
 � Bu qəbildən olan 
addımların atılması Heydər 
Əliyev siyasi kursunun 
mühüm tərkib hissələrindən 
biridir. Yadımdadır, ulu 
öndərin respublikamıza 
birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 
dövrün ilk illərində UNESCO 
İmadəddin Nəsiminin 
600 illik yubileyini qeyd 
etmişdi. Həmin dövrdə 
buna nə qədər çətinliklə 
nail olunduğunu söyləməyə 
ehtiyac yoxdur. Amma 
Heydər Əliyev nail olmuşdu. 

Həmin yubiley tədbirindən iki il 
sonra – 1973-cü ildə isə görkəmli 
rejissor Həsən Seyidbəyli böyük ya-
zıçımız İsa Hüseynovun ssenarisi ilə 
(“Məhşər” romanı əsasında) “Nəsimi” 
filmini çəkmişdi. Filmin baş rolunda 
mənim qardaşım Rasim Balayev 
çəkildiyinə, həm də onun ilk ekran 
işi olduğuna görə biz – balayevlər və 
bütün ağsulular prosesi böyük maraq 
və diqqətlə izləyirdik. Məhz həmin 
maraq və diqqətin sayəsində öyrəndik 
ki, Azərbaycanın elmi, tarixi, mədəni 

həyatında baş verən heç bir hadisə 
Heydər Əliyevin diqqətindən yayın-
mır. Filmin çəkilişi başa çatandan 
sonra Heydər Əliyev yaradıcı heyəti 
təbrik etmiş, hamını alqışlamış və Ra-
sim Balayevə xüsusi qiymət verərək 
demişdi ki, sən böyük iş gördün, xalq 
indi Nəsimini sənin simanla tanıya-
caq.

Son illər yenə də Heydər 
Əliyev siyasi dühası Nəsimi ya-
radıcılığının böyüklüyünü dünya 
ictimaiyyətinə çatdırır. 2017-ci ilin 

may  ayında Parisdə UNESCO-nun 
baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 
600 illiyi qeyd edilmiş, 2018-ci ilin 
sentyabr ayında ölkəmizdə ilk dəfə 
Nəsimi şeir, incəsənət və mənəviyyat 
festivalı keçirilmişdir. Həmin il noyab-
rın 19-da Moskva Dövlət Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutunda XIV-XV 
əsrlərin böyük Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin 
büstünün təntənəli açılış mərasimi 
olmuşdur. Qəzetlər yazırdılar ki, şairin 
büstünün açılışı Heydər Əliyev Fon-
dunun təşkilatçılığı və Azərbaycanın 
Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə 
Moskvada keçirilən “Nəsimi – poezi-
ya, incəsənət və mənəviyyat festivalı” 
çərçivəsində baş tutub.

Bu günlərdə isə Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan Respublika-
sında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan 
edilməsi haqqında sərəncam imza-
layıb. Sənəddə deyilir ki, Nəsiminin 

əsərləri ölkəmizdə dəfələrlə işıq 
üzü görmüşdür. Şairin əsərləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
nin “Azərbaycan dilində latın qrafikası 
ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi 
haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli 
sərəncamına əsasən, kütləvi tirajla 
nəşr olunaraq ölkə kitabxanalarına 
hədiyyə edilmişdir. 

Mən başqa bir məqama da 
diqqət yönəltmək istəyirəm. Belə 
ki, İmadəddin Nəsiminin Bakıdakı 
abidəsi də məhz Heydər Əliyevin 
ölkəmizə birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 
dövrdə – 1979-cu ildə ucaldılmışdır. 

Sonda qeyd edim ki, cənab 
Prezidentin bu sərəncamı bütün 
nəsimisevərlər, ədəbiyyat xiridarları 
və xalqımızın hər bir fərdi kimi məni 
də sevindirmiş və məmnun etmişdir.

