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7 avqust 2019-cu il, çərşənbə

Hüseyn Seyidzadənin yaradıcılıq otağı açıldı
yib səfərdən imtina etmişdir.
Aydın Kazımzadə çıxışında
“Yenilməz batalyon” filminin ərsəyə
gəlməsindən, Xalq yazıçısı Qılman
İlkin və Hüseyn Seyidzadənin yaradıcılıq əlaqələrindən söz açmışdır.
Qeyd etmişdir, rejissorun yaradıcılıq
imkanları geniş olsa da, cəmi beş
film ərsəyə gətirə bilmişdir.
Xalq artisti, kinorejissor
Oqtay Mirqasımov layihənin
təşəbbüskarlarına minnətdarlığını
bildirərək, Hüseyn Seyidzadəni
qeyri-adi rejissor kimi
səciyyələndirmişdir: “Azərbaycan
kinosu tarixində Hüseyn müəllimin
özünəməxsus xidmətləri var.
O, böyük sənətkar idi. İstərdim
ki, Azərbaycan kinosunun tarixi fənni tədris edilərkən Hüseyn

Tədbirdə çıxış edən kinostudiyanın direktoru, Əməkdar incəsənət
xadimi Müşfiq Hətəmov bildirmişdir
ki, “Azərbaycanfilm”in binası təkcə
istehsal sahəsi deyil, həm də böyük
bir mədəniyyət mərkəzidir ki, burada tarix yaşayır: Bilirsiniz ki, bundan əvvəl görkəmli rejissorlarımız
Rasim Ocaqov və Tofiq Tağızadənin
çalışdığı otaqların açılış mərasimləri
olub. Kinostudiyada muzey-otaqlar
kimi fəaliyyət göstərən bu məkanlar
korifey sənətkarların yaradıcılığı,
iş prosesi barədə təsəvvür yaratmaqla yanaşı, onların xatirəsinin
əbədiləşdirilməsinə xidmət edir.
Əslində, kinostudiyanın hər bir
otağı kino tariximizi özündə yaşadan
məkandır”.

M.Hətəmov yaxın gələcəkdə
unudulmaz kino xadimlərimiz Həsən
Seyidbəyli, Əlisəttar Atakişiyev
və Leyla Bədirbəylinin yaradıcılıq
otaqlarının açılışının da nəzərdə
tutulduğunu, bu ənənənin davam
etdiriləcəyini vurğulamışdır.
Kino tədqiqatçısı, Əməkdar
incəsənət xadimi Aydın Kazımzadə
Hüseyn Seyidzadənin Azərbaycan
kinosundakı xidmətlərindən söz
açmışdır. Bildirmişdir ki, dünyaca
məşhur hind aktyoru və rejissoru
Rac Kapur Bakıya gələndə rejissorun filmlərini izləmiş, çox bəyənmiş
və onu Hindistana dəvət etmişdi.
Hüseyn Seyidzadə isə “Mən hələ öz
ölkəm üçün çox az film çəkmişəm
və xalqıma xidmət etməliyəm”, – de-

Seyidzadənin filmləri dərs vəsaiti
kimi nümayiş olunsun. Hüseyn
müəllimin sənətkar kimi filmlərdə
nizamı, montajı, kadr estetikası tamaşaçını heyran edir. Onun
filmlərinə saxtalıq yaddır və bu,
böyük sərvətdir”.
Kinoşünas, Əməkdar incəsənət
xadimi Ayaz Salayev xatirə otaqları ənənəsinin davamlı olmasını
təqdir etmişdir. Bildirmişdir ki, bu
otaqları ziyarət edən məktəblilər və

“Azərsu” ASC daxili vəsaiti hesabına Nəqliyyat və
Xüsusi Texnika İdarəsinin Saray qəsəbəsində
yerləşən nəqliyyat sexinin ərazisində metal
tordan mühafizə hasarının tikintisi işlərinin yerinə
yetirilməsi üçün metal hasar, darvaza və dirəklərin
satın alınması 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 Departamenti
rəisinin müavini (əlaqələndirici şəxsşöbə rəisi Vüqar Cəfərova, telefon- 431
47 67/2285 və Tural Rzayevə, 431 47
67/2266) müraciət edə bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 15
avqust 2019-cu il saat 15.00-dan gec

olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxılmadan geri
qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASCnin Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67
nömrəli ünvanda 16 avqust 2019-cu
il saat 16.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
və onların səlahiyyətli nümayəndələri
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.
Tender komissiyası

