
1113 dekabr 2017-ci il, çərşənbə

Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsi 2018-ci ildə istismar tədbirlərinin satınalınması ilə əlaqədar

A Ç I Q     T E N D E R     E L A N     E D İ R
Tender 2 lot üzrə keçirilir:
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işlərinin yerinə 

yetirilməsi üçün mal-materialların satınalın-
ması.

Lot-2. Maşın və mexanizmlərə ehtiyat 
hissələrinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış, ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi, 
maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə imkanla-
rına malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Ucar rayonu, Qarabörk kəndində 
yerləşən Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs: N. Məmmədov; telefon: 
02021-3-01-37; 02021-3-17-87) ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 60 manatdır.
Təşkilat: Ucar SSİ
VÖEN: 7400065951
Hesab: AZ 25 AIIB 

32051019447700201177

Ucar YXO
VÖEN: 7400009951
Bank: "Kapital Bank"ın Ucar filialı
Kod: 200770
VÖEN: 9900003611
Müxbir hesab: AZ 37 NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T.BİK AIIBAZ 2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldı-
ğı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru "Dövlət satınalmaları 
haqqında" Qaununa uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 17 yanvar 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 25 yanvar 2018-ci il saat 18.00-a qədər 
Ucar rayonu, Qarabörk kəndində yerləşən 
Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 26 yanvar  2018-ci 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Ucar Meliorasiya İdarəsi 2018-ci ildə istismar tədbirlərinə mal-material, maşın-
mexanizmlərə və nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə

A Ç I Q     T E N D E R     E L A N     E D İ R
 Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir:
Lot – 1. Hidrotexniki qurğuların, əsaslı və 

cari təmir işlərində lazım olan mal və material-
ların satınalınması.

Lot – 2. Maşın-mexanizmlər və nəqliyyat 
vasitələri üçün ehtiyat hissələrinin satınalın-
ması.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz ten-
der təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat 
bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi 
və maliyyə vəziyyəti.

Bağlanılacaq müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maddi-texniki 
bazaya malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir 
lot üçün 50 (əlli) manat məbləğində iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Ucar Meliorasiya İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs: Q.Həşimov, telefon: 020-
21-3-01-63) ala bilərlər.

Ucar YXO
Ucar Mİ
H/h: 32051019447700201177
VÖEN: 7400009951

Ucar Mİ-VÖEN: 7400067121
Bank: “Kapital Bank”ın Ucar filialı
Kod: 200770
VÖEN: 9900003611
Müxbir hesab: 7728010000
SWİFT.BİK: AIIBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
– tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
– tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldı-
ğı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

– Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

– iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

– iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

– iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

– iddiaçının analoji sahədə iş təcrübəsi 
və potensial imkanları haqqında məlumatlar.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə olunmalıdır).

Tender prosedurunda iştirak üçün “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun olaraq 
müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki 
və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə 
səriştəsi, etibarlılığı və s. barədə müvafiq 
sənədlər təqdim edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifı 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 17 yanvar 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
25 yanvar  2018-ci il saat 18.00-a qədər Ucar 
Meliorasiya İdarəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri  26 yanvar 2018-ci 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender  komissiyası

Bozdağ Qış Otlaqlarının Su Təminatı Sistemlərinin İstismarı İdarəsi 2018-ci ildə 
yüksəktəzyiqli boru kəmərlərinin cari təmiri üçün polietilen,  

polad boruların və tikinti materiallarının satınalınması məqsədilə
A Ç I Q     T E N D E R     E L A N     E D İ R

 Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Yüksəktəzyiqli boru kəmərlərinin 

cari  təmiri üçün polietilen, polad boruların və 
tikinti materiallarının satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş,  imzalanmış  
ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtın-
da yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə təcrübəsi 
və maliyyə vəziyyəti.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi  texniki və maliyyə  
imkanlarına  malik  olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyənlər lot üçün 50 manat 
məbləğində iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Mingəçevir 
şəhəri, Sağ sahil Tunel küçəsi, Y.Q.K.İ.İ 
ünvanında yerləşən Bozdağ QOSTSİİ-dən 
(əlaqələndirici şəxs: E.İbrahimov, tel.: 02427 - 
4-59-27) ala bilərlər.

