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Mədəniyyətimizin dünyada
təbliğinə diaspor təşkilatlarımız
daha ciddi yanaşmalıdırlar

Xalq Bankın mənəvi saxlancı

Xalq rəssamı Tağı Tağıyevin irsi
“Xalq əmanəti”nə daxil edilib
Bu günlərdə Xalq Bank nadir poeziya və
rəsm topluları nəşrləri silsiləsini əhatə edən
“Xalq əmanəti” layihəsi çərçivəsində növbəti
19-cu kitabı – Xalq rəssamı Tağı Tağıyevin
rəngkarlıq və qrafika əsərlərindən ibarət bədii
albomu ölkəmizin ictimai xadimlərinin, tanınmış
yaradıcı adamlarının, alimlərinin, bank sektoru
nümayəndələrinin və rəssamın ailə üzvlərinin
iştirakı ilə sənətsevərlərə təqdim etdi.

Bankın mərkəzi ofisinin
bədii qalereyasında keçirilən
təqdimata toplaşanlar
əvvəlcə görkəmli rəssamın
burada nümayiş etdirilən
ən yaxşı əsərləri ilə tanış
oldular. Mərasimin aparıcısı,
Əməkdar artist Dilarə Səlim
Xalq Bankın ilk vaxtlardan
ölkəmizdə və xaricdə böyük
maraq və dərin razılıqla qarşılanmış nəcib missiyasından
söz açaraq bildirdi ki, “Xalq
əmanəti” layihəsi xalqımızın mədəni irsinin qorunub
gələcək nəsillərə ötürülməsi,
mənəvi dəyərlərimizin dünyaya tanıdılması işində layiqlu
mənbə rolu oynayır.
Azərbaycan Rəssamlıq
Akademiyasının rektoru
Xalq rəssamı Ömər Eldarov
dünya şöhrətli Azərbaycan
rəssamlıq sənətinin ən
istedadlı nümayəndələrinin
irsindən inciləri indiki
nəsilllərə çatdırmaqda Xalq
Bankın yüksək poliqrafik formatda nəşr etdirdiyi albomları sənət bilcilərinin böyük
məmnunluqla qarşılandığını
vurğulayaraq qeyd etdi ki,
təsviri sənət ictimaiyyəti
həmişə olduğu kimi, bu dəfə
də gərəkli fəaliyyətlərinə görə
Xalq Bankın rəhbərliyinə və
layihənin yaradıcı qrupuna
dərin minnətdarlığını bildirir.
Yeni nəşrin mətninin
müəllifi, sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru Şirin
Məlikova Tağı Tağıyevin
seçmə əsərlərini əhatə edən
albom və onun əsrlərindən

Azərbaycan memarları
Beynəlxalq memarlıq
müsabiqəsində qalib olublar
 Azərbaycan memarları Gürcüstanın
paytaxtı Tbilisi şəhərində keçirilən
beynəlxalq memarlıq müsabiqəsində
qran-pri qazanıblar. Bu barədə Mədəniyyət
Nazirliyindən bildiriblər.

ibarət sərgi barədə söz
açaraq dedi ki, rəssam milli
rəngkarlığımızda böyük iz
qoymuş sənətkar, yaradıcılığı böyük məktəbə çevrilmiş ustad olmuşdur. 102 il
bundan əvvəl Bakıda məşhur
zərgər ailəsində anadan
olmuş Tağı Əzizağa oğlu
Tağıyev gözəlliyə bələdlik
və sənət sevgisi mühitində
böyümüş, Azərbaycan Dövlət
Rəssamlıq Texnikumunda və
Moskva Rəssamlıq İnstitutunda təsviri sənətin sirlərinə
yiyələnərək XX əsr milli
rəssamlığımızın zirvəsinə
yüksələ bilmişdir. Əməkdar
incəsənət xadimi və Xalq
rəssamı kimi yüksək adlara
layiq görülmüş Tağı Tağıyev
klassik rəngkarlıq məktəbinin
parlaq nümayəndəsi, realist
metodun təməlini qoyan
rəssamlardan biri, dahi
sənətkar və böyük müəllim
idi.
Mərasimdə bildirildi ki,
Tağı Tağıyev əsasən tematik tablolar, natürmort,
portret, mənzərə və məişət
səhnələrinin müəllifidir. Onun
yaradıcılığında tarixi mövzu-

