
714 yanvar 2018-ci il, bazar

Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanası  
2018-ci il üçün tələb olunan əsaslı təmir işlərinin 

satınalınması məqsədilə
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Əsaslı təmir işlərinin  

satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənmiş və imzalan-
mış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə 
təqdim etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 50 
manat iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu 
Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından ala 
bilərlər.

Təşkilat: Tovuz Rayon YXO
H/h: 32051019448200201182
VÖEN: 7300102661
BANK: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod: 210005 
VÖEN: 1401555071 
M/h: AZ 41 NABZ 

01360100000000003944 
SWİFT CTRE AZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri  

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

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən 

sonra ən azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğun-
luq sertifikatları;

- işləri yerinə yetirmək üçün potensial 

imkanları haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 

tərtib olunmalıdır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 15 fevral 
2018-ci il saat 17.00-a qədər, tender təklifi 
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 23 fevral 2018-ci il saat 17.00-a qədər 
Tovuz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına (ünvan: 
Tovuz şəhəri, Şəhriyar küçəsi, 38) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 26 fevral 2018-ci il saat 
11.30-da qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs:  
Ədalət Mirzəliyev.

Telefon: 02231-5-31-42.
Ünvan: Tovuz şəhəri, Şəhriyar  

küçəsi, 38.

Tender komissiyası

Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi  
Qlobal Fondun İİV Layihəsi çərçivəsində virus yükü analizləri üçün tələb 
olunan reaktivlərin və istismar materiallarının satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir:
Lot-1. Virus yükü analizləri üçün tələb 

olunan reaktivlərin və istismar materialları-
nın satınalınması. 

Mallarla təchiz olunma müddəti – 
2018-ci il ərzindədir.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, öz 
tender təkliflərini möhürlənmiş, imzalan-
mış 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 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı, Nərimanov rayonu, 
C.Hacıbəyli küçəsi, 16/18 nömrəli ünvanda 
yerləşən Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş 
İdarəsindən (əlaqələndirici şəxs:  
Cəfərov Şamil Seyfulla oğlundan, telefon: 
012-567-48-86 (daxili 21) ala bilərlər.

İştirak haqqı ödənilmir.
 İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 

aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tender təklifi (zərflərin açıldığı 
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 orqa-
nından 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 olunma-

lıdır (xarici dildə olan tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).
Üstünlük Azərbaycan dilinə veriləcəkdir.

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 fevralın 20-si saat 18.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 2018-ci il fevralın 27-si saat 
18.00-a qədər, Bakı, Ceyhun Hacıbəyli 
küçəsi, 16/18 nömrəli ünvanda yerləşən 
Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinə 
təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 2018-ci il fevralın 
28-i saat 17.00-da yuxarıda göstərilən 
ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tibb müəssisələrinə 
2018-ci ildə tələb olunan tibbi blankların satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir:
Lot – 1. Tibbi blankların satına-

lınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa 
uyğun olaraq yuxarıda göstərilən 
lot üzrə öz tender təkliflərini 
möhürlənmiş, imzalanmış şəkildə 
ikiqat zərfdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

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

Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Malların təchizatı 
cədvəli hər ay müəyyən edilmişdir və  
2018-ci il dekabrın  30-dək  nəzərdə 
tutulmuşdur.

Tenderin əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.

Tenderlə əlaqədar məlumat 
almaq istəyənlər əlaqələndirici şəxsə 
müraciət edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs: Ş. 
Nəsirova, telefon: 012 565 12 61.

Ünvan: Azərbaycan Respubli-
kası Səhiyyə Nazirliyi,  M. Mirqası-
mov küçəsi, 1A.

Maraqlananlar lot üçün əsas 
şərtlər toplusunu aşağıdakı məbləğdə 
iştirak haqqını ödədikdən sonra yuxa-
rıda göstərilmiş ünvandan ala bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
İştirakçılar iştirak haqqını aşağı-

dakı hesaba köçürməlidirlər.
Azərbaycan Respublikası 

Səhiyyə Nazirliyi
VÖEN: 1400049171
ADI: Dövlət Xəzinədarlıq 

Agentliyi
KOD: 210005
VÖEN: 1401555071

M/h: AZ 41 NABZ 
01360100000000003944

S.W.İ.F.T  BİK: CTREAZ22
H/h:  AZ 81 CTRE 

00000000000002128201
Fond 7 (x/hk 002730)
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İştirakçılar tenderdə iştirak 

etmək üçün 16  fevral 2018-ci il saat 
15.00-a qədər aşağıdakı sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

- tender prosedurunda iştirak 
etmək üçün yazılı müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

- tender təklifinin təminatı 
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 
azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

- iddiaçının son bir illik maliyyə 

vəziyyəti barədə bank arayışı;
- iddiaçının hüquqi statusunu 

təsdiq edən sənədlər: rekvizitləri, 
qeydiyyat şəhadətnaməsinin, 
nizamnaməninin və lisenziyanın 
surəti;

-  iddiaçının potensial imkan-
larının olması haqqında texniki 
məlumat;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
dair öhdəliklərin olub-olmaması 
haqqında arayış.