Təranə BALAYEVA,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Deportasiya zamanı 
ermənilər tərəfindən, həm də o 
torpaqlarda azərbaycanlıların 
yaşayış məntəqələri yerlə-
yeksan edilib, 30 minə yaхın 
ev dağıdılıb və yandırılıb, 
qoca, uşaq və qadınların da 
daхil olduğu 140 min insan 
vəhşicəsinə qətlə yetirilib. 
Sonuncu deportasiyada – 1988-
ci ildə isə 220 mindən artıq 
azərbaycanlı erməni vəhşiliyinə 
tab gətirə bilmədiyindən 
doğma yurd-yuvasını tərk 
edib. Bundan sonra ermənilər 
Qərbi Azərbaycandan 
azərbaycanlıların izini itirmək 

məqsədilə buradakı bütün 
qəbiristanlıqları, tariхi mədəni 
abidələri, məktəb, хəstəхana 
və digər binaları xarabalığa 
çeviriblər. 

Kütləvi köçürülmənin 
yuxarıda vurğuladığım ikinci 
mərhələsi barədə bir qədər 
ətraflı bəhs etmək istərdim. 
Keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti-
nin müvafiq qərarları əsasında 
1948–1953-cü illərdə 150 min 
nəfərdən çox azərbaycanlı 
Ermənistan SSR adlandırılan 
Qərbi Azərbaycan ərazisindəki 
dədə-baba torpaqlarından kö-
nüllülük adı ilə kütləvi surətdə 
zorakılıqla sürgün edilib. Həmin 
qərarların icrası zamanı yüzlərlə 
insan kəskin iqlim dəyişikliyinə, 
fiziki sarsıntılara və mənəvi 
soyqırımına tab gətirməyərək 
dünyasını dəyişib.

Bu günlərdə televiziya ilə 
nümayiş etdirilən “Deporta-
siya” filmində vurğulandığı 
kimi, 1947-ci il dekabrın 23-də 
SSRİ Nazirlər Soveti tərəfindən 
xüsusi müzakirələr aparılmadan 
xalqımız üçün tarixin ən ağrılı 
qərarlarından birini – “Kolxoz-
çuların və digər azərbaycanlı 
əhalinin Ermənistan SSRİ-dən 
Azərbaycan SSRİ-nin Kür-Araz 
ovalığına köçürülməsi haqqın-
da” qərarı imzalanır. Bu qərara 
əsasən, Ermənistan SSRİ-dən 
1948-ci ildə 10 min, 1949-cu 
ildə 40 min , 1950-ci ildə isə 50 
min insanın “könüllü əsaslarla” 
Azərbaycan SSRİ-nin Kür-Araz 
ovalığına köçürüləcəyi nəzərdə 
tutulur.

Beləliklə, Stalinin so-
yuqqanlılıqla imzaladığı bu 
sənədlər əsasında minlərlə 
azərbaycanlı məşəqqətli bir yola 
çıxarılır, başqa sözlə, deportasi-
ya edilir. Ən dəhşətlisi isə o olur 
ki, qərarın 11-ci maddəsində 
Ermənistan SSR Nazirlər 
Sovetinə Azərbaycan SSRİ-nin 
Kür-Araz ovalığına köçürülən 
azərbaycanlı əhalinin boşaltdığı 
yaşayış evlərinin xaricdən gələn 
erməniləri yerləşdirmək üçün 
istifadəsinə icazə verilməsi 
tapşırılır. 

Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin insan anatomiyası 
kafedrasının müdiri, tibb elmləri 
doktoru, professor, Əməkdar 
həkim, Rusiya Tibb Elmləri 
Akademiyasının və Türk Dün-
yası Araşdırmaları Uluslararası 
Elmlər Akademiyasının aka-
demiki Vaqif Şadlınski yuxa-
rıda adıçəkilən həmin filmdə 
keçmiş sovet avtoritar-totalitar 
rejimin törətdiyi o ağrılı-acılı 
hadisələrlə bağlı xatirələrini 
bölüşür. V. Şadlinski deyir:  
“1940-cı il yanvarın 24-
də Qərbi Azərbaycanda–
Ermənistanın Böyük Vedi ra-

yonunun Böyük Vedi kəndində 
dünyaya göz açmışam. Atam 
Bilas müəllim orta məktəbin 
direktoru idi. Evin kiçiyi 
olduğum üçün çox vaxt anamın 
yan-yörəsində dolaşırdım. Bir 
gün atam pərişan, pəjmürdə 
halda evə gəlib dedi ki, deyəsən, 
bizi Vətəndən didərgin salmaq 
istəyirlər... 

