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“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Dövlət büdcəsi hesabına nəqliyyat vasitələri üçün 
“Kasko” sığortasının satın alınması ilə əlaqədar 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDIR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, Dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsun-
lar və tender haqqında ətraflı məlumatı 
(əsas şərtlər toplusunu) əldə etsinlər. 

Müqavilənin şərtlərini yerinə yetirmək 
üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və 
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
aşağıdakı məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə 
təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 190 manatdır. 
H\h- AZ53AİİB 

33010019444805754148
VÖEN- 4700664781
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin Qusar 

filialı 
Kod- 200480
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

01350100000000001944
S.W.İ.F.T- AİİBAZ2X
İştirak haqqı heç bir halda geri 

 qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

 aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:
-tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;

-tender təklifi zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 (otuz) bank günü 
qüvvədə olmalıdır;

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

-təminatın qüvvədə olma müddəti ten-
der təklifinin qüvvədə olma müddətindən 
ən azı 30 (otuz) bank günündən çox 
olmalıdır.

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
icra vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında müvafiq vergi orqanından 
arayış; 

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

-malgöndərənin (podratçının) son bir 
ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət 
göstərirsə bütün fəaliyyəti dövründəki) 
maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən 
verilmiş arayış;

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

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

-iddiaçının Azərbaycan Respublika-
sında sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək 
hüququ verən lisenziyanın və müvafiq 
sığorta növü üzrə fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsinə icazəsi.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları internet 
portalı vasitəsilə satınalan təşkilata ün-
vanlaya bilərlər.Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 28 noyabr 
2019-cu il saat 16.00-a , tender təklifi ilə 
bank təminatı sənədlərini isə 9 dekabr 
2019-cu il saat 16.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların 
təklifləri 9 dekabr 2019-cu il saat 16.00-da 
açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələrilə 
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar 
yalnız elektron qaydada Dövlət satın al-
malarının vahid internet portalı vasitəsilə 
aparılır. Həmçinin elanla bağlı ətraflı 
məlumatı Dövlət satınalmalarının vahid 
internet Portalında tapmaq olar.

Tender komissiyası

mühafizə xidmətinin satın alınması məqsədilə 
AÇIQ  TENDER  ELAN  EDIR

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, dövlət 
satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ 
vahid internet portalına (portal) elektron imza-
ları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqında 
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə 
və texniki imkanlara malik olmalıdırlar. Tenderdə 
iştirak etmək istəyən təşkilatlar müəyyən edilən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini 
portal vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 50 (əlli) manatdır.
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Kod – 210005
VÖEN – BANK1401555071
 M/H – AZ41NABZ013601000000000003944
S.W.I.F.T. CTREAZ22
Müştərinin adı – Azərbaycan Dövlət Film Fon-

du 
H/h – AZ24CTRE00000000000002178406
VÖEN – 1300177741
Əlaqələndirici şəxs – Emil Zahidov tel: (012) 

404-04-82
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri

- 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;

- podratçının müəyyən etdiyi digər sənədlər.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunma-

lıdır (xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə 
bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər. Tender proseduru “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublika-
sının Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar 
tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə aid 
sənədləri 29 noyabr 2019-cu il saat 10.00-a və 
tender təklifi ilə bank təminatı sənədlərini isə 
9 dekabr 2019-cu il saat 18.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 
10 dekabr 2019-cu il saat 10.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələri ilə portal vasitəsi ilə 
tanış ola bilərlər.

QEYD – tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar 
yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC daxili vəsaiti hesabına  
Ceyranbatan Su Təchizatı İdarəsinin 
ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğular 
sahəsinin suqəbuledici kamerasında 

avadanlıqların  alınması və təmiri 
işlərinin satın alınması məqsədilə 

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR 
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 

aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67, 
“Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalmaların İdarə Olunması 
Departamenti rəisinin müavini (əlaqələndirici şəxs – Murad 
Abışevə, telefon: 431 47 67/1087 və Tural Rzayevə, 431 47 
67/2266) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək istəyənlər 
imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 13 noyabr 2019-
cu il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan kotirovka təklifləri 
baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67 nömrəli ünvanda 14 noyabr 2019-cu il saat 16.00-
da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər

Tender komissiyası

Fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb

Beynəlxalq Mətbuat 
Mərkəzində keçirilən tədbirdə 
Dövlət Statistika Komitəsinin sədri 
Tahir Budaqov, komitənin məsul 
əməkdaşları, fondun icraçı direkto-
ru Vüqar Səfərli, eləcə də ölkənin 
20-dək aparıcı kütləvi informa-
siya vasitəsinin rəhbərləri iştirak 
ediblər.

