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19 dekabr 2019-cu il, cümə axşamı

Heydər Əliyev Mərkəzində “Musica Viva”
Moskva Kamera Orkestrinin konserti keçirilib

D

 Dekabrın 18-dək ölkə üzrə pambıq qəbulu
məntəqələrinə 294 min 546 ton məhsul təhvil verilib.

ekabrın 17-də Heydər Əliyev Mərkəzində
“Musica Viva” Moskva Kamera Orkestrinin
konserti keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir
ki, orkestrin bədii rəhbəri
və dirijoru Aleksandr Rudin
(violonçel), Aleksey Volodin
(piano) və Andrey Yerşov
(truba) konsertdə solist olaraq çıxış ediblər.

Konsert proqramında
dünya klassik musiqisinin
görkəmli nümayəndələri
V.Motsart, İ.Bax, A.Arenski

Pambıq qəbulu məntəqələrinə bu günədək
295 min tonadək məhsul təhvil verilib
Dövlət Statistika Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 29,2 faiz çoxdur.
Keçən il dekabrın 18-dək 228 min ton pambıq tədarük olunmuşdu.
Bu il pambıq yığımına 435 kombayn cəlb olunub.
Məhsulun 90 faizi kombaynlar vasitəsilə yığılıb.
Qeyd edək ki, bu il Azərbaycanda 100 min 111 hektar
ərazidə pambıq əkilib. Saatlı (13 min 741 hektar), Ağcabədi
(10 min 452 hektar), Biləsuvar (10 min 257 hektar), Bərdə (10
min 140 hektar), Beyləqan (9 min 706 hektar), Sabirabad (8
min 630 hektar) və İmişli (7 min 492 hektar) ən çox pambıq
əkini aparılmış rayonlardır.
AZƏRTAC respublikada pambıq tədarükünə dair dekabrın
18-nə olan operativ məlumatı təqdim edir.

və D.Şostakoviçin əsərləri
ifa olunub.
Dahi Azərbaycan
bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin
“Arazbarı” əsəri orkestrin ifasında tamaşaçılar tərəfindən
rəğbətlə qarşılanıb.

“Musica Viva” Moskva
Kamera Orkestri 1978-ci
ildən fəaliyyət göstərir. 1988ci ildən indiyədək orkestrə
dirijor, violonçel ifaçısı və

pedaqoq-tədqiqatçı, kamera
əsərlərinin orkestr redaksiyasının müəllifidir.
Aleksey Volodin Rusiya fortepiano məktəbinin
ən istedadlı, müstəsna
texniki ustalıqlara malik
nümayəndələrindən
biri, müxtəlif beynəlxalq
müsabiqələrin laureatıdır.
İstedadlı truba ifaçısı Andrey Yerşov
K.Stanislavski və
V.Nemiroviç-Dançenko
adına Moskva Akademik
Musiqili Teatrının solistidir.

pianoçu Aleksandr Rudin
rəhbərlik edir. “Musica Viva”
beynəlxalq musiqi festivallarının daimi iştirakçısıdır.
Almaniya, Belçika, Çexiya,
Çin, Finlandiya, Fransa,
Hindistan, İspaniya, İtaliya,
Latviya, Niderland, Sloveniya, Tayvan, Türkiyə və Yaponiyada qastrollarda olub.
Aleksandr Rudin Rusiya
Federasiyasının Xalq artisti,
Dövlət mükafatı laureatıdır.
Dünya şöhrətli violonçel
ifaçısı, simfonik və kamera
orkestrləri ilə əməkdaşlıq
edən dirijor, pianoçu,

Fransada “Azərbaycan böyük
dövlətlər arasında” kitabı nəşr olunub
Cümhuriyyətin iflasının səbəblərindən
bəhs olunub.
Nəşrdə, həmçinin Azərbaycanın
müsəlman Şərqində ilk dünyəvi
respublika olduğu, Cümhuriyyət
dövründə ölkədə mətbuat azadlığının,
vətəndaşların pulsuz təhsil hüququnun
təmin edildiyi, ilk universitetin açıldığı,
azərbaycanlı gənclərin təhsil almaq
üçün xaricə göndərildiyi qeyd olunub.
Qeyd edək ki, “Azərbaycan
böyük dövlətlər arasında” kitabı
sayəsində fransızdilli oxucular Xalq
Cümhuriyyətinin tarixi ilə yaxından tanış
olacaqlar.
Kitabı Fransanın elmi kitabxanalarından, eləcə də dünyanın ən iri onlayn
satış sistemi olan nüfuzlu amazon.com
saytından əldə etmək mümkündür.

