
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin 
Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsi

 təminatındakı təşkilatların 2019-cu il ərzində mebel-inventar, məişət və digər texniki 
avadanlıqlarına- 1-ci Lot mebel və yumşaq inventarlara, 2-ci Lot jalüz pərdələrinə, 3-cü Lot  
mətbəx avadanlıqlarına, 4-cü Lot seyf və dəmir dolablara, 5-ci Lot idman avadanlıqlarına və  

6-cı lot müxtəlif məişət texnikalarına olan tələbatını ödəmək üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 6 Lot üzrə cari il martın 19-u 

saat 15.00-da DİN-in Maddi-Texniki 
Təminat Baş İdarəsinin inzibati bina-
sında (Bakı, Azadlıq prospekti 161-də) 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar bütün lotlarda iştiraka görə 
1765,00 manat, 1-ci Lot üzrə 1200,00 
manat, 2-ci Lot üzrə 95,00 manat, 3-cü 
Lot üzrə 75,00 manat, 4-cü Lot üzrə 
90,00 manat, 5-ci Lot üzrə 125,00 manat 
və 6-cı Lot üzrə isə 180,00 manat iştirak 
haqqı ödəməli və aşağıdakı hesaba 
köçürməlidirlər:

Bank rekvizitləri- Dövlət Xəzinədarlıq 
Agentliyi

Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
 M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWİFT BİK CTREAZ22
 DİN-in Maddi-Texniki Təminat Baş 

İdarəsi
H\h- AZ32C-

TRE00000000000002077770 
VÖEN- 1500281641
BTK 142340
Fond- 7 
İştirak haqqı geri qaytarılmır. 
Tenderdə iştirak etmək üçün DİN-in 

Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinin 
tender komissiyasına aşağıdakı sənədlər 
təqdim olunmalıdır:

- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq 

edən bank sənədi;
- tender təklifi (30 bank günü 

qüvvədədir);
- tender təklifinin ümumi dəyərinin 

1 faizi həcmində tender təklifinin bank 
təminatı. Təminatın qüvvədə olma 
müddəti 60 bank günü təşkil edir;

- malgöndərənin tam adı, hüquqi 
statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

- malgöndərənin son bir ildəki (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, 
bütün fəaliyyəti dövrü) maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

- vergi orqanlarından müvafiq arayış:
Malgöndərən öz tender təklifini 

“Dövlət satınalmaları haqqında’’ Qa-
nunda müəyyənləşdirilmiş qaydada 
hazırlayaraq bank təminatı ilə birlikdə 
tender prosedurunun başlanmasına ən 
azı bir bank günü qalmış, yəni 2019-
cu il martın 18-i saat 17.00-dək tender 
keçirənə təqdim etməlidir. Bu müddətdən 
gec təqdim olunan tender təklifi baxıl-
madan malgöndərənə qaytarılır və onun 
tenderdə iştirakına yol verilmir.

Digər sənədlər satınalan təşkilata 
tender prosedurunun başlanmasına azı 
7 bank günü qalmış, yəni cari il martın 
6-sı saat 17.00-dək təqdim olunmalıdır. 

İddiaçı tərəfindən hazırlanmış, 
imzalanıb möhürlənmiş tender təklifi 
bank təminatı ilə ikiqat zərfə qoyulur. Hər 

iki zərfin bağlı tərəfini iddiaçı imzalayıb 
möhürləyir və tender komissiyasına 
təqdim edir.

Təkliflər qiymətləndirilib müqayisə 
edildikdə bu meyarlar nəzərə alınmaqla 
malgöndərənlərə üstünlük veriləcəkdir:

- satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin və etibarlılığının 
olması;

- satınalma müqaviləsinin vaxtında 
yerinə yetirilməsi imkanları;

- ən aşağı qiymət və yüksək 
keyfiyyət.

