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Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

könüllü tibbi sığorta xidmətinin  
satın alınması ilə əlaqədar

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Könüllü tibbi sığorta xidmətinin 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 məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalı-
dırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 300 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra tende-
rin əsas şərtlər toplusunu portal vasitəsi ilə 
əldə edə bilərlər.

Satınalan təşkilat- Azərbaycan Respubli-
kasının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik Hüqu-
qi Şəxs (VÖEN- 1304673921)

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/h- AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşa-

ğıdakı sənədləri portal vasitəsi ilə 27 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 sığorta xidməti göstərməsi 
üçün tələb olunan sənədlər;

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

- iddiaçının sığorta xidməti göstərməsi 
üçün potensial imkanları və maddi-texniki 
bazası haqqında yazılı məlumat;

- iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sa-
hibkarlıq 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 4 fevral 2020-ci il saat 18.00-dır.

Təkliflərin açılışı tarixi və vaxtı 5 fevral 
2020-ci il saat 11.00-dır.

İddiaçılar açılışın nəticələrini portal vasitəsi 
ilə izləyə bilərlər.

Tender təkliflərini qiymətləndirib 
müqayisə edərkən əsas şərtlər topIusunda 
müəyyənləşdirilən keyfiyyət tələblərinə cavab 
verən yerli mallar (işlər və xidmətlər) üzrə ten-
der 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.

Tender komissiyası

B I L D I R I Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şah-

dağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti tərəfindən çəkələklərin 
satın alınması ilə əlaqədar keçiril-
miş kotirovka sorğusunda “Zimmer 
Textile” MMC qalib elan olunmuş və 
həmin MMC ilə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

B I L D I R I Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şah-

dağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti tərəfindən qış təkərlərinin 
satın alınması ilə əlaqədar keçirilmiş 
kotirovka sorğusunda fiziki şəxs   Ağa-
kişiyev Farid Dadaş oğlu qalib elan 
olunmuş və həmin fiziki şəxslə müvafiq 
satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

B I L D I R I Ş
Dövlət Turizm Agentliyinin “Şah-

dağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti tərəfindən süfrələrin satın 
alınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka 
sorğusunda fiziki şəxs Mikayılov Nüsrət 
Nəsrulla oğlu qalib elan olunmuş və 
həmin fiziki şəxslə müvafiq satınalma 
müqaviləsi bağlanılmışdır.

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Bakı ildən-ilə, gündən-günə gözəlləşir və müasirləşir. 
Müstəqilliyin geridə qalan 28 ilində onun simasına 
yeni-yeni bənzərsiz naxışlar vurulub. Gözəl park və 

xiyabanlar, geniş prospektlər, möhtəşəm və modern bina-
lar, meydanlar və körpülər bu gün Azərbaycan paytaxtının 
ayrılmaz atributlarıdır. Qədimlik və müasirliyin heyrətamiz 
harmoniyası şəhərimizə özünəməxsus yaraşıq verir.

Şəhərimizin bu inkişa-
fı beynəlxalq aləmdə yüksək 
qiymətləndirilir. Heç təsadüfi deyildir 
ki, bu il 31 oktyabr -- Dünya Şəhərlər 
Günü münasibətilə UNESKO 48 
ölkədən 66 şəhəri, o cümlədən Bakını 
“Yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi”nə daxil 
edib. Paytaxtımızın adı şəbəkənin 
“dizayn” tematikası üzrə siyahısına 
salınıb.

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Bakı Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı El-
dar Əzizovu qəbul edərkən Bakı 
şəhərinin inkişafının daim diqqət 
mərkəzində olduğunu bildirib. 
 Prezident deyib: “Mən şəhərdə gedən 
abadlıq-quruculuq proseslərinə 
şəxsən nəzarət edirəm, bir çox 
layihələrin təşəbbüskarı olmuşam. 
Bu gün Bakı dünyanın ən gözəl 

şəhəri kimi inkişaf edir. Bakıya 
gələn qonaqlar, o cümlədən mənim 
həmkarlarım həmişə paytaxtda gedən 
quruculuq-abadlıq işləri haqqında 
öz təəssüratlarını bölüşürlər və qeyd 
edirlər ki, Bakı, doğrudan da, dünya-
nın ən gözəl şəhərlərindən biridir”.

