
16 oktyabr 2019-cu il, çərşənbə 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu  
İdarəsi Elmi-Mədəni Mərkəz

büdcədənkənar vəsait hesabına Böyük Qala küçəsi 44, 46, 48 və 50 nömrəli ünvanlarda 
yaşıllaşdırma işləri ilə əlaqədar ağac və bitkilərin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
 Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında 
ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Təkliflərin 
qiymətləndirilməsində aşağıdakı me-
yarlara üstünlük veriləcəkdir: 

-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, 
təcrübə və maliyyə vəziyyəti. 
Müqaviləni 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 tender təkliflərini portal vasitəsilə 
təqdim edə bilərlər. 

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
150 manat məbləğdə iştirak haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş əsas 
şərtlər toplusunu “İçərişəhər” Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Elmi-Mədəni Mərkəzindən Bakı şəhəri, 
Vəli Məmmədov küçəsi 16 nömrəli 
(əlaqələndirici şəxs- Şəhriyar İmanov-
dan, telefon- (012) 497-64-81) ünvan-
dan ala bilərlər.

H\h- AZ11I-
BAZ38060019446074502204

VÖEN- 1700852341
Bank- ABB –nin Mərkəz filialı
Kod- 805722
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;
-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 müva-
fiq 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;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə 
mənşə və uyğunluq sertifikatları;

-digər sənədlər.

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

 Tender proseduru “Dövlət satı-
nalmaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderlə bağlı sualları 
Portal vasitəsilə satınalan təşkilata 
ünvanlaya bilərlər. Tender prosedu-
ru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. İddia-
çılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və 
bank təminatı istisna olmaqla) 1 noyabr 
2019-cu il saat 11.00-a, tender təklifi 
və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 12 noyabr 2019-cu il saat 
17.00-a qədər, “İçərişəhər” Dövlət 
Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Elmi-
Mədəni Mərkəzinə Bakı şəhəri, Vəli 
Məmmədov küçəsi 16 nömrəli ünvana 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan 
gec təqdim olunan zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklifləri 13 noyabr 
2019-cu il saat 11.00-da Elmi-
Mədəni Mərkəzdə - Bakı şəhəri, Vəli 
Məmmədov küçəsi 16 nömrəli ünvanda 
açılacaqdır. 

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır. 

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikası Qida 
Təhlükəsizliyi Agentliyinin

açıq tender elanlarında edilmiş  
dəyişikliklərlə bağlı bildirişi

Tenderlərdə edilən dəyişikliklər 
aşağıdakı kimidir:

1. Dəftərxana mallarının sa-
tın alınması üçün dərc olunmuş 
tenderdə iştirak etmək məqsədilə 
malgöndərənlər ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 4 noyabr 2019-cu il 
saat 15.00-a və tender təklifi ilə 
bank təminatı sənədlərini isə 13 
noyabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
təqdim etməlidirlər. Malgöndərənlərin 

təklifləri isə 14 noyabr 2019-cu il saat 
15.00-da həyata keçiriləcəkdir.

2. Təsərrüfat mallarının sa-
tın alınması üçün elan olunmuş 
tenderdə iştirak etmək məqsədilə 
malgöndərənlər ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 4 noyabr 2019-cu il 
saat 15.00-a və tender təklifi ilə 
bank təminatı sənədlərini isə 13 
noyabr 2019-cu il saat 17.00-a qədər 
təqdim etməlidirlər. Malgöndərənlərin 

təklifləri isə 14 noyabr 2019-cu il saat 
15.30-da həyata keçiriləcəkdir.

3. Printerlərə kartriclərin sa-
tın alınması üçün elan olunmuş 
tenderdə iştirak etmək məqsədilə 
malgöndərənlər ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 4 noyabr 2019-cu il 
saat 16.00-a və tender təklifi ilə 
bank təminatı sənədlərini isə 13 
noyabr 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
təqdim etməlidirlər. Malgöndərənlərin 
təklifləri isə 14 noyabr 2019-cu il saat 
16.00-da həyata keçiriləcəkdir.