Tenderdə iştirak etməkdə maraq-
lı olanlara bildirilir ki, mebel-inventar, 
məişət və digər texniki avadanlıqlar 
aprel-sentyabr ayları ərzində DİN-in 
Mərkəzi Bazasına çatdırılmalıdır. 

Malgöndərənlər iştirak haqqını 
yuxarıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu tender komissiya-
sından ala bilərlər.

Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında’’ Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir.

Əlaqələndirici şəxslər - Zahid Sarıyev 
və Rövşən İbrahimov.

Telefonlar - 590-20-18, 590-67-24.

Tender komissiyası

Gəncə Şəhər Mənzil–Kommunal  
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

 2019-cu ildə mənzil fondunun əsaslı təmiri işlərinin satınalınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Mənzil fondunun əsaslı təmiri 

işlərinin satınalınması.
İşlərin yerinə yetirilməsi 2019-cu 

ilin sonunadək nəzərdə tutulur.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının qa-
nununa uyğun aşağıda göstərilən 
lot üzrə tender təkliflərini imzalanıb 
möhürlənmiş ikiqat zərflərdə yazılı 
təqdim etsinlər. İddiaçılar öz tender 
təkliflərində bütün vergi və rüsumları 
nəzərə almalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
lot-1 üçün 120 manat məbləğdə iştirak 
haqqını sifarişçinin bankdakı hesab-
laşma hesabına köçürdükdən sonra 
göstərilən ünvandan tenderin əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər. Tende-
rin əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində tərtib edilmişdir.Tender 
sənədləri üçün köçürülmüş vəsait geri 
qaytarılmır. İştirak haqqı aşağıdakı 
hesaba köçürülməlidir:

Təşkilat- Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

VÖEN- 2300336431

H/h- 
AZ58AZRT38060019440017830004

“AZƏR-TÜRK” BANK ASC
Kod - 506883
 VÖEN-9900006111
 M/h- AZ-

02NABZ01350100000000022944
S.W.I.F.Bik: AZRTAZ22
Ödəniş sənədlərində məqsədli 

maliyyələşmə olması göstərilməlidir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 

12 mart 2019-cu il saat 17.00 -dək 
aşağıdakı sənədləri tender komissiya-
sına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini 
təsdiq edən bank sənədi;

- iddiaçının tam adı,hüquqi 
statusu,qeydiyyat şəhadətnaməsinin 
surəti (təsdiq olunmuş);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
öhdəliklərin olub-olmaması barədə 
vergi orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- analojı işlərin yerinə yetirilməsinə 

dair iddiaçıların potensial imkanları 
haqqında məlumat (texniki baza, ava-
danlıq, işçi qüvvəsi və s.).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan sənədlər qəbul edilməyəcəkdir.
Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır.

Həmin təminat zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır.

İddiaçılar lot üzrə tender təkliflərini 
18 mart 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
aşağıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər.Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender proseduru 19 mart 2019-cu 
il saat 15.00-da Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat 
Birliyində (Gəncə şəhəri, inzibatı bina 
517) keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət 
etmək olar.

Əlaqələndirici şəxs- T.Quliyev, tele-
fon - 022 253 92 22.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
“Zığ” GTTZ-nin ərazisində tikilən 
inzibati binanın dam örtüyünün 

vurulması xidmətinin (material və 
işlərin yerinə yetirilməsi ilə birlikdə) 

satınalınması məqsədilə

 AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil ol-
maqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. 
Müraciət üçün son müddət 2019-cu il 
fevralın 26-sı saat 18.00-dəkdir.

 Sənədlər Azərbaycan dilində,2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 
152,”Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.

 Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, 
daxili-1132.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC
energetik qurğuların və sistemlərin 
etibarlı istismarının təmin edilməsi 

məqsədilə 2019-cu il ərzində 
nəzərdə tutulan illik xidmətlərin 

satınalınması məqsədilə

 AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN EDİR 

 Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri 
və ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Müraciət 
üçün son müddət 2019-cu il fevralın 26-sı 
saat 18.00-dəkdir.

 Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 
152, “Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, 
 daxili-1132.

“Azərbaycan Xəzər 
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

sumbata kağızı, itiləyici və 
kəsici laqunda daşlarının 
satınalınması məqsədilə

 AÇIQ MÜSABİQƏ 
ELAN EDİR 

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 
şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 
olmaqla elanlar bölməsindən əlavə 
sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 
 2019-cu il fevralın 26-sı saat 18.00-dəkdir.

 Sənədlər Azərbaycan dilində,  
2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olun-
malıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Ünvan- Bakı, Heydər Əliyev prospekti 
152,”Çinar plaza”, 24-cü mərtəbə.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, 
daxili-1132.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

səsyazma studiyası üçün akustik qurğuların və 
müvafiq avadanlıqların satınalınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Səsyazma studiyası üçün 

akustik qurğuların və müvafiq avadanlıq-
ların satınalınması.

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş 
və imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları 
lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər 80 manat məbləğdə iştirak 
haqqını hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tende-
rin əsas şərtlər toplusunu AZ1138, Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 
1M nömrəli ünvandan ala bilərlər.

Təşkilat – Azərbaycan Respublika-
sının Dövlət İmtahan Mərkəzi Publik 
Hüquqi 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- AZ-

02NABZ01350100000000022944
H/h- 

AZ98AZRT38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri  

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-

ğıdakı sənədləri 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 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində 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 (notarial qaydada təsdiq 
edilmiş surətləri);

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

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək 
üçün potensial imkanları və maddi-texni-
ki bazası haqqında yazılı məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 
nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) və iş qrafikini 29 mart 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 10 aprel 2019 cu il saat 17.00-dək 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət İm-
tahan Mərkəzinə (ünvan – AZ1138, Bakı 
şəhəri, Yasamal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 
1M) təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır. 

Təklif zərfləri 11 aprel 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər (iştirak-
la bağlı müvafiq sənədi təqdim etdikdə).

Əlaqələndirici şəxs- İlham Əliyev, 
telefon- 502-47-53/56/58, daxili 144.

Faks- 465-87-96, 502-47-22.
E-mail: i.aliyev@dim.gov.az
Ünvan- AZ1138, Bakı şəhəri, Yasa-

mal rayonu, M.Müşfiq küçəsi 1M.

Tender komissiyası

Hörmətli doktorant, dissertant və 
müstəqil tədqiqatçılar!

Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universiteti 2019-cu il mayın 
16 və 17-də “İdarəetmədə multikul-
tural dəyərlər” mövzusunda 4-cü 
respublika elmi konfransı keçirir.

Konfransın keçirilməsində 
əsas məqsəd müasir dövrdə 
müxtəlif sahələrin idarə 
edilməsində yol verilən nöqsanla-
rın müəyyənləşdirilməsi və onla-
rın aradan qaldırılması yollarının 
müzakirə edilərək tətbiq üçün 
qəbulu və yeniliklərin daxil olunması 
istiqamətində perspektiv imkanların 
müzakirə edilməsidir.

Konfransda aşağıdakı 
istiqamətlər üzrə məruzələr 
dinləniləcəkdir.

1. Azərbaycançılıq və multikultu-
ral dəyərlər. 

2. Multikulturalizm və tolerantlıq. 
3. Mədəni, etnik, dini müxtəlifliyin 

tolerant əsasları.
4. Turizmin inkişafında mədəni 

irsin rolu. 
5. Multikulturalizmin təbliğində 

bədii mədəniyyətin rolu.
6. Turizmin sosial-iqtisadi inkişa-

fa təsiri.
7. Multikulturalizmin hüquqi 

təminatı.

8. Müasir idarəetmənin inkişaf 
tendensiyaları.

Konfransda iştirak üçün 
məruzənin mövzusu və müəllif 
haqqında aşağıda göstərilən 
məlumatlar daxil edilmiş ərizənin 
2019-cu il mayın 7-dək təşkilat 
komitəsinə göndərilməsi mütləqdir.

