
6 iyul 2018-ci il, cümə6

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
qalib qrant layihələri üzrə cihaz, avadanlıqların və reagentlərin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 8 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün elmi 

cihazın satınalınması.
Lot-2. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün elmi 

cihazın satınalınması.
Lot-3. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 

məmulatların satınalınması.
Lot-4. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün cihaz 

və avadanlıqların satınalınması.
Lot-5. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün elmi 

cihazın satınalınması.
Lot-6. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün elmi 

cihazın satınalınması.
Lot-7. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün elmi 

cihazların satınalınması.
Lot-8. Qalib qrant layihəsi üzrə istifadə üçün 

reagentlərin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satın-

almaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun yuxarıda göstərilən lotlar üzrə öz tender təkliflərini 
yazılı surətdə, möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat bağlama-
da təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı 
meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı qiymət, yüksək 
keyfiyyət, ən qısa müddət ərzində çatdırılma, mallara 
maksimum zəmanət, analoji işlərdə təcrübəsi.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi texniki və maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar. 
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar üçün aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi 27, 9-cu mərtəbə 
(tender komissiyası, telefon 489-08-94, səlahiyyətli şəxs: 

Ədilə Babayevadan) ala bilərlər.
İştirak haqqı lot-1 - 25 manat, lot-2 - 15 manat, lot-

3 - 10 manat, lot-4 - 90 manat, lot-5 - 10 manat, lot-6 - 15 
manat, lot-7 - 35 manat, lot-8 isə - 15 manatdır.

İddiaçılar tenderdə iştirak haqqını bu hesaba 
köçürməlidirlər:

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fondu

VÖEN: 1701102761
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Bankın VÖEN-i: 1401555071
H/h: AZ29CTRE00000000000005428301
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944 
Bankın kodu: 210005
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət (ərizə) 

(iştirak ediləcək satınalma predmeti dəqiq göstərilməklə);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
- iddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən hüquqi 

sənədlərin (nizamnamə, dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamə və ya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən 
çıxarış) notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri, 
iddiaçının tam rəsmi adı və rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imza-
lamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini 
təsdiq edən sənəd; 

- iki nüsxə (əsli və surəti) tender təklifi (tender 
təklifi zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 60 bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin olmaması barədə 
müvafiq dövlət orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
barədə bank arayışı;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün təcrübəsi 
və potensial imkanları, tenderin əsas şərtlər toplusunda 
iddiaçının ixtisas uyğunluğuna dair tələb olunan digər 
məlumat;

- malların mənşə, keyfiyyət sertifikatları.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və 

surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməli və notarial qaydada 
təsdiq olunmalıdır). Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və tender təklifinin 
bank təminatı istisna olmaqla) 20 avqust 2018-ci il saat 
11.00-a qədər, tender təklifi və tender təklifinin bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 28 avqust 
2018-ci il saat 17.00-a qədər Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fonduna (Bakı şəhəri, 
Y.Səfərov küçəsi 27, 9-cu mərtəbə) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaq və iddiaçı tenderə buraxıl-
mayacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 29 avqust 2018-ci il saat 
10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açılacaqdır. İddia-
çıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsi
Mərkəzləşdirilmiş qaydada bir sıra malların (xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 11 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. 221100. “Dəftərxana və təsərrüfat xərcləri” xərc maddəsi 

