“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Ekologiya üzrə normativ hüquqi sənədlərin hazırlanması və ETSN-in müvafiq sturukturlarında
razılaşdırılması xidmətinin satınalması məqsədilə açıq müsabiqə elan edir.

l. Müsabiqədə iştirak etmək üçün təqdim edilməli sənədlər:




Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (müəssisə rəhbərliyi tərəfindən);
Müəssisənin nizamnaməsinin, vergi şəhadətnaməsinin (VÖEN) və reyestr çıxarışının notarial
təsdiq olunmuş forması (mal, iş və ya xidmət ilə bağlı tələb olunan sertifikat, lisenziya və s.);
Müsabiqə təklifi.

İlkin mərhələdə müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanmış və möhürlənmiş) və adları qeyd
olunmuş hüquqi sənədlər (müsabiqə təklifi istisna olmaqla) 13 oktyabr 2020-ci il saat 17:00-dək, iştirak
haqqında müraciəti və hüquqi sənədləri (notarial təsdiq olunmuş) qeyd olunan vaxta qədər təqdim etmiş
iddiaçılar tərəfindən müsabiqə təklifləri (əsli) bağlı zərfdə 14 oktyabrt 2020-ci il saat 17:00-a qədər “Bakı
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin yerləşdiyi ünvana (Nəsimi rayonu, Ü.Hacıbəyov 140, AZ1010)
təqdim olunmalıdır.
Göstərilən tarixdən və vaxtdan sonra təqdim olunan təklif zərfləri açılmadan geri qaytarılacaqdır.
ll. Müsabiqə təklif zərflərinin açılışı tarixi, vaxtı və yeri:
Zərflərin açılışı 15 oktyabr 2020-ci il tarixdə, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da elanın l bölməsində
göstərilmiş ünvanda baş tutacaqdır.
*Zərflərin açılışında iştirak etmək istəyən şəxslər barədə öncədən təmsil edəcəyi müəssisə tərəfindən
əlaqələndirici şəxsin elektron ünvanına məlumat göndərilməlidir (şəxsiyyət vəsiqəsinin “scan”-ı) və iştirakı
nəzərdə tutulan şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi üzərində olmalıdır.
*Komissiyanın qərarı bildiriş məktubu olaraq bütün iştirakçılara göndərilir.
Əlaqələndirici şəxs:
Nəsir Gözəlov - Satınalmalar şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi
Əlaqə nömrəsi: +994 12 599 00 03 (3702) , +99455 212 06 63
Elektron ünvan: ngozalov@portofbaku.com

Satın alınması nəzərdə tutulan mal (iş və ya xidmətlər) spesifikasiyası (təsviri) əlavə olunur.
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"Azarbaycan Respublikasr Beynelxalq Deniz Ticarat Limanl"
Qapah Sehmdar Camiyyati
Azerbaycan Respublikasr "Bakr Beynelxalq Deniz Ticaret Limanr" Qapalr Sehmdar
Cemiyyetinde ekologiyaizre normativ hiiquqi senedlerin hazrrlanmasr ve Ekologiya ve Tebii
ServetlerNazirliyinin miivafiq strukturlannda razrlagdrrrlmasr ile elaqedar grirtilecek igler i.igtin

rExNiKi rAP$rRrQ
"Bakt Beynelxalq Deniz Ticaret Limant" QSC-de aqa[rda qeyd edilen ekologiya iizro normativ
hiiquqi senedlerin hazrrlanmasr ve Ekologiya ve Tebii Servetler Nazirliyinin miivafiq
strukturlartnda razrlaqdrrrlmasr ile elaqedar goriilecek igler iigiin konsultant xidmeti :

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Atmosfer havasrna attlan zererlimaddelerin, ona fiziki tesir menbelerinin
inventarlagmasr
Tehliikeli Tullantrlann Texniki Pasportlarrn
Buraxrla Bilen Axrntr Heddi senedinin hazrrlanmasr
Atrla Bilen Tullantr Heddi(ABTH)Normativ Layihesi
"EKOLOJi PASPORT senedinin hazlrlanmasr
Atmosfere Atrlan Zewli Maddelere "Xlisusi icaze Reyi"

SOTOM departamentinin miidir v.m.i.e.

