
Məlum olduğu kimi, mart 
ayının 10-u Azərbaycan Milli 
Teatr Günü, 14-ü Sumqayıt 
teatrının yarandığı gün, 27-si 
isə Beynəlxalq Teatr Gü-
nüdür. Bunları xatırlayınca, 
gözlərim önündə böyüyüb 
qol-qanad açmış Sumqayıt 
teatrının mənə məlum olan 
tarixi səhifələri canlandı. Ürək 
sözlərimi yazmaq istədim.

Xatırlayıram ki, 1969-cu 
ildə gənclər üçün yenicə 
yaradılan bu mədəni məbədə 
görkəmli teatr xadimi, rejissor 
Hüseyn Ərəblinskinin adı 
verilmişdi. Teatr öz pərdəsini 
martın 14-də Azərbaycan 

dramaturgiyasının banisi 
Mirzə Fətəli Axundzadənin 
“Müsyö Jordan və Dərviş 
Məstəli şah” (rejissoru 
Cənnət Səlimova) məzhəkəsi 
ilə açmışdı. Mən onda 
5-ci sinifdə oxuyurdum. 
Məktəbdən bilet alıb həmin 
tamaşaya baxmağa get-
mişdik. Teatrın işıqları göz 
qamaşdırırdı. Bu, sirli-sehirli 
bir aləmin işığı idi. Sənət, 
mədəniyyət şəfəqi idi. O 
çağadək belə mənzərəni 
yalnız televizor ekranından 
görmüşdüm. Sanırdım ki, 
televizorun içinə girmişəm. 
Teatrı o sevən sevdim. 

Yaddaşımda Sumqayıt 
teatrının səhnəsində oynanı-
lan “Arvadımın əri” və “Elbrus 
evlənir” (Georgi Xuqayev), 
“Müsibəti Fəxrəddin” (Nəcəf 
bəy Vəzirov), “Solğun 
çiçəklər” (Cəfər Cabbar-
lı), “Toy” (Sabit Rəhman), 
“Tribunal” (Andrey Makayo-
nak), “Afət” (Hüseyn Cavid) 
“Bütün Şərq bilsin” (Nəriman 
Həsənzadə) və sair tama-
şalar canlanır. 1981-ci ildə 
Moskva şəhərində keçirilən 
Ümumittifaq teatr festivalında 
“Bütün Şərq bilsin” (rejis-
sor Mərahim Fərzəlibəyov) 
əsərinin tamaşası ilə çıxış 
edən Sumqayıt teatrı II 
dərəcəli, N.Nərimanovun 
obrazını yaradan Xalq artisti 
Məlik Dadaşov isə I dərəcəli 
diploma layiq görülmüşdü. 
O vaxtlar Azərbaycan KP 
MK-nın birinci katibi olan 
Heydər Əliyev bu tamaşaya 
baxdıqdan sonra səhnəyə 
qalxaraq teatr sənətinin dərin 
bilicisi kimi tamaşa haqqında 
müsbət fikirlərini söylədi, 
kollektivi və pyesin müəllifini 
təbrik etdi.

Teatrın kollektivi  2005-ci 
ildə ulu öndər Heydər 
Əliyevin həyatı və siyasi 
fəaliyyətinə həsr olunmuş 
“Xilaskar” (Aqşin Babayev) 
əsərini uğurla tamaşaya qo-
yub. Qeyd etmək lazımdır ki, 
unudulmaz dahi şəxsiyyətin 
bədii obrazı Azərbaycan teatr 
tarixində ilk dəfə məhz Sum-
qayıt teatrının səhnəsində 
canlandırılıb. Əməkdar artist 
Namis Şirməmmədov həmin 
obrazı böyük məharətlə 
yaradıb.