üzrə malların satınalınması.
Lot-2. 221200. “Mətbəə xərcləri” xərc maddəsi üzrə malların 

satınalınması.
Lot-3. 221310. “İdarənin xərcləri” xərc maddəsi üzrə malların 

satınalınması.
Lot-4. 225200.“Yumşaq inventar, yataq ləvazimatları və xüsusi 

geyimlərin alınması” xərc maddəsi üzrə malların satınalınması.
Lot-5. 225411. “İnventarın alınması” xərc maddəsi üzrə malların 

satınalınması.
Lot-6. 225412. “Avadanlığın alınması” xərc maddəsi üzrə malla-

rın satınalınması.
Lot-7. 225413. “Digər alışlar və xidmətlər” xərc maddəsi üzrə 

malların satınalınması.
Lot-8. 281400. “İcarə və muzdlu xidmətlər” xərc maddəsi üzrə 

xidmətlərin satınalınması.
Lot-9. 282100. “Sair xərclər” xərc maddəsi üzrə malların satına-

lınması.
Lot-10. 311220. “Digər maşın və avadanlıqlar” xərc maddəsi üzrə 

malların satınalınması.
Lot-11. 314400. “İstehsalda istifadə olunmayan qeyri-maddi 

aktivlər” xərc maddəsi üzrə malların satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini imza-

lanmış, möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük 

veriləcəkdir:
–aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin vaxtında yerinə 

yetirilməsi, iddiaçıların ixtisas göstəriciləri, analoji işlərdə təcrübəsi və 
maliyyə vəziyyəti.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər bir lot üçün 200 (iki yüz) 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri, Y.Bakuvi küçəsi, 18 nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs–
Samir Məmmədovdan, telefon: (+99412) 465 73 48 (daxili 141)) ala 
bilərlər.

Təşkilat: Təhsil Nazirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və 
Təchizat İdarəsi 

Bankın adı: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin Sənaye 
filialı

Kod: 805603

VÖEN: 9900001881
M/h: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZАZ 2Х
H/h: AZ88IBAZ38030019441856517211
VÖEN: 1500016711
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri (rəsmi 

blanklarda və möhürlə təsdiq olunmuş qaydada) təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət; 
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank 

günü müddətində qüvvədə olmalıdır); 
- tender təklifinin 1-ci əlavəsi kimi tender təklifi qiymətinin 1 faizi 

həcmində tender təklifinin təminatı-bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır); 

- iddiaçılar haqqında tələb olunan sənədlər: 
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 

keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq sertifikatları;
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə 

dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-olmaması haq-
qında müvafiq vergi orqanlarından arayış;

- sənədlər təqdim olunan vaxta DSMF-yə verilmiş hesabatın surəti 
və DSMF-nin arayışı;

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

- son iki ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-olunmaması barədə 

məlumat;
- son iki ildə yerinə yetirilmiş analoji işlər barədə ətraflı məlumat.
İddiaçılar 1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədləri 27 

iyul 2018-ci il saat 17.00-a qədər, tender təklifini və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 6 avqust 2018-ci il saat 17.00-а qədər 
yuxarıda göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 7 avqust 2018-ci il saat 15.00-da Təhsil Na-
zirliyinin Təsərrüfathesablı Əsaslı Tikinti və Təchizat İdarəsinin iclas 
zalında açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidməti

2018-ci ildə Qala Qoruğu ərazisində yol örtüyünün təmiri işlərinin,  
İçərişəhər və Qala kəndində abadlaşdırma, yaşıllaşdırma və işıqlandırma 

işləri üçün mal-materialların satınalması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun tender təkliflərini möhürlənmiş, 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Lot-1. 2018-ci ildə Qala Qoruğu ərazisində yol örtüyünün təmiri işlərinin 
satınalınması.

Lot-2. İçərişəhər və Qala kəndində abadlaşdırma və yaşıllaşdırma işləri 
üçün mal-materialların satınalınması.

Lot-3. İçərişəhər və Qala kəndində küçələrin işıqlandırılması işləri üçün 
elektrik mal-materialların satınalınması. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər lot üçün 150 manat məbləğdə 
iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu 
İdarəsinin Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 
9-cu Maqomayev döngəsi, 6 nömrəli (əlaqələndirici şəxs: Mahir Əhmədovdan, 
telefon: (012) 492-24-27) ünvandan ala bilərlər. 

