
25 iyun 2019-cu il, çərşənbə axşamı 11
GƏNCƏ DÖVLƏT KUKLA TEATRI 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender 1 lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Gəncə Dövlət Kukla 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 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- +994504036525
 Ünvan- Gəncə şəhəri, Əhməd Cəmil 

küçəsi 105.
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı
VÖEN- 2300428631
H/h- AZ83AİİB3301001944270024127
“Kapital Bank” ASC-nin Gəncə filialı
Kod- 200275
VÖEN- 9900003611
M/h - AZ37NABZ 

01350100000000001944

S.W.I.F.T. 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 haqqın-

da 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 olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir).

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxa-
rıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank zəmanəti istisna olmaqla) 29 iyul 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifi və 
bank zəmanətini isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 6 avqust 2019-cu il saat 17.00-
dək təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

Təklif zərfləri 7 avqust 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 RESPUBLİKASI GƏNCLƏR VƏ İDMAN NAZİRLİYİ 
yeni televiziya verilişi üçün dekorasiyanın hazırlanması işlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
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 aşağı-
dakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

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

Prosedurla əlaqədar əlavə məlumat 
almaq üçün maraqlananlar 4658416 
nömrəli telefona (faks-4656438) müraciət 
edə bilərlər (əlaqələndirici şəxs- Nəcəfov 
Elçin). İddiaçılar 100 (yüz) manat məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
ödədikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib 
olunmuş əsas şərtlər toplusunu Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman 
Nazirliyindən (Bakı şəhəri, Olimpiya küçəsi 
4, II mərtəbə, vətənpərvərlik və vətəndaşlıq 
tərbiyəsi sektorundan) ala bilərlər.

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod - 210005
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944

VÖEN- 1401555071
SWIFT-CTREAZ22
Alan müştəri-Azərbaycan Respublikası-

nın Gənclər və İdman Nazirliyi
H/h-AZ50CTRE00000000000002147771
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 vəziyyəti 
barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;

- təklif (zərflərin açıldığı gündən sonra 

ən azı 30 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır);

- təklifin təminatı (zərflərin açıldı-
ğı gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır);

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

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır.

İddiaçılar tender prosedurunda iştirak 
üçün yuxarıda göstərilən ixtisas sənədlərini 
12 iyul 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
İddiaçılar tender təkliflərini və təklifin 1 faizi 
məbləğdə bank təminatını 22 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 iştirakı ilə 23 
iyul 2019-cu il saat 10.00-da Azərbaycan 
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyində 
açılacaqdır. 

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

printerlər üçün tələb olunan  
kartriclərin satın alınması 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 iyulun 2-si 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.

Daxili İşlər Nazirliyinin  
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 

inzibati binalarının fasadının yuyulması 
məqsədilə təkliflər sorğusu keçirir

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün 
sənədlər 1 iyul 2019-cu il saat 16.00-dək qəbul 
olunur. 

 Maraqlanan təşkilatlar 590-68-86 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Ünvan-Bakı şəhəri, Y.Səfərov küç 45.

Daxili İşlər Nazirliyinin  
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi 

texniki avadanlıqların satın alınması  
məqsədilə təkliflər sorğusu keçirir

Təkliflər sorğusunda iştirak etmək üçün 
sənədlər 1 iyul 2019-cu il saat 16.00-dək qəbul 
olunur. 

 Maraqlanan təşkilatlar 590-68-86 nömrəli 
telefonla əlaqə saxlaya bilərlər.

Ünvan-Bakı şəhəri, Y.Səfərov küç 45.

“Yevlax Elektrik Təmir-Tikinti” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

20 avqust 2019-cu il saat 10.00-da “Yevlax Elektrik 
Təmir - Tikinti” ASC səhmdarlarının növbədənkənar ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq edən 
sənədlə (vəkil olunmuş nümayəndələr notarial təsdiqlənmiş 
etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı vacib-
dir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli 
küçəsi 1/12, Lara otelin konfrans zalı.

İdarə heyəti

B I L D I R I Ş
“Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi” MMC tərəfindən 

2019-cu il iyunun 11-də informasiya texnologiyası avadanlıqlarının 

satın alınması məqsədilə elan edilmiş kotirovka sorğusunda “Ultra 
Technologiyes” MMC qalib elan olunmuş və satınalmanın qalibi ilə 48 
847, 28 manat dəyərində müqavilə imzalanmışdır.