İlk onilliklərində biri-birinin 
ardınca bu teatra işləməyə 
gələn Xalq artistləri Barat 
Şəkinskaya, Rza Əfqanlı, 
Əliağa Ağayev, Məlik Dada-
şov, Əməkdar artistlər Sadıq 
Həsənzadə və Məmmədcəfər 
Cəfərov gənc aktyorlara 

səhnə sirlərini öyrətməklə 
yanaşı, sanballı tamaşaların 
hazırlanmasında əllərindən 
gələni əsirgəməyiblər. 
Sumqayıt teatrında aktyor 
potensialı həmişə güclü 
olub. Oynadıqları maraqlı 
obrazlarıyla yaddaşlarda iz 
buraxmış mərhum aktyorlar 
Hacı Xəlilov, Həsənqara, 
Kamil Məhərrəmov, Xanlar 
Muradov, Gülsolmaz Qafa-
rova, Məmməd Ələkbərov, 
Habil Nəsirov, Şahmar 
Qəribli, Vaqif Rəsulov teatr 
tariximizin şərəfli səhifələrini 
yazıblar. Mərhum rejissor 
Rövşən Almuradlı burada 

gözəl  tamaşalar hazırlayıb. 
Həmçinin adlı-sanlı akt-
yorlar Valeh Kərimov, Afaq 
Bəşirqızı, Hacı İsmayılov, Ra-
miz Novruzov, Kübrabəyim 
Əliyeva, Əli Nur, Əjdər 
Həmidov, Sabir Məmmədov, 
Nahidə Orucova, Bahar Ab-
dullayeva, Vaqif Əliyev, Tofiq 
Bayramov, Kazım Abdullayev, 
Məzahir Süleymanov, Nadir 
Xasıyev və başqaları Sumqa-
yıt teatrının parlaq ulduzları 
olublar. Əksəriyyətini şəxsən 
tanımağımla qürur duyuram. 

Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrının direktoru, Əməkdar 
artıst Mübariz Həmidov həm 
də Kalmıkiya Respublikasının 
Əməkdar incəsənət xadimi-
dir. Əvvəllər nazirlikdə işləyib. 
Sonra 10 ildən artıq Dövlət 
Gənc Tamaşaçılar Teatrına 
rəhbərlik edib. İki ildir ki, 
Sumqayıt teatrında çalışır. 
O gələndən həyata keçirilən 
diqqətəlayiq layihələrdən biri 
uşaq tamaşalarının baxış və 
müzakirəsi ilə məşğul olan 
məktəblilərdən ibarət alterna-
tiv şuranın yaradılmasıdır. Te-
atr rəhbərliyi gənc aktyorlara 
da xüsusi qayğı ilə yanaşır, 
onların istedadlarının inkişafı-
na hər cür şərait yaradır.

Teatrın ilk baş rejisso-
ru Nəsir Sadıqzadə olub. 
İndiki baş rejissor, Xalq artisti 
Firudin Məhərrəmov, quru-
luşçu rejissorlar – Əməkdar 
artist, Prezident mükafat-
çısı Namis Şirməmmədov, 
Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Vasif Məmmədov və digərləri 
bütün varlıqları ilə bu sənət 
ocağına bağlı olmaqla, 
bir-birindən gözəl tama-
şalar hazırlayırlar. Firudin 
Məhərrəmov 33 ildir ki, bura-
da işləyir. Məzun kimi diplom 
işini bu teatrda sərgiləyib. 
Əsrimizin əvvəllərindən 
doğma kollektivdə rejissura 
başqanıdır. Deyir ki, yaradı-
cılığının ən uğurlu illəri məhz 
bu teatrla bağlıdır və burada 
hazırlanan bütün tamaşalar 
onun üçün doğmadır. 

Dostum Namis 
Şirməmmədov həm aktyor, 
həm də quruluşçu rejissor 
kimi bir sıra uğurlu tamaşa-
lara imza atıb. Hazırda Cəlil 
Məmmədquluzadənin “Da-
nabaş kəndinin əhvalatları”nı 
yeni versiyada səhnəyə 
hazırlayır. Vasif Məmmədov 
isə əsasən uşaq tamaşaları 
üzrə ixtisaslaşıb, çalışqanlığı 
və fantaziyaları ilə seçilir.

