
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
100 illiyinə həsr olunan “Azadlıq nəğməsi” 

siyasi-tarixi romanı çap edilib
 � Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə 

həsr olunan “Azadlıq nəğməsi” siyasi-tarixi romanı çap 
edilib. AZƏRTAC-ın Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri Sabir 
Şahtaxtının müəllifi olduğu roman Azərbaycan xalqının 
milli dövlətçilik uğrunda apardığı siyasi mübarizəni, 
xüsusilə dövlət müstəqilliyimizin bərpası prosesində 
keçdiyimiz şərəfli və keşməkeşli yolu tərənnüm edir. 

Şahvə və Şölə adlı obraz-
ların həyat yolunu qələmə alan 
müəllif Azərbaycan xalqının 
azadlıq istəyinin ölməzliyini 
oxucuya çatdırmağa çalışır. 
Şölənin ailəsində yaşanan 
bütün faciələrin səbəbkarı 
ermənilərin Dağlıq Qarabağa 
olan əsassız ərazi iddiasıdır. Bu 
ailədə yaşananlar Azərbaycanın 
müstəqilliyi uğrunda ağrılar 
yaşayan, şəhid verən bü-
tün ailələrin həyat dramları, 
ailə acısı kimi təsvir edilir. 
Müəllif XX əsrdə yaşadığı-
mız ictimai-siyasi proseslərə 
peşəkarlıqla nəzər salır, torpaq-

larımızın bir hissəsinin işğal 
edilməsini, habelə Naxçıvanın 
işğal təhlükəsindən xilasını, 
Azərbaycan xalqının ümummil-
li lideri Heydər Əliyevin ötən 
əsrin sonundakı tarixi xilaskar-
lıq missiyasını real hadisələrin 
fonunda təsvir edir.

Şahvə yanvarın 20-də, Şölə 
isə fevralın 26-da doğulublar. 
Hər iki gəncin ən böyük arzusu 
ad günlərini qeyd etmək olsa da, 
xalqımızın taleyindəki 20 Yan-
var faciəsi və Xocalı soyqırımı 
onların bu istəyini ürəklərində 
qoyur.

Əsərdəki bütün proseslər 
bu iki qara günlə bağlanaraq 
obrazlı şəkildə oxucuya çatdı-
rılır. Xüsusilə gənc nəsil üçün 
maarifləndirici və vətənpərvərlik 
ruhu aşılayan “Azadlıq nəğməsi” 
romanı 1988-ci il 5 dekabr 
hadisələrindən başlayaraq 
xalqımızın başına gətirilən bütün 
müsibətləri özündə əks etdirir. 

Qeyd edək ki, “Azad-
lıq nəğməsi” İstanbulda türk 
dilində, İranda isə farsca çapa 
hazırlanır. Əsərin türk dili versi-
yasının ön söz müəllifi görkəmli 
alim, professor Aygün Əttar, 
tərcüməçisi tanınmış yazıçı-pub-
lisist Mətin Yıldırımdır. 

Kitabın fars versiyası isə 
tanınmış şair-yazıçı Əkbər 
Əlyar Həmidinin tərcüməsində 
və ön söz müəllifliyində nəşrə 
hazırlanıb.

AZƏRTAC

“İran və Azərbaycan 
ortaq mədəniyyətə və 

tarixə malikdir”

 � Bu sözləri Azərbaycanda İran mədəniyyəti 
günlərinin açılışına həsr edilmiş mətbuat konfransında 
qonşu ölkənin mədəniyyət naziri Seyid Abbas Salehi 
deyib. 

Onun  sözlərinə görə, 
tarix boyu Azərbaycan və İran 
xalqları yaxın münasibətdə 
olublar: “Biz həm xoşbəxt, həm 

də çətin günlərdə bir-birimizi 
dəstəkləmişik. Azərbaycanda 
İran mədəniyyəti günlərinin 
keçirilməsi bizim nə dərəcədə 

yaxın olmağımızı göstərir”.
Azərbaycanın mədəniyyət 

naziri Əbülfəs Qarayev də iki 
xalqın yaxınlığını qeyd edib: 
“Belə tədbirlər sayəsində 
ölkələrimiz daha da yaxın-
laşır və biz bütün sahələrdə 
əməkdaşlığın yeni yollarını tapa 
biləcəyik”. 

Qeyd edək ki, mədəniyyət 
günlərinin proqramına əsasən, 
iyunun 27-də  Azərbaycan 
Dövlət Akademik Filarmo-
niyasında İran mədəniyyəti 
günlərinin rəsmi açılışı və İran 
Milli Orkestrinin konserti olub. 
Həmin  gün İran incəsənət 
ustalarının əl işləri, milli geyim 
nümunələri, turizm, xəttatlıq, 

foto və rəsm əsərlərindən ibarət 
sərgi açılıb.

