28 dekabr 2019-cu il, şənbə

Məktəblilərin “Nəsimi ili”nə töhfəsi
zərbaycanın böyük mütəfəkkir şairi İmadəddədin
Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə Bakı,
Nizami rayonundakı 10 saylı tam orta məktəbdə
tədbir keçirilib. Məktəbin direktoru Leyla Məmmədova
bu ilin Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Nəsimi ili”
elan edilməsini ədəbiyyatımıza, görkəmli şairimizin
ədəbi irsinə olan diqqətin təzahürü hesab etdiyini
vurğulayıb. Bildirib ki, ölkənin hər bir regionunda
böyük həvəslə silsilə tədbirlərin keçirilməsi, xüsusilə
də “Nəsimi festivalı”nın maraqla qarşılanması böyük
şairin yaradıcılığı və şəxsiyyətinə ehtiramdır.
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Leyla xanım əlavə edib
ki,10 saylı tam orta məktəb
şagirdlərinin də şairin
yubileyinə töhfə olaraq, ədəbi
kompozisiya ilə çıxış etməsi
həm də Nəsimi yaradıcılığının
gənc nəslə öyrədilməsi və
sevdirilməsi baxımdan xüsusi
əhəmiyyət daşıyır.
Tədbirin təşkilində xüsusi əməyi olan Azərbaycan
dili və ədəbiyyatı müəllimi
Familə Aslanlı Nəsiminin təkcə
Azərbaycan xalqının deyil, Şərq
xalqlarının da yaddaşında ya-

şadığını vurğulayıb. Ulu öndər
Heydər Əliyevin hakimiyyətdə
olduğu dövrdə Nəsimi yaradıcılığının tədqiqinə xüsusi diqqət
yetirildiyini qeyd edən F.Aslanlı
“Nəsimi ili” çərçivəsində təkcə
Azərbaycanda deyil, dünyanın
bir sıra ölkələrində də silsilə
tədbirlərin keçirildiyini xatırladıb.
Sonra şagirdlərin ifasında ədəbi-bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Leyla
və Əlinin aparıcılıq etdiyi
tədbirdə şairin qəzəllərindən
seçmələr səsləndirilib. Hü-

Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında
Aqrar Xidmətlər Agentliyi
2019-cu il dekabrın 6-da bilbordların hazırlanması və
quraşdırılması işlərinin satın alınması məqsədilə keçirdiyi
kotirovka sorğusunun qalibi “AZƏRAVTOREKLAM” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə müqavilə bağlamışdır.
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seynin söylədiyi “Hardasan”,
“Allahu Əkbər”, Aydanın
söylədiyi “İstəmə”, Mədinənin
ifasında “Düşdü yerə dəli
könlüm”, Zəhranın, ”Neylərəm”,
Raziyənin “Dedilər”,
Məhəmmədin “Ayrılır”, Elmiranın “Etməgil”, Fidanın “Yanaram” qəzəlləri və səsləndirilən
digər şeirlər maraqla qarşılanıb.
Tamaşa və Nəzrinin rəqsi,
Sübhanın oxuduğu mahnılar,

eləcə də Nəsimi rolunu canlandıran Əmrah Məmmədovun
uğurlu çıxışı tədbirin ən yaddaqalan məqamlarından olub.
Sonda məktəbin pedoqoji
kollektivi tədbirin təşkilində
əməyi olan şagirdlərə,
müəllimlərə və qonaqlara
təşəkkür edib.

Ə.BAYRAMQIZI,
“Xalq qəzeti”

BİLDİRİŞ
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu fondun fəaliyyətinin təşkili
üçün inventar və avadanlıqların satın alınması məqsədilə (lot-8) 13
noyabr 2019-cu il tarixdə “Xalq qəzeti”ndə açıq tender elanı vermişdir.
Elana uyğun olaraq 18 dekabr 2019-cu il tarixdə açıq tender
keçirilmişdir.
Açıq tender formal cəhətdən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
olmadığına görə tenderin nəticələri ləğv edilmişdir.
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Ermənistan respublika
partiyasının sədr müavini,
parlamentin xarici əlaqələr üzrə
komitəsinin sabiq rəhbəri Armen
Aşotyan bu yaxınlarda keçirdiyi
mətbuat konfransında bildirib ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması üzrə son bir ildə
aparılan danışıqlarda Ermənistanın
mövqeyi tamamilə iflasa uğrayıb.
Onun sözlərinə görə, baş nazir
Nikol Paşinyanın münaqişə
haqqında guya hər şeyi bildiyi
və prosesi öz nöqteyi-nəzərindən
başlayacağı barədə sözləri
lovğalıqdan başqa bir şey deyil.
A.Aşotyan deyib ki, zaman
hər şeyi yerbəyer edəcək
və hazırkı baş nazir siyasət
meydanında öz fəaliyyətinin
səbəb olduğu tör-töküntünü
yığışdırmaq məcburiyyətində
qalacaq. Onun sözlərinə görə,
böyük siyasi oyuna çevrilən
Dağlıq Qarabağ problemini həll
etmək üçün hazırkı hakimiyyətə
“üzərində öz portreti olan corab
və şamlar yox”, vahid siyasi
təfəkkür lazımdır.
Paşinyanın Dağlıq
Qarabağda, bütövlükdə regionda
və dünyada baş verənlər
barədə bir-birindən gülünc
açıqlamaları açıq-aşkar sübut
edir ki, həqiqətən, Ermənistan
rəhbərliyində vəziyyəti adekvat
qiymətləndirmək qabiliyyəti
yoxdur.
Bəli, N.Paşinyanın Dağlıq
Qarabağla bağlı daxili auditoriyaya ünvanlanmış yersiz və
mənasız açıqlamaları, əslində,
siyasi blefdən başqa bir şey deyil.
Türkiyəli ekspert, tanınmış
yazıçı Mətin Yıldırım bildirib
ki, Ermənistan baş nazirinin