Vüqar Səfərli tədbiri açaraq 
2019-cu il oktyabrın 1-dən 10-dək 
keçirilmiş əhalinin siyahıyaa-
lınması prosesini ölkəmiz üçün 
müstəsna əhəmiyyətli ictimai-

siyasi və sosial-iqtisadi hadisə 
kimi dəyərləndirib. İcraçı direktor 
bildirib ki, prosesin yekunun-
da ölkə əhalisinin sayı və digər 
zəruri məlumatların əldə edilməsi 
ümumən ölkəmizin sosial-iqtisadi 

inkişafına xidmət göstərən islahat-
lar prosesinin səmərəliliyinin təmin 
olunmasına təkan verəcək. Vüqar 
Səfərli siyahıyaalma prosesinin 
mütəşəkkil və sistemli şəkildə 
keçirdiyinə görə Dövlət Statistika 
Komitəsinin rəhbərliyini təbrik 
edib.

Fondun icraçı direktoru xatır-
ladıb ki, medianın və ictimaiyyətin 
siyahıyaalma prosesi barədə dol-
ğun şəkildə məlumatlandırılması 
məqsədilə hələ 2019-cu ilin 
iyulunda aparıcı KİV rəhbərlərinin 

komitə rəhbərliyi ilə səmərəli 
görüşü təşkil edilib. Həmin 
tədbirin yekunu olaraq jurnalistlər 
üçün elan edilmiş müsabiqə 
əhalinin siyahıyaalınması ilə bağlı 
maarifləndirmə tədbirlərinə töhfə 

vermək, bu prosesin əhəmiyyəti 
haqqında ictimaiyyəti geniş 
məlumatlandırmaq və əhali ara-
sında təşviqat işlərini stimullaşdır-
maq məqsədi daşıyıb. 

Vüqar Səfərli bildirib ki, 
iyulun 22-dən oktyabrın 22-dək 
davam edən fərdi jurnalist yazı-
ları müsabiqəsinə 18 KİV-dən 28 
yazı daxil olub. Yazılar 3 ekspert 
tərəfindən qiymətləndirilib, 6 nəfər 
əsas, 10 nəfər həvəsləndirici mü-
kafata layiq görülüb.

Dövlət Statistika Komitəsinin 
sədri Tahir Budaqov çıxış edərək 
əhalinin siyahıyaalınması pro-
sesinin hər bir ölkənin gələcək 
sosial-iqtisadi və demoqrafik 
inkişaf prioritetlərinin düzgün 
müəyyənləşdirilməsi baxımından 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 
mürəkkəb proses olduğunu 
vurğulayıb. Komitə sədri deyib ki, 
Azərbaycan Prezidentinin  2016-cı 
il 7 sentyabr tarixli Fərmanına 
uyğun olaraq 2019-cu il oktyabrın 
1-dən 10-dək ölkəmizdə əhalinin 
növbəti siyahıyaalınması keçirilib.  

T.Budaqov bildirib ki, siyahıya-
alma zamanı əhalinin tam əhatə 
olunması üçün dolğun uçotun 
təşkili, siyahıyaalmanın rayon-
laşdırılması, şəhər, qəsəbə və 
kənd ərazilərinin siyahıyaalma, 
təlimatçı və sayıcı məntəqələrinə 
düzgün bolüşdürülməsinin təmini 
üçün 50-yə yaxın metodoloji və 
köməkçi sənədlər hazırlanıb. 
Siyahıyaalma və sorğu vərəqələri 
Əhalinin Siyahıyaalınmasına 
Yardım üzrə Mərkəzi Komissiyada 
təmsil olunan 19 dövlət qurumu, 
həmçinin Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiyası ilə 
razılaşdırılaraq təsdiq edilib. 
Bildirilib ki, siyahıyaalınma ilə 
bağlı əhalinin məlumatlandırılması 
məqsədilə hazırlanmış təşviqat 
materiallarından plakat və banerlər 
yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən 
müəyyən edilmiş dislokasiya 
üzrə yerləşdirilib. Videoçarxlar 
isə aprel ayından başlayaraq 
televiziya kanallarında və aparıcı 