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

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının 
Hesablama Palatası

 ofis avadanlıqlarının satın alınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu həyata keçirir 

İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş qaydada 
ikiqat zərflərdə 22 oktyabr 2019-cu il saat 17.00-a 
qədər Azərbaycan Respublikası Hesablama Pala-
tasının tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. 
Zərflər 23 oktyabr 2019-cu il saat 11.00-da aşağı-
da qeyd olunan ünvanda açılacaqdır. Göstərilən 
vaxtdan gec təqdim edilən zərflər açılmadan 
geri qaytarılacaqdır. İştirakçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışında iştirak edə 
bilərlər. 

Əlaqələndirici şəxs- Malik Quliyev.
Telefon- (012) 493-32-11 (daxili 212)
Ünvan- Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, AZ1000.
E-mail: office@sai.gov.az

 Azərbaycan Respublikasının 
Hesablama Palatası 

ofis mebellərinin satın alınması üçün 
kotirovka sorğusu həyata keçirir

İddiaçılar təkliflərini möhürlənmiş qayda-
da ikiqat zərflərdə 22 oktyabr 2019-cu il saat 
17.00-a qədər Azərbaycan Respublikası Hesab-
lama Palatasının tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. Zərflər 23 oktyabr 2019-cu il saat 
11.30-da aşağıda qeyd olunan ünvanda açıla-
caqdır. Göstərilən vaxtdan gec təqdim edilən 
zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır. 

İştirakçıların səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Malik Quliyev.
Telefon- (012) 493-32-11 (daxili 212).
Ünvan-Bakı şəhəri, Xaqani küçəsi 33, 

AZ1000 E-mail: office@sai.gov.az

Sabirabad Dövlət Sosial-İqtisad Kolleci
kollecin dördmərtəbəli inzibati-tədris binasında 40 otağı  

qızdırmaq məqsədilə yeni istilik sisteminin çəkilib quraşdırılması 
üçün 4 ədəd qazla işləyən (45 kilovoltluq) kombi, 100 ədəd 
(uzunluğu 1 metrlik) qızdırıcı radiator və s. quraşdırılması,  
təbii qaz xəttinin (300 metrlik məsafədən) çəkilişi, sayğac  
(G16) qoyulması və magistral qaz xəttinə qoşulması üçün

kotirovka sorğusu elan edir
Qoyulan tələblər və şərtlər.
1. Görüləcək işlərin layihə-smeta sənədlərini təqdim etmək 

(kombilərin yerləşdiyi otaq, qaz xəttinin çəkilişi (300 metrlik 
məsafədən), sayğac (G16) qoyulması və magistrala birləşdirilməsi ilə 
birlikdə səlahiyyətli müəssisənin təsdiq etdiyi formada).

2. Yüksək keyfiyyət (istifadə ediləcək materiallar və görüləcək işlər 
üçün).

3. İstifadə ediləcək maşın, cihaz, avadanlıq və materiallara 
müvafiq zəmanət.

4. Vəsaitin 30 faizi əvvəlcədən, 70 faizi isə qızdırıcı sistem işə 
düşdükdən sonra ödəniləcəkdir.

Zərflər 21 oktyabr 2019-cu il saat 15.00-da açılacaq, müqavilə 
isə həmin gün bağlanacaqdır. Göstərilən tarixdən gec təqdim edilən 
təkliflər qəbul olunmayacaqdır.

Qeyd- əlaqələndirici şəxs- Kərimov Malik Əvdil oğlu.
Telefonlar- 070-623-39-36, 021-23-5-84-07.

Kotirovka komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“Xalq qəzeti”nin 11 oktyabr 2019-cu il tarixli nömrəsində Qax 

RİHB-in Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyinin 
şəhərin Azərbaycan prospektində abadlıq işlərinin yerinə 
yetirilməsinin satın alınması üçün dərc edilmiş açıq tenderində 
ixtisas göstəricilərinə aid sənədlərin təqdim olunması vaxtı 5 
noyabr 2019-cu il saat 18.00-a, tender təklifi və bank təminatı 
sənədlərinin təqdimatı tarixi isə 14 noyabr 2019-cu il saat 
 18.00-a təyin edilmişdir. 

