
Date: 26/02/ 2019 

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: 

 

 Qiymət təklifini USD ilə göndərib ödənişi günlük kursa uyğun AZN ilə həyata kemirmək olarmı? 

- Qiymət təklifi AZN ilə qəbul olunur 

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

-Ola bilər hansısa avadanlıqa müvafiq quraşdırmaq xidmətləri tələb olunar (məsələn tikiş maşınları) 

c). Lot 3: 

- item 3: Xəmir mikseri üçün 110V/60 Hz tələb olunur. Azərbaycan elektrik şəbəkəsi 60 Hz tezliklə deyil 50 Hz tezliklə işləyir. Xahiş edirəm bununla bağlı 

fikrinizi bildirin;  

- Azərbaycan şəbəkəsinə uyğun 

                - item 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) 



                - İtem 11: Xahiş edirik tələb edilən Elektrikli Sacın diametr ölçüsünü yazasınız;48sm 

                - item 15: Xahiş olunur tələb edilən təndirin oturacaq diametrini və hündürlüyünü yazasınız;  

- 10-12 çörəklik,  

- item 19: Xahiş olunur neçə toyuqluq qril cihazı tələb olunduğunu yazasınız; 6 

- item 22: Xahiş olunur Aspirator başlığının ölçülərini yazasınız; standart 

- İtem 26: Xahiş edirik tələb edilən avadanlığın texniki spesifikasiyaları haqqında ətraflı məlumat verəsiniz; süddən xamanı ayıran və sonra xamadan yağ 

əldə etmək imkanı yaradan 

- İtem 28: Burada tələb olunan 1 ədəd Yemək Dəstinə (20-30 sm) konkret hansı ölçülərdə (20,23,27,30....) boşqablar daxildir?20-30 ölçüsü aralığında 4 

ədəd 1 nəfər üçün 

 

Lot 4:  

- İtem 4: Su pompası üçün 110V/60 Hz tələb olunur. Azərbaycan elektrik şəbəkəsi 60 Hz tezliklə deyil 50 Hz tezliklə işləyir. Xahiş edirəm bununla bağlı fikrinizi 
bildirin; 

- Azərbaycan şəbəkəsinə uyğun 
- İtem 7: Xahiş olunur aşağıdakıları aydınlaşdırın: 

1) Çadırın materialı (Tarpaulin, Bir üzü dəri digər üzü parça və ya poliester) nə olacaq?  
- Dəri və parça 

2) Metal konstruksiya üçün işlənəcək borunun diametri və qalınlığı neçə olmalıdır?  
- standart 

3) Metal konstruksiyanın materialı nə olacaq? Boyalı dəmir yoxsa sinklənmiş dəmir?  
- Boyalı dəmir 

4) Mərasim çadırının giriş qapı ölçüləri, yeri və materialı (çadır yoxsa alüminium, plastik) nə olacaq?  
- Qapı plastik standart 

 

- İtem 8: Xahiş edirik tələb edilən Bal Emal avadanlığının texniki spesifikasiyaları haqqında ətraflı məlumat verəsiniz;  



 

- Standard bal süzən aparat  
- İtem 22: Xahiş olunur tələb edilən 6 ədədlik Qazan Dəstinə daxil olan qazanların hər birinin ölçülərini yazasınız.  
- Xeyir-şər üçün 3 orta(50 nəfərlik) və 3 böyük (70 nəfərlik).  

 
 

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.  
 