Dünən  Nizami Kino 
Mərkəzində tanınmış rejissor 
Məhəmmədrza Məcidi Taleşin 
“Məhəmməd: Allahın elçisi” 
bədii filminin təqdimatı keçiri-
lib. Elə həmin gün Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Teatrında Tito-
vak Teatrının “İlahi Komediya. 
Cəhənnəm” tamaşası (ssenari 
müəllifi və rejissoru İbrahim 
Poştkuhi) nümayiş etdirilib.

Bu  gün isə  Gəncə Dövlət 
Filarmoniyasında İran Milli 
Orkestrinin konserti olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

1129 iyun 2018-ci il, cümə

“Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” ASC-nin 
2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə hesabatı

manatla 

AKTİVLƏR 2017-ci il 2016-cı il 

Uzunmüddətli aktivlər

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4084988 4427195

Kapital qoyuluşları 61343 39741

Qısamüddətli aktivlər

Ehtiyatlar 83552 162487

Qısamüddətli debitor borcları 755374 890282

Pul vəsaitləri 4172 55252

Sair qısamüddətli aktivlər 3769247 3649597

4612345 4757618

CƏMİ AKTİVLƏR 8758676 9224554

KAPİTAL

Nizamnamə kapitalı 2966434 2 966 434

Ehtiyat kapitalı 795746 795746

Hesabat ilinin mənfəəti 286283

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) (3726211) (3556832)

CƏMİ KAPİTAL 4048463 3762180

ÖHDƏLİKLƏR

Uzunmüddətli öhdəliklər

Bank kreditləri üzrə öhdəliklər 72 344599

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 72 344599 

Qısamüddətli öhdəliklər

Kreditor borclar üzrə öhdəliklər 4692185 5093898

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 17956 23877

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 4710141 5117775

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 8758676 9224554

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HESABATI

Əsas əməliyyat gəliri 1641453 2945647

Satışın maya dəyəri 1355170 3051467

Ümumi mənfəət(zərər) 286283 (-105820)

Hesabat dövründə xalis mənfəət(zərər) (-105820)
 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HESABATI

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkəti 

Bank kreditlərinin alınması

Bank kreditlərinin ödənilməsi 1729848

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

Bank hesablarında pul vəsaitləri 622 47923

Kassa 1

ƏDV depozit hesabı 3550 7328

4172 55252

Vergi və digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

DSMF-yə olan borclar 16710 23877

Vergilər üzrə borc

16710 23877

Qısamüddətli kreditor borcları

Malgöndərən və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları 687202 615150

İşçi heyətinə qısamüddətli kreditor borcları 1246

Müxtəlif debitor və kreditorlar 4004983 5062013

4693431 5677163

Satışın maya dəyərinin elementləri və kommersiya xərcləri

İşçi heyəti üzrə xərclər – əmək haqqı 374635 401230

İşçi heyəti üzrə xərclər – sosial sığorta ayırmaları 82420 88271

Xammal xərcləri 43044 716985

Amortizasiya ayırmaları - əsas vəsaitlər 343057 299234

Elektrik enerjisi 77976 10518

Sudan istifadə 6200 96640

Qaz 4755 1200

Əsas vəsaitlərin təmiz xərcləri:

Nəqliyyat xərcləri 75339 155668

Sığorta xərcləri 4709 5851

Yanacaq 38301 4313

Mühafizə xərcləri 1320 1320

Bank xidməti xərcləri 7184 15044

Rabitə xərcləri 4404 1984

Əmlak vergisi 13795 16809

Torpaq vergisi 26800 26500

Kollektiv yemək xərci 47183 192000

Reklam xərcləri 4502 1482

Bank faizləri ilə bağlı olan xərclər 111041 542323

Sair xərclər 88505 468244

CƏMİ XƏRCLƏR: 1355170 3051467

Kapitalda dəyişikliklər 
hesabatı

Nizamnamə 
Kapitalı

Kapital 
ehtiyatları

Bölüşdürül-
məmiş mənfəət 

Cəmi 
Kapital

2017-ci il yanvarın 1-nə 
qalıq 2 966 434 795745 3762180

2017-ci il dekabrın 31-nə 
qalıq 2 966 434 795745 3762180

2017-ci il üzrə xalis mənfəət 286283 286283

2017-ci il dekabrın 31-nə 
qalıq 2 966 434 795745 286283 4048463

 

2017-ci ilin maliyyə - təsərrüfat fəaliyətinin düzgünlüyünün təsdiq edilməsinə 5 may 
2018- ci il tarixli 31 saylı müqavilə əsasında və 9 yanvar 2015- ci il tarixli 080832 saylı 
lisenziya əsasında sərbəst auditor Alıyev Köçəri Əmrah oğlu tərəfindən auditor rəyi 
verilmişdir.

