
9 aprel 2019-cu il, çərşənbə axşamı 7

 “Azərsu” ASC elektrik mal-materialları və 
avadanlıqların satınalınması məqsədilə 

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Elektrik mal-materialların və 

avadanlıqların satınalınması.
Lot-2. Elektrik kabellərinin 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə 
və maliyyə vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Məmmədyar Musayevdən, 431 47 
67/2288) ala bilərlər.

Hər bir lot üçün iştirak 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 üçün aşağıda-

kı 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 olma-
lıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 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 olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan 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;

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutu-
lan digər sənədlər. 

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 üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 may 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
14 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının “Elm” Nəşriyyatı 
2019-cu ildə malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması məqsədilə

Tender mətbəə xərcləri üzrə 
nəşriyyat planına əsasən 2019-
cu ilin I yarımili üçün nəşriyyat-
poliqrafiya işlərinin satınalınma-
sı məqsədilə keçirilir.

Maraqlananlar 200 (iki yüz) 
manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra tenderin 
əsas şərtlər toplusunu ala 
bilərlər:

Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının “Elm” nəşriyyatı

 VÖEN -1701928961
 Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod- 210005
 VÖEN -1401555071
 M/h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
 SWİFT: CTREAZ2
 H/h- AZ12CTRE 

00000000000004138313
 7-ci fond, maddə 142340
 Ünvan-Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 

28.
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) 

iddiaçı statusu qazanmaq üçün 
tender komissiyasına aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak etmək üçün 

yazılı müraciət;
-iştirak haqqının ödənilməsini 

təsdiq edən bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldı-

ğı gündən sonra ən azı 30 bank 
günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində təklifin bank zəmanəti 
(zərflərin açıldığı gündən 
sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

Malgöndərən (podratçı) haq-
qında tələb olunan sənədlər:

- malgöndərənin (podratçının) 
tam adı, hüquqi statusu, qey-
diyyatdan keçdiyi ölkə, hüquqi 
ünvanı və bank rekvizitləri;

- malgöndərənin (podrat-
çının) hüquqi sənədlərinin 
(nizamnamə, dövlət reyestrindən 
çıxarış, VÖEN) notarial qaydada 
təsdiq edilmiş surəti;

- malgöndərənin (podratçı-
nın) ixtisas göstəricilərinə dair 
məlumat (mətbəə avadanlıqla-

rının və işçilərin siyahısı əlavə 
edilməklə);

- malgöndərənin (podratçının) 
son bir ildəki maliyyə dövriyyəsi 
barədə bank arayışı;

- malgöndərənin (podratçının) 
son bir ildəki maliyyə vəziyyətini 
əks etdirən və vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş vergi 
bəyannaməsi;

- Azərbaycan Respublika-
sında vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olub-
olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından və DSMF-dan 
arayış;

- malgöndərənin (podratçının) 
son üç ildə yerinə yetirilmiş ana-
loji işləri barədə ətraflı məlumat 
(çap olunmuş poliqrafiya 
məhsullarının siyahısı).

Malgöndərənlər (podratçılar) 
1-ci, 2-ci və 5-ci bəndlərdə qeyd 
olunan sənədləri 2019-cu il ma-
yın 10-na qədər tender komissi-

yasına təqdim etməlidirlər.
Tenderlə əlaqədar əlavə 

məlumat almaq üçün maraqla-
nanlar əlaqələndirici şəxs – Xəlil 
Nəbiyevə (telefon 012-539-78-
91) müraciət edə bilərlər.

İddiaçılar tender təklifini 
və təklifin bank zəmanətini 
imzalanıb möhürlənmiş, ikiqat 
bağlanmış zərfdə 21 may 
2019-cu il saat 17.00-dək Bakı 
şəhəri, Hüseyn Cavid prospekti 
115 nömrəli ünvanda yerləşən 
AMEA-nın əsas binasında “Elm” 
nəşriyyatının tender komissiyası-
na təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri 22 may 2019-
cu il saat 10.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

Açılışda iddiaçıların 
səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Qanununun tələblərinə uyğun 
keçiriləcəkdir. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
2018-ci il noyabrın 21-i və dekabrın 4-də Azərbaycan 

Respublikasının Energetika Nazirliyi tərəfindən ölkədə 
dayanıqlı və etibarlı istilik təchizatı sisteminin yaradıl-
ması, istehlakçıların fasiləsiz və keyfiyyətli istilik enerjisi 
ilə təminatı, isitmə məqsədilə istifadə edilən təbii qaz və 
elektrik enerjisi sərfiyyatının azaldılması, enerji resurs-
larından səmərəli istifadə olunması, yanğın və ekoloji 
təhlükəsizliyin təminatından ötrü “Azəristiliktəchizat” ASC-
nin texniki, təşkilati və maliyyə vəziyyətilə bağlı diaqnostik 
araşdırmanın aparılması və optimallaşdırılma tədbirlərinin 
həyata keçirilməsi üçün mərhələli tədbirlər planının hazır-
lanması işlərinin satınalınması məqsədilə dərc olunmuş 
açıq tenderdə Almaniyanın “VPC Sustainable Engineering 
and Consulting” GMBH şirkəti qalib elan edilmiş və qalib 
təşkilatla müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanmışdır.

