
9 dekabr 2020-ci il, çərşənbə

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

mobil audio qurğuların satın alınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDIR 
Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Mobil audio qurğuların satın 

alınması.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlat satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
(portal) elektron imza vasitəsilə daxil 
olsunlar va tender haqqında ətraflı ma-
lumatı əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə 
yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyənlər 200 manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra tenderin əsas 
şərtlər toplusunu portal vasitəsi ilə əldə 
edə bilərlər.

Satınalan Təşkilat- Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət İmtahan 
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs (VÖEN: 
1304673921)

Bank-“Azər-Türk bank” ASC-nin 
Müştəri Xidmətləri Mərkəzi 

Ünvan- Bakı şəhəri, 
C.Məmmədquluzadə küçəsi 85; 
192/193

Kod- 507699
VÖEN (bank)- 9900006111
SWIFT- AZRTAZ22
M/h- AZ02NABZ 

01350100000000022944
H/h- AZ98AZRT 

38060019440028835001
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri portal vasitəsilə 
30 dekabr 2020-ci il saat 11.00-dək 
təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir il ərzində 
fəaliyyəti haqqında maliyyə hesabatı-
nın surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə 
müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olma-
ması haqqında arayış;

- iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və rekvizitləri (notarial qaydada 
təsdiq edilmiş surətləri);

- iddiaçının müvafiq mallar üzrə 
istehsalçı tərəfdən təqdim olunmuş 
tərəfdaşlıq və uyğunluq sertifikatları;

- iddiaçının işləri yerinə yetirmək 
üçün potensial imkanları və maddi-tex-
niki bazası haqqında yazılı məlumat;

- iddiaçının mikro, kiçik və ya orta 
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə 

bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində 

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olu-
nan tender təkliflərinə baxılmayacaqdır. 

Tender təklifinin (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır) və 
tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində 
(təklifin təminatı) bank təminatının 
(zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır) portala yüklənməsinin son 
tarixi və vaxtı 12 yanvar 2021-ci il saat 
9.00-dır.

Təkliflərin açılışı tarixi və vaxtı 
isə13 yanvar 2021-ci il saat 11.00-dır.

 İddiaçılar açılışın nəticələrini portal 
vasitəsi ilə izləyə bilərlər.

Tender təkliflərini qiymətləndirib 
müqayisə edərkən əsas şərtlər top-
lusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət 
tələblərinə cavab verən yerli mal-
lar (işlər və xidmətlər) üzrə tender 
təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal 
olunan eyni malların qiymətinin 20 faizi 
həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edilir.

İddiaçıların tender təklifi, həmçìnin 
tenderlə əlaqədar bütün yazışma-
lar və sənədlər Azərbaycan dilində 
həyata keçirilməlidir. Qiymət təklifləri 
Azərbaycan manatı ilə verilməlidir.

Tender komissiyası

Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi
tabeliyində fəaliyyət göstərən bir sıra ümumtəhsil müəssisələrində 

2021-ci il üçün mühafizə xidmətinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDIR 
Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 

İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət 
göstərən bir sıra ümumi təhsil 
müəssisələrində 2021-ci il üçün 
mühafizə xidmətinin satın alınması.

Tender iştirakçılarına təklif edilir 
ki, dövlət satınalmalarının https://
www.etender.gov.az/ vahid inter-
net portalına (portal) elektron im-
zaları 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 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra 
müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
H\h- AZ03CTRE 

00000000000002168502
VÖEN- 1400617761
Büdcə səviyyəsinin kodu- 3
Büdcə təsnifatının kodu- 142593
Bankın adı- Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi
Kod- 210005
VÖEN- 1401555071
M\h- AZ41NABZ 

01360100000000003944
S.W.I.F.T.BIK.CTREAZ22

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır. 

