
729 noyabr 2018-ci il, cümə axşamı

Şirvan Meşə Meliorasiya İdarəsi
 2019-cu ildə təmir işləri üçün inşaat materialları və torpaqqazan 

mexanizmlərə, su nasoslarına, mexaniki və elektrik avadanlıqlarına  
ehtiyat hissələrinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. İnşaat materiallarının satınalın-

ması.
Lot-2. Torpaqqazan mexanizmlərə, su 

nasoslarına, mexaniki və elektrik avadanlıq-
larına ehtiyat hissələrinin satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olu-
nur ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun 
olaraq göstərilən lotlar üzrə təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış və ikiqat bağlama-
da yazılı təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: – 
aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin 
vaxtında yerinə yetirilməsi, analoji işlərdə 
təcrübəsi və maliyyə vəziyyəti.

Müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi 
üçün tender iştirakçıları lazımi texniki və 
maliyyə imkanlarına malik olmalıdırlar.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi 
və müqayisə edilməsi bal sistemi ilə həyata 
keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün 
maraqlananlar əlaqələndirici şəxsə müraciət 

edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Babayev Zülfüqar 

Səftər oğlu, telefon: 0-22-335-02-29.
Maraqlananlar əsas şərtlər toplusunu aşa-

ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını köçürdükdən 
sonra göstərilən ünvandan ala bilərlər.

Yevlax rayonu, Xanabad kəndi, Şirvan 
Meşə Meliorasiya İdarəsi.

İştirak haqqı lot-1 - 55 manat və lot-2- 45 
manatdır.

 İddiaçılar iştirak haqqını aşağıdakı hesa-
ba köçürməlidirlər:

Təşkilat: Şirvan Meşə Meliorasiya 
İdarəsi

VÖEN:2200151231
Yevlax YXO
H\h: 33205019449716753268
 VÖEN: 2200103611
Bank. ABB ASC-nin Yevlax filialı
 Kod: 509277
M\h: 0137010002944
SWİFT BİK: İBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 
sənədi;

- iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitlər;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 
imkanları haqqında məlumat;

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
borcların olmaması barədə arayış;

- tender təkliflərinin təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən 30 bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

- tender təklifi qiymətinin 2 faizi 
həcmində bank zəmanəti (zərflərin açıldığı 
gündən 60 bank günü qüvvədə olmalıdır).

İddiaçılar tələb olunan sənədləri möhürlü 
zərflərdə 7 yanvar 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi Şirvan Meşə Meliorasiya İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər. Bu tarixdən gec təqdim 
edilmiş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçılar tender təklifi və bank 
zəmanətini 15 yanvar 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi təqdim etməlidirlər.

Tender zərfləri 16 yanvar 2019-cu il saat 
11.00-da Şirvan Meşə Meliorasiya İdarəsində 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası 

“Azərsu” ASC
 fərdi mühafizə vasitələrinin və xüsusi geyim formalarının satınalınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

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

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün ten-
der iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki 
imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalma-
ların İdarə Olunması Departamentindən 
(əlaqələndirici şəxs – Ağaəli Mirzəyevdən, 
telefon- 431 47 67/2246) ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat: “Azərsu” ASC
VÖEN: 9900001751
Bank: “Kapital Bank”ASC-nin 1 saylı 

Nəsimi filialı
Kod: 200112
VÖEN: 9900003611
M/h: AZ37NABZ 

0135010000000001944

S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h: AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət (tender komissiyasının adına);
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldı-

ğı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 2 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı 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.

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

Tender proseduru “Dövlət 
 satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
20 dekabr 2018-ci il saat 18.00-a qədər, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 27 dekabr 
2018-ci il saat 16.00-a qədər Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin 
Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunma-
sı Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 28 dekabr 2018-
ci il saat 16.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Yuxarı Şirvan Kanalı İstismarı İdarəsi
 2019-cu ildə təmir işləri üçün inşaat materialları və torpaqqazan 

mexanizmlərə, mexaniki və elektrik avadanlıqlarına ehtiyat 
hissələrinin satınalınması ilə əlaqədar
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot – 1. İnşaat materiallarının satınalın-

ması.
Lot – 2. Torpaqqazan mexanizmlərə, 

mexaniki və elektrik avadanlıqlarına ehtiyat 
hissələrinin satınalınması.