Deyirlər ki, insanın özü-özünə elədiyi pisliyi küllialəm yığışıb edə bilməz. Siyasət aləmində də belədir.
Saxta, populist, yalançı siyasətçilər bu meydanda tez
ifşa olunurlar. Ermənistanın hazırkı baş naziri Nikol
Paşinyanın avantürist olduğu çox tez üzə çıxdı. İndi
Ermənistan ictimaiyyəti və bütün dünya yaxşı başa
düşür ki, N.Paşinyan vəzifəsini saxlamaq üçün hər
şeyə hazırdır. Buna görə də qeyri-ciddi, reallıqdan uzaq
şeylər danışır.

naşı və səriştəsiz siyasətçi olan
Paşinyanın rəhbərliyi altında
populistlərin hakimiyyətə gəlməsi
ilə ölkədə vəziyyət daha da
pisləşib.
Bu il dekabrın 23-də yerli
jurnalistlərə ilin yekunları ilə
bağlı müsahibəsində Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev bildirib
ki, Ermənistan rəhbərliyinin
ziddiyyətli bəyanatları təəccüb
və təəssüf doğurur. Dövlətimin
başçısı bir daha qətiyyətlə bildirib

Paşinyan avantürist siyasəti ilə
Ermənistanı uçuruma sürükləyir
Azərbaycanın işğal olunmuş
əraziləri ilə bağlı fikirləri və
hərəkətləri beynəlxalq hüquqa
ziddir.
Ekspert deyib: “Bu şəxs bir
müddət əvvəl BMT tribunasından da məntiqəzidd ifadələr
səsləndirməklə, növbəti dəfə
dünya birliyi qarşısında yalan və
məsuliyyətsiz sözlər danışıb”.
M.Yıldırım, həmçinin
Paşinyanın və digər erməni
siyasətçilərinin Azərbaycan və
Türkiyə haqqında söylədikləri
fikirlərə, əsassız iddialara etirazını
bildirərək vurğulayıb ki, işğalçı
dövlətin təcavüzkar hərəkətləri və
niyyətləri ilə heç bir halda barışmaq mümkün deyil.
Şimal qonşumuz olan
Rusiyada artıq çoxları Paşinyanın
kasad siyasi baqaja sahib
olduğunu bilirlər. Məsələn,

tanınmış rusiyalı ekspert
Vladimir Salyayev hesab edir
ki, Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı qeyri-konstruktiv mövqe
tutub. Bratislavada Azərbaycan
və Ermənistan XİN rəhbərlərinin
və həmsədrlərin bu yaxınlarda
keçirilən görüşünü şərh edən
ekspert deyib: “Təəssüf ki, erməni
tərəfi əvvəllər olduğu kimi,
yenə də yerinə yetirilməyəcək
şərtlər irəli sürdü və münaqişənin
nizamlanmasına mərhələli
yanaşmanı qəbul etmədi. Bu
da onlar tərəfindən növbəti
manipulyasiya cəhdlərini
göstərir”.
Həqiqətdə isə, Ermənistanın
daxilində siyasi vəziyyət çox
gərgindir. Ölkə daxili problemlər
içində çapalayır. Əksər siyasi
təhlilçilər bu qənaətdədirlər ki,

ki, Azərbaycan öz torpağında
ikinci erməni dövlətinin
yaradılmasına heç vaxt imkan
verməyəcək
Paşinyan və onun komandası
faşizmi qəhrəmanlaşdırmaqla
da erməni xalqını tərəqqipərvər
dünya ictimaiyyətinin gözündə
tam ifşa edib. Faşist cəlladı Njde
təkcə İkinci dünya müharibəsi
illərində deyil, Azərbaycan
əhalisinə qarşı dəhşətli
zorakılıqlara “imza atan cəllad”
kimi tarixə düşüb. Bəli, gün
gələcək və ermənilər İrəvanda bu
faşistə ucaltdıqları heykəli özləri
sökməli olacaqlar.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və
Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “AzIntelecom” MMC