Mən “Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı” ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə 
maliyyə vəziyyəti, mənfəət və zərər, məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən 
tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatından, habelə uçot 
siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına 
edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Məncə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları ASC-nin 2017-ci il dekabrın 31-nə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul 
vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bü-
tün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır) . 

Audit, təqdim olunmuş sənədlər əsasında aparılmışdır.
Təqdim olunmuş sənədlərin düzgünlüyünə təsərrüfat subyektlərinin rəhbərliyi 

məsuliyyət daşıyır. 
Rəy üçün əsaslar
Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar 

üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatım “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün 
auditorun məsuliyyəti” bölməsindədir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesa-
batlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun rəhbərlikdən asılı deyiləm və 
mən digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Məncə, əldə etdiyim 
audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh 
olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti.

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BAS (beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) 
uyğun hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və 
ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına 
imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. Maliyyə 
hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik ASC-ni ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində 
olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik ASC-
nin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda 
fasiləsiz fəaliyyətinə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasi-
bat üçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyırlar. 

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər ASC-nin maliyyə 
hesabatlarının verilməsi prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar. 

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti
Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 

əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan 
auditor hesabatını tərtib etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o 
zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhriflər mövcud olduqda, BAS-lara uyğun audit onu 
həmişə aşkarlasın. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda 
,yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri 
iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Respublika Süni Mayalanma Mərkəzi
2018-ci ildə laboratoriya avadanlıqları, cihazları, 

ehtiyat hissələri və süni mayalama ləvazimatlarının satınalınması üçün
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim 
etsinlər. Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

 - aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, ana-
loji işlərdə təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 50 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıdakı he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Göygöl 
rayonu, Firuzabad qəsəbəsində yerləşən 
Respublika Süni Mayalanma Mərkəzində 
əlaqələndirici şəxs Vidadi Şirinovdan ( tele-
fon nömrəsi: 02220 52065) ala bilərlər.

 Mərkəzin rekviziti: Respublika Süni 
Mayalanma Mərkəzi

 H/h: Az30AİİB32051019448300201183
VÖEN: 7600031051
Bank: Kapital Bank Göygöl filialı
Kod: 200833
VÖEN: 900003611

M/h: Az37NABZ 
01350100000000001944

SWİFT: AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri 6 aprel 2018- ci il saat 
17.00-dək 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;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi orqanlarından 
arayış;

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

- iddiaçının son bir ildə maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə 
 sertifkatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
əsli və surəti tərtib olunmalıdır. 

Tender proseduru 2018- ci il iyulun 26 - 
da Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin 
1-ci mərtəbəsində keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
tender təklifləri və bank zəmanətini 25 iyul 
2018- ci il saat 18.00-a qədər möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə Göygöl rayonu, Firuzabad 
qəsəbəsi, Respublika Süni Mayalanma 
Mərkəzinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Ünvan: Göygöl rayonu, Firuzabad 
qəsəbəsi, Respublika Süni Mayalanma 
Mərkəzi

E-mail: azrsmm@gmail.com
 Tender “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun 
keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik Ekspertiza Mərkəzi” MMC
2018-ci ildə iki başlıqlı sənaye printerinin satınalınması ilə əlaqədar 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İki başlıqlı sənaye printerinin 

satınalınması.
Avadanlığın alınma müddəti –2018-ci il 

ərzindədir.
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 300 
manat məbləğdə iştirak haqqını göstərilən he-
saba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı 
şəhəri ,Yasamal rayonu, Fuad İbrahimbəyov 
küçəsi 31 nömrəli ünvanda Səhiyyə 
Nazirliyinin”Analitik Ekspertiza Mərkəzi 
“MMC-dən (əlaqələndirici şəxs: Xəlilov 
Vüqar İlqar oğlundan, telefon: (596-05-20) ) 
ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 manatdır. 
TƏŞKİLAT: “ANALİTİK EKSPERTİZA 

MƏRKƏZİ” MMC
H/H: AZ95I-

BAZ38090019449693913207
VÖEN: 1300805451
BANK: “AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ BANKI”NIN NƏSİMİ 
FİLİALI

KOD: 805614
VÖEN: 9900001881
M/H: AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T: BIK İBAZAZ 2X
 İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
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 2 faizi həcmində 
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən son-
ra 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 (notarial qaydada təsdiq olunmuş);