...1948-ci ilin isti iyul ayı 
idi. “Könüllü” köçürülməyə 
başlanılmışdı. Azərbaycanlı 
ailələr Ermənistanın Dəvəli 
stansiyasına gətirilib yük, mal-
qara daşımaq üçün nəzərdə tutu-
lan vaqonlara doldurulur, əksər 
hissəsi Qazaxıstan çöllərinə, az 
bir hissəsi isə Azərbaycanın ra-
yon və bölgələrinə köçürülürdü. 
Evlərimiz isə Suriyadan gəlmiş 
ermənilərə verilirdi. 

Nəhayət, günlərlə stansi-
yalarda dayandığımızdan bir 
günlük yolu təxminən bir aya 
gəlib mənzilbaşına yetişdik. 
Bu müddətdə hansı ağrı-acı-
ları yaşadığımızı, hansı zülmü 
çəkdiyimizi bir o Allah bilir: 
Vaqonların üstü dəmir təbəqə 
ilə örtüldüyündən içəri təndir 
kimi isti idi. Bu şəraitdə yolda 
nə qədər xəstə, yaşlı, uşaq 
dünyasını dəyişdi… Heç 
yadımdan çıxmaz: Bir gün 
qonşu vaqonda belə əzab dolu 
yolçuluğa tab gətirə bilməyən 
qoca bir kişi həyatla vidalaşdı. 
Mərhumun qızı tükürpədici 
səslə zülüm-zülüm ağlayır, əlini 
göyə qaldırıb səbəbkarları qar-
ğıyırdı. Az keçmədən 4 əsgərlə 
vaqona yaxınlaşan nəzarətçi 
meyiti aparmağı onlara əmr 
etdi. Əsgərlər qocanın cəsədini 
yaxınlıqdakı at arabasına qoyub 
basdırmaq üçün naməlum 
istiqamətə apardılar. Bəli, ixti-
yar bir kişinin sonu, bax, belə 
kəfənsiz-dəfnsiz tamamlandı. O 

günlərdə yolboyu baş verən bu 
çür ürək parçalayan hadisələri 
necə unutmaq olar?! 

Professor daha sonra deyir: 
“Ermənistandan köçürüləndən 
sonra Şəmkirdə, o vaxtkı 
Leninkənddə 8 nəfərlə bir 
otaqda məskunlaşdıq. İsti 
od-ocaqdan didərgin düşüb bu 
mühitə uyğunlaşana, dolanışıq 
düzəldənə qədər min bir əzab-
əziyyət çəkdik. 

Didərgin düşməyimiz azmış 
kimi, burada da erməni təqibi ilə 
üzləşdik. Kəndin bütün vəzifəli 
şəxsləri ermənilər idi. Cana yı-
ğılan camaat Mircəfər Bağırova 
teleqram göndərdi: “Burada 
bir qrup erməni bizi təqib edir. 
Əleyhimizə yuxarılara şikayət 
məktubları yazdırırlar. Bizim 
yenidən geri qayıtmağımıza ça-
lışırlar. Şamxor Rayon İcariyyə 
Komitəsinin sədri Xocayan 
azərbaynlı əhalini yenidən 
didərgin salmaqla hədələyir…”. 
Lakin bu teleqramın da heç bir 
faydası olmur…

...Yayın qızmarında tarlalara 
su daşıyıb, qızmar günəş altında 

işləyən kolxozçulara paylayır-
dım. Payız, qış  aylarında isə 
dərsdən sonra Nuru adlı bir 
dəmirçinin yanında işləyir, peç 
düzəltməkdə, dəmir təbəqələrdən 
boru hazırlamaqda ona kömək 
edirdim… Pambıq yığımından 
sonra sahələrdə qalan pambıq 
kolunun kökünü, gövdəsini, 
çör-çöpünü də yığıb toplayır, qış-
boyu peçdə, təndirdə yandırmaq 
üçün at, öküz və ya kəl arabaları 
ilə evə gətirirdim. 