VÖEN: 1700774621
Hh: AZ03AIIB38040019443600287106
Bank: “Kapital Bank”ASC-nin İçərişəhər filialı
Kod: 200060 
VÖEN (bank): 9900003611
M/h: AZ37NABZ01350100000000001944 
S.W.I.F.T. AİİBAZ2X
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 sonra ən azı 30 bank günü 

qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra 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; 
- digər sənədlər: analoji işlərin yerinə yetirilməsinə dair iddiaçının poten-

sial imkanları haqqında məlumat və Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olub- olmamasına dair arayış.

Sənədlər Azərbaycan dilində, tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 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 təminatı istisna olmaqla) 26 iyul 2018-ci il saat 17.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 3 avqust 2018-ci 
il saat 17.00-a qədər “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu Maqoma-
yev döngəsi, 6 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaq-
dır. 

İddiaçıların təklifləri lot-1 üzrə 7 avqust 2018-ci il saat 11.00-da, lot-2 
üzrə 8 avqust 2018-ci il saat 11.00-da, Lot-3 üzrə isə 9 avqust 2018-ci il saat 
11.00-da Mənzil-Kommunal və Təmir Xidmətinin Bakı şəhəri, İçərişəhər, 9-cu 
Maqomayev döngəsi, 6 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
tədbirlərin təşkili və keçirilməsi üçün iş və xidmətlərin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Gənc alimlərin “Neft və geoekologiya” adlı 1-ci beynəlxalq məktəb-

seminarının keçirilməsi üçün iş və xidmətlərin satınalınması.
Lot-2.Gənc alim və mütəxəssislərin “Davamlı sağlamlıq turizminin ölkənin iqtisadiy-

yatında rolu” adlı beynəlxalq konfransının keçirilməsi üçün iş və xidmətlərin satınalınması. 
Lot-3. “Kosmik hava və qlobal naviqasiya peyk sistemləri” adlı beynəlxalq məktəbin 

keçirilməsi üçün iş və xidmətlərin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununa uyğun yuxarıda göstərilən lotlar üzrə öz tender təkliflərini yazılı 
surətdə, möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat bağlamada təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: aşağı 
qiymət, yüksək keyfiyyət, ən qısa müddət ərzində çatdırılma, mallara maksimum zəmanət 
və analoji işlərdə təcrübə.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və maliyyə 
imkanlarına malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lotlar üçün aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 27, 9-cu mərtəbə (tender 
komissiyası, telefon 489-08-94, səlahiyyətli şəxs: Ədilə Babayevadan) ala bilərlər.

İştirak haqqı hər bir lot üçün 25 manatdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak haqqını bu hesaba köçürməlidirlər:
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
VÖEN: 1701102761
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Bankın VÖEN-i: 1401555071
H/h: AZ29CTRE00000000000005428301
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944 
Bankın kodu: 210005
S.W.I.F.T. CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət (ərizə) (iştirak ediləcək satınalma 

predmeti dəqiq göstərilməklə);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi;
- iddiaçının hüquqi statusunu əks etdirən hüquqi sənədlərin (nizamnamə, dövlət qey-

diyyatı haqqında şəhadətnamə və ya hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarış) notariat 
qaydada təsdiq edilmiş surətləri, iddiaçının tam rəsmi adı və rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan 
şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd; 

- iki nüsxə (əsli və surəti) tender təklifi (tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən ən azı 
30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması barədə müvafiq dövlət orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı;
- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün təcrübəsi və potensial imkanları, tenderin əsas 

şərtlər toplusunda iddiaçının ixtisas uyğunluğuna dair tələb olunan digər məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 

dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməli və notarial qaydada təsdiq 
olunmalıdır). Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və tender təklifinin bank təminatı istisna olmaqla) 6 avqust 2018-ci il saat 11.00-a qədər, 
tender təklifi və tender təklifinin bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 14 avqust 
2018-ci il saat 17.00-a qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişa-
fı Fonduna (Bakı şəhəri, Y.Səfərov küçəsi, 27, 9-cu mərtəbə) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaq və iddiaçı 
tenderə buraxılmayacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 avqust 2018-ci il saat 10.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Yaşıllaşdırma xidmətinin satın-

alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Səbail rayonu, 
Bülbül prospekti 26 (əlaqələndirici şəxs: 
Dəniz Məcidlidən, telefon: (+99 412) 310 11 
10, daxili nömrə 7101) nömrəli ünvandan ala 
bilərlər .