İddiaçıların təklifləri 15 noyabr 2019-cu il saat 11.00-da 
açılacaqdır.

E. şərtlər toplusunu 15 oktyabr 2019-cu il saat 11.00-dan 
sonra əldə etmək olar.

Qax Şəhər Nümayəndəliyi

“Transavto EKS” ASC 
kreditorlarının nəzərinə!

2-ci bildiriş
“Transavto EKS” ASC-nin ləğvetmə komissiyası ASC-nin meydana çıxa 

biləcək kreditorlarının nəzərinə çatdırır ki “Transavto EKS” ASC səhmdarlarının 
2019-cu il sentyabrın 24-də keçirilən növbədənkənar ümumi yığıncağı Bakı 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin ağır tonnajlı yük avtomobillərinin Bakı şəhərinin 
mərkəzi hissəsinə giriş və çıxışına qoyduğu məhdudiyyətlər səbəbindən yaran-
mış maliyyə çətinlikləri ilə əlaqədar “Transavto EKS” ASC-nin ləğv olunması 
barədə qərar qəbul etmiş və 3 nəfərdən ibarət ləğvetmə komissiyası yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 61.1 maddəsinə uyğun olaraq 
ASC-nin ləğvetmə komissiyası kreditorlardan xahiş edir ki, meydana çıxa biləcək 
öz tələblərini və bu tələbləri əsaslandıran sənədləri 2019-cu il dekabrın 16-dək 
ləğvetmə komissiyasına təqdim etsinlər.

 Əlaqə telefonu-050-349-89-72.

 “Transavto EKS” ASC-nin ləğvetmə komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
“İsmayıllı Quşçuluq” ASC-nin 175509 ədəd adi, 

sənədsiz, adlı səhmi 2019-cu il noyabrın 5-də Bakı 
Fond Birjası QSC-də satışa çıxarılacaqdır. Bakı 
Fond Birjası QSC-də keçiriləcək açıq hərracda 
iştirak etmək istəyənlər hərracın keçirilmə tarixinə 
3 iş günü qalmışa qədər hərracın təşkilatçısı 
“İnvestAZ” QSC İnvestisiya Şirkətinə (ünvan- 
Bakı şəhəri, Babək prospekti, Ə.Quliyev küçəsi 
11/31, Babək Plaza, 7-ci mərtəbə, əlaqə telefo-
nu+994(12) 488-05-88) və ya Bakı Fond Birjası 
QSC-nin üzvü olan digər investisiya şirkətlərinə 
müraciət edə bilərlər.

Şəki Dövlət Dram Teatrı
2019-cu ildə lazım olan 

inventarların satın alınması üçün 
kotirovka sorğusu elan edir

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər sənədləri 22 oktyabr 2019-cu il saat 
 15.00-dan gec olmamaq şərtilə təqdim etməlidirlər.

Əlaqələndirici şəxs-Əntiqə Ağammədova, antiqa.
agammedova@mail.ru 

Telefon- (055 606 57 31).
Ünvan-Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 174.

 “Qala-STB” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Qala-STB” ASC səhmdarlarının 
ümumi yığıncağı 28 noyabr 2019-cu 
il saat 15.00-da Bakı şəhəri, Kövkəb 

Səfərəliyeva küçəsi 16 H nömrəli 
ünvanda keçiriləcək.

İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətin səhmdarlarının 10 sentyabr 2019-cu il 

tarixli yığıncağının qərarına uyğun olaraq əsas vəsaitlərin 
inventarlaşdırılması, müstəqil auditorun rəyinin, maliyyə- 
təsərrüffat fəaliyyətinin müzakirəsi.