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

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot -1 
üçün 55 (əlli beş) manta və lot- 2 üçün isə 
45 (qırx beş) manat məbləğdə iştirak haq-
qını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Yevlax rayonu, Xanabad kəndi, 
Yuxarı Şirvan Kanalı İstismarı İdarəsindən 
(əlaqələndirici şəxs- Ə.Ş.Abbasovdan, telefon 
022-335 -03-00 ) ala bilərlər.

Yevlax YXO

H/h : 2355003
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod : 210005
VÖEN : 2200134801
Bank: ABB ASC-nin Yevlax filialı
Müxbir hesab :AZ 85 NABZ 

0136010000000300944
SWİFT BİK CTREAZ22
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 

30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifinin dəyərinin 1 faiz 

həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haq-
qında 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 uyğunluq 
sertfikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olumalıdır (xarici 
dildəki tenderlər Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender prosedurunda iştirak üçün 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Qanunun 
6-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 
müvafiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki 
və maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə 
səriştəsi, etibarlığı və.s barədə müvafiq 
sənədlər təqdim edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 7 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a kimi, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 
15 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər Yuxarı 
Şirvan Kanalı İstismarı İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan geç təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaq.

İddiaçıların təklifləri 16 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsi 
2019-cu ildə istismar tədbirləri üçün mal-materialların və 

ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Əsaslı və cari təmir işlərində lazım 

olan mal və materialların satınalınması.
Lot-2. Mexanizmlər və nəqliyyat vasitələri 

üçün ehtiyat hissələrinin satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış, 
ikiqat bağlamada yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşağıda-
kı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

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

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər hər 
bir lot üçün 50 (əlli) manat məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olun-
muş əsas şərtlər toplusunu Beyləqan 
şəhəri, S.İmrəliyev küçəsi 14 nömrəli 
ünvanda yerləşən Beyləqan Suvarma 
Sistemləri İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs: 
F.H.Rüstəmov, telefon: 021-22 -52-8-34) ala 
bilərlər.

Beyləqan YXO
Beyləqan SSİ

H/h :AZ 44CTRE00000000000002354101
Büdcə səviyyəsi, fond 7
Büdcə təsnifatı kodu - 142319
Beyləqan SSİ - VÖEN: 3900245141
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod: 210005
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
SWİFT BİK CTREAZ22
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 30 

bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin dəyərinin 1 faiz həcmində 

bank təminatı ( zərflərin açıldığı tarixdən 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haq-
qında 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 uyğunluq 
sertifikatları.

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

Tender prosedurunda iştirak üçün “Dövlət 
satınalmaları haqqında ” Qanunun 6-cı 
maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq müva-
fiq sahədə peşəkarlığı, təcrübəsi, texniki və 
maliyyə imkanları, işçi qüvvəsi, idarəetmə 
səriştəsi, etibarlığı və s. barədə müvafiq 
sənədlər təqdim edilməlidir.

 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 7 yanvar 
2019-cu il saat 18.00-a kimi, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 15 yanvar 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
Beyləqan Suvarma Sistemləri İdarəsinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaq.

İddiaçıların təklifləri 16 yanvar 2019-cu 
il saat 11.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10 oktyabr 2018-ci il tarixli 

nömrəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Neft Fondu (ARDNF) tərəfindən malların, işlərin və 
xidmətlərin satınalınması məqsədilə 2 lotdan ibarət 
dərc edilmiş kotirovka sorğusunda lot-1 üzrə “Global 
Consulting’’ MMC və lot-2 üzrə “Politreyd FH’’ 
MMC qalib olmuşdur. Qalib şirkətlərlə lot-1 üzrə 
2018-ci il noyabrın 22-də və lot-2 üzrə isə 2018-ci 
il noyabrın 26-da müvafiq satınalma müqavilələri 
imzalanmışdır.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 20 oktyabr və 1 

noyabr 2018-ci il tarixli nömrələrində 
Lerik Rayon İcra Hakimiyyətinin 2018 
– ci ildə Lerik şəhərində 48 mənzilli 
yaşayış binasının tikintisi işlərinin 
yerinə yetirilməsinin satınalınması ilə 
əlaqədar dərc edilmiş tenderlərində 
layihə - smeta sənədlərinin tam hazır ol-
madığı üçün tender təkliflərinin və təklif 

təminatlarının qəbulu vaxtı 13 dekabr 
2018-ci il saat 18.00-a, təkliflərin açılışı 
isə 14 dekabr 2018-ci il saat 12.00-a 
dəyişdirilmişdir.

