
31 dekabr 2019-cu il, çərşənbə axşamı 15
“İnşaat Konstruksiyaları Zavodu” 

ASC səhmdarlarının nəzərinə!
20 fevral 2020-ci il saat 

11.00-da Bakı şəhəri, Nizami 
rayonu, K.Balakişiyev küçəsi 
2 nömrəli ünvanda “İnşaat 
Konstruksiyaları Zavodu” ASC 
səhmdarlarının növbəti illik 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər: 
1. ASC-nin 2019-cu ildəki 

maliyyə - təsərrüfat fəaliyyətinə 
aid hesabatı.

2. ASC-nin gəlirlə 
işləməməsinin səbəblərinin 
araşdırılması, yeni maliyyə 
mənbələrinin cəlb edilməsi və 
ya fəaliyyətinin dayandırılması 

barədə məsələnin müzakirəsi.
3. Təşkilati məsələ.
4. Digər məsələlər.
Yığıncaqda müzakirə 

olunacaq məsələlərə aid 
materiallarla ASC-nin inzibati 
binasında iş günləri saat 9.00-
dan 18.00-dək ASC sədrinə 
müraciət etməklə tanış olmaq 
mümkündür.

Nəzərinizə çatdırırıq ki, 
ASC 2019-cu ili zərərlə başa 
çatdırmış, mənfəət olmamış və 
dividend hesablanmamışdır.

İdarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
 “Xalq qəzeti”nin 20 noyabr 2019-cu il tarixli 

nömrəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
şəbəkə infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi 
və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün 
avadanlıqların satın alınması məqsədilə dərc 
olunmuş açıq tenderində tender komissiyasının 
qərarı ilə “Koçsistem Azərbaycan” MMC qalib 
elan edilmişdir. 

Qalib şirkətlə 2019-cu il dekabrın 28-də 
KTN-18/2-29 nömrəli 147.270,14 (bir yüz qırx 
yeddi min iki yüz yetmiş manat, 14 qəpik) 
manat dəyərində müvafiq satınalma müqaviləsi 
imzalanmışdır. 

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 5 dekabr 2019-cu il tarixli 

nömrəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
proqram təminatı üçün lisenziyaların satın 
alınması məqsədilə dərc olunmuş kotirovka 
sorğusunda tender komissiyasının qərarı ilə 
“Sinam”MMC qalib elan edilmişdir. 

Qalib şirkətlə 2019-cu il dekabrın 28-də 
KTN-18/2-30 nömrəli 7599.20 (yeddi min beş 
yüz doxsan doqquz manat, 20 qəpik) manat 
dəyərində müvafiq satınalma müqaviləsi 
imzalanmışdır. 

“AZERBAIJAN RIGS” MMC
2020-ci il ərzində hüquq xidmətlərinin 
(xidmətlər) satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Xidmətləri həyata keçirmək üçün 

tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
50 (əlli) manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra dövlət 
satınalmalarının https://www.etender.
gov.az vahid internet portalından 
tenderin şərtlər toplusunu və digər 
məlumatı əldə edə bilərlər.

H/h- 
AZ90IBAZ40060029441112555120

VÖEN - 1402550251
Bank - “ABB” ASC-nin müştəri 

xidmətləri Departamenti
Kod - 805250
VÖEN - 9900001881
M/h- 

AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T - IBAZAZ2X

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır.

İddiaçılar 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;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri.

İddiaçılar sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 
10 fevral 2020-ci il saat 12.00-dək, 
tender təklifi və bank təminatını isə 
19 fevral 2020-ci il saat 12.00-dək 
dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

Elektron satınalmanın açılışı 
20 fevral 2020-ci il saat 10.00-da 
dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalında olacaqdır.

Tender komissiyası

“AZERBAIJAN RIGS” MMC
vergi məsləhətləri xidmətlərinin  

(xidmətlər) satın alınması məqsədilə
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Xidmətləri həyata keçirmək üçün 
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər 50 (əlli) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra dövlət 
satınalmalarının https://www.eten-
der.gov.az vahid internet portalın-
dan tenderin əsas şərtlər toplusunu 
və digər məlumatı əldə edə bilərlər.

H/h- AZ90I-
BAZ40060029441112555120

VÖEN - 1402550251
Bank - “ABB” ASC-nin müştəri 

xidmətləri departamenti
Kod - 805250
VÖEN - 9900001881
M/h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T - IBAZAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissiyası-
nın 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;

- iddiaçının son bir ildəki 

fəaliyyəti haqqında vergi orqanları 
tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və rekvizitləri.

İddiaçılar sənədləri (tender təklifi 
və bank təminatı istisna olmaqla) 
10 fevral 2020-ci il saat 12.00-dək, 
tender təklifi və bank təminatını 
isə 19 fevral 2020-ci il saat 12.00-
dək dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər.

Elektron satınalmanın açılışı 
20 fevral 2020-ci il saat 10.00-da 
dövlət satınalmalarının vahid inter-
net portalında olacaqdır.

