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Cənubi Koreyada
Azərbaycan xalçası toxunur

ilə təyinatını C.Cabbarlı
adına “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasına alıb.
İnstitutu bitirəndən, yəni
1966-cı il sentyabrın 5-dən

izami Kino Mərkəzində tanınmış kinorejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Fikrət
Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr edilmiş
xatirə gecəsi keçirilib.

Kinorejissor Fikrət Əliyevin
80 illiyi qeyd olundu
qonşuluğunda idi. Fikrət də
uşaqlığından onunla tez-tez
görüşər, rejissorun kino
sənəti ilə bağlı söhbətlərini
maraqla dinləyərdi. Elə
Fikrətdə kinematoqrafiyaya
həvəsi də H.Seyidbəylinin
bir-birindən maraqlı
söhbətləri oyatmışdı. Həmin

Mədəniyyət Nazirliyinin
təşəbbüsü ilə təşkil edilən
xatirə gecəsində Fikrət
Əliyevin sənət dostları,
doğmaları, yaxınları iştirak
ediblər. Kinorejissorun 80
illiyi münasibətilə çəkilmiş
yeni film nümayiş olunub.
Tədbirdə
“Azərbaycanfilm”
kinostudiyasının direktoru,
Əməkdar incəsənət xadimi
Cəmil Quliyev, Xalq artisti
Xamis Muradov, Əməkdar
artist Elxan Qasımov,
sənədli filmlər rejissoru Tofiq
Məmmədov çıxış edərək
rejissorun özünəməxsus
yaradıcılığından söz açıb,
xatirələrini bölüşüblər.
Bildirilib ki, o, qızıl
qumlu, bağ-bağatlı Abşeron
torpağında böyümüşdü.
Bu, həmin Abşeron torpağı
idi ki, sonralar rejissor bir
çox filmlərində məhz oranın
təbiətindən, insanından
bəhs edib. Çünki oranı,
o insanları daha yaxşı
tanıyır, psixologiyalarını
yaxşı bilirdi. Ailəsinin
bağı Pirşağıda, görkəmli
yazıçı və kinorejissor
Həsən Seyidbəyligilin

illərdən -- uşaqlığından
arzusu rejissor olmaq idi.
Tədbirdə qeyd
olundu ki, bu arzunun
və sevginin izinə düşən
Fikrətin yolu M.A.Əliyev
adına Azərbaycan Dövlət
İncəsənət İnstitutundan
keçib. O, burada dram
teatrı və kino aktyoru
fakültəsini, professor Adil
İsgəndərovun sinfini bitirib.
Adil müəllimin məsləhəti

dünyasını dəyişənədək
burada işləyib.
Elə həmin zamanlarda
A.İsgəndərovun
təşəbbüsü və rəhbərliyi
altında “Azərbaycanfilm”
kinostudiyası
və Azərbaycan

Kinematoqrafçılar İttifaqı
nəzdində “Kinoaktyor”
studiyası yaradılmışdı.
Müxtəlif sənət sahiblərini
kinonun işığına toplayan
və Fikrət Əliyevin də
dərs dediyi studiyanın
məzunlarından Telman
Adıgözəlov, Ənvər Həsənov,
Nuriyyə Əhmədova, Almaz
Əsgərova, Sonaxanım
Mikayılova, Ötkəm
İsgəndərov, Əliqulu

Səmədov, Eldəniz Rəsulov
və başqaları peşəkar
aktyor oldular.
Kinoaktyor olaraq
ilk dəfə kamera önünə
1967-ci ildə rejissor
Şamil Mahmudbəyovun
“Torpaq. Dəniz. Od.
Səma” filmində təyyarəçi
Murad obrazı ilə çıxdı. Elə
həmin il gənc aktyor Arif
Babayevin “İnsan məskən
salır” filmində mühəndis
roluna da çəkildi. Ancaq
onun bu filmdəki işi
bununla yekunlaşmadı.
A.Babayevin dəvəti ilə o,
burada həm də rejissor
asistenti kimi çalışdı və
təcrübə məktəbi keçdi. Bu
filmlər sayəsində başlayan
A.Babayev-F.Əliyev birliyi
daha iki film - “Uşaqlığın
son gecəsi” (1968) və
“Gün keçdi” (1971) bədii
filmləri ilə də davam etdi.
F.Əliyev bu filmlərdə ikinci
rejissor işləyir.
Artıq ekran onu, o da
ekranı sevmişdi və aktyor
kimi ən yaddaqalan obrazını
1969-cu ildə rejissor
H.Seyidzadənin “Dəli Kür”
filmində Şamxal rolu ilə
yaratdı.
Tədbirdə qeyd
olunub ki, Fikrət Əliyev
rejissorluğa “Baladadaşın

