
3 mart 2020-ci il, çərşənbə axşamı 7

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 
“Analitik Ekspertiza Mərkəzi” Publik Hüquqi Şəxsi
 2020-ci ildə reaktiv və digər laborator ləvazimatların 

satın alınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDIR 
Reaktiv və digər laborator 

ləvazimatların satınalınması 2020-ci il 
ərzindədir.

Açıq tenderdə iddiaçı qismində mikro, 
kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak 
edə bilərlər. Tender iştirakçılarına təklif edi-
lir ki, dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə daxil ol-
sunlar 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 aşağı-
da göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmala-
rının vahid internet portalı vasitəsilə əldə 
edə və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim 
edə bilərlər.

İddiaçılar iştirak haqqını aşağdakı 
hesaba köçürməlidirlər:

TƏŞKILAT- “ANALITIK EKSPERTIZA 
MƏRKƏZI” PHŞ

H\h- AZ95IBAZ
38090019449693913207
VÖEN- 1300805451
BANK- “AZƏRBAYCAN 

BEYNƏLXALQ BANK”I ASC-nin NƏSIMI 
FILIALI

KOD- 805614
VÖEN- 9900001881

M/h- AZ03NABZ
01350100000000002944
S.W.I.F.T- BIK IBAZAZ 2X
Tenderdə iştirak haqqı 800 manatdır. 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

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

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq 
vergi və sosial müdafiə orqanından arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti 
haqqında 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 qaydada 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 toplusunda göstərilən bütün digər 
sənədlər).

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa, 
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə 
bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Tenderlə 
əlaqədar istənilən məlumatı almaq üçün 
aşağıdakı şəxsə müraciət etmək olar. 
Əlaqələndirici şəxs - Vüqar Xəlilov. Ünvan- 
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cab-
barlı küçəsi 34. Telefon- +994125960520 ; 
Faks: +994125960716. E-mail: v.xalilov@
pharma.az

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun 
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün 
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank 
təminatı istisna olmaqla) 3 aprel 2020-ci 
il saat 15.00-a, tender təklifini və təklifin 
bank təminatını isə 13 aprel 2020-ci il 
saat 15.00-dək portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların tender təkliflərinin 
açılışı 14 aprel 2020-ci il saat 15.00-da 
dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalında virtual iclas formatında apa-
rılacaqdır.Elektron satınalmanın hər bir 
iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını 
və qiymətləndirilməsini elektron portal 
vasitəsilə izləyə bilər. 

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

Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası 
Palatanın inzibati binasın-

da kondisioner sisteminə və 
“SIGMA” markalı sərnişin liftinə 
2020-ci ilin sonunadək texniki 
xidmətlərin göstərilməsi ilə 
əlaqədar 2 lot üzrə kotirovka 
sorğusu həyata keçirir.

Lot -1. Hesablama Pa-
latasının inzibati binasında 
kondisioner sisteminə texniki 
xidmətlərin göstərilməsinin 
satın alınması.

Lot-2. Hesablama Pala-
tasının inzibati binasındakı 
“SIGMA” markalı sərnişin liftinə 

2020-ci ilin sonunadək texniki 
xidmətlərin göstərilməsinin 
satın alınması.

İddiaçılar təkliflərini 
möhürlənmiş qaydada ikiqat 
zərflərdə 10 mart 2020-ci il 
saat 17.00-a qədər Azərbaycan 
Respublikası Hesablama Pa-
latasının tender komissiyasına 
təqdim etməlidirlər. Zərflər 11 
mart 2020-ci il saat 11.00-da 
aşağıda qeyd olunan ünvanda 
açılacaqdır. Göstərilən vaxt-
dan gec təqdim edilən zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaq-

dır. İddiaçıların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açı-
lışında iştirak edə bilərlər. 
İddiaçılar kotirovka sorğusunun 
əsas şərtlər toplusunu hesabla-
ma palatasının inzibati binasın-
da əlaqələndirici şəxsdən əldə 
edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Nizami 
Alməmmədov.

Telefon- (012) 493-32-11 
(daxili 252).