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi
Koreya Respublikasındakı nümayəndəliyinin fəaliyyəti ilə bağlı xidmətlərin “Dövlət satınalmaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə piar araşdırması və strategiya-

sı, media əlaqələri, eləcə də media məhsullarının 
təhlükəsizliyi, sosial media, tərcümə xidmətləri, 
press relizlərin hazırlanması, monitorinq, hesabat, 
optimallaşdırma, tədbirlərin təşkili, piar şəbəkə 
fəaliyyəti, məlumat bazasının hazırlanması, elekt-
ron marketinq, biznes əlaqələri  fəaliyyəti, təlim 
proqramları, Azərbaycanın yerli turizm sənayesi 
ilə bağlı məlumatların vaxtaşırı yenilənməsi və 
digər işlərin görülməsi sahəsində təcrübəsi olan 
və ixtisaslı işçi heyətinə malik rezident və qeyri-
rezident hüquqi şəxs, yaxud yeni hüquqi şəxs 
yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsium da 
daxil olmaqla) iştirak edə bilər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 500 (beş 
yüz) manat və ya Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsinə uyğun ola-
raq (www.cbar.az) 500 (beş yüz) manatın ödəniş 
gününə ABŞ dolları ilə ekvivalentini tenderdə işti-
rak haqqı kimi aşağıda göstərilən bank hesabına 
köçürdükdən və bunu təsdiq edən sənədi təqdim 
etdikdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbədən 
(Dövlət Turizm Agentliyi,  tel.: +994125058704 
(əlavə 2303); faks: +994124920592), e-mail: 
mehman.bayramov@tourism.gov.az)  ala bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı-  Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT- CTREAZ22
Alan-Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Turizm Agentliyi
VÖEN- 1404365471 
H/h-AZ51CTRE00000000000002178502
Büdcə səviyyəsinin kodu -7

Büdcə təsnifatının kodu -142340
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 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır);
-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi qədər bank 

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

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə 
orqanından arayış;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haq-
qında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatı;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;     

-iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və 
onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qay-
dada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) 
və rekvizitləri;

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

-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini 
təsdiq edən sənədlər;

-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplu-
sunda göstərilən bütün digər sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə 
iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə 
müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan 
bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri 
sənədləri (məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində 
əsli və surəti yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddia-
çıların təkliflərinin əsli  və surəti arasında fərqlər 
olduqda üstünlük üzərində əsli sözü yazılmış 
nüsxəyə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçı-
ların tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər 
Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır. Xarici 
ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri 
dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə 
həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş 
nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər arasında fərq 
aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib 
edilmiş mətnə veriləcəkdir.

Tender predmeti üzrə işlər satınalma 
müqaviləsi imzalandığı tarixdən etibarən 2019-cu 
ilin sonunadək icra olunmalıdır. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplu-
sunda göstərilən müddəalara uyğun hazırlamalı, 
tenderdə iştirak  üçün sənədləri (tender təklifi 
və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 24 iyul 
2019-cu il saat 17.00-dək, tender təklifini və 
təklifin bank təminatını isə qapalı, möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərflərdə 6 avqust 2019-cu il 
saat 17.00-dək Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, 
Landmark I, 3-cü mərtəbə (əlaqələndirici şəxs – 
Mehman Bayramova) ünvana təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların tender təklifləri 7 avqust 2019-cu 
il saat 11.00-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, 
Landmark I, 3-cü mərtəbədə açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə onların 
təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər 
elan ediləcəkdir.    

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
Azərbaycanın yeni turizm təbliğatı videoçarxlarının çəkilişi işlərinin “Dövlət satınalmaları haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə yüksəkkeyfiyyətli video-

