
9 iyun 2019-cu il, bazar 7

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrı 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Azərbaycan Dövlət Gənc Tama-

şaçılar Teatrı üçün sistemləşdirilmiş peşəkar 
işıq, səs, video və səhnə avadanlığının satın 
alınması.

Tender iştirakçıları öz tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş şəkildə ikiqat zərflərdə 
yazılı surətdə təqdim etməlidirlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıla-
rı lazımi maliyyə və texniki imkanlara və 
mütləq şəkildə müvafiq sahə üzrə spesifik iş 
təcrübəsinə malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu ala bilərlər.

Telefon- +994124937654
 Ünvan- Bakı, Nizami küçəsi 72
Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar 

Teatrı
H/h- AZ35AIIB33070019443500247105
VÖEN- 1700048281
Bankın adı “Kapital Bank”-ın Səbail filialı
Kod- 200059
VÖEN- 9900003611

М/h- AZ 37NABZ 
01350100000000001944

S.W.I.F.T BİK: AİİBAZ2X
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- son 5 ilin iştirak göstəricisi haqqında 

arayış;
- son 5 ilin maliyyə dövriyyəsi haqqında 

arayış; 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 

sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi qiymətinin 1 faizi həcmində 

bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);

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

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında ver-
gi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

- müvafiq mallar üzrə mənşə və uyğunluq 
sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 4 iyul 2019-cu il saat 
17.00-dək, tender təklifi və bank zəmanətini 
isə möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 11 iyul 2019-
cu il saat 17.00-dək təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 12 iyul 2019-cu il saat 11.00-
da yuxarıda qeyd olunan ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
tender zərflərinin açılışı prosedurunda iştirak 
edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı 
teatrın fasad hissəsinin və inzibati binanın mərhələli təmiri üçün

Tender 1 (bir ) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Teatrın fasad hissəsinin və inzibati 

binanın mərhələli təmirinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib 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 iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 28 May küçəsi 8 
nömrəli ünvandan (əlaqələndirici şəxs- Baba-
yev Yuri Çingizoviçdən, telefon- (012) 493-61-
05) ala bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
Təşkilat- Azərbaycan Dövlət Akademik 

Opera və Balet Teatrı
H/h-AZ82İBAZ38090019449327254120
VÖEN-1400312651
Bank-“ABBPremyer” Müştəri Xidməti
Kod-805250 

VÖEN-9900001881
M/h-AZ03NABZ01350100000000002944
SWIFT- İBAZAZ2X
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 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 dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
vergi orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank tərəfindən verilmiş 
arayış;

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

Sənədlər Azərbaycan dilində 2 nüsxədə 
(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır. Xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir. Tender proseduru “Dövlət satınal-
maları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
zəmanəti istisna olmaqla) 11 iyul 2019-
cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və bank 
zəmanətini isə 23 iyul 2019-cu il saat 17.00-
dək möhürlənmiş, ikiqat zərflərdə Azərbaycan 
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına 
(ünvan- Bakı şəhəri, 28 May küçəsi 8) təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların təklifləri 24 iyul 2019-cu il saat 
14.00-da yuxarıda göstərilən ünvanda açıla-
caqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyasının 
Tabeliyində Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət 

Müfəttişliyi Publik Hüquqi Şəxs ofis icarəsinin satın alınması məqsədilə 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot- 1. Ofis icarəsinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz 

tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış 
şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
sahib olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
AZ1095, Azadlıq prospekti 11 ünvandan təhvil 
ala bilərlər. Əlaqələndirici şəxs 
Günay Məhərrəmova, əlaqə telefonu –   
(012)  598-42-19. 

İştirak haqqı 200 manatdır.
H/h - AZ16AZRT38050019440033581003
VÖEN - 1201884591
Bank - “Azər-Türk Bank” ASC Bakı filialı
Kod - 504476
VÖEN - 9900006111

M/h - AZ02NABZ01350100000000022944
S.W.İ.F.T - BIK AZRTAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak üçün yazılı müraciət;
-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 dair yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqın-
da 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; 

-iddiaçının maddi-texniki bazası;
Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə 

(əsli və surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank 
təminatı istisna olmaqla) 8 iyul 2019-cu il 
saat 16.00 -a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 15 
iyul 2019-cu il saat 16.00 -a qədər Bakı şəhəri, 
AZ1095, Azadlıq prospekti 11 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Əlaqələndirici şəxs, Günay 
Məhərrəmova, telefon- (012) 598-42-19.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 16 iyul 2019-cu il saat 
14.00-da Bakı şəhəri, AZ1095, Azadlıq prospek-
ti 11 nömrəli ünvanda açılacaqdır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinə və “AZENCO” ASC-nin 
nizamnaməsinə müvafiq olaraq 2019-cu il iyulun 12-də “AZENCO” ASC 

səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir

Yığıncağın gündəliyi:
 1. Cəmiyyətin idarə heyətinin illik 

hesabatı.
2. Cəmiyyətin illik hesabatının (balansı-

nın) təsdiqi.
3. Cəmiyyətin müşahidə şurasının hesa-

batı.
4. Cəmiyyətin maliyyə-təftiş komissiyası-

nın hesabatı.
5. Cəmiyyətin idarə heyətinin, müşahidə 

şurasının və maliyyə-təftiş komissiyasının 
yeni tərkiblərinin seçilməsi.