İştirak haqqı 300 manatdır.
H/h: AZ53AİİB33010019444805754148
VÖEN: 4700664781
Bank: “Kapital Bank” ASC-nin Qusar 

rayon filialı
Kod: 200480
VÖEN: 9900003611
M/h: AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T: 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 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

- tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması 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 maddi-texniki bazası.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici 
dildəki 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 təminatı istisna olmaqla) 26 iyul 
2018-ci il saat 16.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 

3 avqust 2018-ci il saat 16.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Bülbül prospekti 
26 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 6 avqust 2018-ci 
il saat 17.00-da Bakı şəhəri, Səbail rayo-
nu, Bülbül prospekti 26 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Arşın mal alan” Daşkənd 
Satira Teatrının təqdimatında

 �  Daşkənddəki Satira Teatrında Azərbaycanın 
dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” 
musiqili komediyasının özbək dilində təqdimatı olub. 
Təqdimatda Özbəkistanın ədəbiyyat, mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri, diasporumuzun üzvləri, jurnalistlər 
iştirak ediblər.

Quruluşçu rejissoru 
Özbəkistanın Xalq artisti Bahadur 
Yuldaşev olan tamaşada əsas 
rolları Səncər Səttarov, Bekzad 
Şoymetov, Xuvayda Cumayeva 
və başqaları ifa ediblər. Musiqi 
tərtibatçısı isə Özbəkistanda tanı-
nan saz ifaçısı, soydaşımız İlham 
Abdullayevdir. “Arşın mal alan” 
Özbəkistanda ilk dəfə 1919-cu ildə 

Daşkənddəki “Kolizey” teatrında 
tamaşaya qoyulub. Elə həmin 
il Bakıdan gələn rejissor Mirzə 
Həbib Axundzadə Səmərqənddə 
yaşayan azərbaycanlılardan ibarət 
teatr truppası yaradıb və əsər bu 
qədim şəhərdə səhnəyə qoyulub.

Bu əsər 1921-ci ildə Buxara-
da da oynanılıb. 1922-ci ildə isə 
Daşkəndin “Raxat bağçası” teat-

rında Sidqi Ruhullanın rəhbərliyi 
ilə Azərbaycandan gələn aktyorlar 
musiqili komediyaya səhnə həyatı 
veriblər. Sonrakı illərdə “Arşın 
mal alan” dəfələrlə Daşkənd, 
Fərqanə, Buxara, Kokand, 
Xarəzm, Səmərqənd şəhərlərində 
tamaşaçılara təqdim edilib.

Üzeyir Hacıbəylinin bu 
ölməz əsəri 100 ildən artıqdır ki, 
Orta Asiyada səhnədən düşmür. 
Teatrlar zaman-zaman bu əsərə 
müraciət edirlər. Bir neçə il əvvəl 
isə Daşkənddəki Operetta Teatrı 
“Arşın mal alan”ı rus dilində 
tamaşaya hazırlamışdı.