elektron media vasitələrində, Bakı 
Metropolitenində, Dənizkənarı 
Milli Parkda və Dövlət Reklam 
Agentliyinin paytaxtın mərkəzi küçə 
və prospektlərində quraşdırılmış 
elektron lövhələrində yayımlanıb. 
Müxtəlif KİV-də siyahıyaalmaya 
dair çoxsaylı məqalələr müntəzəm 
olaraq dərc edilib. Bu istiqamətdə 
mühüm addımlardan biri də fərdi 
jurnalist yazılarının stimullaşdı-
rılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu ilə 
birgə müsabiqənin elan edilməsi 
olub. Onun sözlərinə görə, proses 
başa çatdıqdan sonra material-
lar ilin sonunadək Siyahıyaalma 
qrupuna təhvil veriləcək. 2020-ci il 
ərzində işə qəbul ediləcək opera-
torlar vasitəsilə onların elektron 
məlumat sisteminə daxil edilməsi, 
proqram təminatı ilə məntiqi yoxla-
nılması prosesi həyata keçiriləcək. 
Sonrakı il yarım ərzində siyahıya-
alma məlumatları emal olunacaq, 
əldə ediləcək çıxış cədvəlləri 
əsasında siyahıyaalmanın yekunla-
rına dair məcmuələr nəşr olunaraq 
istifadəçilərə çatdırılacaq. 

Bəzi vətəndaşların bu 
prosesdən kənarda qalması ilə 
bağlı iddialara aydınlıq gətirən 
Komitə sədri vurğulayıb ki, siya-
hıyaalmanın keyfiyyətinin yoxla-
nılması zamanı aşkar olunmuş 
nöqsanların aradan qaldırılması, 
eyni zamanda, proses dövründə 
müxtəlif səbəblərdən kənarda qal-
mış şəxslərin də siyahıyaalmaya 
cəlb edilməsi məqsədilə bütün yerli 
statistika orqanlarında operativ 
qruplar yaradılıb. Həmin qruplar 
tərəfindən ilin sonunadək hər bir 
müraciət üzrə müvafiq tədbirlərin 
görülməsi təmin ediləcək. “Cari 

ilin sonunadək ölkənin bütün 
rayon və şəhərlərində siyahıyaal-
manın keyfiyyətinin yoxlanılma-
sı məqsədilə müvafiq tədbirlər 
görüləcək, o cümlədən təlimatçı-
nəzarətçilər tərəfindən sayıcılardan 
siyahıyaalma sənədlərinin qəbul 
edilməsi, onların yoxlanılması, 
siyahıyaalma məntəqələrinin 
müdirlərinə təhvil verilməsi, daha 
sonra isə həmin materialların 
Dövlət Statistika Komitəsinin 
Siyahıyaalma qrupuna təqdim 
edilməsi prosesi həyata keçiriləcək. 
Yuxarıda qeyd olunan proseslər 
tam başa çatdıqdan sonra 2020-ci 
ilin yanvar ayından etibarən həmin 
məlumatların Dövlət Statistika 
Komitəsində xüsusi yaradılmış 
elektron informasiya sisteminə da-
xil edilməsinə başlanılacaq”, - deyə 
T.Budaqov əlavə edib.  

Sonra çıxış edən “İki sahil” 
qəzetinin baş redaktoru Vü-
qar Rəhimzadə, “Bakı-Xəbər” 
qəzetinin baş redaktoru Aydın 
Quliyev əhalinin siyahıyaalınma-
sı prosesinin ölkəmizin gələcək 

sosial-iqtisadi tərəqqisi baxımın-
dan əhəmiyyətini vurğulayıb və 
prosesin uğurla yekunlaşdığını 
bildiriblər. Natiqlər, həmçinin birgə 
müsabiqənin keçirilməsini əhalinin 
bu sahədə maarifləndirilməsi 
baxımından əhəmiyyətini xüsusi 
vurğulayıblar. 

Sonra müsabiqə qaliblərinə 
diplom və mükafatlar təqdim 
edilib.

Fondun icraçı direktoru 
Vüqar Səfərli qalibləri təbrik 
edərək media ilə səmərəli və fəal 
əməkdaşlığa görə Dövlət Sta-
tistika Komitəsinin rəhbərliyinə 
təşəkkürünü bildirib. 