Ünvan- Bakı şəhəri, Xaqani 
küçəsi 33, AZ1000.

E-mail: office@sai.gov.az

“GƏNCLIK” ASC səhmdarlarının nəzərinə! 
17 aprel 2020-ci il saat 12.00-da 

cəmiyyətin səhmdarlarının növbəti ümumi 
yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. 2019-cu ilin yekunu üzrə cəmiyyətin 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə müfəttişin 
hesabatı.

2. Cəmiyyətin 2019-cu maliyyə-təsərrüfat 
ilinin nəticələrinin və 2019-cu il üzrə illik 
maliyyə hesabatının müzakirəsi və təsdiqi. 

3. Təşkilati məsələ (müşahidə şurasının 
tərkibinə baxılması və müfəttişin yenidən 
seçilməsi).

4. Sair məsələlər.
Ümumi yığıncağın gündəliyi üzrə materi-

allarla tanışlıq üçün 2020-ci il aprelin 1-dən 
sonra cəmiyyətin direktoruna müraciət etmək 
olar.

Səhmdarlar ümumi yığıncağa gələrkən 
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi özlərilə 
götürməlidirlər.

Yığıncaq cəmiyyətin yerləşdiyi Bakı 
şəhəri,Olimpiya küçəsi 6 nömrəli ünvanda 
keçiriləcəkdir. 

Səhmdarların iştirakı vacibdir.
Telefon- 465-84-90.

DİREKTOR

Qusar Rayon Kommunal Müəssisələri Kombinatı 
5 lot üzrə: 
1. Nəqliyyat vasitələrinə ehtiyat 

hissələrinin.
2. Azqiymətli və tez xarab olan 

materialların.
3. Əkin materiallarının.
4. Məişət tullantıları poligonun 

təmizlənməsinin.
 5. Şəhərin işıqlandırılması üçün  

mal-materialların satın alınması 
məqsədilə kotirovka sorğusu elan edir.

Kotirovka təklifləri 16 mart 2020-ci il 
saat  17-00-dək qəbul olunur.

Təklif zərfləri 17 mart 2020-ci il saat 
11-00-da açılacaqdır.
Əlaqə telefonu - 38-5-29-14.
Ünvan- Qusar şəhəri, G.Əbilov 

küçəsi 15.

 Şəki Kommunal  
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 

2020-ci ildə malların və inventarların  
satın alınması ilə əlaqədar 

KOTIROVKA SORĞUSU ELAN EDIR
1. 2020-ci ildə işıqlandırma işləri üçün malların satın 

alınması. 
2. 2020-ci ildə təmizlik işləri üçün malların və inven-

tarların satın alınması. 
3. 2020-ci ildə yaşıllıq sahələrinə qulluq işləri üçün 

malların və inventarların satın alınması. 
4. 2020-ci ildə nəqliyyat vasitələri üçün ehtiyat 

hissələrinin satın alınması. 
Kotirovka sorğusu prosedurunda iştirak etmək üçün 

sənədlər 10 mart 2020-ci il saat 18.00-dək qəbul olunur. 
Təkliflərin açılışı proseduru 11 mart 2020-ci il saat 

11.00-da həyata keçiriləcəkdir.
Maraqlanan təşkilatlar 0242442740 nömrəli telefonla 

əlaqə saxlaya bilərlər.
Ünvan- Az 5500, Şəki şəhəri, Ə.Cəbrayılov 

 küçəsi 18.

Gəncə Şəhər 
Icra Hakimiyyəti 

məktəbəqədər müəssisələr 
üçün digər malların,cari təmir 
işlərinin və sair xərclərin satın 

alınması məqsədilə 

KOTIROVKA  
SORĞUSU KEÇIRIR

Sənədlər 5 mart 2020-ci il 
saat 17.00-dək Gəncə şəhəri, 
Heydər Əliyev meydanı,inzibati 
binada Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinə təqdim olunmalı-
dır.

BILDIRIŞ
“Xalq qəzeti” 

nin 14 fevral 
2020-ci il tarix-
li nömrəsində 
dərc edilmiş 
“Bakı Şəhər 

Əsaslı Tikinti və 
Təmir” MMC-nin 
açıq tenderində 

zərflərin açılışı ta-
rixi 7 aprel 2020-ci 
il saat 11 .00-dan 
8 aprel 2020-ci 
il saat 11.00-a 

dəyişdirilmişdir. 