TƏKLİFLƏR SORĞUSU
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Xüsusi Şərtlərlə Təyinat
İdarəsinin pensiya, sosial sığorta və sosial
müavinət məsələləri üzrə 400-ü 1-ci instansiya

məhkəmələrində, 192-si apelyasiya məhkəməsi
instansiyalarında, 46-sı kassasiya instansiyasında
olmaqla, ümumilikdə 638 iş üzrə məhkəmələrdə
hüquqi dəstək xidmətlərinin təkliflər sorğusu üsulu
ilə satın alınmasını həyata keçirmək niyyətindədir.

ilk məhəbbəti” qısametrajlı
filmi ilə başlayıb. “Qızıl
uçurum”, “Yuxu”, “Sonuncu
dayanacaq”, “Ölüm növbəsi”
və digər filmlərin rejissoru
olub. O, kinorejissor
Hüseyn Mehdiyevlə birlikdə
“Qoca palıdın nağılı”
filminə quruluş verib. Kino
karyerasına aktyor kimi
başlayan Fikrət Əliyev
sonralar bir neçə ekran
əsərində rejissor assistenti,
ikinci rejissor kimi işləyib,
sənədli filmlər, “Mozalan”
kinosüjetləri çəkib. Onun
filmoqrafiyasında 30-a yaxın
ekran işi var.
Diqqətə çatdırılıb ki,
düşüncələrini ekranlara
köçürən, maraqlı və
məzmunlu filmləri ilə
tamaşaçıların sevgisini
qazanan kinorejissor
ekran əsərlərində həmişə
müasirlərinin həyatından,
onların cəmiyyətdəki
rolundan, ətraf aləmə
münasibətindən bəhs
edib. Kinoda rahatlıq
tapıb, arzularını burada
gerçəkləşdirib.
Əməkdar incəsənət
xadimi Fikrət Əliyev
2016-cıil martın 8-də
dünyasını dəyişib.
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Maraqlanan təşkilatlar (012) 563 62 19 telefon
nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər.
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün
sənədlər 26 dekabr 2019-cu il saat 15:00
tarixinədək qəbul olunur.
İddiaçıların təklifləri 2019-cu il 26 dekabr
saat 17:00-da Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu,
Ziya Bünyadov 43 ünvanında açılacaqdır.

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
ərazisində bərk, maye və təhlükəli tullantıların daşınması,
zərərsizləşdirilməsi və təkrar emala təhvil verilməsi üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
I. Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli
sənədlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı
müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank
sənədi;
- tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət
(imzalanıb möhürlənmiş) və iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi Azərbaycan
dilində “Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (bundan
sonra “Bakı Limanı”) yerləşdiyi ünvana və ya
əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna təqdim
olunmalıdır.
II. İştirak haqqının məbləği və əsas şərtlər
toplusunun əldə edilməsi:
• Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar aşağıda qeyd olunan məbləğdə iştirak
haqqını Bakı Limanının bank hesabına ödəyib
ödənişi təsdiqləyən sənədi Bakı Limanına
təqdim etməlidirlər. Bu tələbləri yerinə yetirən
iddiaçılar satınalma predmeti üzrə əsas
şərtlər toplusunu elektron və ya çap formasında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bəndində
göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü
saat 9.30-dan 17.30-a kimi ala bilərlər.
• İştirak haqqı 100 manatdır.
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent
məbləğdə ABŞ dolları və Avro ilə ödənilə
bilər.
Hesab nömrələri:
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 saylı
Səbail filialı
Kod- 200059
M/h-AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN- 9900003611