• Adı, soyadı, ata adı.
• Elmi dərəcəsi.
• İş yeri, vəzifəsi.
• Poçt ünvanı (iş və ev).
• Telefon, faks ( şəhər kodu 

göstərilməklə).
• Elektron ünvan.
• Məruzənin mövzusu.
• İstiqaməti.
• Texniki vasitələrdən istifadənin 

vacibliyi.
Təşkilat komitəsi proqrama uyğun 

məruzələrin seçimini və proqrama 
daxil edilməsi hüququnu öz üzərinə 
götürür, redaksiya heyəti isə proq-
rama daxil olunmuş məruzələrin 
redaktəsi işini həyata keçirir. Elmi 
səviyyəsi tələblərə uyğun olma-
yan materiallar məruzə üçün qəbul 
edilmir.

Konfrans Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində keçiriləcəkdir.

Məqalələrin tərtib olunma qay-
daları:

Məqalələr 5 səhifədən çox 
olmamaqla, Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərində təqdim olunmalı-
dır. İstifadə edilən ədəbiyyatların 
siyahısı mənbənin adı, çap olun-
duğu məcmuə, nəşr ili və səhifə 
göstərilməklə kvadrat mötərizə 
içərisində [6,s.109] şəklində verilir.

Konfrans haqqında məlumat 
Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetinin rəsmi saytında(http:// 
www.atmu.edu.az) və rəsmi fa-
cebook səhifəsində (www.face-
book.com/atmu.official/?fref=ts) 
yerləşdirilmişdir.

 Məqalə müraciət forması ilə 
birlikdə elektron şəkildə 2019-cu il 
fevralın 15-dən mayın 7-dək konf-
rans2019@atmu.edu.az elektron 
ünvana göndərilməlidir.

Sonrakı fəaliyyətlər və təşkilati 
tədbirlər haqqında əlavə məlumat 
veriləcəkdir.

Əlaqə telefonu- (012) 5644233 
(125).

Ünvan- Bakı, Koroğlu Rəhimov 
küçəsi 822/23.

Email- konfrans2019@atmu.edu.az

Təşkilat komitəsi

aşağıdakı lotlar üzrə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR:
 Tender 7 (yeddi) lot üzrə keçirilir.
 Lot-1. Təsərrüfat mallarının satına-

lınması.
 Lot-2. Xüsusi geyimlərin satınalın-

ması.
 Lot-3. Avadanlıqların satınalınması.
 Lot-4. Ehtiyat hissələrinin satınalın-

ması.
 Lot-5. Parkın abadlaşdırılmasının 

satınalınması.
Lot-6. Mənzil fondunun təmiri işlərinin 

satınalınması.
Lot-7. Asfalt örtüyünün təmiri işlərinin 

satınalınması.
Tenderdə iştirak etmək üçün iddia-

çılar iştirak haqqını hər bir lot üçün 100 
manat məbləğdə aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas 
şərtlər toplusunu Qaraçuxur qəsəbəsi, 
Ə.Mehbalıyev küçəsi 3 nömrəli ünvan-
da yerləşən Suraxanı Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyindən ala 
bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- İbadulla 
Əhmədov, əlaqə telefonu-   
(050) 317-88-09.