İddiaçılar tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-mühafizə fəaliyyətini həyata 
keçirməsi barədə müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanı tərəfindən iddiaçı-
ya verilən lisenziyanın surəti;

-iddiaçının tam adı, hüquqi sta-
tusu, nizamnaməsi (əsasnaməsi), 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitlərinin surəti;

-iddiaçının mikro, kiçik, orta və iri 
sahibkarlıq subyektlərinə aid olması 
ilə bağlı məlumat;

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında 
arayış;

-iddiaçının son bir ildəki (əgər 
daha az müddətdə fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) fəaliyyəti haqqında ver-
gi orqanları tərəfindən təsdiq olun-
muş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçının son bir ildəki (əgər 
daha az müddətdə fəaliyyət 
göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

-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).

Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
sənədləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı 
sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası-
nın Qanununa uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 
28 dekabr 2020-ci il saat 15.00–a, 
tender təklifi ilə tender təklifinin 
təminatı (bank təminatı) sənədlərini 
isə 8 yanvar 2021-ci il saat 15.00-dək 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 
11 yanvar 2021-ci il saat 15.00-da 
portal vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tender təkliflərinin açılışının 
nəticələrilə portal vasitəsilə tanış ola 
bilərlər. 

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

Tender komissiyası

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respubli-

kasının Hesablama Pala-
tası tərəfindən  2020-ci il 
noyabrın 30-da lisenziyanın 
satın alınması ilə əlaqədar 

keçirilən kotirovka sorğusu 
müsabiqəsində qalib gəlmiş 
“Bakinity Distribution” MMC 
ilə müvafiq müqavilə bağlanıl-
mışdır.

B İ L D İ R İ Ş
Azərbaycan Respublikasının 

Hesablama Palatası tərəfindən  
2020-ci il  noyabrın 20-də tele-
konfrans və ofis avadanlıqlarının 
(kompüter, printer və s.) satın 

alınması ilə əlaqədar keçirilən 
təkliflər sorğusu müsabiqəsində 
qalib gəlmiş “Bakinity Distributi-
on” MMC ilə müvafiq müqavilə 
bağlanılmışdır.

B İ L D İ R İ Ş
Gəncə Şəhər Mənzil-Kommunal 

Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin “Xalq 
qəzeti”nin 20 noyabr 2020-ci il tarixli 
nömrəsində dərc edilmiş və noyabrın 
19-da etender.gov.az elektron portalında 
yerləşdirilmiş 312110 – xərc maddəsinə 
əsasən Gəncə şəhərində mənzil fondu-
nun əsaslı təmiri işlərinin satın alınma-
sı üçün keçirilmiş təkliflər sorğusunda 
“OASA” MMC qalib gəlmiş və həmin 
şirkətlə 2020-ci il dekabırın 4-də 984 
995,45 manat məbləğində müqavilə 
 bağlanılmışdır.

Çilidə yaşayan azərbaycanlı professor 
Qarabağ həqiqətlərindən mühazirə oxuyub 

Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsindən verilən məlumata görə, 
Çilinin Adolfo İbanez Elm və Mühəndislik 
fakültəsinin professoru, bərpa olunan 
enerji texnologiyaları və idarəetmə üzrə 
magistr proqramının direktoru, Günəş 
Enerjisi Tədqiqat Mərkəzinin baş elmi iş-
çisi olan Ş.Nəsirov artıq tarixə çevrilmiş 
bu munaqişə barədə mühazirə təklifini 
məmnuniyyətlə qəbul edib.

Tələbələrlə görüş zamanı soyda-
şımız münaqişənin tarixi, ermənilərin 

Azərbaycanın əzəli torpaqlarına çar 
Rusiyası dönəmində köçürüldükləri 

barədə ətraflı məlumat verib. 1988-
ci ildən başlayaraq Ermənistanın 
Azərbaycanın tarixi Dağlıq Qarabağ 
bölgəsini və ona bitişik 7 rayonunu işğal 
etdiyini, bu ərazilərdə azərbaycanlılara 
qarşı etnik təmizləmə siyasəti yürütdü-
yünü və soyqırımı törətdiyini vurğulayıb. 
Azərbaycanın uzun illər işğalçılara qarşı 
mübarizə apardığı, sentyabrın 27-də 
rəsmi İrəvanın təxribatı nəticəsində baş-
lanan və noyabrın 10-da başa çatan 44 
günlük müharibə zamanı qalib gələrək, 
öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyi 
nəzərə çatdırılıb.

