.
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Alternativ təklif əsas təklifdən yalnız qiymət, istehsalçı və qiymətə təsir edən digər amillərə görə
fərqlənirsə bu halda ona baxılmır. Alternativ təklifdə Qoşma №4-də göstərilmiş tələblərə uyğun
olan və ya daha üstün göstəricilərə malik olan analoji məhsullar təklif olunmalıdır. Satınalan
təşkilat iddiaçılara heç bir açıqlama vermədən bütün alternativ təklifləri rədd edə bilər. Zərflərin
açılışı zamanı iddiaçının əsas təklifi ilə yanaşı alternativ təklifi də səsləndirilir.

Əlaqələndirici şəxs barədə məlumat
Əlaqələndirici şəxsin adı və soyadı

Lalə Orucova

Vəzifəsi:

Satınalmalar üzrə koordinator

İş ünvanı:

Azərbaycan, AZ1025, Bakı, 8 Noyabr prospekti, 36

Əlaqə telefonu:

Şəhər: +99412 4890762/64 (daxili 103)
Mobil: +994 50 794 44 07

Elektron ünvanı

LOrujova@cpc.az
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Qoşma №1
Caspian Pipe Coatings MMC
İddiaçı şirkətin adı:
Telefon:
Ünvan:

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Hörmətli cənablar,
Bununla biz _____________________________________________(müəssisənin adı) tərəfindən
__________________________________ (satınalma predmetinin qısa adı) satın alınması üzrə
Müsabiqəyə Dəvət Sənədlərini (Əsas Şərtlər Toplusunu) qəbul etdiyimizi təsdiqləyirik.
Müsabiqənin Əsas şərtlər toplusu ilə tanış olduqdan sonra Əsas Şərtlər Toplusunda (Qoşma №4)
göstərilmiş malları (xidmətləri) _____________________ (yazı ilə və rəqəmlə Müsabiqə təklifinin ümumi
məbləği) məbləğdə və ___________ müddət ərzində tədarük etməyi təklif edirik.
Yuxarıda bəyan edilmiş məbləğə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə (ölkədə istehsal olunan
mallarla bağlı) uyğun olaraq, bütün vergilər, rüsumlar və digər məcburi ödənişlər daxildir və bu məbləğ
hazırki Müsabiqə təklifinin tərkib hissəsisidir.
Biz Müsabiqə təkliflərinin təqdim edilməsi üçün müəyyən olunmuş tarixdən 60 gün müddətində hazırkı
Müsabiqə təklifinin müddəalarına riayət etmək, göstərilən müddət sona yetənədək qüvvədə saxlamaq
təklifi ilə razıyıq.
Hazırki müsabiqə təklifimiz qəbul edildiyi təqdirdə satınalma müqaviləsinin aşağıdakı ödəniş şərti ilə
bağlanacağını qəbul edirik:
-

50% avans ödənişi və 50% Müqavilənin qüvvəyə minməsindən 6 (altı) ay sonra.

Tarix: ____________________ 2022-ci_ il.
____________________
imza
____________________
ad/soyad
____________________
vəzifə
Möhür
İddiaçı adından və İddiaçının tapşırığı ilə Müsabiqə təklifini imzalamağa səlahiyyət verilmişdirsə şirkətin rəhbərinin imzası və şirkətin
möhürü ilə təsdiq edilmiş etibarnamə təqdim edilməlidir.
Ödəniş şərti qrafasında mümkün ödəniş imkanlarından biri seçilməkə hər hansı qeyd aparılmazsa iddiaçının təklifi bu meyar üzrə
qiymətləndirilməyəcək və müqavilə yalnız malların tədarükündən sonra ödəniş şərti ilə bağlanacaqdır.
Azərbaycan Respublikası ərazisindən gətirilən mallar üzrə və ya DDP tədarük şərtilə verilən təkliflərdə “ƏDV ilə” və ya “ƏDV-siz”
(sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan şirkətlərdə bütün hallarda qiymətlər vergi daxil nəzərə alınacaqdır) anlayışları mütləq qeyd olunmalıdır.
Qeyd olunmadığı təqdirdə təklif “ƏDV ilə” kimi nəzərə alınacaq və bununla razılaşmamaq öz təklifindən qüvvədə olma müddətində imtina
kimi qiymətləndiriləcəkdir
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Qoşma № 2
Qiymət cədvəli
Cədvəl 1. Göstərilən xidmətlərin qiymət cədvəli
Sıra
nömrəsi

Xidmətlərin adı və təsviri

1

2

Kod/serial
nömrəsi (əgər
varsa)
3

Ölçü
vahidi və
miqdarı
4

Ümumi qiymət
AZN
5

YEKUN:

İddiaçının ödəniş şərti üzrə seçimi: _________________________
Tarix:______________________ 2022 -ci il.