 Azərbaycanın
Fransadakı səfiri Rəhman
Mustafayevin “Azərbaycan
böyük dövlətlər arasında”
adlı kitabı fransız dilində nəşr
edilib.
Kitab Parisdəki “Presse du Chatelet” nəşriyyat evi tərəfindən çap
olunub. Paris Sülh Konfransında
Azərbaycan nümayəndə heyətinin
rəhbəri Əlimərdan bəy Topçubaşovun
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Baş
Naziri N.Yusifbəyliyə 1919-cu il 6–10
noyabr tarixli məktubu ilə başlayan
nəşrdə ölkəmizin 1917–1920-ci illər
tarixi haqqında məlumatlar öz əksini
tapıb. Həmçinin Azərbaycanın imperiya
əyalətindən respublika quruluşuna üz
tutmasından, 1918-ci ildə üzləşdiyi
terror aktları və qırğınlardan, bolşeviklər
tərəfindən istila edilməsindən və

Şəhla AĞALAROVA,
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Paris
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2020-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin
paytaxtları elan edilib

18.12.2019-cu
il tarixә pambıq tәdarükünә dair operativ mәlumat
18.12.2019-cu il tarixә pambıq tәdarükünә dair operativ mәlumat
Əkin sahəsi, hektar
Rayonlar

18 dekabr tarixə pambıq qəbulu məntəqələrinə
təhvil verilmişdir, ton
2019-cu il
2019-cu il
2018-ci il
2018-ci ilə
nisbətən

2019-cu il

2018-ci il

2019-cu il
2018-ci ilə
nisbətən

Respublika üzrә cәmi

100111,7

132512,0

75,5%

294546,09

228003,52

129,2%

Ağcabədi rayonu
Ağdam rayonu
Ağdaş rayonu
Ağsu rayonu
Beyləqan rayonu
Bərdə rayonu
Biləsuvar rayonu
Cəlilabad rayonu
Füzuli rayonu
Goranboy rayonu
Hacıqabul rayonu
İmişli rayonu
Kürdəmir rayonu
Neftçala rayonu
Saatlı rayonu
Sabirabad rayonu
Salyan rayonu
Samux rayonu
Tərtər rayonu
Ucar rayonu
Yevlax şəhəri
Zərdab rayonu

10452,3
2600,0
1000,0
9706,1
10140,0
10257,7
507,7
800,0
3102,2
400,0
7492,3
2809,2
5087,0
13741,0
8630,0
4788,2
3427,2
500,0
2406,8
2264,0

10000,0
3100,0
3185,0
2600,0
9560,0
9630,0
12000,0
505,0
2100,0
5000,0
1300,0
13645,0
5030,0
7000,0
15815,0
13055,0
7055,0
400,0
3300,0
2500,0
2500,0
3232,0

104,5%
83,9%
38,5%
101,5%
105,3%
85,5%
100,5%
38,1%
62,0%
30,8%
54,9%
55,8%
72,7%
86,9%
66,1%
67,9%
103,9%
20,0%
96,3%
70,0%

32087,28
7300,61
993,56
29414,35
34133,99
30280,85
1275,18
1628,87
7277,06
574,23
19706,54
6434,16
16067,19
41798,52
25170,97
15904,01
11935,71
962,82
6347,83
5252,36

22825,41
5615,84
3725,51
1909,02
21281,00
24962,78
21773,09
1247,88
2051,16
9005,42
1152,56
18077,65
6448,14
9998,37
30058,10
17003,11
10260,08
922,63
8057,30
1636,03
5187,07
4805,37

140,6%
130,0%
52,0%
138,2%
136,7%
139,1%
102,2%
79,4%
80,8%
49,8%
109,0%
99,8%
1,6 dəfə
139,1%
148,0%
1,6 dəfə
148,1%
58,9%
122,4%
109,3%

Mәnbә: Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Statistika Komitәsi

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondu tədbirlər üçün zəruri ləvazimatların
satınalınması məqsədilə (lot-6) 30 oktyabr 2019-cu il
tarixdə “Xalq qəzeti”ndə Açıq tender elanı vermişdir.
Açıq tender prosedurunda yol verilmiş səhvlərə

görə Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət
Dövlət Xidməti tenderin nəticələrinin ləğvini zəruri
hesab etmişdir. Bu səbəbdən tenderin nəticələri ləğv
edilmişdir.
Tender Komissiyası

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi

Tunisdə İSESKO-ya üzv
ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin
XI konfransı çərçivəsində
“Tunis İslam mədəniyyəti
paytaxtı–2019” ilinin bağlanış
tədbiri keçirilib.