Bu gün teatrda 
sələflərinin yolunu layiqincə 
davam etdirən yaşlı, orta 

və gənc nəsil aktyorlar 
əsl fədailər kimi fəaliyyət 
göstərirlər. Növrəstə Haşımo-
va, Cəlal Məmmədov, İlahə 
Səfərova, Sədaqət Nuriye-
va, Ulduzə Nəsirova, Möv-
süm Hüseynov, İzaməddin 
Bağırov, Xatirə Süleymano-
va, Rauf Ağakişiyev, Vaqif 
Səmədzadə, Habil Xanlarov, 
Oqtay Mehdiyev, Dağlar 
Rüstəmov, Yalçın Səlimov və 
başqaları bu sıradandır. 

Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrı bu şəhərdə çoxlarının 
sevə-sevə getdikləri ünvan-
dır. Dostlarım Əşrəf Veysəlli, 
Ağalar İdrisoğlu, İslam 
Həsənov müxtəlif vaxtlarda 
bu teatrın rəhbərliyində çalı-
şıblar. Xalq yazıçısı Anarın, 
Əli Əmirlinin, Hüseynbala 
Mirələmovun, yaxın dostlarım 
Əvəz Mahmud Lələdağın, 
Əyyub Qiyasın əsərləri də 
bu teatrda uğurlu səhnə 
təcəssümü tapıb. 

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev üç il öncə Sum-
qayıta səfəri çərçivəsində 
əsaslı təmir edilərək yenidən 
qurulan Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrına da baş çəkib. 
Binanın bütün mühəndis-
texniki qurğuları yenilənib, 
500 yerlik tamaşa və 100 
yerlik akt salonu ən müasir 
avadanlıqla təchiz olunub. 
Tamaşaları bədii və texniki 
cəhətdən yüksək səviyyədə 
təqdim etmək üçün 360 
dərəcə hərəkət edən səhnə, 
müasir akustika və işıqlan-
dırma sistemləri quraşdırılıb. 
Teatrın qarşısındakı mey-
danda 15 min kvadratmetr 
sahəyə mərmər döşənib, iki 
yeni fəvvarə və monitor qu-
raşdırılıb. Bu yenidənqurma 
Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrının 150 nəfərlik 
kollektivinə işlərini günün 
tələbləri səviyyəsində qur-
maq üçün maksimum şərait 
yaradıb. Teatrda mürəkkəb 
səhnə həlli olan əsərlər 
oynanılır, göstərilən tama-
şalarda ölkənin mədəniyyət 
sahəsində tanınmış simalar, 
görkəmli aktyorlar da həvəslə 
rol alırlar. Təmirdən sonra 
teatrın keçmiş aktyorları, 
Xalq artistləri Afaq Bəşirqızı 
və Valeh Kərimovun iştirakı 
ilə İsi Məlikzadənin “Subay-
larınızdan görəsiniz” kome-
diyası oynanılıb. Afaq xanım 
Səməni, Valeh Kərimov isə 
Seyfi obrazlarını canlandı-
rıblar. 

Yeri gəlmişkən, teatrın 
rəhbərliyi nə vaxtsa burada 
çalışmış və hazırda fəaliyyət 
göstərən insanlara xüsusi 
diqqətlə yanaşır. Zamanında 
Azərbaycan teatrına töhfə 
vermiş sənət adamları prem-
yeralara dəvət olunur, onların 
doğum günləri, yubileyləri 
qeyd edilir. Elə bu yaxın-
larda Xalq artisti Svetlana 
Həkimovanın 80 illik yubileyi 
keçirilib. Mübariz Həmidov 
Sumqayıtın sosial-mədəni 
inkişaf palitrasında teatrın 
da öz çalarlarının olduğunu 
söyləyib və Svetlana xanı-
mın xidmətlərini qeyd edib. 
Direktor müavinləri, Əməkdar 
artist Vidadi Məmmədov 
və Maya Məmmədova, 
Əməkdar artistlər Na-
mis Şirməmmədov, İlahə 
Səfərova və digərləri yubil-
yarın teatrda, televiziyada, 
şəhərin mədəni-kütləvi 
tədbirlərində çıxışlarını yada 
salıblar. Kollektiv adından 
Svetlana xanıma hədiyyə 
təqdim olunub. 