Qeyd edək ki, "Reflexiones Internaci-
onales" düşüncə mərkəzində mütəmadi 
olaraq beynəlxalq ekspertlərlə görüşlər 
təşkil edilir, xarici siyasət, diplomatiya, 
beynəlxalq münaqişə və təhlükəsizlik, 
insan hüquqları, iqlim dəyişikliyi, xarici 
ticarət və digər sahələrə aid mövzularda 
mühazirələr dinlənilir.

“Xalq qəzeti”

Çilidə fəaliyyət göstərən 
Salvador Alyende 
adına “Reflexiones 
İnternacionales” düşüncə 
mərkəzində soydaşımız 
Dr.Şəhriyar Nəsirovun 
Dağlıq Qarabağ mövzusuna 
həsr olunmuş mühazirəsi 
dinlənilib.

Yazıçı-publisist Rafiq Hacıyev  
“Humay” Milli Mükafatına layiq görülüb

Məlum olduğu kimi, bu 
mükafat “Humay” Milli Müka-
fatı Akademiyası tərəfindən 
hər il cəmiyyətin müxtəlif 
sahələrində fərqlənən 
şəxslərə verilir. 

“Humay” heykəlciyinə bu 
dəfə mədəniyyət, musiqi, mu-
ğam, xoreoqrafiya, jurnalisti-
ka, kitab nəşrləri sahəsində 
uğurlu yaradıcılıq fəaliyyəti 
göstərmiş tanınmış insanlar 
layiq görülüblər.

Dəyərli qələm dostumuz, 
tanınmış  yazıçı-publisist 
Rafiq Hacıyev də builki laure-
atlar sırasındadır. O, milli ins-
trumental ifaçılığı sənətinin 
görkəmli nümayəndəsi, 

unudulmaz tarzən Əhsən Da-
daşovun həyat və yaradıcılı-
ğına həsr etdiyi “Əhsən sənə, 
Əhsən!..” portret-roman 
kitabına görə “Humay” Milli 
Mükafatına layiq görülüb. 

Rafiq Hacıyevin gərgin 
və ilhamlı əməyinin məhsulu 
olan “Əhsən sənə, Əhsən!..” 
kitabı ötən il Azərbaycan 
Respublikası Mədəniyyət 
Nazirliyinin dəstəyi ilə “Şərq-
Qərb” nəşriyyat və poliqrafiya 
evinin mətbəəsində nəfis 
tərtibatla, rəngli və yüksək 
poliqrafik səviyyədə nəşr 
edilib.

Qeyd edək ki, mükafata 
namizədlər Azərbaycanın 

yaradıcılıq təşkilatları və “Ba-
kılı” Beynəlxalq Mədəniyyət 
Cəmiyyəti tərəfindən irəli sü-
rülür. Laureatlar “Humay” Milli 
Mükafatı Akademiyasının 
üzvləri tərəfindən müəyyən 
edilir.

Uzun illər redaksiya-
mızda çalışmış istedadlı 

həmkarımız Rafiq Hacıyevi 
Azərbaycan mədəniyyətinin 
bu nüfuzlu mükafatına layiq 
görülməsi münasibətilə təbrik 
edir, ona yeni yaradıcılıq 
uğurları arzulayırıq.  

“Xalq qəzeti”

“Bakılı” Beynəlxalq Mədəniyyət Cəmiyyəti və 
“Humay” Milli Mükafatı Akademiyası tərəfindən 
təsis olunan “Humay” Milli Mükafatının 2020-ci il 
laureatlarının adları açıqlanıb.

Azərbaycanın məşhur 
rəssamlarının əsərlərinin sərgisi

Sərgi milli incəsənətimizin nadir 
incilərini geniş tamaşaçı auditori-
yasına təqdim etmək, Azərbaycan 
təsviri sənətinin rəngkarlıq, qrafika və 

heykəltəraşlıq nümunələrinə yenidən 
diqqəti artırmaq məqsədilə həyata keçirilir. 