Qeyd edək ki, bu əsər 
ümumən 76 ölkənin 187 teatrında 

tamaşaya qoyulub. 1945-ci ildə 
çəkilmiş “Arşın mal alan” filmi isə 
136 ölkədə nümayiş etdirilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Tərtərdə şəhid İlqar Həsənovun 
adına küçə verilib

 � Tərtər şəhərində ölkəmizin ərazi bütövlüyü 
uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla həlak olmuş və “İgidliyə 
görə” medalı ilə təltif edilmiş şəhid İlqar Həsənovun adı 
verilən küçənin əsaslı təmirdən sonra açılışı olub. Bu 
münasibətlə keçirilən mərasimdə rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət 
nümayəndələri, şəhidin ailə üzvləri və döyüş yoldaşları, 
hərbiçilər iştirak ediblər. 

Rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Müstəqim Məmmədov 
bildirib ki, Cocuq Mərcanlıdan 

başlanan, Günnütdə davam edən 
qayıdış Qarabağa böyük qayıdışla 
başa çatacaq, Azərbaycan bayrağı 

tezliklə işğal altında olan digər 
ərazilərimizdə də dalğalanacaq. 
Qarabağ müharibəsi veteranla-
rına, şəhid ailələrinə göstərilən 
dövlət qayğısından danışan rayon 
rəhbəri qeyd edfib ki, Tərtərdə 
Qarabağ müharibəsi əlilləri və 
şəhid ailələri üçün iki 16, bir 24, 
bir 54 mənzilli yaşayış binası, 
həmçinin fərdi evlər istifadəyə 
verilib. Onlarca əlil avtomobil 

və əlil arabası ilə təmin olunub. 
Tərtər şəhərinin abad küçələrinə 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Vəzir Orucovun, “Azərbaycan 
bayrağı” ordenli Mehrac Mahmu-
dovun, “İgidliyə görə” medalı ilə 
təltif edilmiş Nicat İsgəndərovun 
adları verilib. Yaxın vaxtlarda 
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 
Mübariz İbrahimovun adı da 
küçələrdən birinə veriləcək.

Qarabağ Əlilləri, Veteranları 
və Şəhid Ailələri İctimai Birliyi 
rayon şöbəsinin sədri, şəhid 
İlqar Həsənovun döyüş yoldaşı 
Suliddin Yusibov, şəhidin 
anası Bağdagül Həsənova, 
Cümə məscidinin axundu 
Sadiq Cəfərov, şəhidin qarda-
şı Ağalar Həsənov, Ələsgərli 
kənd tam orta məktəbin şagirdi 
Paşa Adıgözəlli adı Tərtər 
şəhərinin küçəsində əbədiləşən 
həmyerlilərinin döyüş yolundan 
danışıblar. Mərasimdə Qarabağ 
müharibəsi veteranlarına, əlillərə 
və şəhid ailələrinə olan diqqət 
və qayğıya görə dövlətimizin 
başçısına minnətdarlıqlıq ifadə 
olunub.

Sonra İlqar Həsənovun adını 
daşıyan küçəyə vurulmuş barelye-
fin üzərindən ağ örtük götürülüb, 
önünə gül dəstələri düzülüb.

Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”

Ermənistan ordusu sutka ərzində 
atəşkəs rejimini 90 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif 
istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 90 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistanın 
Noyemberyan rayonunun Voskevan, İcevan 
rayonunun Ayqeovit kəndlərində yerləşən 
mövqelərdən Qazax rayonunun Aşağı 

Əskipara, Bala Cəfərli kəndlərində, Berd rayo-
nunun Çinari kəndində yerləşən mövqelərdən 
Tovuz rayonunun Ağdam kəndində, Krasno-
selsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonu 

ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərimiz atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan 
Göyarx, Yarımca, Ağdam rayonunun Nəmirli, 
Tağıbəyli, Baş Qərvənd, Cəvahirli, Abdin-
li, Qaraqaşlı, Kəngərli, Mərzili, Xocavənd 
rayonunun Kuropatkino, Füzuli rayonunun 
Aşağı Veysəlli, Qobu Dilağarda, Qərvənd, 
Qorqan, Kürdlər, Cəbrayıl rayonunun Nüzgar 
və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayon-
ları ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə 
tutulub.