Əlaqələndirici şəxs - Lerik Rayon 
İcra Hakimiyyətinin sektor müdiri-baş 
mühasib Asiman Tağızadə (telefon 
(025) 274 49 51). 

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı 

İstehsalat Birliyi 
 2018-ci ildə proqram auditinin  

keçirilməsi işlərinin satınalınması üçün

KOTİROVKA SORĞUSU 
ELAN EDİR

Kotirovka sorğusunda iştirak etmək üçün sənədlər 
2018-ci il dekabrın 5-dək Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyində (Gəncə, 
Mir Cəlal Paşayev küçəsi 57) qəbul edilir.

Telefon: 022 253 92 22.

“Azərkosmos” ASC 
“Azersky” peykinin idarəetmə infrastrukturunu təşkil edən 
avadanlıqların ehtiyat hissələrinin satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
“Azərkosmos” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

(bundan sonra “Azərkosmos” ASC) “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununa uyğun olaraq 
“Azersky” peykinin idarəetmə infrastruk-
turunu təşkil edən avadanlıqların (server) 
ehtiyat hissələrinin satınalınması üçün açıq 
tender keçirir və bu sahədə xidmət göstərən 
şirkətləri tenderdə iştiraka dəvət edir.

Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində olmalıdır.

Tenderdə iddiaçı kimi iştirak və tenderin 
əsas şərtlər toplusunu əldə etmək istəyənlər 
aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

-şirkətin tam adı, hüquqi statusu, 
rekvizitləri haqqında məlumat və təsis 
sənədləri;

-şirkətin son bir ildəki (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank 
tərəfindən verilmiş arayış; 

-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.

Qeyd olunan sənədlər 19 dekabr 2018-ci 

il saat 18.00-a qədər təqdim olunmalıdır.
Tenderdə iştirak etmək üçün müraciət 

edənlərin satınalma müqaviləsini bağla-
maq səlahiyyəti olmalı, maliyyə durumu 
qənaətbəxş olmalı, müvafiq sahədə təcrübəsi 
olmalı, texniki, maliyyə və işçi qüvvəsinə, 
idarəetmə səriştəsinə malik olmalı, 
Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəlikləri olmamalı, 
 satınalma prоsedurlarının başlanmasından 
əvvəlki 5 il ərzində özünün, habelə işlərini 
idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar 
fəaliyyətləri, yaхud satınalma müqaviləsinin 
bağlanması üçün iхtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə 
məhkum оlunmaması, yaхud оnların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul оlmasının 
məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi 
vacibdir. 

Tenderdə iştirak haqqı 165 (yüz altmış 
beş) manatdır və heç bir halda geri qaytarıl-
mır. Tenderdə iştirak haqqı “Azərkosmos” 
ASC-nin aşağıdakı bank hesabına 
ödənilməlidir:

Bankın adı: “Azərpoçt” MMC PF1
Bankın kodu: 691011
VÖEN: 9900037711
M/h: AZ-

76NABZ01350100000000094944
H/n: AZ77AZ-

PO91015461200420100090 
S.W.I.F.T. AZPOAZ22
Tender təklifinin qüvvədə olma müddəti 

- 30 (otuz) bank günüdür.
Tender təklifinin təminatı.
Bank zəmanətinin məbləği tender 

təklifinin ümumi qiymətinin ən azı 1 faizi (bir 
faiz) məbləğində, bank zəmanətinin qüvvədə 
olma müddəti isə tender təklifinin qüvvədə 
olma müddətindən ən azı 30 bank günü çox 
olmalıdır. 

 İcra müddəti
Müqaviləni imzalayacaq qalib şirkət 

müqavilə imzalandığı gündən başlayaraq  
1 (bir) iş günü ərzində müqavilənin icrasına 
başlamalıdır.

Tender təkliflərinin seçilməsi zamanı 
üstünlük verilən şərtlər

Qalib iddiaçı, tender təklifinin və 
iddiaçının tenderin əsas şərtlər toplusu-
na uyğunluğunun dəyərləndirilməsi və 
tender təkliflərinin bir-biri ilə müqayisəsi 
nəticəsində maliyyə və ixtisas meyarları 
əsasında seçiləcəkdir.