Tender komissiyası

“Nəsimi: edamdan sonrakı həyat” işıq üzü görüb
Dünən Azərbaycan Milli 

Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) Nizami Gəncəvi 

adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyində Əməkdar 
elm xadimi, filologiya elmlər 
doktoru, professor Qəzənfər 
Paşayevin “Nəsimi: edamdan 
sonrakı həyat” kitabının 
təqdimatı olub.

Kitabın redaktoru və “Ön söz”ün 
müəllifi, Ədəbiyyat Muzeyinin direk-
toru, akademik Rafael Hüseynov, 
rəyçisi AMEA-nın Nəsimi adına Dil-
çilik İnstitutunun direktoru, akademik 
Möhsün Nağısoyludur.

Tədbiri akademik Rafael 
Hüseynov açaraq 2019-cu ilin 
ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan olundu-
ğunu xatırlatdı, bunun dövlətimizin 
ədəbiyyata, mədəniyyətimizə, 
klassik irsə göstərdiyi münasibətin 
parlaq nümunəsi olduğunu söylədi. 
Bildirib ki, Nəsimi mahiyyəti, 
düşüncəsi, fəlsəfəsi etibarilə insan 
ruhunun azadlığı deməkdir. Ruhu 
azadlığın ifadəçisi olan Nəsiminin 
dili və şəxsiyyəti əslində ötən il qeyd 

etdiyimiz 100 illik müstəqilliyimizin 
davamıdır. Yüksək bəşəri huma-
nizmi ilə dünya şöhrəti qazanmış, 
anadilli poeziyamızda fəlsəfi qəzəlin 
və qəsidənin, aşıq yaradıcılığı, 
qoşma və divan kimi janrların poetik 
təkamülündə müstəsna rolu olmuş-
du. 

Nəsimi və onun poeziyasının 
ideya-bədii siqləti barədə “Nəsimi ili” 
ərzində bir çox dəyərli elmi əsərlər 
yazıldı və yazılmaqdadır.

Akademik 1973-cü ildə böyük 
mütəfəkkirin 600 illik yubileyinin 
UNESKO səviyyəsində qeyd olun-
duğunu xatırlatdı. Qeyd olundu ki, 
ötən əsrdə Nəsimi haqqında bədii 
film çəkilib, abidəsi ucaldılıb, yaradı-
cılığına müraciət olunub, sözlərinə 
çoxlu mahnılar bəstələnib, haqqında 
araşdırmalar aparılıb, dissertasiya-
lar yazılıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, muzeyin 
əməkdaşları tərəfindən “Nəsimi 

ili”nə mühüm töhfələr verilib, 
ölkəmizdə və xaricdə şairin yara-
dıcılığına, fəlsəfəsinə həsr olunan 
məqalələr, eləcə də “Məkansız və 
zamansız Nəsimi” kitabı işıq üzü 
görüb. 

Rafael Hüseynov kitabın poliq-
rafik cəhətdən də nəfis tərtibatla 
“Şərq-Qərb” nəşriyyatında çap 
olunduğunu söylədi, yeni nəşrə 
ədibin indiyədək çap olunmuş divan-
larının heç bir nüsxəsində təsadüf 

olunmayan 11 və yalnız bir divan 
nüsxəsində rast gəlinən 63 şeirinin 
daxil edildiyini vurğulayıb.

Tədbirdə çıxış edən professor 
Şirindil Alışanlı, filologiya üzrə 
elmlər doktoru Mahirə Quliyeva və 
digərləri kitab haqqında fikirlərini 
bölüşüb, Qəzənfər Paşayevin 
elmi yaradıcılığından, fəaliyyətinin 
müxtəlif istiqamətlərindən və Nəsimi 
ilə bağlı tədqiqatlarından söz 
açıblar. Bildirilib ki, ömrünün çox 
hissəsini Nəsimiyə həsr edən alimin 
yaradıcılığında Nəsimi tədqiqatları 
xüsusi yer tutur.

Sonra professor Qəzənfər Pa-
şayev kitabın ərsəyə gəlməsindən 
söz açıb, “Nəsiminin İraq divanı”nın 
Türkiyə və Azərbaycanda 
nəşrinə göstərdiyi köməyə görə 
Mədəniyyət Nazirliyinə, “Şərq-
Qərb” nəşriyyatının rəhbərliyinə 
minnətdarlıq edib.  O, Nəsimi 
haqqında araşdırmalarının davam 
etdiyini, şairin yaradıcılığından bəhs 
edən yeni bir kitabın çapa hazırlan-
dığını bildirib.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ermənistan atəşkəs 
rejimini 22 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 
iriçaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə 
sutka ərzində atəşkəs rejimini 22 dəfə pozub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a 

bildiriblər ki, Ermənistan Respublikası Noyemberyan rayo-
nu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndində, Krasno-
selsk rayonu ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində və 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında olan Mərzili, Füzuli 
rayonunun Aşağı Veysəlli və Qorqan kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları ərazisindəki 
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə tutulub. 

Hicran
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 31 dekabr.- S.15.