İlyarım öncə Sumqayıt 
Dövlət Dram Teatrının 50 
illik yubileyi xüsusi təntənə 

ilə keçirilib. Prezident İlham 
Əliyevin sərəncamına 
əsasən Mədəniyyət Nazirliyi-
nin və Sumqayıt Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin təşkilatçılığı 
ilə gerçəkləşən tədbir tarixi-
mədəni hadisə kimi yadda 
qalıb. 

...Şənlik teatrın qarşı-
sından başlandı. Orada ən 
yaxşı tamaşalardan dekorlar 
qurulmuş və dekorların qa-
bağında tamaşaların per-
sonajları xüsusi geyimlərdə 
dayanmışdılar. Yarım əsrdə 
keşməkeşli, ancaq uğurlarla 
zəngin yol keçmiş kollek-
tivin bayramına çoxsaylı 
şəhər sakinləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri qatılmışdı. 
Bəzi tamaşalardan parçalar 
göstərildi, musiqi nömrələri 
səsləndi. Mərasim teat-
rın binasında davam etdi. 
Dövlətimizin başçısı İlham 
Əliyevin milli mədəniyyətə, 
incəsənətə qayğısından, bu 
sahədə reallaşan əhəmiyyətli 
layihələrdən danışıldı. Bir 
sıra respublika və beynəlxalq 
miqyaslı festivalların laure-
atı olmuş teatrın sadalanan 
uğurları sürəkli alqışlarla 
müşayiət edildi. 

Baş rejissor, Xalq artisti 
Firudin Məhərrəmov yubiley 
ssenarisini yaradıcı heyətin 
ilk səhnə sınağı olan “Müs-
yö Jordan və dərviş Məstəli 
şah” komediyasının motivləri 
üzərində qurmuşdu. Dərvişin 
əcinnələri hadisələrin 
gedişinə təsir göstərir, süjet 
xəttini dolğunlaşdırırdılar. 
Amma bu dəfə əcinnələr xe-
yirxah missiyada çıxış etdilər. 
Aparıcıların təqdimatı ilə 
teatr truppası səhnəyə dəvət 
olundu və onlar üçün ayrılmış 
yerlərdə əyləşdilər. Sonra 
Mədəniyyət naziri Əbülfəs 
Qarayev və Sumqayıt Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Zakir Fərəcov teatr kollek-
tivini təbrik etdilər. Həmin 
günlərdə kollektivin bir qrup 
üzvünə verilən fəxri adlar və 
“Tərəqqi” medalı sahiblərinə 
təqdim olundu. Z.Fərəcov 
şəhərin sosial-mədəni 
həyatında fəal iştirakına 
görə bir qrup aktyoru fəxri 
fərmanla təltif etdi.

Kollektivin həmin özəl 
günündə rəngarəng çıxışlar 
oldu. Teatrda qoyulmuş ilk 
tamaşa – “Müsyö Jordan və 
dərviş Məstəli şah” kome-
diyasının rejissoru, Xalq 
artisti Cənnət Səlimova da 
təbriklərə qoşuldu. Daha 
sonra zaman-zaman teatrın 
repertuarında yer tutmuş 
müxtəlif tamaşalardan 
fraqmentlər monitor vasitəsilə 
göstərildi. Həmçinin digər 
ölkələrdən teatr rəhbərlərinin 
təbrikləri çatdırıldı.

Ötən ilin noyabrında 
Sumqayıtın 70 illik yubileyi 
münasibətilə də teatr ma-
raqlı tədbirlər reallaşdırıb. 
İcra hakimiyyəti ilə birlikdə 
böyük ümumşəhər bayram 
təntənəsi təşkil olunub. 
Yazıçı Əli Əmirlinin şəhərin 
dünəni, bu günü və sabahı 
haqqında “Sevgilim Sumqa-
yıt” adlı maraqlı pyesi tama-
şaya qoyulub. Yubiley ilində 
bir sıra digər gözəl əsərlər də 
səhnə həyatı qazanıb. 

