
7 dekabr 2019-cu il, şənbə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tələblərinə uyğun olaraq turizm reyestri sisteminin 
qurulması xidmətlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixti-

saslı işçi heyətinə malik mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə 
bilərlər.

Tender iştirakçılarına təklif edi-
lir ki, dövlət satınalmalarının https//
www.etender.gov.az/ vahid internet 
portalına (portal) elektron imzala-
rı vasitəsilə daxil olsunlar və ten-
der haqqında ətraflı məlumatı əldə 
etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdır-
lar. Tenderdə iştirak etmək istəyən 
təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu dövlət satınalmalarının va-
hid internet portalı vasitəsilə əldə edə 
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim 
edə bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471 
H/h – AZ53C-

TRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
İştirak haqqı 500 manatdır. İştirak 

haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
- tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldı-
ğı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi və sosial müdafiə orqanından 
arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti 
haqqında dövlət orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

- iddiaçının ilkin qeydiyyat 
sənədlərinin və onlara edilmiş əlavə 
və düzəlişlərin müvafiq qaydada 
təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam 
adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas 
fəaliyyət yeri göstərilməklə) və 
rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd;

- iddiaçının analoji işlər üzrə iş 
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- digər sənədlər (tenderin əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər 
sənədlər).

 Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 

edilməlidir). Mətnlər arasında fərq 
aşkar olunarsa üstünlük Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal 
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər. 

Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı 
almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət 
etmək olar. 

Əlaqələndirici şəxs- Mehman Bay-
ramov.

Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 
96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə. 

Telefon- +994125058704 (əlavə 
2304); Faks: +994124920592.

E-mail: mehman.bayramov@tou-
rism.gov.az 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən müddəalara 
uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə 
iştirak üçün sənədləri (tender təklifi və 
təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 16 
yanvar 2019-cu il saat 18.00-a, tender 
təklifini və təklifin bank təminatını isə 24 
yanvar 2019-cu il saat 18.00-dək portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 
25 yanvar 2019-cu il saat 12.00-da 
dövlət satınalmalarının vahid inter-
net portalında virtual iclas formatında 
aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər 
bir iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını 
və qiymətləndirilməsini elektron portal 
vasitəsilə izləyə bilər. 

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının 
Tabeliyində “Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə  

Dövlət Müfəttişliyi” Publik Hüquqi Şəxs 
dövlət büdcəsindən kənar təchizat xidmətinın satın alınması ilə əlaqədar 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, Dövlət sa-

tınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid 
internet Portalına elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı 
(əsas şərtlər toplusunu) əldə etsinlər. 

Müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki im-
kanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıda-
kı məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini 
Portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
H\h- AZ16AZRT38050019440033581003
VÖEN- 1201884591
Bank- “Azər-Türk Bank” ASC-nin Bakı filialı
Kod- 504476
VÖEN- 9900006111
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
S.W.İ.F.T- BIK AZRTAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 
edən bank sənədi;

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

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 
təminatı zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 
60 (altmış) bank günü qüvvədə olmalıdır ;

-təminatın qüvvədə olma müddəti tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən ən azı 30 
(otuz) bank günündən çox olmalıdır;

-Azərbaycan Respublikasında vergilərə və 
digər icbari ödənişlərə aid icra vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış; 

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

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

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

rekvizitləri.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunma-

lıdır (xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə 
bağlı sualları internet Portalı vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru 
“Dövlət satınalmaları haqqında” qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 27 dekabr 2019-cu 
il saat 16.00-a və tender təklifi ilə bank təminatı 
sənədlərini isə 10 yanvar 2020-ci il saat 16.00-a 
qədər portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddia-
çıların təklifləri 10 yanvar 2020-ci il saat 16.01-
də açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə 
Portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi 
və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada 
dövlət satınalmalarının vahid internet Portalı 
vasitəsilə aparılır. Həmçinin elanla bağlı ətraflı 
məlumatı Dövlət satınalmalarının vahid internet 
Portalında tapmaq olar.