Tender təklifi (bank zəmanəti ilə birgə) 
26 dekabr 2018-ci il Bakı vaxtı ilə saat 
18.00-a qədər “Azərkosmos” ASC-yə (ünvan: 
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 
AZ1000, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 72, M5) 
təqdim edilməlidir.

Tender proseduru 27 dekabr 2018-ci il 
Bakı vaxtı ilə saat 11.00-da “Azərkosmos” 
ASC-nin böyük iclas zalında (yuxarıda qeyd 
olunan ünvanda) başlayacaqdır.

Tender barədə əlavə məlumat almaq 
üçün “Azərkosmos” ASC-yə müraciət etmək 
lazımdır.

a) elektron poçtla:
samaddin.asadov@azercosmos.az
Tender komissiyasının sədri - Saməddin 

Əsədov
jeyhun.aliyev@azercosmos.az
Satınalmalar üzrə mütəxəssis – Ceyhun 

Əliyev
b) telefonla: (+994) 012 5650055

 � Bu il özbək dramaturgiyasının banisi, 
tərcüməçi, pedaqoq, tanınmış ədəbiyyat nümayəndəsi, 
azərbaycanlı Maqsud Şeyxzadənin yubileyidir

Tanınmış dramaturqun 110 
illiyi münasibəti ilə Daşkənddə və 
Bakıda beynəlxalq elmi konfrans-
lar, habelə Maqsud Şeyxzadəyə 
həsr olunmuş “İki xalqın iftixarı” 
adlı sənədli filmin və “Özbək şeir 
çələngi” adlı kitabın təqdimatı 
keçiriləcəkdir.

Dekabrın 14-də Daşkənddə 
keçiriləcək tədbir Özbəkistandakı 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzi, Özbəkistan 
Milli Elmlər Akademiyasının 
Nəvai adına Ədəbiyyat İnstitu-
tu, habelə M.Şeyxzadənin uzun 
illər fəaliyyət göstərdiyi Nizami 
adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin təşkilatçılığı və 
Özbəkistan–Azərbaycan Dost-
luq Cəmiyyətinin dəstəyi ilə 
keçiriləcəkdir.

Elmi konfransda Özbəkistan 
elminin, görkəmli simaları – 
akademiklər Naim Kərimov, 
Baxtiyar Nazarov, tanınmış 

ədəbiyyatşünas alimlər Nurbay 
Cabbarov, Hamidulla Hamidi, 
Hamidulla Boltabayev, Baba-
xan Şərif və başqaları məruzə 
edəcəklər.

Öz fəaliyyəti ilə iki xalq 
arasında dostluq körpüsü yaradan 
görkəmli dramaturq Maqsud 
Şeyxzadənin yubileyi ədibin 

vətəni Azərbaycanda da geniş 
qeyd olunacaqdır.

Heydər Əliyev adına 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, 
Azərbaycanın “Kaspi” qəzeti 
və təhsil şirkəti ilə birgə təşkil 
olunacaq yubiley tədbiri Bakıda 
Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində 

keçiriləcəkdir.
Tədbirlər çərçivəsində 

Maqsud Şeyxzadənin həyat və 
yaradıcılığına həsr olunmuş 
sənədli materialların, həm də bədii 
parçaların yer alacağı “İki xalqın 
iftixarı” adlı sənədli film nümayiş 
etdiriləcəkdir.

Özbəkistandakı Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzindən 

verilən məlumata görə, Maqsud 
Şeyxzadənin anadan olmasının 
110 illiyi ilə əlaqədar mərkəzin 
layihəsi ilə Daşkənddə çap 
olunmuş “Özbək şeir çələngi” 
adlı kitabda şairin “Bir za-
manlar”, “Bahar yağışı” adlı 
şeirləri Azərbaycan və özbək 

dillərində yer almışdır. Maq-
sud Şeyxzadə özbək klassik 
əbədiyyatını öyrənmiş, tədqiq 
etmiş, özbək əbədiyyatı ta-
rixini, ədəbiyyatşünaslıq 
nəzəriyyəsini təkmilləşdirmiş və 
onu yeni-yeni elmi axtarışlar-
la zənginləşdirmişdir. Maqsud 
Şeyxzadə yaradıcılığının zirvəsi 
onun dramaturgiyası hesab olunur.