SWIFT: AIIBAZ2X
Beneficiary name- “Bakı Beynəlxalq Dəniz
Ticarət Limanı”QSC
Beneficiary account- AZ27AIIB33010019443500206105
VÖEN- 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan
malgöndərənlər (podratçılar) aşağıda qeyd
olunan ilkin sənədləri təqdim etməlidirlər:
• Azərbaycan Respublikasında vergilərə
və digər icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması
haqqında arayış;
• son bir ildəki fəaliyyət haqqında vergi
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
• son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında
bank arayışı;
• tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi,
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
• mənşə və uyğunluq sertifikatları;
• digər sənədlər.
Yuxarıdakı sənədlər 21 yanvar 2020-ci il
saat 18.00-a qədər göstərilən ünvana təqdim
edilməlidir.
IV. Tender təklifi və tender təklifi təminatının
təqdim olunmasına aid tələblər aşağıdakılardır:
• tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən
sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
• tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi
həcmində tender təklifinin təminatı (tender
təklifinin qüvvədə olma müddətindən sonra ən
azı 30 bank günü çox olmalıdır).
Tender təklifi və tender təklifinin təminatı
möhürlənmiş ikiqat zərfdə, 2 (iki) nüsxədə (əsli

Azərbaycan mədəniyyətinin
Koreyada tanıdılmasına imkan yaradacağına əminliyini
ifadə edib.
Görüşdə Azərbaycanın
Koreya Respublikasındakı
səfirliyi ilə Asiya Mədəniyyət
Mərkəzi arasında

Ölkəmizin Seuldakı səfirliyinin Koreya Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət
göstərən Asiya Mədəniyyət Mərkəzi (AMM) ilə
“Mədəni məhsul” üzrə əməkdaşlığı çərçivəsində
Kvancu şəhərində Azərbaycan xalçası toxunur.

və surəti) 30 yanvar 2020-ci il saat 18.00-a qədər
göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.
Həmin vaxtdan gec təqdim olunan zərflər
açılmadan geri qaytarılacaqdır.
V. Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və
“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSCnin müstəsna hüququ barədə məlumat:
• tender Bakı Limanı baş direktorunun 21
dekabr 2016-cı il tarixli 55 nömrəli əmrinə və
həmin əmrlə təsdiq olunmuş Bakı Limanının
daxili satınalma prosedurlarına uyğun keçirilir.
• Bakı Limanının daxili satınalma prosedurlarına uyğun olaraq satınalma komissiyası
bütün müsabiqə təkliflərini rədd etmək və
müsabiqəni ləğv etmək hüququna malikdir.
VI. Satınalan təşkilatın ünvanıÜnvan- AZ1010, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.
VII. Əlaqələndirici şəxs- Hacıyeva Aytəkin
Əvəz qızı, satınalmalar şöbəsinin aparıcı
mütəxəssisi, telefon nömrəsi- +994 12 49891-84.
e-mail: ahajiyeva@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərflərinin açılışı tarixi,
vaxtı və yeriZərflər 31 yanvar 2020-ci il, Bakı vaxtı ilə
saat 17.00-da elanın VI bölməsində göstərilən
ünvanda açılacaqdır.
IX. Təkliflərin müqayisə edilməsi və
qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlara əsasən
həyata keçiriləcəkdir:
• qiymət;
• keyfiyyət;
• təcrübə;
• maliyyə vəziyyəti və s.