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) 2018-ci il 
iyulun 13-ü saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 2018-ci il iyulun 20-si saat 17.00-a 
qədər, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Fuad 
İbrahimbəyov küçəsi, 31 nömrəli ünvanda 
Səhiyyə Nazirliyinin “Analitik Ekspertiza 
Mərkəzi” MMC-yə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2018-ci il iyulun 
23-ü saat 12.00-da yuxarıda göstərilən ün-
vanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
Printer avadanlıqlarının texniki xidməti və təmirinin 
satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 
ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat 
və Satınalmaların İdarə Olunması Departamentinin Satınalmaların 
Təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs: şöbə rəisi Murad Abışevə, telefon: 
431 47 67/1087 və Məmmədyar Musayevə, 431 47 67/2288) müraciət 
edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalan-
mış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 3 iyul 2018-ci il saat 15.00-
dan gec olmamaq şərti ilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva pros-
pekti, 67 nömrəli ünvanda 4 iyul 2018-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. 

İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
Kartric avadanlıqlarının doldurulmasının 

satınalınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 

ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat 
və Satınalmaların İdarə Olunması Departamentinin Satınalmaların 
Təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs: şöbə rəisi Murad Abışevə, telefon: 
431 47 67/1087 və Məmmədyar Musayevə, 431 47 67/2288) müraciət 
edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər imzalan-
mış və möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 3 iyul 2018-ci il saat 15.00-
dan gec olmamaq şərti ilə təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva pros-
pekti 67 nömrəli ünvanda 4 iyul 2018-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. 

İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Çempion səlahiyyətini itirdi

Rusiya stadionlarında futbol 
üzrə 21-ci dünya çempionatının qrup 
mərhələsinin iyunun 27-də keçiril-
miş növbəti dörd oyunu müəyyən 
dərəcədə gözlənilməz nəticələr və 
maraqlı məqamlarla yadda qalacaq.

Dünya çempionu Almaniya mil-
lisi “Kazan Arena”da Cənubi Koreya 
komandasına 0:2 hesabı ilə uduza-
raq çempion səlahiyyətini çox tez 
itirdi, üstəlik də, “F” qrupunun turnir 
cədvəlində sonuncu yerdə qaldı. 
Halbuki mundial ərəfəsində əksər 
mütəxəssislər Almaniyanı yenə 
qələbəyə əsas namizədlər sırasında 
görürdülər.

Həmin qrupun Meksika–İsveç 
görüşünün də nəticəsini bir qədər 
gözlənilməz hesab etmək olar. Meksika 
futbolçuları ilk iki oyunda Almaniya və 
Cənubi Koreya komandaları üzərində 

qələbələrdən sonra Yekate-
rinburqda İsveç yığmasına 
böyük hesabla uduzdular 
(0:3). Amma, bu uğursuz-
luğa baxmayaraq, qrupdan 
səkkizdəbir finala vəsiqələri 
İsveçlə yanaşı Meksika 
qazandı.

Braziliya səkkizdəbir 
finalda yoluna davam etmək 
məqsədinə inamla çatdı. Beş-
qat dünya çempionları Serbiya 
komandası üzərində iki cavab-
sız qolla qələbə qazanaraq 
“E” qrupunun qalibi oldular, 
qrupdan pley-off mərhələsinə 

ikinci vəsiqəyə isə Kosta-Rikaya qarşı 
görüşdə heç-heçə ilə kifayətlənən (2:2) 
İsveçrə yığması sevindi.

Beləliklə, mundialda səkkizdəbir 
finalın 16 iştirakçısından 14-ü artıq 
məlum idi. Növbəti mərhələdə futbol 
aləmi Dünya Kuboku meydanında 
Rusiya, Uruqvay, Portuqaliya, İspa-
niya, Fransa, Danimarka, Xorvatiya, 
Argentina, Braziliya, İsveçrə, İsveç, 
Meksika, İngiltərə və Belçika komanda-
larını görəcək. Səkkizdəbir finalın daha 
iki iştirakçısı isə dünən “H” qrupunda 
keçirilmiş Yaponiya–Polşa (0:1)və 
Seneqal–Kolumbiya (0:1) görüşlərində 
müəyyənləşmişdir. Kolumbiya və Yapo-
niya da növbəti mərhələyə çıxmışlar.

Dünya çempionatının səkkizdəbir 
final mərhələsinə sabah Kazanda Fran-
sa–Argentina və Soçidə Uruqvay–Por-
tuqaliya görüşləri ilə start veriləcəkdir.

Oqtay BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”