Sərginin ekspozisiyasında 
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereya-
sının fondunda yer alan Böyükağa 
Mirzəzadənin “Karqanov küçəsində 
gecə”, Tahir Salahovun “Küləkli Narda-
ran”, Nadir Əbdürrəhmanovun “Xalça 
toxuyan”, Rasim Babayevin “Ailə”, 
Toğrul Nərimanbəyovun “Görüş”, Maral 
Rəhmanzadənin “Gözəl kəndimiz”, Altay 

Hacıyevin “Qədim qab-qacaq seriyası.
Səhənglər”, Xanlar Əhmədovun “Yaralı 
əsgər”, Həyat Abdullayevanın “Vəcihə 
Səmədovanın portreti”, Ömər Eldarovun 
“Neftçilər” və s. adlı qiymətli əsərləri 
nümayiş etdiriləcək.

Sərgini Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının sosial media hesabları 
vasitəsilə izləmək mümkün olacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Dekabrın 14-də “İRS. Respublikanın sərvəti. Ölkəmizin 
tarix səhifələri rəngkarlıq, qrafika və heykəltəraşlıq 
əsərlərində” adlı virtual sərgi keçiriləcək. Sərgi 
Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Dövlət Rəsm 
 Qalereyasının təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.

Ankarada Azərbaycana 
həsr olunmuş zəfər 
sərgisi açıldı 

 � Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi 
tərəfindən Ankara Opera və Balet 
Teatrında zəfər sərgisi təşkil edilib.

Sərginin təşkilində məqsəd 
Azərbaycan həqiqətlərini nümayiş 
etdirməkdir. Sərgidə noyabrın 23-də 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali 
Baş  Komandanı İlham Əliyev və Birinci 

 vitse-prezident 
Mehriban Əliyevanın işğaldan azad 
edilmiş Ağdam şəhərinə səfərlərini, 
eləcə də, Ağdam məscidini ziyarətlərini, 
həmçinin Qarabağda doğulmuş görkəmli 
şəxsiyyətlərimizin, Azərbaycanın tarixi 

yerlərinin füsunkar təbiətini əks etdirən 
fotolar nümayiş olunur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,   
“Xalq qəzeti”

AZƏRTAC-ın Xudavəng məbəd 
kompleksi ilə bağlı məqaləsi Rumıniyanın 

“News24hours” portalında dərc edilib  

Xatırladaq ki, məqalədə Qafqaz 
Albaniyası dövrünə aid Xudavəng 
məbəd kompleksinin tarixindən, 
onun erməniləşdirilməsi cəhdlərindən 
bəhs olunur. Qeyd edilir ki, ermənilər 
Azərbaycan xalqına məxsus dini, tarixi 
abidələri saxtalaşdıraraq öz  adlarına 
çıxmağa çalışırlar. Kəlbəcərdəki 
Xudavəng monastırı da bu qəbildəndir. 

Azərbaycan Alban-udi dini icmasının 

sədri Robert Mobiliyə istinadla bildiri-
lir ki, Xudavəng məbədi həm tarixən, 
həm də memarlıq üslubu baxımından 
tamamilə Alban Apostol Kilsəsinə 
məxsusdur. Ermənilərin burada etdiyi 
saxtakarlıqlar monastıra süni şəkildə 
əlavə olunmuş erməni xaçkarlarından 
və bir çox müasir xaç elementlərindən 
aydın şəkildə görünür.

Məqalədə Azərbaycanda tolerantlıq 
ənənələrindən, dini abidələrə dövlət 
qayğısından, eləcə də Alban-udi dini 
icmasının nümayəndələrinin işğaldan 
azad olunmuş Kəlbəcərə gələrək bu 
monastır kompleksində dini ayinlər icra 
etmələrindən də bəhs edilir.

İqbal HACIYEV,  
 AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Buxarest

AZƏRTAC-ın “Daşlarda 
elə informasiyalar var ki, 
onları silmək mümkün deyil – 
Xudavəng monastır kompleksi” 
sərlövhəli məqaləsi Rumıniyanın 
“News24hours” portalında dərc 
edilib.
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