Operativ qərargah: Azərbaycanda bütün təhsil 
müəssisələrində tədris müvəqqəti dayandırılır

Qərargahdan verilən 
məlumata görə, koronavirus 
(COVİD - 19) infeksiyası-
nın Azərbaycan ərazisində 
yarada biləcəyi təhlükənin 
qarşısının alınması 
məqsədilə təxirəsalınmaz 
tədbirlər davam etdirilir. 
Yoluxma hallarının qarşısının 
alınması, bu sahədə aparılan 
müvafiq profilaktik tədbirlərin 
effektivliyinin yüksəldilməsi, 
ölkə ərazisindəki yerləşən 

bütün təhsil müəssisələrində 
tibbi-profilaktik, dezinfeksi-
yaedici və digər qabaqlayıcı 
tədbirlərin intensivləşdirilməsi 
məqsədilə 2020-ci ilin mart 
ayının 3-dən 9-dək (ilk 
tədris günü mart ayının 10-u 
müəyyən edilir) bütün təhsil 
müəssisələrində tədris, 
təlim-tərbiyə prosesinin 
dayandırılmasına və bu-
nunla bağlı bütün tədbirlərin 
təxirə salınmasına dair qərar 

qəbul olunub. Bu müddət 
ərzində Təhsil Nazirliyinə 
və tabeliyində təhsil 
müəssisələri olan müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanlarına 

bütün təhsil müəssisələrində 
tibbi-profilaktik və dezinfek-
siyaedici tədbirlərin davam 
etdirilməsi tapşırılıb.

“Xalq qəzeti”

 Bu məqsədlə təşkil 
edilən və müxtəlif ali 
məktəb tələbələrindən 
ibarət könüllülərin qatıldığı 
görüşdə teatrın direktoru, 
Əməkdar incəsənət xadimi, 
sənətşünasıq üzrə fəlsəfə 

doktoru Əliqismət Lalayev 
layihənin məqsədini açıqla-
dı. Daha sonra isə yenicə 
yaradılan quruma rəhbərlik 
edəcək gənc pianoçu – res-
publikamızda keçirilən bir sıra 
dövlət əhəmiyyətli beynəlxalq 

tədbirlərdə könüllülərin işi üzrə 
koordinator kimi kifayət qədər 
təcrübə qazanmış, teatrın 
əməkdaşı Alüdə Şəkərovanı 
tədbir iştirakçılarına təqdim 
etdi.

“2020-ci ilin “Könüllülər 
ili” elan edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin sərəncamına 
uygun olaraq, Akademik 

Musiqili Teatr könüllü 
gənclərlə birgə müxtəlif 
və uzunmüddətli layihələr 
həyata keçirməyi nəzərdə 
tutub. Proqram çərçivəsində 
tələbələr 3 ay müddətində 
müxtəlif treninqlərə qatılacaq 
və teatrın pərdəarxası 
fəaliyyəti ilə daha yaxından 
tanış olacaqlar. Aktyorluq 
qabiliyyəti olan gənclərlərlə 
birgə tamaşa hazırlanacaq və 
teatr mövsümünün yekununda 
hər bir könüllüyə teatr 

sahəsində təcrübə keçdiyi 
barədə sertifikatlar veriləcək…

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Gimnastika Federasiyası 
ardıcıl üçüncü dəfə dünyada birinci olub

 � Azərbaycan 
Gimnastika Federasiyası 
(AGF) Beynəlxalq 
Gimnastika Federasiyası 
(FIG) tərəfindən 
“Mükafatlandırılan 
federasiyalar”ın 
siyahısında yenidən 
birinci olub.