6. Cəmiyyətin nizamnaməsinə dəyişiklik 

edilməsi.
7. Cəmiyyətin maliyyə nəticələrinin 

müzakirəsi.
8. Cari məsələlər.
 Yığıncaq Mingəçevir şəhəri, Dövlət 

Dram Teatrının binasında 2019-cu il iyulun 
12-si saat 14.00-da öz işinə başlayacaqdır.

Ünvan – Mingəçevir şəhəri, M.Füzuli 
küçəsi 29/16.

Əlaqə telefonları – 012 424 75 66, 0147 
4 32 02.

“AZENCO” ASC-nin idarə heyəti

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti”nin 

5 iyun 2019-cu il 
 tarixli nömrəsində 
dərc olunmuş “Gəncə 
Yol Tikinti – 2” ASC 
səhmdarlarının 
növbəti illik ümumi yı-
ğıncağının keçirilməsi 
vaxtı 26 iyul 2019-cu 
il saat 16.00-a təyin 
edilmişdir.

Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram Teatrı 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Azərbaycan Dövlət Akademik 

Rus Dram Teatrı üçün sistemləşdirilmiş 
peşəkar işıq, səs, video və səhnə avadanlı-
ğının satın alınması.

Tender iştirakçıları öz tender 
təkliflərini imzalanıb möhürlənmiş şəkildə 
ikiqat zərflərdə yazılı surətdə təqdim 
etməlidirlər. Müqaviləni yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara və mütləq şəkildə 
müvafiq sahə üzrə spesifik iş təcrübəsinə 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər lot 
üçün 50 manat məbləğdə iştirak haqqını 
aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu ala bilərlər.

Telefon- +994124937654
 Ünvan- Bakı, Xaqani küçəsi 7
S.Vurğun adına Azərbaycan Dövlət 

Akademik Rus Dram Teatrı
VÖEN- 1700019231
H/h- AZ67AİİB 

38090019440426557102 
“Kapital Bank” ASC-nin Mərkəz 

filialı
Kod- 200026
VÖEN- 9900003611

M/h- AZ37NABZ 
01350100000000001944

S.W.I.F.T. : AİİBAZ2X
Tenderdə iştirak haqqı heç bir halda 

geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-

dakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- son 5 ilin iştirak göstəricisi haqqında 

arayış;
- son 5 ilin maliyyə dövriyyəsi 

 haqqında arayış; 
- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 

müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

barədə bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı 

tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

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

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

- son bir il ərzində fəaliyyəti haqqında 
vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 

maliyyə hesabatının surəti;
- iddiaçının son bir il ərzində maliyyə 

vəziyyəti haqqında bank arayışı;
- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 
və rekvizitləri;

- müvafiq mallar üzrə mənşə və 
 uyğunluq sertifikatları.

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

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi 
və bank zəmanəti istisna olmaqla) 4 iyul 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 11 iyul 2019-cu il saat 17.00-dək 
təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 12 iyul 2019-cu il saat 
11.00-da yuxarıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri tender zərflərinin açılışı 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi  
sosial müdafiəyə ehtiyacı olan uşaq və gənclər üçün 

yay istirahət düşərgəsinin təşkilinin satın alınması məqsədilə 

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış şəkildə ikiqat zərflərdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

Təkliflərin qiymətləndirilməsində aşa-
ğıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
müqavilənin vaxtında yerinə yetirilməsi, 
analoji işlərdə təcrübəsi və maliyyə 
vəziyyəti.

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat al-
maq üçün maraqlananlar 4652155 nömrəli 
telefonla (faks-4656438) müraciət edə 
bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Qurbanzadə 
Fərid Vidadi oğlu). İddiaçılar 100 (yüz) 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağı-
da göstərilən hesaba ödədikdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu Azərbaycan Respublikası 
Gənclər və İdman Nazirliyindən (Bakı 
şəhəri, Olimpiya küçəsi 4, II mərtəbə, 
Sağlam həyat tərzinin təbliği və sosial 
proqramlar sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq  Agentliyi
Kod - 210005
M/h-AZ41NABZ 

01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri-Azərbaycan Respublika-

sının 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 prosedurda iştirak üçün 

 aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
- iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
-iddiaçının tam adı, hüquqi  statusu, 

qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-Azərbaycan Respublikasında vergilərə 

və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması barədə arayış; 