Təşkilat: Bozdağ QOSTSİİ
Mingəçevir YXO
Ünvan: Mingəçevir şəhəri, Sağ sahil 

Tunel küçəsi, Y.Q.K.İ.İ
Hesab: 32051019442900201129

VÖEN: 2700140271 (Bozdağ QOSTSİİ)
Bank: “Kapital Bank”ın Mingəçevir 

filialı
Kod:  200297
 VÖEN: 9900003611
Müxbir hesab: 0137010001944
 S.W.İ.F.T.BİK-AİİBAZ-2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
-  tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
-  tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
-  tender təklifinin dəyərinin 1 faizi 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldı-
ğı tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

 - Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

 -iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

 - müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildə olan  tender təklifləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla)  29 dekabr  
2017-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 11 yanvar 2018-ci il saat 18.00-a qədər 
Bozdağ QOSTSİİ-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri  12 yanvar  2018-ci 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda  
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyası aşağıdakı kafedralarda vakant vəzifələri tutmaq üçün 

M Ü S A B İ Q Ə     E L A N     E D İ R
1. “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti” kafedrası   professor – 1 yer
2. “Hüquq 2” kafedrası     professor – 1 yer 
3. “Fəlsəfə və sosial psixologiya” kafedrası    dosent – 1 yer 
4. “Dillər” kafedrası      dosent – 1 yer 
Sənədlər bu elan dərc olunan gündən bir ay müddətində təqdim edilə bilər. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər sənədlərini möv-

cud əsasnaməyə müvafiq olaraq rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim etməlidirlər:
Ünvan: Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 74,  23-cü otaq, telefon: 492-76-03.

REKTORLUQ

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC paranit, rezin təbəqələr, sıxlaşdırıcı, 
izolyasiya materiallarının və kipləşdirici rezinlərin satınalınması məqsədilə

A Ç I Q      M Ü S A B İ Q Ə     E L A N     E D İ R
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.acsc.az səhifəsinə 

daxil olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə 
edə  bilərlər. Müraciət üçün son müddət 2017-ci il dekabrın 20-si saat 
18.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində,2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildə olan  tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 

olunmalıdır).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarı-

lacaqdır.
Ünvan: Bakı, Heydər Əliyev prospekti, 152,”Çinar plaza”, 24-cü 

mərtəbə.
Əlaqə  telefonu (012) 404-37-00 daxili:1132.

B İ L D İ R İ Ş
 “Xalq qəzeti”nin 1 və 5 dekabr 2017-ci 

il tarixli  nömrələrində “Azərsu” ASC-nin da-
xili vəsaiti hesabına Maliyyə Hesabatlarının 
Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq 2017-ci il 
ərzində əvəzsiz alınmış əsas vəsaitlərin  yenidən 
qiymətləndirilməsi və 2017-ci il dekabrın 31-də  
əsas vəsaitlərin qiymətdən düşməyə testləşdirilməsi 
işlərinin satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu 
dərc edilmişdir.

Bildirilir ki, təkliflərin qəbulu vaxtı uzadılaraq 
4 yanvar 2018-ci ilə, zərflərin açılışı isə 5 yanvar 
2018-ci il saat 15.00-a təyin olunmuşdur. 

İddiaçılar satınalmaların təşkili və idarə olun-
ması departamentinin tenderlərin təşkili şöbəsinə 
(əlaqələndirici şəxs : şöbə rəisi Murad Abışevə 
murad.abishev@azersu.az +994124314767 (1087 
və 2288) müraciət edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 15 və 29 noyabr 2017-ci il tarixli nömrələrində 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Lot-1. Gəncə 
gil-torpaq zavodunda Zəylik alunit filizi yatağından gələn filizdən istifadə 
etməklə işə salınması və istehsal zamanı əmələ gələn sulfat turşusu-
nun karbamid zavodunun aralıq məhsulu olacaq ammiyak maddəsində 
istifadə imkanlarının, habelə Gəncə gil-torpaq zavodu ərazisində am-
monium sulfat gübrəsinin istehsalının təşkil edilməsi məqsədilə kali-
um sulfat gübrəsinin və polivinilxloridin istehsalının texniki-iqtisadi 
əsaslandırılmasının hazırlanması; Lot-2. Daşkəsən rayonu ərazisindəki 
Zəylik alunit filizi yatağının ehtiyatlarının qiymətləndirilməsinin 
hazırlanması və Lot-3. Anod çubuqlarının Azərbaycan Respubli-
kasının ərazisində (Gəncə şəhərində) istehsalının texniki-iqtisadi 
əsaslandırılmasının hazırlanması ilə bağlı dərc olunmuş elanlar üzrə 
keçirilən açıq tenderin predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldığın-
dan “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 11-ci maddəsinə əsasən hər 3 lot üzrə tender ləğv edilmişdir.