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

rəqəmsal özünə xidmət platformasının qurulması
xidmətlərinin satın alınması məqsədilə

DİM-in regional bölmələrində (Bakı, Şəki RB, Şirvan RB və
Lənkəran RB) cari təmir işlərinin satın alınması ilə əlaqədar
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İddiaçı qismində ixtisaslı işçi
heyətinə malik olan mikro, kiçik
və orta sahibkarlıq subyektləri
açıq tenderdə 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
göstərilən hesaba köçürdükdən
sonra müsabiqə üçün təkliflərini
Portal vasitəsilə təqdim edə
bilərlər.
İştirak haqqı 1000 manatdır.
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan
təşkilatın bank rekvizitləri:
H/h- AZ30AZPO
91015461200420100063
VÖEN-9900048721
Bank-“Azərpoçt” MMC PF 1

Kod-691011
VÖEN-9900037711
M/h-AZ76NABZ
01350100000000094944
S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim
etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının
ödənilməsi barədə bank sənədi;
-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1faizi
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
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə
hesabatının surəti;
-iddiaçının son bir ildəki
maliyyə vəziyyəti haqqında bank
arayışı;

“Azərsu” ASC
daxili vəsaiti hesabına “Azərsu” ASC-nin struktur
vahidlərinə qəzet və jurnalların mərkəzləşdirilmiş
qaydada çatdırılması işlərinin 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 Departamentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə

(əlaqələndirici şəxs- Tural Rzayevə,
telefon- 431 47 67/2266) müraciət edə
bilərlər.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb
möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 30

-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi ,qeydiyyatdan
keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-podratçının müəyyən etdiyi
digər sənədlər.
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
22 yanvar 2020-ci il saat 15.00–a
və tender təklifi ilə bank təminatı
sənədlərini isə 30 yanvar 2020ci il saat 18.00–a qədər portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 31 yanvar
2020-ci il saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
QEYD–tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər
bütün prosedurlar yalnız elektron
qaydada portal vasitəsilə aparılır.

dekabr 2019-cu il saat 12.00-dan gec
olmamaq şərti ilə təchizat və satınalmaların idarə olunması departamentinə
təqdim etməlidirlər. Göstərilən
müddətdən gec təqdim olunan kotirovka
təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASCnin Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67
nömrəli ünvanda 7 yanvar 2019-cu il
saat 15.00-da açılacaqdır. İddiaçılar
və onların səlahiyyətli nümayəndələri
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə
bilərlər.

Tender komissiyası
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“Xalq qəzeti”nin 14 dekabr 2019-cu il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikası Daxili
İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsi
tender komissiyasının qərarı ilə 2019-cu ildə
mətbəx inventarlarının satınalınması üçün
dərc edilmiş kotirovka sorğusunda “RETRO
HOLDİNG” MMC qalib elan olunmuş və qalib
təşkilatla müvafiq müqavilə imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi tenderə maraq
göstərən bütün iddiaçılara öz təşəkkürünü bildirir, onlara işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayır
və gələcəkdə faydalı əməkdaşlığa dəvət edir.

“Xalq qəzeti”nin 9 noyabr 2019-cu il tarixli
nömrəsində Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsi tender
komissiyasının qərarı ilə 2019-cu ildə interaktiv
lövhələrin satınalınması üçün elektron satınalma
vasitəsilə dərc edilmiş açıq tenderdə “RETRO
HOLDİNG” MMC qalib elan olunmuş və qalib
təşkilatla müvafiq müqavilə imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi tenderə maraq
göstərən bütün iddiaçılara öz təşəkkürünü bildirir,
onlara işlərində müvəffəqiyyətlər arzulayır və
gələcəkdə faydalı əməkdaşlığa dəvət edir.