Bəli, Bakı bu gün parklar, 
xiyabanlar, qiymətli tarixi abidələr 
şəhəridir. Yeni istirahət zonaları 
vətəndaşların ixtiyarına verilir və 
bütün bunlar əhali tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. 

Bakıda salınan əksər yeni park-
ların açılışında dövlət başçısı şəxsən 
iştirak edir, sakinlərlə görüşür. Elə 
bu günlərdə Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 

Bakının Xətai rayonunda salınan yeni 
“Gənclik” parkında “Təbiət naminə 
birləş, həyat naminə birləş!” layihəsi 
çərçivəsində ağacəkmə aksiyasında 
iştirak etmişlər.

Cənab Prezident sakinlərlə 
görüşündə deyib: “Hesab edirəm ki, 
park qısa müddət ərzində tamamilə 

abadlaşdırılacaq və vətəndaşlar üçün 
burada gözəl imkanlar yaradılacaq”.

Bakıda ekoloji vəziyyətin yaxşı-
laşdırılması üçün dövlət səviyyəsində 
həyata keçirilən layihələrə birinci 
xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik 
etdiyi Heydər Əliyev Fondu da 
xüsusi diqqət yetirir. Ölkəmizdə yeni 
yaşıllıqların salınmasında və mövcud 
yaşıllıq sahələrinin qorunmasında 
fondun töhfəsi olduqca böyükdür. 
Bu məsələdə Heydər Əliyev Fondu-
nun vitse-prezidenti, IDEA İctimai 
Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla 
Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə 
ekoloji durumun daha da yaxşılaşdı-
rılması, yeni yaşıllıqların salınması 
məqsədilə icra olunan layihələrin də 
mühüm rolu var. 

Məhz bu diqqət və qayğının 
nəticəsində Bakı UNESKO-nun 
“Yaradıcı şəhərlər şəbəkəsi”nə daxil 
edilmişdir.

Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmisi 
Vasif Eyvazzadə Bakı haqqında 
UNESKO-nun yeni qərarı barədə 
demişdir: “Paytaxt Bakı şəhərinin 

UNESKO-nun “Yaradıcı şəhərlər 
şəbəkəsi”nə qoşulması ölkəmiz üçün 
tarixi hadisədir. Ümumilikdə, bu 
şəbəkəyə 246 şəhər daxildir. “Yaradıcı 
şəhərlər şəbəkəsi” inkişafını yaradıcılıq 
- musiqi, sənət və sənətkarlıq, dizayn, 
kino, ədəbiyyat, rəqəmsal incəsənət və 
qastronomiya üzərində quran şəhərləri 
bir araya gətirir. Şəbəkə innovasiya və 
yaradıcılığı yeni şəhər strategiyasının 
davamlı və daha inklüziv inkişafının 
əsas faktoru hesab edir.

 Bakının bu şəbəkəyə daxil 
edilməsi bizə imkan verəcək ki, digər 
regionlarımızı da bu sahəyə cəlb 
edək. Xüsusilə vurğulamaq yerinə 
düşər ki, burada əsas nüanslardan 
biri də şəhərsalmada inklüziv inkişaf 
faktorudur”. 

Onun sözlərinə görə səhərlərin bu 
siyahıya salınmasında “3 T” prinsipi 
əsas götürülüb: “Bu prinsipə görə, 
talant, texnologiya və tolerantlıq əsas 
şərtdir. Siyahıya salınan şəhərlərin 
qarşısına müəyyən öhdəliklər qoyu-
lur. Həmin tələblər nəzərə alınaraq 
yol xəritəsi hazırlanmalı və onun 

əsasında müəyyən işlər görülməlidir. 
Bu, Bakıda və regionlarımızda 
yaradıcılıq sənayesinin inkişaf 
etdirilməsinə, eləcə də innovativ 
layihələrin həyata keçirilməsində 
bizə kömək edəcək. Burada əsas 
məqsəd inklüziv şəhərsalmanın 
şərtlərinə əməl etməkdir. Hesab 
edirik ki, bu sahədə görülən işlərdə 
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları 
da xüsusi rol oynayacaq. Bu tarixi 
hadisə münasibətilə brendləşdirmə 
istiqamətində xüsusi iş aparılacaq. Bu 
da ölkəmizə turist axınının artma-
sına ciddi təsir göstərəcək. Hazırda 
Bakı şəhərinin Baş planı hazırlanır. 
Gələcəkdə Bakıda kreativ mərkəzin 
formalaşdırılması istiqamətində işlər 
görülür. Söz yox ki, bu layihələr 

paytaxtımızın yaradıcı şəhər kimi 
statusunun möhkəmlənməsinə təsir 
göstərəcək”.