“Sən elə bir zirvəsən!..”

 � Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti, YAP rayon 
təşkilatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər 
İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxivi və Milli Kitabxananın 
birgə təşkilatçılığı ilə ümummili lider Heydər Əliyevin 
anım gününə həsr edilən “Sən elə bir zirvəsən!..” adlı 
tədbir keçirilib.  

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin İşlər İdarəsi Siya-
si Sənədlər Arxivinin inzibati 
binasında reallaşan mərasimdə 
qonaqlar əvvəlcə ümummilli 
liderin sərəncamlarından ibarət  
sənəd nümunələri və  dahi 

öndərin Milli Kitabxanaya 
hədiyyə etdiyi  dəyərli  şəxsi 
kitablarla tanış olublar. Daha 
sonra ümummilli liderin büstü 
önünə gül dəstələri düzüb, əziz 
xatirəsini yad ediblər.  

Tədbiri Azərbaycan  

Respublikası Prezidentinin İşlər 
İdarəsi Siyasi Sənədlər Arxi-
vinin direktor səlahiyyətlərini 
icra edən Elmira Ələkbərova 
açaraq Heydər Əliyevin siyasi 
hakimiyyətə gəldiyi ilk aylarda 
arxiv idarəsinin yaradılması ilə 
bağlı sərəncam imzalamasını 
ümummili liderin xalqına və 
onun tarixinə verdiyi qiymətin 
bariz nümünəsi olduğunu 
bildirib.

Milli Kitabxananın direk-
toru Kərim Tahirov çıxışında 
dahi öndərin fenomen şəxsiyyət 

olaraq ictimai-siyasi həyatın 
bütün sahələrinə diqqətlə 
yanaşdığını xatırladıb. O, ulu 
öndərin Milli Kitabxanaya 
tez-tez gəlməsindən, kitabxana 
işçilərinə göstərdiyi diqqət və 
qayğıdan geniş söhbət açıb.

Rayon icra hakimiyyəti 
başçısının müavini Aygün 
Əliyeva Heydər Əliyevin hər 
bir azərbaycanlının qəlbində 
yaşadığını və dahi öndərin 
ideyalarının ölməzliyini bil-
dirib. Xatirələrdə silinməz və 
dərin məhəbbətlə möhürlənən 
bu böyük  şəxsiyyətin 
həyatını, fəaliyyətini 
öyrənmək, öyrətmək və 
əbədiləşdirmək hər birimi-
zin üzərinə düşən ən mühim 
məsələ olduğunu diqqətə 
çatdıran A. Əliyeva Heydər 
Əliyev dühasının hər zaman  
xalqımıza  güc, qüvvə bəxş 
ediyini söyləyib.  

Çıxışlar başa çatdıqdan 
sonra anım mərasimi bədii 
hissə ilə davam etdirilib. 
Ümummili liderin sevdi-
yi musiqilər səslənib, dahi 
şəxsiyyətə həsr edilən şeir 
və musiqi kompozisiyaları 
hərarətlə qarşılanıb. 

M. MEHDİYEV, 
 “Xalq qəzeti”  

Erkən nikahlar insan hüquqlarının pozulmasıdır
 � Binəqədi Mərkəzi Mədəniyyət evində qızların 

təhsildən yayınma halları, erkən nikah və onun 
fəsadları mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə 
açan rayon icra hakimiyyəti 
başçısının müavini Aygün 
Əliyeva ölkəmizdə  insan 
hüquqlarının təmini, qadın hü-
quqlarının müdafiəsi və gender 
bərabərliyi, məişət zorakılığının 
qarşısının alınması sahəsində 
görülən işlər haqqında ətraflı 
danışıb. Natiq, eyni zamanda, 
bu məsələlərlə bağlı Binəqədidə 
həyata keçirilən tədbirlər 
barədə də  məlumat verib. 