İddiaçılar iştirak haqlarını aşağıdakı 
hesaba köçürməlidirlər:

H\h-AZ70İBAZ3809001944933823
VÖEN- 1900086671
Adı-ABB Suraxanı filialı 

Kod- 805250
VÖEN-9900001881
M\h- AZ-

03NABZ01350100000000002944
S.W.I.F.T. İBAZAZ2X 
İştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
– tenderdə iştirak etmək üçün ərizə; 
– tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi; 
– tender təklifi (zərflərin açıldığı 

gündən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır); 

– tender təklifi qiymətinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır); 

– Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olub-olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış; 

– iddiaçının son iki ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti; 

– iddiaçının son iki il ərzində maliyyə 
vəziyyəti (dövriyyəsi) haqqında bank 
arayışı; 

– iddiaçının tam adı, hüquqi statu-
su, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 

ölkə və rekvizitləri və mənfəət vergisinin 
bəyənnaməsi; 

– iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatının , tikinti-
quraşdırma və xüsusi torpaq işləri ilə 
bağlı lisenziyasının vacibliyi.

Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununa uyğun olaraq həyata 
keçiriləcəkdir (www.tender.gov.az). 

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 27 
mart 2019-cu il saat 17.00-a qədər, tender 
təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 4 aprel 2019-cu il saat 17.00-
a qədər Qaraçuxur qəsəbəsi,Ə.Mehba-
lıyev küçəsi 3 nömrəli ünvana təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 5 aprel 2019-cu 
il saat 16.00-da Qaraçuxur qəsəbəsi,Ə.
Mehbalıyev küçəsi 3 nömrəli ünvan-
da yerləşən Suraxanı Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyində açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştitrak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Suraxanı Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 

 � Muzey Mərkəzində Xalq rəssamı, Dövlət 
mükafatı laureatı Rafis İsmayılovun 80 illiyinə 
həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir.

Mədəniyyət Nazirliyi-
nin dəstəyi, Azərbaycan 
Dövlət Rəsm Qalereyasının 
təşkilatçılığı ilə reallaşan 
tədbirdə qonaqlar əvvəlcə 
rəssamın əsərlərindən ibarət 
sərgiyə baxmışlar.

Mədəniyyət nazirinin birinci 
müavini Vaqif Əliyev çıxış 
edərək ölkəmizdə mütəmadi 
olaraq tanınmış mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin 
yubileylərinin, yaradıcılıq 
gecələrinin təşkil olundu-
ğunu, bu tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə Mədəniyyət 
Nazirliyi tərəfindən daim dəstək 
göstərildiyini vurğulamışdır.

Tədbirdə Vaqif Əliyev yubil-
yar rəssamın həyat və yaradıcı-
lığından danışaraq Azərbaycan 
mədəniyyətinin inkişafına verdi-
yi töhfələrdən bəhs etdi. Qeyd 
olundu ki, Rafis İsmayılov 
Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Məktəbini 
bitirdikdən sonra Moskvada 
Ümumittifaq Dövlət Kinematoq-
rafiya İnstitutunun Rəssamlıq 
fakültəsində təhsil alıb. Sonra 

“Azərbaycanfilm” kinostudiya-
sında çalışan sənətkar 30-dan 
artıq bədii filmin quruluşçu 
rəssamı olub. Bir sıra kitablara 
illüstrasiyalar çəkən sənətkar 
atalar sözləri, “Kitabi-Dədə 
Qorqud” dastanının motivləri və 
xalq mahnılarımıza həsr olun-
muş xeyli sayda rəsm əsərləri 
yaradıb.

Rafis İsmayılov 2003-2005-
ci illərdə Azərbaycan Dövlət 
Akademik Milli Dram Teatrı 
və Akademik Opera və Balet 
Teatrında bir sıra tamaşaların 
da bədii tərtibatçısı olub.

Azərbaycan Rəssamlar 
İttifaqının sədri, Xalq rəssamı 
Fərhad Xəlilov, kinorejissor, 

Xalq artisti Oqtay Mirqasımov, 
Xalq rəssamı Arif Hüsey-
nov və başqaları sənətkarın 
yaradıcılığından, insanıi 
keyfiyyətlərindən söz açdılar, 
ona cansağlığı və yaradıcılıq 
uğurları arzulamışlar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 Xalq rəssamının yubileyi keçirilmişdir
1119 fevral 2019-cu il, çərşənbə axşamı