Tədbirə yekun vuran Tahir 
Budaqov media ilə əlaqələrin inki-
şafına verdiyi töhfəyə görə fondun 
rəhbərliyinə, eləcə də müsabiqədə 
iştirak edən jurnalistlərə 
təşəkkürünü bildirib, belə 
müştərək layihələrin gələcəkdə də 
davam etdiriləcəyini vurğulayıb.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Statistika Komitəsinin və Prezident yanında Kütləvi 
Informasiya Vasitələrinin Inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 
birgə keçirdiyi “Əhalinin siyahıyaalınması: dayanıqlı inkişaf 
üçün mühüm informasiya mənbəyi” mövzusunda fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılıb. 

Nəsiminin 650 illiyinə həsr olunmuş  ədəbi-bədii kompozisiya

Rayon icra hakimiyyətinin 
əməkdaşı Mehriban Ağayeva  
öz çıxışında mütəfəkkir  şairin 
Azərbaycan ədəbiyyatındakı 
rolundan, şeirlərindəki hər sö-
zün,  hər misranın dərin mənaya 
malik olduğunu qeyd edib. Dahi 
şairin  dilimizin  zənginliklərindən 
məharətlə istifadə etdiyi, Orta 
Asiyada, Turkiyədə, İranda, 
İraqda hər kəsin  öz dilində 

onun şerilərini, qəzəllərini əzbər 
söylədiyini bildirib.

Qeyd edib ki, şair, həm də 
Azərbaycan tarixində hürufilik 
təriqətinin əsas təbliğatçılarından 
biri olmuşdur. Nəsimi  şeirlərinə 
fəlsəfi yanaşaraq cahanın, kai-
natın sirlərini şair dili ilə oxucuya 
çatdıra bilmişdir. Təsadüfi deyil 
ki, XIV əsrdə yaşamış  şairin 
yazdığı  əsərlər XXI əsrin oxucu-

ları tərəfindən də böyük rəğbətlə 
qarşılanır. 

Dövlətimizin hər zaman 
ictimai-siyasi, mədəni xadimlərə, 
onların sənətinə verdiyi 
dəyərdən, qiymətdən söhbət 
açan  M.Ağayeva  bunun nəticəsi 
olaraq  bu il İmaddədin Nəsiminin  
650 illik yubileyinə həsr olunmuş 
ağacəkmə kampaniyalarının, 
sərgilərin, müsabiqələrin, yarışla-

rın və digər tədbirlərin  keçirildiyini 
vurğulayıb.  

Tədbirdə çıxış edən MKS-
nin direktoru Sakit Bağırov, 
Tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 
direktoru, Əməkdar mədəniyyət 
işçisi Sürəyya Zeynalova, ra-
yon mədəniyyət idarəsinin 
baş məsləhətçisi Şərqiyyə 
Şahpələngova və başqaları  şa-
irin yaradıcılığından, ölkəmizdə 

mədəniyyət və incənət xadimlərinə 
verilən yüksək dəyərlərdən söhbət 
açıblar.

Sonda dahi şairin qəzəllərinə  
həsr olunmuş muğam ifaları 
səsləndirib və ədəbi-bədii, musiqili 
kompozisiya nümayiş etdirilib.

Hüseyn EYNULLAYEV, 
Saatlı Rayonu Heydər Əliyev 

Mərkəzinin  əməkdaşı 

Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamına uyğun olaraq bu 
günlərdə Saatlı rayonunda  dahi 
Azərbaycan şairi Nəsiminin 650 
illiyinə həsr edilmiş ədəbi-bədii, mu-
siqili kompozisiya keçirilib. Rayon 
mərkəzləşdirilmiş kitabxana siste-
minin nəzdində fəaliyyət göstərən 
“ Uşaq və gənclərin yaradıcılıq 
studiyası”nın rəhbəri, Azərbaycanın 
Əməkdar mədəniyyət işçisi Mehdi 
Mehdizadənin rəhbərliyi ilə hazır-
lanmış ədəbi-bədii kompozisiya  
tamaşaçılar tərəfindən  rəğbətlə 
qarşılanıb. 

Ayten
Машинописный текст
Xalq qəzeti.- 2019.- 8 noyabr. S. 10.