Tunisin mədəniyyət naziri
Məhəmməd Zeyn əl-Abidin, İslam Təhsil,
Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) baş direktoru Salim bin Məhəmməd
əl-Malik, üzv dövlətlərin mədəniyyət
nazirləri və nümayəndə heyətləri bağlanış tədbirində iştirak ediblər.

Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi
2019-cu il noyabrın 25-də aparat üçün
mətbəə və çap işlərinin satın alınması
məqsədilə keçirdiyi kotirovka sorğusunun
qalibi “İdeal-Print” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti ilə müqavilə baрlamışdır.
Tender komissiyası

Tədbir “Qurani-Kərim”in tilavəti ilə
başlanıb.
Tunisli nazir Məhəmməd Zeyn
əl-Abidin çıxış edərək “Tunis İslam
mədəniyyəti paytaxtı – 2019” ili
çərçivəsində görülən işlərdən danışıb.
Sonra ərəb dünyasından Qahirə
(Misir), Asiya qrupundan Buxara
(Özbəkistan) və Afrika qrupundan Bisau
(Qvineya Bisau) şəhərləri 2020-ci ilin
İslam mədəniyyəti paytaxtları elan
edilib.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 31 oktyabr 2019-cu il tarixli nömrəsində
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi
tərəfindən çap və komplektləşdirmə texnoloji xətlər (2 xətt)
üçün ehtiyat hissələrinin və proqram təminatının dəstəklənməsi
xidmətinin (Lot-1) və texniki xidmətin (Lot-2) satın alınması ilə
əlaqədar dərc edilmiş açıq tenderdə birinci lot üzrə “BAKİNİTY
DİSTRİBUTİON” MMC və ikinci lot üzrə “OCE SOLUTION”
MMC qalib elan olunmuş və həmin şirkətlərlə 2019-cu il dekabrın 17-də müvafiq satınalma müqavilələri bağlanmışdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Aqrar Xidmətlər Agentliyi

Azərbaycan Respublikasının Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Aqrar Xidmətlər Agentliyi

2019-cu il dekabrın 2-də yerli qurumlar üçün
müxtəlif növ kartriclərin və avadanlıqların satın
alınması məqsədilə keçirdiyi kotirovka sorğusunun
qalibi “SAFENET” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə
müqavilə bağlamışdır.

2019-cu il noyabrэn 25-də yerli qurumlar ьзьn
mətbəə və çap işlərinin satın alınması məqsədilə
keçirdiyi kotirovka sorğusunun qalibi “ZərdabiNəşr” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə müqavilə
bağlamışdır.

Tender komissiyası

Tender komissiyası

2020-ci ildə Penitensiar Xidmətin və Tibb Baş İdarəsinin tabeliyindəki
qurumlarda dezinfeksiya, dezinseksiya və deratizasiya işlərinin
satın alınması ilə əlaqədar

АÇIQ ТENDER ELAN ЕDIR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində
ixtisaslı işçi heyətinə malik mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak
edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas
şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə əldə edə
və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim
edə bilərlər:
İddiaçılar iştirak haqqını aşağdakı
hesaba köçürməlidirlər.
Təşkilatın adı- 9 saylı Xəzinə İdarəsi
H\h- AZ31CTRE00000000000002478301
VÖEN -1400421021
Bank- DXA
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
Büdcə təsnifatının kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
ƏN-nin Tibb Baş İdarəsi
Tenderdə iştirak haqqı 300 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 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 açıldığı 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
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- Emin Əliyev.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov
rayonu Ceyhun Hacıbəyli küçəsi 16 və
18.
Telefon- +994124933632 ; Faks:
+994124933632.
E-mail: pharm_emin824@mail.ru
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak
üçün sənədləri (tender təklifi və təklifin
bank təminatı istisna olmaqla) 21
yanvar 2020-ci il saat 18.00-a, tender
təklifini və təklifin bank təminatını isə 30
yanvar 2020-ci il saat 18.00-dək portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
31 yanvar 2020-ci il saat 11.00-da
dövlət satınalmalarının vahid internet 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 prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