lar, görkəmli şəxsiyyətlərin
təsviri, sadə insanların
obrazları, əməyin tərənnümü,
doğma təbiətin təsviri aparıcı
yer tutmuşur. Sənətkarın
“Koroğlu”, “Poladəridən”,
“Qaynaqçı”, “Göygöl”, “Qarlı
yollar”, “Xalçasatan”, “Uşaqlıq
xatirələri”, “Abşeron silsiləsi”,
“El gözəli”, “Qarayanız qız” və
bir çox rəsm əsərləri Praqa,
Pekin, Dakar, Bağdad və s.
şəhərlərdə də nümayiş etdirilmiş və böyük rəğbətlə qarşılanmışdır. Fırça ustasının
yaratdığı “Qara Q
 arayev” və
“Səttar Bəhlulzadə” tabloları
isə dünyanın bir cox məşhur
sərgi salonlarında yüksək
zövqlü sənətsevərlərə təqdim
edilmişdir.
Mərasimdə Tağı Tağıyevin bacısı oğlu İlham İsmayılov və qocaman fırça ustaları unudulmaz sənətkarla
bağlı xatirələrini söylədilər.
Rəssamın oğlu Əkrəm
Tağıyev isə ailəsi adından
bankın rəhbərliyinə və
layihənin yaradıcı heyətinə
minnətdarlığını bildirdi.
Sonda xatırladaq ki, Xalq
Bank ASC-nin 2010-cu ildən
start verdiyi “Xalq əmanəti”
layihəsi çərçivəsində nəşr
olunan kitablar azərbaycan,
ingilis, rus dillərində hazırlanır. İndiyədək 14 rəssamın
əsərlərindən ibarət sərgilər
təşkil edilmiş və bədii albomlar buraxılmış, 5 sevimli
şairimizin şeir topluarı nəfis
şəkildə nəşr edilmiş, bu
kitablar ölkəmizdə və xaricdə
pulsuz yayılmışdır.

Tahir AYDINOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Dünyanın müxtəlif ölkələrindən 200-dək iştirakçının
qatıldığı müsabiqədə memar Nəriman İmaməliyev və Kamal
Musaxanov müxtəlif nominasiyalar üzrə qran-pri qazanıblar.
Memar Rasim Babakişiyev isə 2-ci yeri tutub.
Nəriman İmaməliyev müsabiqəyə "DOST Mərkəzi"nin
binasını, Kamal Musaxanov "Vurğun Residence" (Cahangir
Axundovla birgə) layihəsini, Rasim Babakişiyev isə restavrasiya nominasiyası üzrə İçərişəhərdə yerləşən "Şah Palace"
otelinin memarlıq layihəsini təqdim ediblər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Açıq tenderdə iddiaçı qismində
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- AZ31CTRE
00000000000002478301
VÖEN-1400421021
Bank- DXA
Kod- 210005
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
SWIFT-CTREAZ22
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rekvizitləri:
Ünvan- AZ 1000, Azərbaycan
Respublikası, Bakı şəhəri, Üzeyir
Hacıbəyli küçəsi 84, Hökumət evi, 
III mərtəbə.
VÖEN- 1700015381
H/h- AZ78CTRE
00000000000002178501
Bank rekvizitləriBankın adı- Azərbaycan Respublikası Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071
S.W.İ.F.T. : CTREAZ22
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
Kod- 210005
Ödənişin təsnifat kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
- iddiaçının tam adı, hüquqi
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitlər;
- 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

Görüş Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin
xətti ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
təşkilatlanması və onların
ölkəmizin ümumi maraqlarının müdafiəsinə cəlb edilməsi
məqsədilə həyata keçirilən
“Liderliyin İnkişafı Proqramı” layihəsi çərçivəsində
gerçəkləşib.
Proqram çərçivəsində
Almaniya, Fransa, Türkiyə,
Ukrayna və Gürcüstandakı Azərbaycan icmaları

nümayəndələrinin ölkəmizə
səfəri təşkil olunub.
“Liderliyin İnkişafı
Proqramı” layihəsini yüksək
qiymətləndirdiyini bildirən
nazir bu istiqamətdə aparılan işlərə Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən dəstək
göstəriləcəyini diqqətə çatdırıb.
O qeyd edib ki, informasiya
texnologiyaları vasitəsilə
Azərbaycan mədəniyyəti
haqqında məlumatların daha
geniş auditoriyaya çatdırılması istiqamətində diasporlarla
birgə iş aparılmalıdır.