AZƏRTAC xəbər verir 
ki, 2019-cu ilin nəticələrinə 
əsasən AGF bir daha digər 
federasiyalardan fərqlənərək 
birinciliyi əldən verməyib. 
Ötən il federasiya tərəfindən 
gimnastikanın üç növü üzrə 
dünya kuboku, bədii gimnas-
tika üzrə dünya çempionatı, 

FIG Akademiyasının kişi 
idmanı, batut və aerobika 

gimnastikası üzrə məşqçilik 
kursları, beynəlxalq yarışlar 
və digər tədbirlərin yüksək 

səviyyədə təşkili, həmçinin 
beynəlxalq idman qurumu-
nun tanıdığı gimnastikanın 7 
növü üzrə yarışlarda inti-
zamlı şəkildə qeydiyyatdan 
keçərək aktiv iştirakı FIG 
tərəfindən bu dəfə də yüksək 
dəyərləndirilib.

Özündə 148 federasiyanı 
birləşdirən FIG-in reytinq 
siyahısında ölkənin Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban xa-
nım Əliyevanın 2002-ci ildən 
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
Gimnastika Federasiyası 
2014-cü, 2015-ci və 2016-cı 
illərdə 10 ən güclü federasi-
yaların sırasında, 2017-ci və 
2018-ci illərdə isə ilk pillədə 
qərarlaşıb.

Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah 
bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim-
tərbiyə prosesinin dayandırılmasına və 

bununla bağlı bütün tədbirlərin təxirə salınmasına 
dair qərar qəbul edib.

Hər zaman uğurlu layihələri ilə fərqlənən 
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrı 
(ADAMT) bu dəfə də maraqlı təşəbbüsü ilə – 

teatra, incəsənətə marağı olan gəncləri “Akademik 
Musiqili Teatrın Könüllüləri” dəstəsində öz ətrafına 
topladı. Bu addımı ilə ADAMT nəinki teatr aləmində, 
hətta incəsənətdə könüllülük istiqamətində də 
ölkəmizdə növbəti bir ilkə imza atdı.

Könüllülər teatrda 
fəaliyyətə başladılar

Hulusi Kılıç: AZƏRTAC “Azərbaycan” 
adlı salnamənin yazılmasında tarixi 
missiya həyata keçirib

Agentliyin yüz illik yubileyi 
münasibətilə ən səmimi sözlərlə 
kollektivimizə təbriklərini çatdıran 
səfir deyib: “Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyini bərpa etməsi AZƏRTAC-
ın beynəlxalq informasiya məkanına 
inteqrasiyası üçün tarixi şərait yarat-
dı. Əlamətdar haldır ki, bu fürsətdən 
məharətlə istifadə olundu. İndi bütün 
dünyada AZƏRTAC-ın xəbərləri ən 
etibarlı informasiya mənbəyi hesab 
olunur. AZƏRTAC-ın varlığı təkcə 
Azərbaycan üçün deyil, Türkiyə başda 
olmaqla, bütün türk dünyası, eləcə 

də region üçün vacib amildir. Müa-
sir dövrdə informasiya mübarizəsi 
qaydasız döyüşü xatırladır. İftixar 
edirəm ki, AZƏRTAC bu mübarizədə 
birincilər sırasındadır, hər şəraitdə 
qalib olmağı bacarır. Əminəm ki, 
agentlik Azərbaycanın dövlətçiliyinin 
qorunmasında üzərinə düşən missiya-
nı bundan sonra da şərəflə daşıyacaq. 
Bir daha AZƏRTAC-ın kollektivini bö-
yük səmimiyyətlə təbrik edir, gələcək 
işlərinizdə uğurlar arzulayıram”. 

Hulusi Kılıç əminliklə bildi-
rib ki, qardaş ölkənin maraq və 

mənafelərinin beynəlxalq informasiya 
məkanında qorumasında agentlik 
bundan sonra da səylərini uğurla 
davam etdirəcək. 

Sabir ŞAHTAXTI, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

AZƏRTAC ötən yüz ildə “Azərbaycan” adlı salnamənin 
yazılmasında tarixi missiya həyata keçirib. Burada çalışmaq 
məsuliyyətli olduğu qədər də şərəflidir. Vətəni ucaltmaq işi hər 
zaman qürurlu olub. Bu fikirləri Türkiyənin ölkəmizdəki sabiq 
səfiri Hulusi Kılıç bildirib.
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