2. Əsas səhmdarın müraciəti ilə “Qala-STB” ASC-nin 
əmlakından ayrılaraq bölünməsi məsələsinin müzakirəsi.

3. “Qala-STB” ASC-nin əmlakının, hüquq və 
öhdəliklərinin bölünmə balansına uyğun olaraq əsas 
səhmdar və cəmiyyət arasında bölünməsi məsələsinin 
müzakirəsi.

4. “Qala-STB” ASC-nin əmlakının, hüquq və 
öhdəliklərinin bölgüsü ilə əlaqədar tərtib olunmuş bölünmə 
balansını və təhvil-təslim aktını imzalamaq səlahiyyətinin 
cəmiyyətin sədrinə həvalə edilməsi məsələsinin 
müzakirəsi.

5. Əsas səhmdarın “Qala-STB” ASC-dən ayrılması 
ilə əlaqədar cəmiyyətin nizamnamə kapitalının həcminin 
və səhmdarların nizamnamə kapitalında səhmlərinin 
miqdarının müəyyən edilməsi. 

6. Əsas səhmdarın “Qala-STB” ASC-dən ayrıl-
ması ilə əlaqədar cəmiyyətin dövriyyədən çıxarılacaq 
səhmlərinin miqdarının müəyyən edilməsi.

7. Əsas səhmdarın “Qala-STB” ASC-dən ayrılması 
ilə əlaqədar cəmiyyətin nizamnaməsinə edilən əlavə və 
dəyişikliklərin müzakirəsi.

8. Əlaqə telefonu- (050) 255-84-94. 

“Qala-STB” ASC-nin icra orqanı

“Azercell” bölgələrdə ali təhsil 
müəssisələrinin tələbələri ilə görüşüb
Ölkədə rəqabət qabiliyyətli 

kadrların hazırlanmasına daim 
dəstək olan “Azercell Telekom” 
MMC bu dəfə sentyabr ayının 16-
dan start verilən “Tələbə Təqaüdü 
Proqramı”nda hər bir tələbəyə iştirak 
üçün fürsət yaratmaq məqsədilə 
ölkəmizin bölgələrində yerləşən 
ali təhsil müəssisələrini ziyarət 
edib. “Azercell”in İnsan Kapitalı-
nın İdarə edilməsi departamentinin 
mütəxəssisləri Gəncə, Naxçıvan, 
Mingəçevir və Lənkəran şəhərlərində 
ali təhsil alan tələbələrlə görüşərək, 
onlara əmək bazarında mövcud ten-
densiyalar və istiqamətlər, şirkətdə 
karyera qurmaq imkanları və “Tələbə 
Təqaüdü Proqramı” haqqında ge-
niş məlumat veriblər. Görüş zamanı 
tələbələrin proqramda iştirak şərtləri, 
seçim mərhələləri və qeydiyyat 
qaydası barədə çoxsaylı sualları da 
cavablandırılıb. 

Qeyd edək ki, 2020-ci il üçün elan 
edilmiş “Tələbə Təqaüdü Proqramı” 
çərçivəsində son iki kurs tələbələri 
akademik bilikləri, dünyagörüşü, elmə 
və təhsilə həvəsi və digər meyarlar 

əsasında qiymətləndiriləcəklər. Qaliblər 
isə təhsil ilinin sonunadək “Azercell”dən 
200 azn məbləğində aylıq təqaüd 
almaqla yanaşı, həm də telekommu-
nikasiya sahəsində mövcud biliklərini 
artırmaq, rəqəmsal dünyanın ən son 
trendləri ilə yaxından tanış olmaq, 

şirkətin korporativ tədbirlərinə dəvət 
almaq, müxtəlif təlimlərdə iştirak etmək 
və təcrübə keçmək üçün şans qazana-
caqlar. “Azercell”in “Tələbə Təqaüdü 
Proqramı”da iştirak üçün müraciətlərin 
son qəbul tarixi oktyabr ayının 16-dır. 