Aygün Əliyeva, həmçinin 
məişət zorakılığı ilə mübarizə 
sahəsində beynəlxalq 
təcrübəni öyrənərək milli 
səviyyədə uyğunlaşdırlmaqla 
tətbiq olunmasının, nikahsız 
ailələrin qurulmasının qarşı-
sının alınması istiqamətində 
tədbirlərin reallaşdırılma-
sının, hüquq-mühafizə or-
qanları əməkdaşlarının və 

digər aidiyyatı qurumların 
nümayəndələrinin müntəzəm 
olaraq maarifləndirilməsinin 
vacibliyini diqqətə çatdırıb.

Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsi sədrinin müavini 
Sədaqət Qəhrəmanova “Məişət 
zorakılığının qarşısının alınma-
sı haqqında” Qanunun icrası 
vəziyyəti, bu sahədə dövlət 
qurumları tərəfindən görülən 
işlər, ailə mühitinin qorunub 
saxlanması, qadınların aktiv 
fəaliyyətə cəlb olunması üçün 
həyata keçirilən tədbirlərdən 
söhbət açıb. Eyni zamanda, 
erkən nikah problemi ilə bağlı 
aparılan araşdırmalar və bu 
sahədə mübarizə üsulları 
barədə fikirlərini bölüşüb.    

Tədbirdə çıxış edən digər 
natiqlər ailə dəyərlərinin 
müəyyən təsirlərə məruz qal-

masına baxmayaraq, qorunub 
saxlandığını bildiriblər və bu 
dəyərlərin yad təsirlərdən qo-
runmasının zəruriliyini vurğula-
yıblar. Xüsusilə məişət zorakılı-
ğının qadın və uşaqlar arasında 
törətdiyi fəsadların, əslində, 
milli-mənəvi dəyərlərimizə yad 
olduğunu diqqətə çatdırıblar.    

Sonda iştirakçıların sualları 
cavablandırılaraq, mövzu üzrə 
fikir mübadiləsi aparılıb və bir 
sıra təkliflər səsləndirilib.  

Tədbirdə Bakı Dövlət Uni-
versitetinin müəllimi, dosent 
Səbinə Mirzəyeva, AMEA-
nın Fəlsəfə İnstitutunun 
şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri 
doktoru Rəna Mirzəzadə və 
179, 182 və 205 nömrəli tam 
orta məktəblərin şagirdləri, 
valideynlər, təhsil işçiləri, 
“Gender zorakılığı üzrə mo-
nitorinq qrupu”nun üzvləri və 
gənclər iştirak ediblər.

“Xalq qəzeti” 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin  
Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri  və Uşaq Evləri 
İdarəsi uşaq bağçaları və uşaq evləri üçün ümumi 
maddələr üzrə malların satınalınması məqsədilə

A Ç I Q     T E N D E R     E L A N     E D İ R
Lot  - 1  225413 maddəsi üzrə malların 

satınalınması. 
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imza-
lanmış ikiqat zərfdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları yüksək kadr potensi-
alına, lazımi maliyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyənlər 300 manat məbləğdə 
iştirak haqqını  aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, İstiqlaliyyat küçəsi 4 nömrəli ün-
vandan ala bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs; Əsədov Kamran 
Şövkət oğlu, tel: 492-63-90.

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
M/H: AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT: CTREAZ22
Məktəbəqədər Təhsil müəssisələri 

İdarəsi

İBAN H: AZ27C-
TRE00000000000002518337

VÖEN: 1701374451
Büdcə səviyyəsinin kodu, fond 7Y
Büdcə təsnifatının kodu 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri  

qaytarılmır.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddiaçılar 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər.
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarıxdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır) ;

- tender təklifi dəyərinin 2(iki) faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
büdcə, bank, sosial sığorta və vergi 
öhdəliklərinin olmaması haqqında arayış;

- iddiaçının son bir ildəki  
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə  

hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır.

Tender proseduru “ Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 
16 yanvar 2018-ci  il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank zəmanətini isə 
möhürlənmiş, ikiqat zərfdə 25 yanvar 
2018-ci il saat 18.00-a qədər Bakı Şəhər 
Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələri və 
Uşaq Evləri İdarəsinə (ünvan: İstiqlaliyyat 
küçəsi, 4) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olun-
muş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 
İddiaçıların təklif zərfləri 26 yanvar 2018-
ci il saat 11.00-da yuxarıda qeyd olunan 
ünvanda açılacaqdır.