____________________
imza
___________________
ad/soyad
____________________
vəzifə

Möhür
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QOŞMA №3
İDDİAÇININ HÜQUQİ ÜNVANI VƏ BANK REKVİZİTLƏRİ
İddiaçının tam adı: __________________________________________
Faktiki ünvan: _____________________________________________
Hüquqi ünvan:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Tel:_________________________________
Faks:________________________________
Elektron səhifəsi_______________________
E-mail:______________________________

Bank rekvizitləri:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Tarix: ____________________ 2022-ci il.
____________________
İmza
____________________
ad/soyad
____________________
vəzifə
Möhür
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QOŞMA №4
SATIN ALINAN XİDMƏTLƏRİN, SATINALMA MÜQAVİLƏSİ ÜZRƏ GÖSTƏRİLƏCƏK
SİYAHISI VƏ ONLARA DAİR TƏLƏBLƏR
İşçi heyətinin sayı – 80-90 nəfər
Əlavə olaraq sığortalanacaq ailə üzvlərinin sayı – 30 nəfər
Yaş həddi – 0 – 80-dək
QEYD: CPC LAYİHƏ TƏŞKİLATI OLDUĞU ÜÇÜN SIĞORTALILARIN SAYI ARTA BİLƏR.
Cədvəl 1. Xidmətlərin siyahısı
Proqram 1
(40 nəfər)

Proqram 2
(80 nəfər)

Təminat verilir

Təminat verilir

2

Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım Azərbaycan ərazisində
(Ambulans xidməti)
Ambulator Yardım

Təminat verilir

Təminat verilir

3

Stasionar Yardım

Təminat verilir

Təminat verilir

4

Təcili stomatoloji yardım

Təminat verilir

Təminat verilir

5

Terapevtik stomatoloji yardım

Limit 600 azn

Limit 400 azn

6

Təcili və Stasionar Yardım zamanı dərman təminatı

Təminat verilir

Təminat verilir

7

Ambulator yardım zamanı dərman təminatı

Limit 800 azn

Limit 600 azn

8

Təcili və planlı vaksinasiya (COVİD istisna)

Təminat verilir

Təminat verilir

9

Tibbi göstərişlə masaj və fizioterapiya

Limit 20/20

Limit 10/10

10

Xarici səfər zamanı səyahət sığortası

Təminat verilir

11

300 AZN limiti daxilində eynəklər və kontakt linzalar

Təminat verilir

12

Təminat verilir

13

Sığorta dövrünə qədər mövcud olan xroniki xəstəliklərin
müalicəsi
Xoşxassəli şişlər

Təminat
verilmir
Təminat
verilmir
Təminat verilir

14

Ürək-damar cərrahiyyəsi

Təminat verilir
Azadolma 50%
Təminat verilir
Azadolma 50%

Təminat verilir
Azadolma 50%
Təminat verilir
Azadolma 50%

№

Xidmətlərin adı

1

Qeydlər:
1. Satın alınan xidmətlər yuxarıdakı texniki tələblərə cavab verməlidir:
2. Satın alınan xidmətlərə qeyd olunan standarta uyğun olaraq texniki təminat verilməlidir.
3. Satın alınan xidmətlərin çatdırılmalı olduğu ünvan / və ya təyinat məntəqəsi:Azərbaycan, AZ1025,
Bakı, 8 Noyabr prospekti, 36, “Caspian Pipe Coatings” MMC
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4. Hazırki satınalma əməliyyatı üzrə Satınalan təşkilat tərəfindən maksimal olaraq 50% avans
ödənişinin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur. Daha yüksək avans məbləğləri tələbi ilə verilən
təkliflərin kənarlaşdırılması hüququnu satınalan təşkilat özündə saxlayır.
Hal-hazırda sığortalanmış əməkdaşların və ailə üzvlərinin yaş və say kateqoriyaları aşağıdakı
kimidir:
İşçilərin sayı:

94

Onlardan:
Ofis işçiləri

44

İstehsalat işçiləri

55

Yaş kateqoriyaları:
Kişilər -83

Qadınlar - 11

25 yaşa kimi – 1 nəfər

25 yaşa kimi – 0 nəfər

26 yaşdan 35 yaşa kimi – 12 nəfər

26 yaşdan 35 yaşa kimi – 1 nəfər

36 yaşdan 45 yaşa kimi- 29 nəfər

36 yaşdan 45 yaşa kimi- 2 nəfər

46 yaşdan 60 yaşa kimi- 33 nəfər

46 yaşdan 60 yaşa kimi- 8 nəfər

61 yaşdan 65 yaşa kimi - 7 nəfər

61 yaşdan 65 yaşa kimi - 0 nəfər

66 yaş - 1 nəfər
Ailə üzvlərin ümumi sayı:

28

Yaş kateqoriyaları:
Qadınlar:

Kişilər:

Uşaqlar:

25 yaşa kimi – 2 nəfər

25 yaşa kimi - 1 nəfər

0 yaşdan 2 yaşa kimi - 0 nəfər

26 yaşdan 35 yaşa kimi - 2 nəfər

26 yaşdan 35 yaşa kimi – 0 nəfər

3 yaşdan 6 yaşa kimi - 0 nəfər

36 yaşdan 45 yaşa kimi- 6 nəfər

36 yaşdan 45 yaşa kimi - 0 nəfər

46 yaşdan 60 yaşa kimi- 3 nəfər

46 yaşdan 60 yaşa kimi - 0 nəfər

7 yaşdan 18 yaşa kimi - 6
nəfər

61 yaşdan 65 yaşa kimi - 0 nəfər

61 yaşdan 65 yaşa kimi - 0 nəfər

65 yaşdan yuxarı - 5 nəfər

65 yaşdan yuxarı - 3 nəfər
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