çarxların çəkilişi işlərinin görülməsi sahəsində 
təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi heyətinə malik re-
zident və qeyri-rezident hüquqi şəxs, yaxud yeni 
hüquqi şəxs yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi 
(konsorsium da daxil olmaqla) iştirak edə bilər.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 500 (beş 
yüz) manat və ya Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankının rəsmi məzənnəsinə uyğun 
olaraq (www.cbar.az) 500 (beş yüz) manatın 
ödəniş gününə ABŞ dolları ilə ekvivalentini 
tenderdə iştirak haqqı kimi aşağıda göstərilən 
bank hesabına köçürdükdən və bunu təsdiq 
edən sənədi təqdim etdikdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplu-
sunu Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark 
I, 3-cü mərtəbədən (Dövlət Turizm Agentliyi,  
telefon- +994125058704 (əlavə 2303); faks: 
+994124920592), e-mail: mehman.bayramov@
tourism.gov.az)  ala bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı-  Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Bankın kodu- 210005
VÖEN- 1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT- CTREAZ22
Alan
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
VÖEN-1404365471 
H/h-AZ51CTRE00000000000002178502
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
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 (otuz) bank günü qüvvədə 
olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi qədər  
bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra 
ən azı 60 (altmış) bank günü qüvvədə olmalıdır);

-vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair 
yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olma-
ması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə 
orqanından arayış;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti haq-
qında dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş 
maliyyə hesabatı;

-iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə vəziyyəti 
haqqında bank arayışı;     

 -iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin və 
onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin müvafiq qay-
dada təsdiqlənmiş surətləri (iddiaçının tam adı, 
hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan 
keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) 
və rekvizitləri;

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

-iddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini 
təsdiq edən sənədlər;

-digər sənədlər (tenderin əsas şərtlər toplu-
sunda göstərilən bütün digər sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə 
iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə 
müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan 
bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri 
sənədləri (məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, 
möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə iki 
nüsxədə (üzərində əsli və surəti yazılmış) təqdim 

etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin əsli  və surəti 
arasında fərqlər olduqda üstünlük üzərində əsli 
sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçı-
ların tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər 
Azərbaycan  dilində tərtib olunmalıdır. Xarici 
ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri 
dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə 
həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olun-
muş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər ara-
sında fərq aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan 
dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.

Tender predmeti üzrə işlər satınalma 
müqaviləsi imzalandığı tarixdən etibarən  
2019-cu il oktyabrın 1-nə  kimi icra olunmalıdır. 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər top-
lusunda göstərilən müddəalara uyğun olaraq 
hazırlamalı, tenderdə iştirak etmək üçün 
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı 
istisna olmaqla) 24 iyul 2019-cu il saat 17.00-
dək, tender təklifini və təklifin bank təminatını isə 
qapalı, möhürlənib imzalanmış ikiqat zərflərdə 
6 avqust 2019-cu il saat 17.00-dək Bakı şəhəri, 
Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü mərtəbəyə 
(əlaqələndirici şəxs – Mehman Bayramova) 
təqdim etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların tender təklifləri 7 avqust 2019-cu 
il saat 12.00-da Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, 
Landmark I, 3-cü mərtəbədə açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələrinin iştirakı ilə onların 
təqdimolunma ardıcıllığı üzrə açılacaq və təkliflər 
elan ediləcəkdir.    

Tender  komissiyası

“Azərbaycan Xəzər  
Dəniz Gəmiçiliyi” QSC

yanğınsöndürmə ləvazimatlarının  
satın alınması 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 iyulun 2-si 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 Respublikası 
Təhsil Nazirliyi

 2019-2020-ci tədris ilinə dərsliklərin, metodik 
vəsaitlərin, iş dəftərlərinin, məktəb sənədlərinin və 
dövlət nümunəli təhsil sənədləri blanklarının çapının 
satın alınması üçün 2019-cu il aprelin 25-də  keçirilmiş 
açıq tenderdə tender komissiyasının qərarına əsasən 
ümumi təhsil proqramı üzrə (kurikulum) 71 adda 
641221 nüsxə dərslik və metodik vəsaitlərin çapı 
işlərinin satın alınması üçün “Çaşıoğlu Elm-İstehsalat” 
MMC tenderin qalibi olmuş və 2019-cu il iyunun 
20-də həmin müəssisə ilə satınalma müqaviləsi 
bağlanılmışdır.

“Puta-Əyirici”ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

25  iyul   2019-cu il saat 11.00-da “Puta-Əyirici” 
ASC səhmdarlarının növbədənkənar  ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq 
edən sənədlə (vəkil olunmuş nümayəndələr notarial 
təsdiqlənmiş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən 
sənədlə) iştirakı vacibdir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Puta 
qəsəbəsi, inzibati bina.