...Hərbi xidmətimi başa 
vurub geri qayıdandan sonra, 
1962-ci ilin aprelindən Şamxo-
run (indiki Şəmkir) Lenin adına 
kolxozunda sürücü işlədim. 
Kolxozun sədri Osepyan qatı 
millətçi və hiyləgər bir erməni 
idi. Yerevanla, ermənilərlə 
sıx əlaqə saxlayırdı. Rayon 
mərkəzində yaşayan Osepya-
nın həyəti daim Ermənistan 
seriyalı minik maşınları ilə dolu 
olardı...”. 

Göründüyü kimi, erməni 
qəddarlığı professor Vaqif 
Şadlınskinin də ömrünün neçə 
ilinin üstündən çalın-çarpaz xətt 
çəkib. Əzablar, məşəqqətlər 
onu sındırmayıb, əksinə, daha 
da möhkəmlədib, gələcək 
arzuları yolunda daha da 
əzmkar edib. Uzun illər taleyini 
bağladığı Azərbaycan Dövlət 
Tibb Universitetində laborant, 
müəllim, baş müəllim, kafedra 
müdiri, prorektor vəzifələrinə 
qədər yüksəlib. Hansı vəzifədə 
işləməyindən asılı olmayaraq, 
həmişə Vətənə və dövlətə sadiq 
olub. Xarici ölkələrin, eləcə də 
respublikamızın bir sıra elm 
və müalicə müəssisələrində 
ləyaqətlə çalışan yüksək intel-
lektli, savadlı mütəxəssislər 
yetişdirib. 

Aylin ƏLİQIZI

 � Azərbaycanı beynəlxalq internet şəbəkəsinə bağlayan magistral 
internet provayderi “AzerTelecom” şirkəti ölkəmizi regionun rəqəmsal 
mərkəzinə çevirəcək “Azerbaijan Digital Hub” layihəsinin həyata 
keçirilməsinə başlayır. Bu istiqamətdə ilk olaraq, əsas səhmdarı “Bakcell”  
olan “AzerTelecom” və Azərbaycan Dəmir Yolları QSC arasında mövcud 
dəmir yollarının qorunma zolağı boyunca dayanıqlı magistral fiber-optik kabel 
xətlərinin çəkilməsinə dair müvafiq sənədlər imzalanıb və layihənin icrasına 
başlanılıb. Bununla bağlı zəruri olan investisiyalar da yatırılıb.

Dəmir yolları boyunca 
dayanıqlı fiber-optik magist-
ral infrastrukturun qurulması 
Azərbaycanın hazırda sahib 
olduğu Nəqliyyat və Enerji 
dəhlizləri statusu ilə yana-
şı, ən qısa perspektivdə 
ölkənin Regionun Rəqəmsal 
Mərkəzinə (Azerbaijan Digital 
Hub) çevrilməsinə imkan 
verəcək. Layihə “AzerTele-
com” tərəfindən, həmçinin 
Azərbaycan Dəmir Yolları Qa-
palı Səhmdar Cəmiyyətinin 
Azərbaycanın Nəqliyyat 
Habına çevrilməsi layihəsi 
çərçivəsində aparılır.

Dəmir yolları boyunca 
magistral fiber-optik kabel 
xətlərinin çəkilişi ölkənin 
rəqəmsal infrastrukturunun 
güclənməsinə, ölkəboyu 
yeni davamlı infrastrukturun 
formalaşmasına və qon-
şu dövlətlər olan Rusiya, 
Gürcüstan, Türkiyə və İran 
ilə dayanıqlı genişzolaqlı 
fiber-optik kabel bağlantı-
larının formalaşması və bu 
infrastrukturların ölkəmizdə 
kəsişməsinə, eləcə də ölkədə 
telekommunikasiya sektoru-
nun inkişafına mühüm təkan 
verəcək.

Layihə çərçivəsində ma-
gistral internet kabel xətlərinin 
çəkilməsi və istifadəyə 
verilməsinin ilkin fazasının 
reallaşması bu il ərzində 
nəzərdə tutulub. Bu layihənin 
icrası Şimal-Cənub, Şərq-
Qərb istiqamətlərində olan 
müxtəlif beynəlxalq telekom 
operatorlarının infrastrukturla-
rının ölkəmizdə kəsişməsinə 
gətirib çıxaracaq. Layihənin 
reallaşması, həmçinin 
Azərbaycan Dəmir Yolları 
QSC-nin də infrastrukturunun 
güclənməsinə, yeni texnologi-
yaların tətbiqinə, ümumilikdə, 

isə rəqəmsallaşmaya xidmət 
edəcək. Bu da Azərbaycan 
Dəmir Yolları QSC-nin əhaliyə 
daha dayanıqlı xidmətlər 
verməsinə töhfə verəcək.