Müasir dövrdə yaradıcılıq 
sənayesinin inkişafı sürətlənir. 
Yaradıcı və Mədəniyyət Sənayeləri 
(YMS) dünya iqtisadiyyatında dina-
mik inkişaf edən sektorlardan biridir. 
YMS iqtisadiyyat, mədəniyyət, 
yaradıcı texnologiya sahələrini 
birləşdirən sənaye növüdür. Burada 
gənclər əsas rol oynayırlar və bu 
şəbəkəyə qoşulmağımızın məhz di-
zayn üzrə olması, həmin sahənin də 
inkişafına təkan verəcək. Bakının bu 
şəbəkəyə qoşulması tək hüquqi fak-
torlarla əlaqəli deyil, eyni zamanda, 
şəhərdə keçirilən çoxsaylı tədbirlər, 
qədim memarlıqla müasir memarlıq 

arasında harmoniyanın yaradılması 
ilə bağlıdır. Ölkə rəhbərliyinin bütün 
bu proseslərə dəstək göstərməsi və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın bu sahəyə məxsusi 
qayğısı sözügedən prosesə öz müsbət 
təsirini göstərib.

“Dövlət başçısının uzaqgörən 
siyasəti nəticəsində Bakının son illər 
mötəbər beynəlxalq tədbirlərə evsa-
hibliyi etməsi, dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinin Azərbaycana yönəlməsi 
– bütün bunlar şəhərimizin 
brendləşməsinə zəmin yaradan 
amillərdəndir. Yaradıcı şəhər statusu 
o şərtlə ki, şəhər bu statusu qoru-
ya bilsin. Burada əsas faktor insan 
zəkasıdır. Bu amil həm beynəlxalq 
təcrübələrin əldə edilməsi, həm də 
246 şəhərin birləşdiyi platformada öz 

sözümüzü demək imkanı yaradacaq”, 
-- deyə V.Eyvazzadə bildirmişdir.

Qeyd edək ki, bu şəbəkəyə daxil 
olmağın xüsusi hüquqi normaları və 
proqramı mövcuddur. Bu proqrama 
şəhərin yalnız fiziki inkişafı deyil, 
həm də iqtisadi durumu, innovasi-
ya və texnologiyalara meyilliliyi, 
keçirilən beynəlxalq tədbirlərin 
əhəmiyyəti, turistlərin şəhərə gəlmək 
imkanları və s. daxildir. Hər üç ildən 
bir yaradıcı şəhərlərin qlobal foru-
mu keçirilir. Foruma bu istiqamətdə 
həyata keçirilən yeniliklərlə bağlı 
məlumat təqdim edilir. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

 Biz elə etməliyik ki, Bakı şəhərinin hər bir 
yeri abad olsun və vətəndaşları narahat edən 
problemlər aradan qaldırılsın.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 Bakı gözəlliklər şəhəridir

“Bakı prosesi” mədəniyyətlərarası 
dialoqun çox vacib platformasıdır

Doğrudan da, bu gün 
respublikamız bütün xalqla-
rın, dinlərin nümayəndələri 
bir ailə kimi yaşayırlar. 
Azərbaycanın bu təcrübəsi 
bir çox ölkələr tərəfindən 
öyrənilir. 