Tender komissiyası

“Çinar Park” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

10 may 2019-cu il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nərimanov rayo-
nu, Ziya Bünyadov prospekti 1965-ci məhəllədə 5 nömrəli binada 
“Çinar Park” ASC səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir. 

Gündəlikdəki məsələ: 
1. ASC “Xalq” Bankı ilə “Elektroterm” MMC arasında bağlan-

mış kredit müqaviləsinin müddətinin uzadılması ilə əlaqədar həmin 
kredit müqaviləsinin təminatçısı qismində çıxış edən “Çinar Park” 
ASC ilə bağlanmış sonrakı ipoteka müqaviləsinə müvafiq əlavə 
sazişin bağlanmasının təmin edilməsi məsələsi.

Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə əlavə məlumatları (materi-
alları) Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ziya Bünyadov prospekti 
1965-ci məhəllədə əldə etmək olar. 

Əlaqə telefonu- (050) 207 66 41.
Yığıncaqda səhmdarların şəxsiyyətini təsdiqləyən sənədlə 

(nümayəndələr notarial qaydada təsdiq olunmuş etibarnamə və 
şəxsiyyəti təsdiqləyən sənədlə) iştirakı vacibdir.

“Çinar Park” ASC-nin müşahidə şurası

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə 
Nazirliyi Quba Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanası 2019-cu il üçün 
Kotirovka sorğusu elan edir

221200 maddəsi üzrə mətbəə xərclərinin satınalınması.
221310 maddəsi üzrə idarənin digər xərclərinin 

 satınalınması. 
224700 maddəsi üzrə kommunal və kommunikasiya 

xidmətlərinin satınalınması.
311220 maddəsi üzrə digər maşın və avadanlığın 

 satınalınması.
Kotirovka təklifi əsli və surəti yazılmış 2 nüsxə olmaqla 

2019-cu il aprelin 10-dək qəbul edilir. Təkliflərin açılışı 11 aprel 
2019-cu il saat 15.00-da keçiriləcəkdir.

 Kotirovka sorğusunda iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri də iştirak edə bilərlər.

Ünvan – Quba şəhəri, Fətəli xan küçəsi 12.
Faks (023) 335-19-70, E-mail:quba rmx.@esehiyye.az 

Satınalınma komissiyası

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 
Akademiyası aşağıdakı kafedralarda 

vakant yerləri tutmaq üçün 
müSABİqə  eLAn  eDİR

İXTİSAS FORTePİAnO KAFeDRASI
Dosent 
Baş müəllim 

KAmeRA AnSAmBLI KAFeDRASI
Professor, fəlsəfə elmləri doktoru 
Dosent, fəlsəfə elmləri namizədi 

meTODİKA Və XüSUSİ PeDAqOJİ HAZIRLIq KAFeDRASI
Dosent 

mUSİqİ nəZəRİYYəSİ KAFeDRASI
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Dosent, sənətşünaslıq namizədi 

FORTePİAnO, ORqAn və KLAVeSİn KAFeDRASI
Dosent 
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

BəSTəKARLIq KAFeDRASI
Dosent, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

SOLO OXUmA Və OPeRA HAZIRLIĞI KAFeDRASI
Baş müəllim 

HUmAnİTAR FənLəR KAFeDRASI
Dosent 
müsabiqə müddəti elan qəzetdə dərc edildikdən sonra bir aydır. 

ərizə və sənədlər müsabiqə haqqında əsasnaməyə uyğun rektorun 
adına bu ünvana göndərilə bilər. Bakı şəhəri, AZ -1014 Ş.Bədəlbəyli 
küçəsi 98.

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 22 fevral 2019-cu il tarixli nömrəsində 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Novruz bayramı tədbirinin təşkili xidmətinin satınalın-
ması ilə əlaqədar dərc edilmiş kotirovka  sorğusunda 
“Torqovıy Dom “Bolşoy Prazdnik-2002” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasında-
kı Nümayəndəliyi qalib elan olunmuş və həmin MMC ilə 
 müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

B İ L D İ R İ Ş
Novruz bayramı və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun yaranmasının 10-cu ildönümü münasibətilə keçirilmiş 
fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlan-
dırılması və bayram tədbirinin təşkili xidmətlərinin satınalması 
(lot-1) məqsədilə 28 yanvar, 9 fevral 2019-cu il tarixlərində 
“Xalq qəzeti”ndə elan verilmiş və “www.tender.qov.az” saytında 
yerləşdirilmişdir.

Açıq tender proseduru 12 mart 2019-cu il tarixdə başa çatmış, 
lot-1 üzrə fiziki şəxs Həsənəliyev Hatif Həsən oğlu qalib hesab edil-
miş və onunla 49981,12 (qırx doqquz min doqquz yüz səksən bir 
manat on iki qəpik) məbləğində satınalma müqaviləsi bağlanmışdır. 

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC mexaniki  
mal-materialların satınalınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər.Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara 
üstünlük veriləcəkdir:

- aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
təcrübə və maliyyə vəziyyəti. 