Ölkəmizdə yeni inkişaf
mərhələsində olan yaradıcı
mədəniyyət sənayesi sahəsində
Almaniya, Fransa, Türkiyə,
Ukrayna və Gürcüstanın böyük
potensialının olduğunu vurğulayan nazir bu istiqamətdə
görülən işlərdə birgə
əməkdaşlığın əhəmiyyətini də
diqqətə çatdırıb.
Görüşdə təklif olunan
layihələr üzrə fikir mübadiləsi
aparılıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi
2020-ci ildə rentgen plyonkalarının, cərrahi, stomatoloji, dezinfeksiya
edici və digər istismar materiallarının satın alınması ilə əlaqədar

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
Tender 2 lot üzrə keçirilir.
Lot -1. Mədəniyyət Nazirliyinin
teatr-konsert müəssisələri binalarında
quraşdırılmış kondisioner, ventilyasiya, isitmə, isti və soyuq su təchizatı
sistemlərinə 2020-ci ildə daimi istismar, profilaktik və texniki servisin aylıq
və illik xidmətin göstərilməsi, lazımi
materiallar və ehtiyat hissələrinin satın
alınması.
Lot-2. Mədəniyyət Nazirliyinin
muzey, fond və dövlət film fondunun
binalarında quraşdırılmış kondisioner,
ventilyasiya, isitmə, isti və soyuq su
təchizatı sistemlərinə 2020-ci ildə
daimi istismar, profilaktik və texniki servisin aylıq və illik xidmətin
göstərilməsi, lazımi materiallar və
ehtiyat hissələrinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur
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 15 illik
maliyyə və texniki təcrübəyə malik
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə
iştirak haqqını göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 50 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi
üçün satınalan təşkilatın bank

M

ədəniyyət
naziri
Əbülfəs
Qarayev bir
sıra ölkələrdəki
Azərbaycan icmalarının təmsilçiləri
ilə görüşündə bu
məsələyə xüsusi
diqqət yetirib.

öhdəliklərin olub-olmaması haqqında
müvafiq vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son on beş ildəki
maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;
- son 15 il ərzində yerinə yetirdiyi
analoji işlər və iştirak göstəriciləri
5 000 000 manatdan aşağı olmayan
maliyyə dövriyyəsi haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı
sualları portal vasitəsilə satın alan
təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender
proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 22 yanvar
2020-ci il saat 18.00- a, tender təklifi
ilə bank təminatı sənədlərini isə 29
yanvar 2020-ci il saat 18.00-a qədər
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 31 yanvar 2020-ci
il saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
zərflərin açılışının nəticələrilə portal
vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD - tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 1 fevral 2020-ci
il saat 10.00-dan etibarən əldə etmək
olar.

Tender komissiyası
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dır.

Büdcə təsnifatının kodu- 142340
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
ƏN-nin Tibb Baş İdarəsi
Tenderdə iştirak haqqı 200 manat-

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)
22 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

Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi

“Sabahın alimləri” IX respublika müsabiqəsinin
keçirilməsinin satın alınması üçün
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

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 göstərilən
hesaba köçürdükdən sonra
müsabiqə üçün təkliflərini portal
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.
• İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın
bank rekvizitləri:
Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod -210005
M/h- AZ41NABZ
01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan
Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyi
H/h- AZ50CTRE
00000000000002147771

VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-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;
-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-son bir il ərzində (əgər daha az
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün
fəaliyyəti dövründə)yerinə yetirdiyi

analoji işlər haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki
tender sənədləri Azərbaycan
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal
vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender proseduru
“Dövlət satınalmaları haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas
göstəricilərinə aid sənədləri 17 yanvar 2020-ci il saat 18.00-a, tender
təklifi ilə bank təminatı sənədlərini
isə 28 yanvar 2020-ci il saat 18.00-a
qədər portal vasitəsilə təqdim
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri
29 yanvar 2020-ci il saat 12.00-da
açılacaqdır. İddiaçılar açılışın
nəticələrilə portal vasitəsilə tanış ola
bilərlər.
QEYD-tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır.
E-şərtlər toplusunu 2019-cu il
dekabrın 26-dan sonra əldə etmək
olar.
Tender komissiyası