Daxili Qoşunların tender komissiyası
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Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. DİM-in regional bölmələrində
(Bakı, Şəki RB, Şirvan RB və Lənkəran
RB) cari təmir işlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki,
dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına
(portal) elektron imza vasitəsilə daxil
olsunlar va tender haqqında ətraflı
malumatı əldə etsinlər. Müqaviləni
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak
etmək istəyənlər 200 manat məbləğdə
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra tenderin əsas
şərtlər toplusunu portal vasitəsi ilə əldə
edə bilərlər.
Satınalan təşkilat- Azərbaycan
Respublikasının Dövlət İmtahan
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs (VÖEN1304673921)
Bank- “Azər-Türk bank” ASC-nin
Müştəri Xidmətləri Mərkəzi
Ünvan-Bakı şəhəri,
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 192/193
Kod- 507699
VÖEN(bank)- 9900006111
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ01350100000000022944
H/hAZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün

aşağıdakı sənədləri portal vasitəsilə 22
yanvar 2020-ci il saat 11.00-dək 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
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanından arayış;
- iddiaçının son bir il ərzində
fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatının
surəti;
- iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının son bir il ərzində
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə
alınmadan) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
və rekvizitləri (notarial qaydada təsdiq
edilmiş surətləri);
-iddiaçının müvafiq mallar üzrə isteh-

salçı tərəfdən təqdim olunmuş uyğunluq
sertifikatları;
- iddiaçının işləri yerinə yetirmək
üçün potensial imkanları və maddi-texniki bazası haqqında yazılı məlumat;
- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə
bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan tender təkliflərinə baxılmayacaqdır.
Tender təklifinin portala
yüklənməsinin son tarixi və vaxtı 30
yanvar 2020-ci il saat 17-00-dır.
Təkliflərin açılışı tarixi və vaxtı 31
yanvar 2020-ci il saat 11.00-dır.
İddiaçılar açılışın nəticələrini portal
vasitəsilə izləyə bilərlər.
Tender təkliflərini qiymətləndirib
müqayisə edərkən əsas şərtlər topIusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət
tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər
və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin
xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni
malların qiymətinin 20 faizi həcmində
güzəştli düzəliş tətbiq edilir.
İddiaçıların tender təklifi həmçìnin
tenderlə əlaqədar bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində
həyata keçirilməlidir. Qiymət təklifləri
Azərbaycan manatı ilə verilməlidir.
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Beyləqan Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron formada təqdim etsinlər. Tender
təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət,
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi
və podratçının aidiyyəti xidmətlər üzrə
ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti
2020-ci il dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq
üçün elektron qaydada əlaqələndirici
şəxsə müraciət etmək olar.
Əlaqələndirici şəxs- Səfərov Yasin
Səfər oğlu.
Ünvan- Beyləqan rayonu ,Birinci
Şahsevən kəndi.
E-mail- beyleqansqii@mst.gov.az
Telefon- 021-22-22-6-84.
Tender 2 (iki) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Mexaniki və elektrik avadanlıqlarının satın alınması.
Lot -2. Tikinti materiallarının satın
alınması.
Maraqlananlar tenderin əsas
şərtlər toplusunu (əsas şərtlər toplusu
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır)
tenderdə iştirak üçün elektron müraciət
etdikdən və aşağıda qeyd olunan hesaba hər lot üçün 100 (bir yüz) manat
məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra
dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron qaydada ala
bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir
halda geri qaytarılmır.
Bank rekvizitləri-

• H/h- AZ17CTRE00000000000002354102
• VÖEN-3900214101
• Bank- DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIQ
AGENTLİYİ
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: BIK CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı
statusu almaq və tenderdə iştirak üçün
aşağıdakı sənədləri təsdiq olunmuş
qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər:
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq
edən bank sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri
zərflərin açıldığı gündən sonra ən azı
30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi
tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir)
faizi məbləğində tender təklifinin təminatı
- bank zəmanəti (təminatın qüvvədə
olma müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən ən azı 30 (otuz)
bank günü çox olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında
tələb olunan sənədlər. Bu sənədlərə
aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam
adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son
bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət
göstərirsə, bütün fəaliyyəti dövründəki)
maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının)

ixtisas göstəricilərinə aid məlumat
(bu məlumatlar tenderin əsas şərtlər
toplusunda tələb olunan sənədlərdə və
formalarda təqdim olunmalıdır).
- Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
vergi orqanlarından arayışlar;
-vergilər nazirliyi tərəfindən həmin
iddiaçıların işçilərinin sayı, əmlakları,
avadanlıqları, lazımi texniki imkanlarının
olmasına aid rəsmi arayış;
-sosial müdafiə fonduna borcu olubolmaması barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə
mənşə və uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və
4-cü bəndlərdə qeyd olunan sənədləri
22 yanvar 2020-ci il saat 15.00 –a kimi
tender komissiyasına dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə
elektron təqdim etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini 30 yanvar 2020-ci il saat
15.00-a qədər elektron portal vasitəsilə
təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim
olunan təkliflər dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə qəbul
olunmayacaqdır.
Tender təklifləri zərfləri 31 yanvar
2020-ci il saat 15.00-da elektron portal
vasitəsilə açılacaqdır.
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