Satınalma komissiyası

Səfirlikdən bildiriblər
ki, Azərbaycandan dəvət
olunmuş xalçaçı ustanın
toxuduğu xalça hazır olandan sonra Asiya Mədəniyyət
Mərkəzinə təqdim ediləcək.
Səfir Rəmzi Teymurov
Kvancu şəhərində Asiya
Mədəniyyət Mərkəzinin
prezidenti Li Cinşik ilə
görüşündə ölkəmizin
xalçaçılıq sənəti barədə
məlumat verib. Bildirib ki,
Azərbaycan xalçaçılıq sənəti
2010-cu ildə UNESKOnun Qeyri-Maddi Mədəni
İrs Siyahısına daxil edilib
və dünyada ilk ixtisaslaşmış xalça muzeyi məhz
ölkəmizdə yaradılıb, xalçalarımız dünya muzeylərində
nümayiş etdirilir.
R.Teymurov səfirliyin
AMM ilə əməkdaşlığının
2018-ci ildən başlandığını,
qısa müddətdə iki uğurlu layihənin birgə həyata
keçirildiyini diqqətə çatdırıb.
O, ilk layihə kimi koreyalı

rəssamların Azərbaycan
hekayələri əsasında
çəkdikləri illüstrasiyalardan
ibarət kitabın gələn il nəşr
etdiriləcəyini deyib.
AMM-in prezidenti Li
Cinşik səfirliklə rəhbərlik
etdiyi mərkəz arasında əməkdaşlığı yüksək
qiymətləndirərək, qeyd
olunan hər iki layihənin

əməkdaşlığa dair anlaşma
memorandumu imzalanıb.
Görüşdə xalça ustası
Lalə Əliyeva və köməkçisi
Nərgiz Novruzova
“Azərbaycanın xalçaçılıq sənəti” mövzusunda
təqdimat ediblər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Aqrar Xidmətlər Agentliyi
2019-cu il noyabrın 29-da baytarlıq avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə keçirdiyi kotirovka sorğusunun qalibi “XƏZƏR-FD”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlamışdır.
Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Aqrar Xidmətlər Agentliyi
2019-cu il noyabrın 4-də aparat üçün dəftərxana və ofis ləvazimatlarının
satın alınması məqsədilə keçirdiyi kotirovka sorğusunun qalibi “İNCİ GROUP
OF COMPANİES” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlamışdır.
Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına “Sukanal” Elmi –Tədqiqat Layihə
İnstitutunun laboratoriyası üçün tələb olunan reaktiv və
avadanlıqların elektron qaydada satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Malgöndərənlər (podratçılar) dövlət satınalmalarının
https://www.etender.gov.
az vahid internet portalından tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə bilərlər.
Təkliflərin
qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük
veriləcəkdir:
-tender predmeti üzrə
oxşar təcrübənin mövcudluğu (son 3(üç) il üzrə oxşar
mal-materialların təchizatı və
həcmi üzrə icra edilmiş ən azı
1(bir) müqavilə) və keyfiyyət
uyğunluğuna aid göstəricilər
(keyfiyyət zəmanəti, mənşə
sertifikatı və digər standartlara aid təsdiqedici sənədlər).
Malgöndərənlər (podratçılar) aşağıdakı məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra
əsas şərtlər toplusunu dövlət
satınalmalarının vahid internet portalından əldə edə
bilərlər.
İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank” ASCnin 1 saylı Nəsimi filialı
Kod-200112
VÖEN- 9900003611

M/h- AZ37NABZ
0135010000000001944
H/h- AZ65AİİB
33070019441100216111
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda
geri qaytarılmır.
Malgöndərənlər (podratçılar) 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
sonra ən azı 60 bank günü
qüvvədə olmalıdır);
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə
yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
- malgöndərənlərin (podratçıların) son bir ildəki
fəaliyyəti haqqında 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;
- malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
- müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) tenderdə iştirak
üçün yuxarıda göstərilən
sənədləri (tender təklifi və
bank təminatı istisna olmaqla) 13 yanvar 2020-ci il saat
17.00-a, tender təklifi və
bank təminatını isə 22 yanvar
2020-ci il saat 17.00-a qədər
dövlət satınalmalarının vahid
internet portalı vasitəsi ilə
təqdim etməlidirlər.
Elektron satınalmanın açılışı 23 yanvar 2020-ci il saat
17.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında
həyata keçiriləckdir.