Heyvandarlıq Elmi-Tədqiqat
İnstitutunun “Arıçılıq”Mərkəzi
2019-cu ildə Azərbaycanda milli arı genofondunun bərpası və
yeni hibrid populyasiyaların yaradılmasında damazlıq işinin
süni mayalandırma texnologiyası əsasında sair xərclərin və
avadanlıqların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 2 (iki) lot üzrə keçirilir.
Lot–1. Başladıcı, bəsləyici, damazlıq arı
ailələrinin və sair xərclərin satın alınması.
Lot–2. Avadanlıqların satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər
aşağıda göstərilən məbləğdə iştirak haqqını
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu
Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 145
nömrəli ünvandan ala bilərlər.
İştirak haqqı hər bir lot üçün 40 manatdır.
Təşkilat- Heyvandarlıq Elmi -Tədqiqat
İnstitutunun “Arıçılıq” Mərkəzi
H \h- AZ36CTRE00000000000002180615
VÖEN- 2303317391
Büdcə səviyyəsinin kodu- 3
İqtisadi təsnifat kodu- 0141
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005

Bankın VÖENi- 1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T. Bik: CTREAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 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 müddətində
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində
(təklifin təminatı) bank təminatı (zərflərin
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində 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 il ərzində fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş
maliyyə hesabatının surəti;

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

 Azərbaycan Respublikasının Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi və Baş Prokurorluğu Qəbələ
rayonunun Zərgərli kəndində toy məclisində baş
verən kütləvi zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı birgə
məlumat yayıblar.
Hər iki qurumun mətbuat
xidmətlərinin AZƏRTAC-a daxil
olan birgə məlumatında bildirilir ki, avqustun 5-də Qəbələ
rayonunun Zərgərli kəndində
Həsən Əsgərovun həyətində
təşkil olunmuş toy məclisində
iştirak edən təxminən 500
qonaqdan 89-u (19-u qadın,
8-i yetkinlik yaşına çatmayan)
qida zəhərlənməsi diaqnozu

ilə müalicə müəssisələrinə
müraciət edib.
Rayon polis şöbəsinin
və prokurorluğunun
əməkdaşlarının, eləcə də
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şəki regional bölməsinin
əməkdaşlarının iştirakı ilə
dərhal hadisə yerinə baxış keçirilib. Toy məclisində verilmiş
ayrı-ayrı qida məhsullarından

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti
haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və
rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq edilmiş
surətləri);
- tender təklifini və satınalma müqaviləsini
imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd;
- iddiaçının müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları;
- iddiaçının işləri yerinə yetirmək üçün
potensial imkanları və maddi-texniki bazası
haqqında yazılı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
təminatı istisna olmaqla) və iş qrafikini 4
sentyabr 2019-cu il saat 17.00-dək, tender
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat
zərflərdə 19 sentyabr 2019-cu il saat 17.00-dək
Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 145
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.
Təklif zərfləri 20 sentyabr 2019-cu il saat
10.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda
açılacaqdır.
İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər (iştirakla bağlı müvafiq sənədi
təqdim etdikdə).
Əlaqələndirici şəxs- Musa Şərif oğlu
Məmmədov, telefon- 0-22-265-03-32.

Tender komissiyası

Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ və Oğuzda yol kənarında tikintisi nəzərdə tutulan 4 (eynitipli) sanitar
qovşağın layihələndirilməsi işlərinin satın alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
faks- 492 05 92.)
3. Kotirovka təklifi tələb olunan
formada hazırlanaraq üzərində
hüquqi şəxsin adı və ünvanı
göstərilməklə möhürlənmiş qapalı
zərfdə 22 avqust 2019-cu il saat
18.00-a qədər Bakı, Nizami küçəsi
96 E, Landmark I, 3-cü mərtəbəyə
Dövlət Turizm Agentliyinə təqdim
olunmalıdır. Göstərilən vaxtdan gec

“Qayınana” bədii filmləri bu gün də
tamaşaçıların sevə-sevə izlədiyi
ekran əsərləridir.
Görkəmli rejissor, həmçinin
“Sovqat” (rejissor H.Bədəlovla birgə)
qısametrajlı bədii, “Əbədi Odlar diyarı” və “Doğma xalqımıza” (rejissor
Y.Fridlə birgə) sənədli filmlərinin
müəllifidir.