B İ L D İ R İ Ş
 “Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu” Publik Hüquqi 

Şəxs tərəfindən “1003 Çağrı Mərkəzinin proqram təminatının 
inkişaf etdirilməsi, yeni modulların qurulması, sazlanması, 
istismara verilməsi və 1(bir) illik texniki xidmətin göstərilməsi 
işlərinin satın alınması” üçün portalda yerləşdirilmiş kotirovka 
sorğusu prosedurunun davamından kotirovka təklifi təqdim 
etmiş təşkilatların sayı üçdən az olduğundan “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanunun 11.1 maddəsinə uyğun 
olaraq imtina edilmişdir.

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 23 oktyabr 2019-cu il 

tarixli nömrəsində Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi 
şəxs tərəfindən ofis texnikası üçün ehtiyat 
hissələri və aksesuarların satın alınması 
ilə əlaqədar dərc edilmiş açıq tenderdə 
“ GEFORCE” MMC qalib elan olunmuş və 
həmin şirkətlə 2019-cu il dekabrın 4-də mü-
vafiq satınalma müqaviləsi bağlanmışdır.

Tender komissiyası

 Azərbaycan 
Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi 
2019-cu il noyabrın 12-də yerli qurumlar 

üçün nəqliyyat vasitələrinin təmiri və ehtiyat 
hissələrinin satın alınması məqsədilə ke-
çirdiyi kotirovka sorğusunun qalibi “BAKU 
AUTO” MMC ilə müqavilə bağlamışdır.  

Tender komissiyası

 Azərbaycan 
Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi yanında 
Aqrar Xidmətlər Agentliyi 
2019-cu il noyabrın 12-də aparat üçün 

nəqliyyat vasitələrinin təmiri və ehtiyat 
hissələrinin satın alınması məqsədilə keçirdi-
yi kotirovka sorğusunun qalibi “BAKU AUTO” 
MMC ilə müqavilə bağlamışdır. 

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 10 oktyabr 

2019-cu il tarixli nömrəsində dərc 
edilmiş” Azəristiliktəchizat” ASC-nin 
elanı və 2019-cu il noyabrın 8-də 
elektron portal vasitəsilə 1 lotdan 
ibarət keçirilmiş açıq tenderdə 
tender komissiyasının qərarı ilə 
fziki şəxs Nuruş Dilavər oglu İbayev 
qalib elan edilmişdir. 

Qalib fiziki şəxslə 2019-cu il 
dekabrın 5-də müvafiq satınalma 
müqavilələri imzalanmışdır. 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı” ASC

Şamaxı rayonunda 2500 hektar əkin 
sahəsinin suvarma suyu ilə təminatının 

yaxşılaşdırılması məqsədilə 8 kiçik 
sututarda zəruri təmir-bərpa işlərinin 

aparılması obyekti tərkibində 2019-cu ildə 
1 ədəd sututarda (Göylər sututarı) zəruri 

təmir-bərpa işlərinin aparılması üçün

TƏKLİFLƏR SORĞUSU KEÇİRİR
İddiaçılar tenderin 

əsas şərtlər toplusunu 
“Azərbaycan Meliorasiya 
və Su Təsərrüfatı” ASC-nin 
Tikilməkdə Olan Meliorasiya 
və İrriqasiya Obyektlərinin 
Birləşmiş Müdiriyyətindən 
ala bilərlər. 

Tender təklifi və bank 
təminatı möhürlənmiş, ikiqat 
zərfdə Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 69a nömrəli 
ünvanda Tikilməkdə Olan 

Meliorasiya və İrriqasiya 
Obyektlərinin Birləşmiş 
Müdiriyyətinə 12 dekabr 
2019-cu il saat 17.00-а 
qədər təqdim edilməlidir.

İddiaçıların təklif zərfləri 
13 dekabr 2019-cu il saat 
11.00-da açılacaqdır.

