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Responses to the questions for the RFQ Procurement of equipment on LTA basis within the "Economic 

Empowerment for Enterpreneurship and Employment", "Women"s Economic Empowerment in South 

Caucasus" Project  

 
Dear Bidders, 

Please see below responses to the questions for the above tender in Azerbaijani language: 

1. b). “Requirements” cədvəlində “Contracted company... installation” yazılıb – xahiş edirik burada tələb olunan “installation” haqqında ətraflı məlumat verəsiniz.  

-Ola bilər hansısa avadanlığa müvafiq quraşdırma xidmətləri tələb olunar (məsələn tikiş maşınları) – Konkret hansı tip avadanlıqdan neçə ədəd üçün 

qurqşdırma lazım olduğunu yazın. Çünki, bu tip quraşdırma əlavə xərc tələb edir və bu xərcin dəqiq miqdarları bilinməlidir ki, təklif edilən qiymətə daxil 

edildin.  

- Quraşdırma tələb edən hər bir avadanlıq nəzərə alınmalıdır (məsələn tikiş maşınları, overlok, fitnes avadanlıqları və s.) 

2. Lot 3,  

İtem 7: Xahiş edirik tələb edilən avadanlığın texniki spesifikasiyaları haqqında ətraflı məlumat verəsiniz;  

LG (mətbəx kombaynı, ət çəkən, mikser, xəmir yoğuran, meyvə şirəsi və meyvə tərəvəzi doğrayan) – bu cavabdan aydın olur ki, LG markalı göstərilən avadanlıqlar 

yalnız İtem 7-yə aid deyil. Xahiş edirik dəqiq olaraq digər hansı İtemlər-ə aid olduğunu yazasınız.  

İtem 26: Sizin tərəfdən İtem 7 üçün marka (LG) bildilmişdir. Xahiş edirik İtem 26 üçün də üstünlük verdiyiniz marka və modeli yazasınız.  

Yuxarıda adı çəkilən model mütləq deyil və yalnız nümunə məqsədilə qeyd olunub. Göstərilən tələblərə cavab verən hər bir marka müvafiq sayıla bilər. 

 

 



Lot 4: 

İtem 1 və 2: Tələb edilən İnkubatorların idxalı minimum 3-4 ay vaxt tələb edir. Yerli istehsal avadanlıq təklif etmək mümkündürmu?  

- Əgər yerli elektrik şəbəkəsinə qoşulma imkanı və ev şəraiti üçün nəzərdə tutulursa, bəli. 

İtem 4: Tələb olunan su pompası yatay tiplimi, dikey tiplimi tələb olunur? Xahiş olunur pompa ilə su mənbəyi arasındakı məsafəni, su vurulacaq hündürlüyü 

yazasınız.  

- Məsafə 800 m, 1 m, hər iki tip üçün xahiş edirik qiymət təklifi təqdim edərdiniz 

İtem 8: Bal süzən aparat 2 gözlümü, 4 güzlümü tələb edilir? Sizin üçün Rusiya yoxsa, Türkiyə istehsalı avadanlıq daha uyğundur?  

- 2 gözlü, İstehsalçı ölkə barədə hər hansı bir üstünlük yoxdur. 

İtem 9: Quru meyvə paketləmə avadanlığı Vaakumlu yoxsa, sadəsi tələb edilir?  

- Vaakumlu 

İtem 17: RFQ sənədində əks edilən spesifikasiyalardan fabrik malımı, kustar üsulla hazırlanmış peç tələb edildiyi aydın deyil. Xahiş olunur məlumat verəsiniz.  

- Fabrik  

İtem 18: Xahiş edilir tələb edilən avadanlığın spesifikasiyaları haqqında əlavə məlumatlar verəsiniz?  

- Standard vitraj şüşə üçün (ev şəraitində istifadə) 

 
 

In accordance with UNDP policies and procedures, we take liberty to post the above responses on our websites and share with the interested suppliers 
without indicating the source of the questions.  
 