FHN-in mətbuat xidmətindən aldığımız
məlumatda deyilir ki, nazirliyin 112 qaynar xəttinə Bakıda güclü küləyin
yaratdığı fəsadlar və dağıntılarla bağlı
müxtəlif xarakterli müraciətlər daxil olub.
Həmin müraciətlərə əsasən avqustun
5-də nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə
Xidmətinin xilasedici qrupları müxtəlif səpkili
xilasetmə və təhlükəsizlik əməliyyatları
həyata keçiriblər. Həmin tarixdə Bakının
Nərimanov, Nəsimi və Yasamal rayonlarında
ağacların aşması nəticəsində sakinlərin
piyada və avtonəqliyyat vasitələri ilə sərbəst
hərəkəti məhdudlaşıb. Hadisə yerinə gedən
xilasedici qruplar təhlükəsizlik qaydalarına
riayət etməklə ağacların qırılmış hissələrini

doğrayaraq kənara çəkib və vətəndaşların
təhlükəsiz hərəkətini təmin ediblər.
Bundan əlavə, paytaxtın Səbail
rayonunda yerləşən Azərbaycan Dövlət
Musiqili Teatrının binasının damında dəmir
şiferin qopması nəticəsində bina sakinləri
üçün təhlükəli vəziyyət yaranıb. Xilasedicilər
təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə dəmir
şiferi kəsib kənarlaşdıraraq vətəndaşların
təhlükəsizliyini təmin ediblər. Həmçinin
Nəsimi rayonu ərazisində çoxmənzilli
yaşayış binasının damında külək nəticəsində
alkaponun bir hissəsinin qoparaq asılı
vəziyyətdə qalması bina sakinlərinin həyatı
üçün təhlükə yaradıb. Xüsusi Riskli Xilasetmə
Xidmətinin xilasediciləri yeddimərtəbəli
yaşayış binasının damına çıxaraq alkaponu
kəsib kənarlaşdıraraq təhlükəsizliyi təmin
ediblər.

Qəbələ rayonunda toy məclisində baş verən
kütləvi zəhərlənmə ilə əlaqədar cinayət işi başlanıb

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
1. Kotirovka sorğusunda yüksək
keyfiyyətli təşkilati işləri həyata
keçirən rezident və ya qeyri-rezident
hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər.
2. Kotirovka sorğusunun əsas
şərtlər toplusunu əldə etmək üçün
iddiaçılar Bakı,Nizami küçəsi 96
E, Landmark I, 3-cü mərtəbəyə
müraciət edə bilərlər. (əlaqə
telefonları- 505 87 04 (əlavə 2304), 

“Azərbaycanfilm” kinostudiyasında
çalışan gənc rejissorlar bilməlidirlər
ki, bura, həqiqətən, bir sənət
məbədidir. Bu otaqlarda neçə-neçə
korifey insanların düşüncələri, sevəsevə izlədiyimiz filmlərin yaranma
tarixçələri yaşayır.
Sonda Müşfiq Hətəmov kino
sahəsinə göstərdiyi diqqət
və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirmişdir.
Vurğulamışdır ki, ənənələri olan
Azərbaycan kinosu daim yaşayacaq
və bu sənətdə iz qoyan sənətkarların
məktəbi gənc nəsillər tərəfindən
davam etdiriləcək.
Məlumat üçün bildirək ki, Hüseyn
Seyidzadənin ekran həyatı verdiyi
“O olmasın, bu olsun”, “Koroğlu”
“Yenilməz batalyon”, “Dəli Kür”,

FHN Bakıda güclü küləyin yaratdığı
fəsadlarla bağlı məlumat yayıb

təqdim olunan zərflər açılmadan geri
qaytarılacaqdır.
Zərflərin açılışı ilə bağlı tender
komissiyasının iclası 23 avqust
2019-cu il saat 11.00-da Bаkı şəhəri,
Nizami küçəsi 96 E, Landmark
I, 3-cü mərtəbədə Dövlət Turizm
Agentliyinin ofisində keçiriləcəkdir.

Tender komissiyası

nümunələr qablaşdırılaraq götürülüb və digər zəruri istintaq
hərəkətləri yerinə yetirilib.
Fakta görə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin
200.3-cü (bilə-bilə pis
keyfiyyətli məhsulların istehsalı, satışa buraxılması və
ya belə məhsulların satışı,
onların keyfiyyətsiz olmasının
gizlədilməsi ehtiyatsızlıqdan
zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır və ya ağır zərər
vurulmasına səbəb olduqda)
və 314.1-ci (səhlənkarlıq)
maddələri ilə cinayət işi başlanıb, insanların zəhərlənmə
səbəblərinin və digər halların