...Ötən ay Fransanın 
Azərbaycandakı səfiri Zakari 
Gros Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrının qonağı idi. Teatrının 
direktoru Mübariz Həmidov 
səfirə teatrın tarixi və repertu-
arı haqqında məlumat verdi. 
Hazırda teatrın repertuarın-
da fransız yazıçısı Marsel 
Berkye-Marinyenin “Oğru” 
tamaşasının da yer aldığı 
barədə məlumatlandırılan 
səfir məmnunluğunu 
bildirərək gələcəkdə Fransa-
Azərbaycan teatrları arasın-
da əməkdaşlığın ölkələrarası 
münasibətlərdə vacib amil 
olacağını vurğuladı.

Sumqayıt teatrının yara-
dıcı kollektivinə daha böyük 
uğurlar arzusu ilə teatrın 
bədii şurasının üzvü:

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Sumqayıt teatrı – 
sevimli ünvan

...Mən üç dəfə Sumqayıt teatrının səhnəsinə çıx-
mışam. Əlbəttə, aktyor kimi yox. Birincisində illər 
öncə gənc şair kimi şeir söyləmişəm. Səhnəyə ikin-
ci çıxışım beş-altı il qabaq nəvəm Yağmurun Qar 
qızla şəklini çəkdirəndə olub. Bir də ötən ilin ya-
yında “Teatrın dostu” nominasiyası üzrə “Rampa” 
mükafatı ilə təltif ediləndə səhnəyə çağırılmışam. 
Amma bir sumqayıtlı kimi bu teatrın qapısından 
bəlkə də minlərcə dəfə keçməyimlə öyünə bilərəm. 
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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tələblərinə uyğun olaraq Muğanlı-İsmayıllı (17-ci km-
dən)-Basqal avtomobil yolunun yenidən qurulması (4 km) və Basqal 
dairəvi yolunun tikintisi (1,3 km) işlərinin satın alınması məqsədilə 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Açıq tenderdə iddiaçı qismində ixtisaslı işçi heyətinə malik 

mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri iştirak edə bilərlər.
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət satınalmalarının 

https//www.etender.gov.az/ vahid internet portalına (portal) 
elektron imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqın-
da 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 aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin 
əsas şərtlər toplusunu dövlət satınalmalarının vahid internet 
portalı vasitəsilə əldə edə və müsabiqə üçün təkliflərini təqdim 
edə bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm 

Agentliyi
VÖEN – 1404365471 
H/h – AZ53CTRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142330
Tenderdə iştirak haqqı 500 manatdır. 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 

(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 or-
qanları 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 (id-
diaçının 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- Mehman Bayramov.
Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 96E, Landmark I, 3-cü 

mərtəbə. 
Telefon- +994125058704 (əlavə 2304); Faks: 

+994124920592.
E-mail: mehman.bayramov@tourism.gov.az 
İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər toplusunda göstərilən 

müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün 
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 
24 aprel 2020-ci il saat 18.00-a, tender təklifini və təklifin bank 
təminatını isə 5 may 2020-ci il saat 18.00-dək portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 6 may 2020-ci il saat 
12.00-da dövlət satınalmalarının vahid internet portalında virtual 
iclas formatında aparılacaqdır. Elektron satınalmanın hər bir 
iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını və qiymətləndirilməsini 
elektron portal vasitəsilə izləyə bilər. 

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

Tender komissiyası

Paytaxtın təmizlik layihəsi 
yeni mərhələyə daxil olur

Layihənin növbəti mərhələsinə 
keçidlə bağlı Mott MacDonald şirkətinin 
rəhbərliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi, 
gerçəkləşdirilən konsepsiyanın 
rəhbərlərindən biri Devid Dray bugünlərdə 
paytaxtımıza gəlmişdir. Bakı Şəhər İcra 
Hakimiyyətində keçirilən görüşdə layihənin 
birinci mərhələsinin yekunları, bu il üçün 

görüləcək işlər, növbəti 2 və sonrakı illər 
üçün nəzərdə tutulan konsepsiya və digər 
suallar müzakirə olunmuşdur. 