Müşahidə şurası

“Əli-Bayramlı Süni-Dəri” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

20 avqust   2019-cu il saat 15.00-da, Əli-Bayramlı Süni - 
Dəri” ASC  səhmdarlarının növbədənkənar  ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

Yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyəti təsdiq edən 
sənədlə (vəkil olunmuş nümayəndələr notarial təsdiqlənmiş 
etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirakı vacib-
dir.

Ünvan- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ə.Rəcəbli küçəsi 
1/12, Lara  otelin konfrans zalı.

İdarə heyəti

 � Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin 4 mart 2019-cu il tarixli sərəncamına 
əsasən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet 
Teatrında görkəmli opera mügənnisi, aktyor, rejissor, 
Xalq artisti Hüseynqulu Sarabskinin anadan olmasının 
140 illik yubileyinə həsr edilən tədbir keçirilmişdir. 
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi 
H.Sarabskinin həyat və yaradıcılığını əks etdirən səyyar 
foto- sərgi ilə qatılmışdır. Sərgi tədbir iştirakçıları 
tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.

Səhnə fəaliyyətinə 1902-ci 
ildə Bakıda dramatik rollarla 
başlayan Hüseynqulu Sa-
rabski 1908-ci ildən “Nicat” 
Cəmiyyətinin nəzdindəki opera 
truppasında solist kimi çalışmış-
dır. “Leyli və Məcnun” opera-
sında Məcnun rolunun ilk və ən 
gözəl ifaçısı olmuşdur. Bu rolda 
o, 1908 – 1941-ci illərdə 400 
dəfədən çox çıxış etmişdir.

 Digər milli opera və ope-
rettalarda da əsas partiyaları 
ilk dəfə H.Sarabski ifa etmiş-
dir: Şeyx Sənan, Şah Abbas, 
Kərəm, Sərvər, Əsgər (“Şeyx 
Sənan”, “Şah Abbas və Xurşid 
Banu”, “Əsli və Kərəm”, “O, 
olmasın, bu, olsun”, “Arşın 
mal alan” Ü.Hacıbəyli), Qərib 
(Z.Hacıbəyov – “Aşıq Qərib”), 
Şah İsmayıl (M.Maqomayev – 
“Şah İsmayıl”) və s. Sarabski 

sənətinin ecazkarlığı obrazların 
daxili aləmini təbii boyalarla 
ifadə etməsində idi.

 H.Sarabski Bakıda 
keçirilən “Şərq gecələri”nin 
təşəbbüsçüsü və fəal iştirakçısı 
idi. O, həmçinin “Müsəlman 
opera truppası” və “Müsəlman 
dram truppası”nın yaradıcı-
larından biri olmuşdur. 1910-
cu ildən o, rejissor kimi də 
fəaliyyət göstərmişdir: “Rüstəm 
və Zöhrab”, “Ər və arvad”, 
“Arşın mal alan” əsərlərini 
tamaşaya qoymuşdur. Bakıda 

Mərkəzi Fəhlə Klubunda dram 
dərnəyinə rəhbərlik etmişdir 
(1920). H.Sarabski Azərbaycan 
Dövlət Opera və Balet Teatrının 
solisti olmaqla bərabər, 1932-ci 
ildən ömrünün sonuna kimi 
Xalq yaradıcılığı evinin rəhbəri 
olmuşdur. 

O, Azərbaycan Dövlət 
Konservatoriyasında və 
Azərbaycan Dövlət  Musiqi 
Məktəbində  (muğam  sinfi üzrə) 
dərs  demişdir. Azərbaycan 
muğamlarının təbliğində, 
proqramlaşmasında və 
tədrisində H.Sarabskinin 

misilsiz xidmətləri olmuşdur. 
H.Sarabski, həmçinin bir sıra 
pyeslərin müəllifidir: “Cəhalət”, 
“Axtaran tapar”, “Nə tökərsən 
aşına, o çıxar qaşığına” və 
s. H.Sarabskinin “Bir akt-
yorun xatirələri” və “Köhnə 
Bakı” əsərləri teatr tariximizin 
öyənilməsi və tarixi-etnoqrafik 
material kimi çox qiymətlidir. 
H.Sarabski bir sıra mahnıların 
da müəllifidir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Hüseynqulu Sarabski – 140

Məcnun rolunun ilk ifaçısı