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkan-
lara 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, 
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 üçün aşağı-

dakı 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 olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 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 
olub-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;

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər. 

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 üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 6 may 
2019-cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 14 may 2019-cu il saat 16.00-a 
qədər Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmala-
rın İdarə Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC polipropilen boru və 
fitinqlərin satınalınması məqsədilə 

Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Polipropilen boruların 

 satınalınması.
Lot-2 .Polipropilen fitinqlərin 

 satınalınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.Təkliflərin qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, təcrübə 
və maliyyə vəziyyəti. 

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

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşa-
ğıdakı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə 
Olunması Departamentindən (əlaqələndirici 
şəxs – Hikmət Qasımovdan, 431 47 67/2249) 
ala bilərlər.

Hər bir lot üçün iştirak 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 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 
 olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 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 olub- 
olmaması haqqında müvafiq vergi orqanın-
dan 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;

- əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutu-
lan digər sənədlər. 

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 üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 6 may 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
14 may 2019-cu il saat 16.00-a qədər Bakı 
şəhəri, Moskva prospekti 67, “Azərsu” ASC-
nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olun-
ması Departamentinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 15 may 2019-cu il 
saat 16.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

BİnəqəDİ

Azərbaycanda iqtisadi inki-
şaf, sabitlik və əhalinin so-
sial rifahının yaxşılaşması 

istiqamətində reallaşdırılan uğurlu 
siyasətin nəticəsidir ki, son illər 
ərzində əhalinin sayı sürətlə artır. 
Hazırda respublikamızda müsbət de-
moqrafik şəraitin mövcudluğu bunun 
bariz ifadəsidir.   

Azərbaycan bir çox sahələrdə olduğu 
kimi, əhalinin sayının dinamik şəkildə 
artması baxımından da nümunəvi 
ölkədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, dün-
yanın bir çox dövlətlərində bu sahədə 
vəziyyət heç də ürəkaçan deyil, hətta 
əhalinin sayında azalma müşahidə olu-
nur. Respublikamızda isə əhalinin sayı 
yüksək templə artır. 

Azərbaycanın 10 milyonuncu sakini-
nin dünyaya gəlməsi Binəqədi rayonun-
da da böyük sevinc hissi ilə qarşılanıb. 
Bu münasibətlə rayon icra hakimiyyəti və 
YAP rayon təşkilatının birgə təşkilatçılığı 
ilə keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində 
gənclərin qatıldığı fləşmob maraqla 
qarşılanıb.  

Bundan başqa Xocasən 
qəsəbəsindəki Motodrom adlanan 
yaşayış massivində “Biz 10 milyonluq 
ölkəyik” adlı ağacəkmə aksiyası və 
Heydər Əliyev adına mədəniyyət və 
istirahət  parkında tanınmış incəsənət 
xadimlərinin iştirakı ilə bayram konserti 

keçirilib. Konsert proqramı möhtəşəm 
atəşfəşanlıqla başa çatıb.

SURAXAnI

Azərbaycan Respublikasının 
həyatında baş verən  əlamətdar 
hadisə – əhalinin sayının 10 

milyon nəfərə çatması münasibətilə 
Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti baş-
çısı yanında Şuranın üzvləri, YAP ra-
yon təşkilatının fəalları və ictimaiyyət 
nümayəndələrinin iştirakı ilə tədbir 
keçirilib.

Mərasimdən əvvəl Neftçilər parkın-
da 300 ağac əkilib. Aksiyada 240 nəfər 
iştirak edib.  Daha sonra Suraxanıdakı 
Heydər Əliyev Mərkəzinin qarşısındakı 
meydanda ucalan ulu öndərin abidəsi 
önündə rayon gənclərinin iştirakı ilə “On 
milyon” adlı fləşmob keçirilib.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
adını daşıyan parkda   təşkil olunan 
konsertdə isə tanınmış incəsənət ustala-
rı maraqlı proqramla  çıxış ediblər. 

Konsertin aparıcıları tərəfindən 
aprel ayının xalqımız üçün zəfər ayı 
olduğu vurğulanıb. Bildirilib ki, bu 
günlər Azərbaycan ictimaiyyəti 2016-cı 
ilin aprelində baş vermiş və ordumu-
zun şəksiz qələbəsi ilə nəticələnmiş 
məşhur “dördgünlük müharibə”nin 
– Aprel zəfərinin üçüncü ildönümü-
nü qeyd edir. Ordumuz dünyanın ən 
güclü orduları sırasındadır. Güclənən, 
qüdrətlənən, əhalisinin sayı durmadan 
artan Azərbaycan mənfur düşmənimiz 
üçün daim qorxu mənbəyidir. Ölkəmizdə 
hakimiyyət və xalq arasında monolit bir-
lik var. Xalq Prezidentini sevir. Prezident 
isə xalqın mənafeyini hər şeydən üstün 
tutur. İnsanlar belə bir ölkənin vətəndaşı 
olmaqdan qürur duyurlar. Bayram tədbiri 
atəşfəşanlıqla başa çatıb. 

“Xalq qəzeti”

Biz 10 milyonluq ölkəyik