-iddiaçıların son bir il ərzində (əgər 
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) maliyyə vəziyyət 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra 

azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıl-
dığı gündən sonra azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

-son bir il ərzində (əgər daha az 
müddət fəaliyyət göstərirsə bütün 
fəaliyyəti dövründə) yerinə yetirdiyi 
 analoji işlər haqqında məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 
3 iyul 2019-cu il saat 18.00-a qədər tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər. İddi-
açılar tender təkliflərini və təklifin 1 faizi 
məbləğdə bank təminatını 11 iyul 2019-cu 
il saat 18.00-a qədər ikiqat bağlı zərflərdə 
iki nüsxədə tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

Təklif zərfləri iddiaçıların iştira-
kı ilə 12 iyul 2019-cu il saat 10.00-da 
Azərbaycan Respublikası Gənclər və 
İdman Nazirliyində açılacaqdır. 

Tender komissiyası

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi 
“AZİNTELECOM” MMC 

Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot -1 .“Data Mərkəzi üçün eks-

pert xidmətlərinin” satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənib 
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 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqı-
nı göstərilən hesaba köçürdükdən 
sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu 
Bakı şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə 
küçəsi 74 nömrəli (əlaqələndirici 
şəxslər - Kamil Bektaşidən və Vüqar 
Yəhyazadədən) telefon - 012 200 00 
74/72 ) ünvandan ala bilərlər .

İştirak haqqı 2000 manatdır.
H/h- AZ30AZ-

PO91015461200420100063
VÖEN- 9900048721
Bank- “Azərpoçt” MMC PF 1
Kod- 691011
VÖEN-9900037711
M/h-AZ76NABZ 

01350100000000094944

S.W.İ.F.T-AZPOAZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı 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 
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 
dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında mü-
vafiq vergi orqanından arayış; 

-Sosial Müdafiə Fonduna borcun 
olmaması barədə arayış; 

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

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

-əsas şərtlər toplusunda nəzərdə 
tutulan digər sənədlər.

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

Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Qanuna 
uyğun keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna ol-
maqla) 4 iyul 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi, tender təklifi və bank təminatını 
isə möhürlənmiş ikiqat zərfdə 12 iyul 
2019-cu il saat 17.00-a kimi, Bakı 
şəhəri, Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 74 
nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri qayta-
rılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 15 iyul 
 2019-cu il saat 15.00-da Bakı 
şəhəri, Ə.Hüseynzadə küçəsi 74, 
“AzIntelecom” MMC-nin inzibati 
binasında açılacaqdır. 

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Bu günlərdə Saatlı rayon Ta-
rix-diyarşünaslıq muzeyində Milli 
Qəhrəman Elşən Hüseynova həsr 
olunmuş “Şəhidlik zirvəsi” adlı 
sənədli filmin təqdimatı keçirilib.

Qeyd edilib ki, onlar 
müqəddəs amal uğrunda canlarını 

qurban veriblər. Ulu öndər Heydər 
Əliyev belə mərd oğul və qızla-
rımızın qəhrəmanlığını yüksək 
qiymətləndirərdi: “Vətən yolunda 
şəhid olanlar ölmürlər, xalqın 
qəlbində, ürəyində əbədi yaşayır-
lar... Biz onların qəhrəmanlığı, 

şəhidliyi ilə fəxr edirik. Bu, bizim 
millətimizin iftixarıdır”.

“Qəhrəmanlar ölməzdir” adlı 
tədbirdə Saatlı rayon tarix-di-
yarşünaslıq muzeyinin direkto-
ru, Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Sürəyya Muğanlı Milli Qəhrəman 

Elşən Hüseynovun portretini 
işləyərək doğum günündə muzeyə 
hədiyyə edib.

Sabirabad Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin rəisi 
Əhməd Ramazanov şəhidlərimizin 
heç vaxt unudulmadığını, 
hər birimizin qəlbində əbədi 
heykəllərini qurduqlarını, həyat 
durduqca onların yaşayacaqlarını, 
indiki və gələcək nəsillərə örnək 
olacaqlarını bildirdi. 

Tədbirin sonunda “Şəhidlik 
zirvəsi” adı altında Milli 
Qəhrəman Elşən Hüseynova həsr 
olunmuş “Eldən gedən oğullar” 
adlı sənədli film nümayiş etdirilib. 

Hüseyn EYNULLAYEV, 
Saatlı rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzinin kiçik elmi işçisi 

“Şəhidlik zirvəsi”nin təqdimatı

1995-ci ilin 13-17 mart hadisələri zamanı ölkədə dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı alınarkən 
şəhid olanlardan biri də Saatlı rayonunun Qırağlı kəndindən hərbi xidmətdə 

olan Elşən İbrahim oğlu Hüseynov idi. Onun xalqımız və dövlətimiz uğrundakı hünəri yüksək 
qiymətləndirildi və ulu öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı” fəxri adına layiq görüldü. 
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