İddiaçıların tender təklifləri 
Azərbaycan dilində  tərtib olunma-
lıdır.

Tender təklifləri 2 nüsxədə (əsli 
və surəti) tender təklifi dəyərinin 
1%-i həcmində bank təminatı 
ilə birlikdə 27 fevral 2018-ci il  
saat 10.00-a qədər ikiqat zərfdə 
bağlanmış və möhürlənmiş şəkildə 
M.Mirqasımov küçəsi, 1 A nömrəli 
ünvanda yerləşən Azərbaycan Res-

publikası Səhiyyə Nazirliyinə təqdim 
olunmalıdır.

Tender təklifi tender proseduru 
keçirildiyi tarixdən sonra ən azı 30 
bank günü qüvvədə olmalıdır.

Tender təklifi dəyərinin 1 
faizi həcmində bank təminatı tender 
proseduru keçirildiyi tarixdən ən 
azı 60 bank günü qüvvədə olmaqla 
tender təklifi ilə birlikdə təqdim 
olunur. Bank təminatını tender təklifi 
zərfində təqdim etməyən iddiaçının 
tender təklifi etibarsız sayılır və 
qiymətləndirilməyə buraxılmır.

İddiaçıların təklif zərfləri Bakı 
şəhəri, M.Mirqasımov küçəsi, 1A 
nömrəli ünvanda yerləşən Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyində 
28 fevral 2018-ci il  saat 11.00-da 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti 
bоş оlаn vəzifələri tutmаq üçün 

müsаbiqə еlаn еdir
1 Xarici dillər kafedrası (TF) baş müəllim - 1,5 yer

2 Xarici dillər kafedrası (FJF) dosent - 2 yer 
müəllim- 1 yer

3 Xarici dillər kafedrası (BMİF) baş müəllim - 3 yer 
müəllim - 0,5 yer

4 Xarici dillər kafedrası (TMF) dosent - 0,5 yer 
baş müəllim - 2 yer

5 Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası (FJF) baş müəllim - 1,5 yer 
müəllim - 0.5 yer

6 Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası (TF) baş müəllim - 1,5 yer 
müəllim - 1,5 yer

7 Psixologiya kafedrası baş müəllim - 0.5 yer

8 Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrası baş müəllim - 4 yer

9 Xarici ölkələr ədəbiyyatı kafedrası
dosent - 1yer 
baş müəllim - 1 yer 
müəllim - 1,5 yer

10 Azərbaycan dilçiliyi kafedrası dosent - 1yer 
baş müəllim - 1yer

11 Ümumi dilçilik kafedrası baş müəllim - 0,5 yer

12 Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrası dosent - 1 yer

13 Pedaqogika kafedrası dosent - 1 yer 
baş müəllim - 1 yer

14 İnformasiya texnologiyaları kafedrası dosent 1,75 yer

15 Qafqazşünaslıq kafedrası dosent - 1 yer

16 Təlimdə innovasiyalar kafedrası dosent - 0,5 yer

17 Roman dillərinin tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası 
kafedrası dosent - 0,5 yer

Müsаbiqədə iştirаk еtmək istəyənlər sənədlərini  Azərbaycan Respublikası 
təhsil nazirinin  7 avqust  1996-cı il tarixli, 401 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali 
təhsil müəssisələrində professor-müəllim vəzifələrinin tutulması qaydaları haq-
qında” sənədin tələblərinə uyğun  bu elan qəzеtdə dərc оlunduğu gündən 30 gün 
kеçənədək rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana göndərə 
bilərlər.

Bаkı, AZ1014, R.Bеhbudоv küçəsi, 134.
Tеl.: 441-22-78 (daxili - 230)
        441-22-79 (daxili - 230)

Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə,  lazımi 
elmi-pedaqoji, idarəetmə təcrübəsinə, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, həmçinin müvafiq qanunvericiliyin 
tələbləri gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları da iştirak edə bilərlər.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzi  

malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə 2018-ci il üçün
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender 3 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Səhiyyə Nazirliyinin istifadəsində 

olan informasiya sistemlərinin proqram təminatı 
kompleksinə texniki xidmətlərin göstərilməsi.

Lot-2. Səhiyyə Nazirliyi Təcili və 
Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının “113” 
və Bakı şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yar-
dım Stansiyasının “103” dispetçer xidməti məlumat 
mərkəzinə ümumi proqram təminatı və texniki 
baxımdan kömək göstərilməsi.

Lot-3. Nümunəvi tibbi informasiya sisteminə 
texniki xidmət göstərilməsi və inkişaf etdirilməsi.

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, yuxa-
rıda qeyd edilən işlərin yerinə yetirilməsi üçün 
öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə aşağıda göstərilən ünvana 
təqdim etsinlər.

Tenderdə iştirak etmək və əsas şərtlər  
toplusunu almaq məqsədilə iştirakçılar lot  
üçün 300 manat məbləğdə iştirak haqqını 
qeyd olunan hesaba köçürdükdən sonra tender 
sənədlərini Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması 
Mərkəzindən (Bakı şəhəri, M.Mirqasımov küçəsi, 
1a, tel: 596-11-39, əlaqələndirici şəxs:  
Ramil İsmayılovdan) ala bilərlər.

Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması 
Mərkəzi

VÖEN: 1401798401

DXA
Kod: 210005
H/h: AZ 97 CTRE 00000000000002128204
Müxbir hesab: AZ 41 NABZ 

01360100000000003944
S.W.İ.F.T. BİK CTRE AZ 22
VÖEN: 1401555071
Fond 7, maddə 142340
Tenderin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 

dilindədir.
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıda-

kı 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 2 faizi həcmində 

bank təminatı;
- 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;

- iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və 
uyğunluq sertifikatları;

- digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli 

və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haq-
qında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 15 fevral 2018-ci il saat 
16.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 23 fevral 2018-ci il 
saat 16.00-a qədər Səhiyyənin İnformasiyalaşdı-
rılması Mərkəzinə, Bakı şəhəri, M.Mirqasımov 
küçəsi, 1a nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklif zərfləri 26 fevral 2018-ci il 
saat 16.00-da açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC  
diyircəkli yastıqların satınalınması məqsədilə

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Tender iştirakçılarına təklif edilir 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 aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti, 67, “Azərsu” ASC-nin 
Satınalmaların Təşkili və İdarə Olunması 
Departamentindən (əlaqələndirici şəxslər- 
tenderlərin təşkili şöbəsinin rəisi Murad 
Abışevdən, tel: (012) 431 47 67, daxili 1087 
və satınalmalar üzrə mühəndis Məmmədyar 
Musayevdən, tel: (012) 431 47 67, daxili 
2288) ala bilərlər.

İştirak haqqı 300 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 qaytarıl-

mır.
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 açıldığı tarixdən 

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

- tender təklifi dəyərinin 2 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.

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 təminatı istisna olmaqla) 19 fevral 
2018-ci il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 27 fevral 2018-ci il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti, 67, 
“Azərsu” ASC-nin Satınalmaların Təşkili 
və İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

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

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 � Bu günlərdə ABŞ-ın və dünyanın 
ən nüfuzlu ali təhsil ocaqlarından olan 
Kaliforniya Los-Anceles Universitetində (UCLA) 
Azərbaycan Milli Kitabxanası (AMK) ilə həmin 
kitabxana arasında anlaşma memorandumunun 
imzalanması mərasimi keçirilib. Şimali 
Amerikanın 10 ən iri akademik kitabxanasından 
biri olan bu kitab məbədində 9 milyonadək çap 
məhsulu vardır. Bu barədə Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yaymışdır.

Çıxış edən Azərbaycan 
Milli Kitabxanasının direkto-
ru, professor Kərim Tahirov 
AMK ilə UCLA kitabxanası 
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa 
dair memorandumun im-
zalanmasının iki kitabxana 
arasında mütəmadi olaraq 
kitab, informasiya və təcrübə 

mübadiləsinin aparılmasına 
imkan yaradacağını, oxucuların 
zəngin informasiya resursların-
dan istifadə imkanlarını xeyli 
artıracağını qeyd edib. 

Sonra çıxış edən UCLA 
kitabxanasının direktoru 
Virciniya Stil Azərbaycan 
Milli Kitabxanasının UCLA 

kitabxanasının beynəlxalq 
tərəfdaşlarından birinə 
çevrilməsindən məmnunluq 
hissi duyduğunu bildirib. O, 
UCLA kitabxanası və AMK-
nın əməkdaşlığı və birgə 
həyata keçirəcəyi layihələr 
vasitəsilə bütün dünyada 
alim və tələbələrə hər iki ölkə 
haqqında biliklərin daha geniş 
və asan şəkildə çatdırılacağına 
əminliyini ifadə edib.

Azərbaycanın Los-
Ancelesdəki baş konsulu 
Nəsimi Ağayev tədbirdə çıxış 
edərək, UCLA kitabxanasının 
Azərbaycan Milli Kitabxanası-
nın ABŞ-da rəsmi əməkdaşlığa 
başladığı ilk universitet 
kitabxanası olduğunu qeyd 
edib və bu tarixi mərasimdə 

iştirakından məmnun olduğu-
nu bildirib. O, AMK ilə UCLA 
kitabxanası arasında anlaşma 
memorandumunun imzalan-
masının iki kitabxana arasında 
qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa, 
eləcə də hər iki xalqın daha da 
yaxınlaşmasına güclü zəmin 
yaradacağına inandığını qeyd 
edib. 

Çıxışlardan sonra 
Azərbaycan Milli Kitabxa-
nasının tarixi, fəaliyyəti və 
uğurlarını əks etdirən qısa film 

nümayiş etdirilib. Daha sonra 
iki kitabxana arasında anlaş-
ma memorandumu imzalanıb. 
K.Tahirov Azərbaycan Milli 
Ensiklopediyasının artıq nəşr 
olunmuş cildlərini, Azərbaycan 
Milli Kitabxanası haqqında fo-
toalbomu və Azərbaycana aid 
digər kitabları UCLA kitabxa-
nasına təqdim edib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Milli Kitabxanası 
Los-Anceles Universiteti 

kitabxanası ilə əlaqələr qurur