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş 
konsulluğundan verilən məlumata görə, 
Kaliforniyanın ən böyük beynəlxalq 
mədəniyyət sərgilərindən olan bu festi-
valda 50-dən çox ölkə iştirak edib.

Kaliforniya-Azərbaycan Dostluq 
Assosiasiyası və Azərbaycanın Los-
Ancelesdəki baş konsulluğu tərəfindən 
qurulan Azərbaycan stendində müxtəlif 
bannerlər, broşürlər, kitab və jurnallar 
vasitəsilə sərgi iştirakçılarına ölkəmiz 
haqqında geniş məlumat verilib.

Sərgi iştirakçıları Azərbaycanın 
coğrafi mövqeyi, əsrarəngiz təbiəti, 

memarlıq abidələri, qədim tarixi, 
zəngin mədəniyyəti, mətbəxi, musiqi-
si, həmçinin turizm imkanları barədə 
ətraflı məlumat əldə ediblər. Bundan 
başqa, milli geyimlərimiz, rəqslərimiz 
və mətbəximizdən nümunələr festival 
ziyarətçilərində xüsusi maraq oyadıb.

Festival iştirakçılarının Azərbaycan 
və onun mədəniyyəti ilə bağlı çoxsaylı 
sualları icma fəalları və baş konsulluğun 
əməkdaşları tərəfindən cavablandırılıb.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,   
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Kaliforniya beynəlxalq 
mədəniyyət festivalında iştirak edib

 � Azərbaycan ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Örvayn şəhərində 
keçirilmiş “Irvine Global Village Festival” adlı beynəlxalq mədəniyyət 
festivalında geniş təmsil olunub. 

15 saylı Yasamal birinci dairə seçki 
komissiyasında ixtisaslaşdırılmış kurslar keçirilir

 � Azərbaycan Prezidentinin 2011-ci il 27 dekabr tarixli 
sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini 
artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı” əsasında dairə 
seçki komissiyalarının üzvləri və məntəqə seçki komissiyalarının 
sədrləri üçün oktyabrın 15-də 15 saylı Yasamal birinci dairə seçki 
komissiyasında ixtisaslaşdırılmış kurslar keçirilir.  
Dairə seçki komissiyasının sədri 

Cumar İsayev 15 saylı Yasamal birinci 
dairə seçki komissiyasında aparılan 
hazırlıq işləri ilə bağlı məlumat verib. 

O qeyd edib ki, komissiya üzvlərinin 
normal fəaliyyət göstərməsi üçün 
məntəqələrdə hər cür şərait yaradılıb. 
Dairə seçki komissiyası səsvermə pro-

sesinin əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi, 
bu dəfə də Seçki Məcəlləsində, Konsti-
tusiyada və digər qanunvericilik aktların-
da nəzərdə tutulmuş qaydada, təlimata 
uyğun yüksək səviyyədə keçirilməsini 
təmin edəcək. 

Sədr bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı 
hazırlıq işlərindən də danışıb.

Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini Xaliq Mehbalı-
yev seçici siyahılarının hazırlanması, 
seçkiqabağı təşviqatın aparılmasına 
şərait yaradılması, bildirişlərin seçicilərə 
çatdırılması və s. bu kimi istiqamətlərdə 
yerli icra və bələdiyyə qurumlarının 
rolu və onların seçki komissiyaları ilə 
səmərəli qarşılıqlı əlaqələrinin qurulması 
işləri ilə bağlı məlumat verib. Bundan 
başqa, ixtisaslaşdırılmış kurslarda, 
həmçinin seçkilərə hazırlıq prosesində 
dairə və məntəqə seçki komissiyalarının 
üzərinə düşən vəzifələrdən bəhs edilib. 
Bununla yanaşı, seçki hüququ və onun 
təminatının qanunvericilik əsasları, aşa-
ğı seçki komissiyaları və məhkəmələr 
tərəfindən seçki hüququnun qorunması 
mexanizmlərindən söhbət açılıb.

AZƏRTAC

Hicran
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