Dəmir yolları boyun-
ca magistral fiber-optik 
kabel xətlərinin çəkilişi 
“AzerTelecom” şirkətinin 
həyata keçirdiyi “Azerbai-
jan Digital Hub” layihəsinin 
komponentlərindən bi-
ridir. “Azerbaijan Digital 
Hub” layihəsi çərçivəsində 
Azərbaycanın gələcəkdə 
Cənubi Qafqaz, Yaxın 
Şərq, Orta Asiya və Cənub 

Asiya ölkələrini əhatə 
edən böyük bir regionun 
Rəqamsal Mərkəzinə 
çevrilməsi hədəflənir. Qu-
rulacaq Rəqəmsal Mərkəz 
perspektivdə bu regionlarda 

yaşayan 1,8 milyard əhalinin 
(dünya əhalisinin ¼-i) 
müxtəlif rəqəmsal xidmətlərlə 
daha yaxşı təmin edilməsinə 
şərait yaradacaq.

“Azerbaijan Digital Hub” 
layihəsinin icrası nəticəsində 
Azərbaycanın telekom-
munikasiya ekosistemi ən 
qabaqcıl dünya standart-
ları səviyyəsinə qalxacaq, 
ölkənin internet alışında 
xarici ölkələrdən asılılı-
ğı minimuma endiriləcək, 
perspektivdə isə Azərbaycan 
regionda internetin satışında 
mərkəzi ölkəyə çevrilərək, 

rəqəmsal xidmətlər idxal 
edən tərəfdən bu xidmətləri 
istehsal və qonşu regionlara 
ixrac edən ölkəyə transfor-
masiya olunacaq. Beləliklə, 
dünyanın internet xəritəsinə 

London, Frankfurt, Sofiya, 
İstanbul, Moskva, Ams-
terdam, Dubay ilə yanaşı, 
Bakı da əlavə olunacaq. 
Layihə, ümumilikdə, 
Azərbaycanda yeni iş 
yerlərinin açılmasına, 

ölkəyə valyuta axınına, iqtisa-
diyyatın rəqəmsallaşmasına 
və inkişafına töhfə verəcək.

“AzerTelecom” 
Azərbaycanın dinamik 
şəkildə inkişaf edən tele-
kommunikasiya operatoru-
dur. Şirkət 2008-ci ildə təsis 
edilib və əsas səhmdarı 
Azərbaycanın ilk mobil opera-
toru olan “Bakcell” şirkətidir. 
“AzerTelecom” ölkənin bütün 
əsas region və şəhərlərini 
əhatə edən şaxələnmiş və 
dayanıqlı fiber-optik kabel 
şəbəkəsinə sahibdir. “AzerTe-
lecom” şirkətinin beynəlxalq 
şəbəkəsi isə dünya üzrə 
bütün əsas telekommuni-
kasiya hablarına birləşir. 
Şirkət internetin topdan 
satışı, ayrılmış kanal xidməti, 
mobil şəbəkələrdə nəqletmə, 
beynəlxalq tranzit, DDoS 
hücumdan müdafiə, VPN 
Data Mərkəz xidmətləri, SİP 
telefoniya və digər telekom-
munikasiya xidmətləri təqdim 
edir.

“Xalq qəzeti”

Milli-mənəvi dəyərlərə 
verilən önəm

Azərbaycan 
regionun 
rəqəmsal 
mərkəzinə 
çevriləcək

Bir ömrün 
 ağrılı-acılı 
 xatirələri...

 � Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycandan deportasiyası hələ XIX 
əsrdən başlanılıb. Bu proses üç mərhələdə – 1905-1920-ci, 1948-1953-cü və 
 1988-1992-ci illərdə aparılıb. Soydaşlarımızın tarixi ərazilərindən kütləvi 
köçürülməsi əsasən 1948-1953-cü illərdə Stalinin göstərişi ilə reallaşdırılıb. 
Belə vəhşilik isə Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycanın 
azərbaycanlılardan “təmizlənməsi” məqsədi daşıyırdı. 

“Azərsu” ASC PVC boru və 
fitinqlərin satınalınması məqsədilə 

AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
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 haqqını 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
Moskva prospekti 67, “Azərsu” 
ASC-nin Təchizat və Satınalmaların 
İdarə Olunması Departamentindən 
(əlaqələndirici şəxs- Hikmət Qası-
movdan, telefon 431 47 67/2249) ala 
bilərlər.

İştirak haqqı 200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900001751
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin 1 

saylı Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN-9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h - AZ65AİİB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissiyası-
nın adına);

- 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;

- 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.

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 etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 26 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 5 mart 2019-cu il saat 
16.00-a qədər Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin  
Satınalmaların Təşkili və İdarə 
Olunması Departamentinə təqdim 
etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 6 mart 
2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC-nin “Sutikinti” 
Müəssisəsi mal-materialların 

satınalınması məqsədilə 
AÇIQ   TENDER   ELAN   EDİR

Tender iştirakçılarına təklif olunur 
ki, öz tender təkliflərini möhürlənmiş, 
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 haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan 
dilində tərtib olunmuş əsas şərtlər 
toplusunu Bakı şəhəri, Mir Cəlal 
küçəsi 34 A, “Azərsu” ASC “Su-
tikinti” Müəssisəsinin Təchizat 
şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs- 
Hikmət Qasımovdan, telefon- 431 
47 67/2249) ala bilərlər.

İştirak haqqı  200 manatdır.
Təşkilat- “Azərsu” ASC
VÖEN- 9900008771
Bank- “Kapital Bank”ASC-nin  

1 saylı Nəsimi filialı
Kod- 200112
VÖEN- 9900003611
M/h- AZ37NABZ 

0135010000000001944
S.W. İ. F. T. BIK: AİİBAZ2X
H/h - AZ65AIIB 

33070019441100216111
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün 
yazılı müraciət (tender komissiyası-
nın adına);

- 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;

- 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.

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 etmək 
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri 
(tender təklifi və bank təminatı istisna 
olmaqla) 26 fevral 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatını isə möhürlənmiş ikiqat 
zərflərdə 5 mart 2019-cu il saat 
16.00-a qədər Bakı şəhəri, Mir Cəlal 
küçəsi 34 A “Azərsu” ASC “Sutikinti” 
Müəssisəsinin Təchizat şöbəsinə 
təqdim etməlidirlər.

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

İddiaçıların təklifləri 6 mart 
2019-cu il saat 16.00-da yuxarıda 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri” QSC 
İnformasiya proqramları studiyası üçün “Xəbərlər” verilişinin 

yeni dekorasiyasının hazırlanması işlərinin satınalınması məqsədilə 
KOTİROVKA  SORĞUSU  ELAN  EDİR

Kotirovka sorğusunun iştirakçılarına təklif 
olunur ki, öz təkliflərini möhürlənmiş, imzalanmış 
şəkildə yazılı surətdə təqdim etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün kotirovka sorğusunun 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Kotirovka sorğusunda iştirak 
etmək istəyənlər şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, 
M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli (əlaqələndirici şəxs 
İsa Cabbarovdan, telefon- 537-02-84) ünvan-
dan ala bilərlər. İddiaçılar kotirovka sorğusunda 
iştirak etmək üçün sənədləri 29 yanvar 2019-cu 

il saat 18.00-a qədər Bakı şəhəri, M.Hüseyn 
küçəsi 1 nömrəli ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən müddətdən gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. İddiaçıların 
təklifləri 30 yanvar 2019-cu il saat 15.00-da Bakı 
şəhəri, M.Hüseyn küçəsi 1 nömrəli ünvanda 
xüsusi ayrılmış otaqda açılacaqdır. İddiaçılar və 
onların səlahiyyətli nümayəndələri zərflərin açılış 
prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

1123 yanvar 2019-cu il, çərşənbə