Sonra Devid Dray Bakı Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Departamen-
tinin Monitorinq Mərkəzində mətbuat 
nümayəndələrinə bu barədə məlumat 
vermiş və jurnalistləri maraqlandıran su-
alları cavablandırmışdır. O bildirmişdir ki, 
layihəyə sıfır mərhələsindən başlanması-
na baxmayaraq, əldə olunan ilkin nəticələri 
uğurlu saymaq olar. Qonaq müqayisə 
üçün qeyd etdi ki, London şəhərində 20 
ildən çox müddətdə icra edilən layihədə 

təkrar emal üçün çeşidlənən tullantıların 
həcmi 40 faiz olub. Bakının Nərimanov ra-
yonunda isə 8 ay ərzində bu rəqəm əvvəl 
26–35 faizə, indi isə 40 faizə çatmışdır. 
Bu ilin aprelindən mərhələli qaydada daha 
3 rayonun – Nizami, Nəsimi və Yasamal, 

sonrakı illərdə isə digər rayonların da bu 
layihəyə cəlb olunması nəzərdə tutulur. 

Nərimanov Rayon Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Birliyinin rəisi Elçin Həşimov 
da görülmüş işlərdən məmnunluqla söz 
açaraq qeyd etmişdir ki, nəzərdə tutulan 
işlərin uğurla həyata keçirilməsi Bakı 
şəhərini aparıcı Avropa dövlətlərinin 
paytaxtları və iri şəhərləri səviyyəsinə 
çatdıracaq, ətraf mühitə müsbət təsir 
göstərərək Bakı şəhəri üçün iqtisadi 
faydalar verəcək.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

Xəbər verdiyimiz kimi, 
Bakı Şəhər Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfatı Departamentinin 
Böyük Britaniyanın Mott Mac-
Donald şirkəti ilə birgə hazırla-
dığı yeni pilot layihənin – bərk 
məişət tullantılarının yığılması, 
daşınması və çeşidlənməsinin ən 
müasir səviyyədə təşkil edilməsi 
təcrübəsi 8 aydan bəri paytaxtın 
Nərimanov rayonunda uğurla 
sınaqdan keçirilir. İndiyədək gö-
rülmüş işlər bu təcrübənin digər 
rayonlara tətbiq edilməsinə də 
şərait yaratmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan  
Mərkəzi Publik Hüquqi Şəxs

kartriclərin satın alınması ilə əlaqədar
AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 (bir) lot üzrə keçirilir.
Lot-1. Kartriclərin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 

dövlat satınalmalarının https://www.eten-
der.gov.az/ vahid internet portalına (por-
tal) elektron imza 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 istəyənlər 200 
manat məbləğdə iştirak haqqını aşağıda 
göstərilən hesaba köçürdükdən sonra 
tenderin əsas şərtlər toplusunu Portal 
vasitəsilə əldə edə bilərlər.

Satınalan təşkilat- Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi Pub-
lik 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 qayta-

rılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 

aşağıdakı sənədləri Portal vasitəsilə 9 
aprel 2020-ci il saat 11.00-dək təqdim 
etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

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

- iddiaçının son bir il ərzində fəaliyyəti 
haqqında maliyyə hesabatının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- iddiaçının son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə 
alınmadan) Azərbaycan Respublikası-
nın Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halları-
nın mövcud olmaması haqqında müvafiq 
vergi orqanından arayış;

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

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

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

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

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

bağlı məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 

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

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan 
tender təkliflərinə baxılmayacaqdır. 

Tender təklifi (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 30 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır) və tender 
təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində (təklifin 
təminatı) bank təminatının (zərflərin açıl-
dığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır) Portala 
yüklənməsinin son tarixi və vaxtı 17 aprel 
2020-ci il saat 17.00-dır.

Təkliflərin açılışı tarixi və vaxtı 20 
aprel 2020-ci il saat 11.00-dır.

İddiaçılar açılışın nəticələrini Portal 
vasitəsilə izləyə bilərlər.

Tender təkliflərini qiymətləndirib 
müqayisə edərkən əsas şərtlər 
topIusunda müəyyənləşdirilən keyfiyyət 
tələblərinə cavab verən yerli mallar (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 yazışmalar və 
sənədlər Azərbaycan dilində həyata 
keçirilməlidir. 

Qiymət təklifləri Azərbaycan manatı 
ilə verilməlidir.

Tender komissiyası
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