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə
müvafiq ekspertizalar təyin
edilib.
İlkin araşdırma zamanı
müəyyən olunub ki, qonaqlar
toy məclisində müxtəlif qida
və içki məhsulları (kabablar,
toyuq əti, salatlar, qarpız,
üzüm, düşes, kompot və sair)
qəbul etdikdən sonra halları
pisləşib, dərhal rayon mərkəzi
xəstəxanasına və Qəbələ
Rayon Müalicə Diaqnostika
Mərkəzinə müraciət ediblər.
Hadisə zamanı zərər
çəkmiş şəxslərin xəstəxanalara
yerləşdirilməsi təmin olunub.
Onlardan 88-i ilkin tibbi yardım

Sumqayıt Şəhər Təcili
Tibbi Yardım Xəstəxanası
2019-cu il üçün tələb olunan digər maşın və
avadanlıqların satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Digər maşın və avadanlıqların satın
alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,öz
tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim
etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyənlər aşağıdakı məbləğdə iştirak
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin
əsas şərtlər toplusunu Sumqayıt şəhəri,
9- cu məhəllə, Mehdi Hüseynzadə küçəsi 11
nömrəli ünvandan Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi
Yardım Xəstəxanasından ala bilərlər.
İştirak haqqı 100 manatdır.
Təşkilat - Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi
Yardım Xəstəxanası
Sumqayıt YXO
VÖEN-2900558851
H\h - AZ98
CTRE00000000000002126634
Büdcə təsnifatı kodu –142340
Büdcə səviyyəsinin kodu –7Y

mır.

DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIĞI AGENTLİYİ
KOD – 210005
VÖEN - 1401555071
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S. W. I. F. T. BİK- CTREAZ 22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı
sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak üçün ərizə;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən
sonra ən azı 30 bank günü müddətində
qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində
(təklifin təminatı) bank zəmanəti (zərflərin
açıldığı gündən sonra ən azı 60 bank günü
müddətində qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;

Xocavənd Rayon Kommunal
Müəssisələri Kombinatı
2019-cu il üçün yumşaq inventar, yataq
ləvazimatları və xüsusi geyimlərin satın
alınması məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir
Əlaqələndirici şəxs- Namazov Elxan Əkbər oğlu.
Əlaqə telefonu- 051- 999-86-84.
Ünvan- Beyləqan rayonu, Xocavənd rayonunun Xocavənd
qəsəbəsi.

göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Bir nəfərin müalicəsi stasionar şəraitdə davam etdirilir.
Hazırda iş üzrə təqsirkar
şəxslərin dairəsinin
müəyyənləşdirilərək
məsuliyyətə cəlb olunmaları
istiqamətində zəruri istintaq
hərəkətləri davam etdirilir.
Birgə məlumatda xüsusi vurğulanıb ki, qida
təhlükəsizliyinə və qida
məhsulları istehlakçılarının
hüquqlarının pozulmasına
yönəlmiş qanun pozuntularının qarşısının alınması
istiqamətində bundan sonra da
ən ciddi tədbirlər görüləcək.

- 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 uyğunluq
sertifikatları;
- işləri yerinə yetirmək üçün potensial
imkanları haqqında məlumat.
İddiaçıların sənədləri Azərbaycan dilində,
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır.
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir).
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank
zəmanəti istisna olmaqla) 9 sentyabr 2019-cu
il saat 17.00- dək, iş qrafiki , tender təklifi
və bank zəmanətini isə möhürlənmiş, ikiqat
zərfdə 16 sentyabr 2019-cu il saat 17.00dək Sumqayıt Şəhər Təcili Tibbi Yardım
Xəstəxanasına (ünvan – Sumqayıt şəhəri,
9- cu məhəllə , Mehdi Hüseynzadə küçəsi 11)
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqlar.
Təklif zərfləri 17 iyun 2019- cu il saat
12.00- da yuxarıda qeyd olunan ünvanda açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.
Əlaqələndirici şəxs- Amil İsmayılov.
Telefon- (018) 65-5-87-12, mobil (055483-33-23).
Ünvan- Sumqayıt şəhəri, 9- cu məhəllə,
Mehdi Hüseynzadə küçəsi 11, Təcili Tibbi
Yardım Xəstəxanası

Tender komissiyası

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 18 və 31 iyul 2019-cu il tarixli
nömrələrində Gənclər və İdman Nazirliyinin fransız
dilində “Qarabağ – əcdadlarımızın mirası” sənədli filminin istehsalı, “Google Arts & Culture “onlayn platformasında Qarabağın mədəni irsi ilə bağlı sərgilərin təşkilinin
satınalınması məqsədilə dərc olunmuş açıq tender
proseduru maliyyə vəsaitinin çatışmaması səbəbindən
ləğv olunur.
Tender komissiyası