O, özbək xalqının qəhrəmanı 
Cəlaləddin Mənguberdi, hökm-
dar Mirzə Uluğbəy kimi tarixi 
şəxsiyyətlərə dair yaratdığı 
əsərlərlə özbək dramaturgiyasının 
əsasını qoyub, “Daşkəndnamə” 
kimi ölməz əsərlər yaratmışdır. 
Şeyxzadə dünya şöhrətli özbək 
şairi Əlişir Nəvai irsini tədqiq 
edənlərdən biri olmuş və onun 
"Seçilmiş əsərləri"nin bir kitabı 
Nəvaiyə həsr edilmişdir. 

Maqsud Şeyxzadə 
Özbəkistanda böyük tərcümə 
məktəbinin də əsasını qoymuşdur. 
O, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd 
Füzuli, M.F.Axundov, A.S.Puşkin, 
M.Lermantov, V.Şekspir, İ.Höte, 
C. Bayron, Ş.Rustaveli və bir 
sıra digər dünya klassiklərinin 
əsərlərini özbək dilinə tərcümə 
etmişdir. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

İki xalqın iftixarı

Milli kino sənətimizin tarixinə qiymətli töhfə
 � Dünən Nizami Kino 

Mərkəzində Əməkdar incəsənət 
xadimi, kinoşünas Aydın 
Kazımzadənin müəllifi olduğu 
“Kino və zaman” kitabının 
təqdimatı oldu.

Kitab “Azərbaycan kinosunun 120 illiyi-
nin qeyd edilməsi haqqında” Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq sərəncamının icrasını 
təmin etmək məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyi 
tərəfindən hazırlanmış tədbirlər planına 
uyğun olaraq çap edilib.

Mədəniyyət Nazirliyinin məsul işçi-
si Almaz Sultanovanın aparıcısı olduğu 
tədbirdə C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasının direktoru Müşfiq Hətəmov 
kitab haqqında məlumat verərək bildirdi ki, 
mütəxəssislər, incəsənət sahəsində təhsil alan 
tələbələr, kinosevərlər üçün nəzərdə tutulan 
kitabda Azərbaycan kino tarixi sistemli şəkildə 
öz əksini tapıb. “Şərq-Qərb” nəşriyyatında çap 
edilən kitab müxtəlif janrlı filmləri beynəlxalq 

mükafatlara layiq görülən “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasının yaradıcılıq yoluna həsr olu-
nub. O deyib ki, Aydın müəllim kinomuzun ta-
rixini, keçdiyi inkişaf yolunu gələcək nəsillərə 
çatdırıb. Kitab sözün əsl mənasında, gələcək 
nəsillər üçün çox böyük məlumat bazası, tədris 
vəsaitidir.

Sonra çıxış edən Mədəniyyət Nazirli-
yinin sektor müdiri Cəmil Quliyev kitabın 
əhəmiyyətindən söz açaraq dedi: “Bu kitabın 

yazılması və nəşri indiki və gələcək nəsillər 
üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Burada 
Azərbaycan kino sənətinin inkişafında bö-
yük xidmətləri olmuş dəyərli kino xadimləri 
haqqında məlumatlar yer alır. Bu nəşrdə Ay-
dın müəllim hər şeyə, elmi və kino prizma-
sından yanaşıb. Kitab 120 illik tarixi canlan-
dırır və gələcək nəsillər üçün rabitə yaradır. 
Kino sənətinin dirçəlməsi və inkişafında ulu 
öndər Heydər Əliyevin böyük xidmətləri 
olub. Bu gün belə nəşrlərin işıq üzü görməsi 
bizim kino irsimizə, mədəniyyətimizə 
böyük hörmətin göstəricisidir”.

Xalq artistiləri Oqtay Mirqasımov, 
Həmidə Ömərova, Xalq rəssamı Arif 

Hüseynov və digər çıxışçılar kitabla bağlı 
fikirlərini bölüşüb, müəllifə yeni yaradıcılıq 
axtarışlarında uğurlar arzulayıblar.

Aydın Kazımzadə kitabın ərsəyə 
gəlməsində dəstəyi olan hər kəsə təşəkkür 
edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”