Bu barədə bizimlə fikrini 
bölüşən Xalq artisti Hacı 
İsmayılov dedi: 

Azərbaycan 2008-ci ildə 
mədəniyyətlərarası dialoq 
təşəbbüsü ilə çıxış edəndə 
dünyada tendensiyalar 
mənfi meyilli idi. Elə bu gün 
də dünyada, o cümlədən Av-
ropada ayrı-seçkilik meyilləri 
güclənir. Azərbaycan isə bu-
nun təzahürlərini, təxminən, 
10 il bundan əvvəl görürdü. 
Ona görə də “Bakı prosesi” 
adlandırılan layihəni, siyasi 

təşəbbüsü irəli sürdü. Ta-
nınmış dini və siyasi liderlər 
bildirirlər ki, dünya miqya-
sında Azərbaycan qədər bu 
məsələyə diqqət yetirən və 
nəticə əldə edən ikinci ölkə 
tapmaq çətindir. 

 Jurnalistlərə 
müsahibəsində cənab 
Prezident onu da diqqətə 
çatdırıb ki, Azərbaycan 
müsəlman dünyasının ilk 
ölkəsidir ki, Vatikanda İslam 
tarixinə, mədəniyyətinə aid 

sərgi keçirib: “Biz müsəlman 
dəyərlərinin Avropada təbliğ 
edilməsində çox böyük rol 
oynayırıq. Təsadüfi deyil 
ki, müsəlman ölkələrinin 
rəhbərləri bu sahədəki 
fəaliyyətimizə yüksək qiymət 
verirlər. Eyni zamanda, bu 
yaxınlarda dini liderlərin 
Bakıda keçirilən zirvə 
görüşündə iştirak etmiş 
Moskva və bütün Rusiya-
nın Patriarxı Kirill, bir neçə 
il bundan əvvəl ölkəmizdə 
rəsmi səfərdə olmuş Roma 
Papası Fransisk də bu 
sahədə Azərbaycanda 
görülən işləri yüksək 
qiymətləndiriblər. Bunu 
deyən dini liderlərdir. Bunu 
deyən adamların arxasında 
milyardlarla insan var”.

Azərbaycanın yaratdığı 
“Bakı prosesi” platforması 
qloballaşan dünyamızın 
problemlərinin həllinə 
yönəlib. Bu prosesə 
indi dünyanın gələcək 
taleyinə biganə olmayan 
əksər ölkələr qoşulur, 
mədəniyyətlərarası dialo-
qa onlar da öz töhfələrini 
verməyə çalışırlar.

Hazırladı: 
 M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Prezident İlham Əliyev dekabrın 23-də  yerli 
jurnalistlərə ilin yekunları ilə bağlı geniş 
müsahibəsində mədəmiyyətlərarası  dialo-

qun  əhəmiyyətindən danışarkən deyib: “Bakı pro-
sesi” çərçivəsində əməkdaşlıq daha yeni pilləyə 
qalxdı. Eyni zamanda, Bakıda ənənəvi olaraq 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Bakı Huma-
nitar Forumu, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının 
Qlobal Forumu və “Bakı prosesi” çərçivəsində 
aparılan işlər dini və milli zəmində olan ixti-
lafların azaldılmasına xidmət göstərir. Bu gün 
Azərbaycanın rolu artıq birmənalı şəkildə tanınır 
və təqdir edilir”.

Biləsuvarda 
qanvermə aksiyası

 � Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü ərəfəsində Biləsuvardakı mərkəzi 
rayon xəstəxanasında    qanvermə aksiyası 
keçirilmişdir.

Səhiyyə Nazirliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı 
ilə keçirilən bu xeyirxah aksiyanın məqsədi irsi qan 
xəstəliklərindən əziyyət çəkən soydaşlarımıza yardım 
etməkdən ibarət olmuşdur.

B.Eyvazov adına Elmi-Tədqiqat Hematologiya və 
Transfiziologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi Qan 
Bankı işçilərinin nəzarəti ilə keçirilən aksiyada 150-yədək 
könüllü qan vermişdir. Biləsuvara ezam olunmuş Mərkəzi 
Qan Bankının 9 nəfərdən ibarət həkim briqadasının 
rəhbəri, şöbə müdiri Gülarə Abbasova bildirmişdir ki, top-
lanan qan laboratoriya müayinəsindən keçirildikdən sonra 
talassemiya və hemofiliyalı xəstəliklərdən əziyyət çəkən 
insanların müalicəsində istifadə ediləcəkdir.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”
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