Maraqlanan təşkilatlar 
431-08-64 nömrəli telefonla 
əlaqə saxlaya bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
daxili vəsaiti  hesabına çəkələklərin satın alınması  məqsədilə 

KOTİROVKA SORĞUSU ELAN EDİR
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 153  nömrəli 
ünvana müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs 
Kəmalə Süleymanova, telefon- (012) 310 11 10 daxili 
nömrə 7700.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 9 
dekabr 2019-cu il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə 
yuxarıdakı ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən 

müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri baxıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 9 dekabr 2019-cu il saat 14.30-
da Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 153 nömrəli ünvan-
da (Port Baku Towers) açılacaqdır. İddiaçılar və onların 
səlahiyyətli nümayəndələri  zərflərin açılışı prosedu-
runda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin 

“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyəti

kömürün satın alınması məqsədilə  
kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri, 
Neftçilər prospekti 153 nömrəli ünvana 
müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici şəxs 
– Kəmalə Süleymanova, telefon – (012) 
310-11-10/7700. 

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi 
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb 
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 10 
dekabr 2019-cu il saat 11.00-dan gec ol-
mamaq şərtilə yuxarıdakı ünvana təqdim 

etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec 
təqdim olunan kotirovka təklifləri baxıl-
madan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri 10 dekabr 2019-
cu il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Neftçilər 
prospekti 153 nömrəli ünvanda (Port 
Baku Towers) açılacaqdır. İddiaçılar 
və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Nəsiminin əsərləri  
xarici ölkələrdə nəşr olunur

Kitab Ukraynada 
Azərbaycan Dövlət 
Tərcümə Mərkəzinin 
layihəsi üzrə nəşr edilib.

Xarkov Filarmoniyasının 
əməkdaşı Roman Bayraq-
darın aparıcılığı ilə keçən 
tədbiri giriş sözü ilə açan 
Ukrayna–Azərbaycan Dost-
luğu Cəmiyyətinin rəhbəri 
Murad Ömərov dahi şairin 
yaradıcılığı barədə fikirlərini 
bölüşüb.

Xarkov Pedaqoji Univer-
sitetinin Dünya ədəbiyyatı 
kafedrasının dosenti 
Antonina Yakovlevanın 

Nəsiminin həyat və yara-
dıcılığı haqqında məruzəsi 
dinlənilib.

Soydaşımız,  
 Ukraynanın Xalq rəssamı, 
heykəltəraş Seyfəddin Qur-
banov səfirliyin dəstəyi ilə 
Nəsiminin Kiyev şəhərində 
ucaldılan büstünün açılış 
mərasimindən və Ukrayna-
da “Nəsimi ili”ndə baş tutan 
digər tədbirlərdən bəhs 
edib.

Nəsiminin irsindən daha 
bir kitab isə Beynəlxalq 
Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondunun dəstəyi ilə 

İtaliyada işıq üzü görüb. 
Fondun İtaliyanın “Sand-
ro Teti” nəşriyyat evi ilə 
əməkdaşlığı çərçivəsində 
“Nəsimi poeziyası” kitabı 
italyan dilində çap olunub. 
Kitaba şairin 100-dən çox 
qəzəli və rübaisi daxil 
edilib.

Nəşr Beynəlxalq Türk 
Mədəniyyəti və İrsi Fon-
dunun prezidenti Günay 
Əfəndiyevanın “Nəsimi – 
əbədiyyət üfüqündə sevgi 
günəşi” adlı ön sözü ilə 
açılır. Şeirləri italyan dilinə 
tərcümə edən türkoloq alim 
Marilena Reanın “Nəsimi 
işığı” adlı məqaləsi də 
nəşrdə yer alır.

Kitabın təqdimatının İta-
liyanın müxtəlif şəhərlərində 
keçirilməsi nəzərdə tutulub.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin Xarkov 
şəhərindəki İnformasiya və Mədəniyyət Mərkəzində 
dahi şair İmadəddin Nəsiminin yeni kitabının 
təqdimatı keçirilib. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi 
məlumat yayıb.

Dörd mindən  
artıq ağac əkilib

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC 
mətbuat xidməti bildirib ki, dünən 
onlar Heydər Əliyev Beynəlxalq 
Aeroportu ərazisinin təmizlənmiş 10 

hektar sahəsində 4 mindən artıq ağac 
əkmişlər.

“Xalq qəzeti” 

Mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilə 
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban Əliyevanın ölkəmizdə bir gündə 650 min 

ağacın əkilməsi təşəbbüsünə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Na-
zirliyi və Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
əməkdaşları da qoşulmuşlar.

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 7 dekabr.- S.11.




