27 sentyabr 2020-ci il, bazar

27 sentyabr Ümumdünya Turizm Günüdür. Bu tarix ökəmizdə
2001-ci ildən etibarən geniş şəkildə qeyd olunmağa başlayıb.
Məhz həmin il Azərbaycan BMT-nin Ümumdünya Turizm
Təşkilatının Seulda keçirilən 14-cü Baş Assambleyasında
təşkilata üzvlüyə qəbul olunub.
27 sentyabr tarixi ölkəmizdə həm
də turizm işçilərinin peşə bayramıdır.
Prezident İlham Əliyevin 2016-cı il sentyabrın 1-də imzaladığı sərəncama əsasən
“Dünya Turizm Günü” ölkəmizdə “Turizm işçiləri günü” kimi də qeyd olunur.
Son illər dövlət səviyyəsində turizmin
iqtisadiyyatın aparıcı sahəsinə çevrilməsi
istiqamətində görülən ardıcıl və
məqsədyönlü tədbirlər turizmin inkişafında öz müsbət təsirlərini göstərir.
2015-ci ildə turizm sektorunda
sahibkarlıq fəaliyyəti üçün lisenziya
tələbinin ləğv edilməsini, 2016-cı ildə
“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair
Strateji Yol Xəritəsi”nin qəbul edilməsini,
elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsini və “ASAN Viza”
sisteminin yaradılmasını turizm sahəsinin
inkişafı üçün görülən çoxşaxəli işlər
sırasına aid etmək olar.
Cənab Prezident İlham Əliyevin 20
aprel 2018-ci il tarixli “Mədəniyyət və
turizm sahəsində dövlət idarəçiliyinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” sərəncamına əsasən
Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinin
yaradılması isə bu proseslərə kompleks
yanaşmanın məntiqi nəticəsi kimi özünü
göstərir.
Yarandığı ilk gündən Dövlət Turizm
Agentliyi tərəfindən turizm sənayesinin
formalaşdırılması, turizm siyasətinin
həyata keçirilməsi və sənayenin
üzvlərinin bu prosesə cəlb olunması,
ölkənin turizm potensialının xarici
bazarlarda tanıdılması, tabeliyindəki
qoruqlarda tarix, mədəniyyət və təbiət
abidələrinin, maddi-mədəni irsin qorunması ilə yanaşı, turistlər üçün daha
maraqlı məkana çevrilməsi üçün genişmiqyaslı işlər görülməyə başlanıldı.
Bunun nəticəsində 2018-ci ildə
ümumilikdə Azərbaycanı ziyarət etmiş
xarici vətəndaşların sayı 2017-ci illə
müqayisədə 6 faiz artaraq 2,8 milyon
nəfərə çatdı. 2019-cu ildə isə 11,3 faiz artım nəticəsində ölkəmizə ilk dəfə olaraq 3
milyondan çox əcnəbi vətəndaş səfər etdi.
2020-ci il üçün də 10 faiz artımın olması
proqnozlaşdırılırdı. İlin ilk 2 ayı ərzində
ötən illə müqayisədə 17 faiz artımın olması bu proqnozun özünü doğruldacağına

əsaslar verirdi.
Ancaq təəssüf ki, mart ayından etibarən pandemiya səbəbindən
beynəlxalq sərhədlərin bağlanması bütün
dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də turizm sahəsinə zərbə vurdu. Heç şübhəsiz,
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diqqət verilməsini və yeni standartların
tətbiq olunmasını zəruri etdi.
“SAHMAN” proqramının əsas
məqsədi ölkə daxilində və beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanı təhlükəsiz turizm
məkanı kimi tanıtmaq və rəqabətliliyini
artırmaqdır.
Bundan əlavə, Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun
birgə təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə
regionların turizm potensialını tanıtmaq,
dövlət səviyyəsində daxili turizmi təbliğ
etmək, inkişafını və fəallaşmasını təmin
etməklə, eləcə də yerli əhalini ölkənin

iyununda cənab Prezidentin sərəncamı
ilə yaradılan “Beşbarmaq dağı” Dövlət
Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu
ərazisindəki maddi-mədəni irsin qorunması əsas məqsədlər sırasındadır.
Bu qoruqlardakı tarixi-mədəni irsin
effektiv idarəolunmasını təmin etmək,
onların rekonstruksiyası, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və ərazisində
müasir turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində mühüm işlər görülür.
Hər il olduğu kimi, bu il də “Dünya
Turizm Günü” özünəməxsus şüarı ilə
seçilir. Bu ilki turizm günü “Turizm və

Ağstafa: cəbhə bölgəsində adamlar
əkinlə, biçinlə məşğuldurlar...
Tatlı kəndi rayon mərkəzindən 15 kilometr aralıda yerləşir.
Ermənistanla həmsərhəd olan kənddə adamlar əkinçilik və heyvandarlıqla məşğul olurlar. Onlar mənfur qonşuların son vaxtlar azğınlaşmasını qətiyyətlə pisləyir, düşmənə istənilən anda layiqli cavab veriləcəyini
bildirirlər. Kənddə iş bir gün də dayanmır.

27 sentyabr Ümumdünya
Turizm Günüdür

pandemiyadan ən çox zərər çəkən sahə
turizm oldu.
Dövlətimiz bu məsələyə ən qısa
müddətdə lazımi reaksiyanı verərək,
pandemiyanın təsirlərinin minimuma
endirilməsi və sənayeyə dəstək verilməsi
üçün tədbirlər paketini təqdim etdi.
Dövlət Turizm Agentliyi və
Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən də
turizm sənayesinin dəstəklənməsi üçün
bir sıra tədbirlər görüldü. Bu tədbirlər
sırasında ölkənin turizm sənayesində
sanitariya və gigiyena qaydalarına əməl
olunmasının effektivliyini təmin edərək
bizneslərin rəqabətqabiliyyətinin artırılması məqsədilə hazırlanmış xüsusi proqram – Sanitariya və Gigiyena Metodları
və Normaları Proqramı “SAHMAN”ın
təqdimatını qeyd etmək olar.
COVID-19 pandemiyasının dünya
üzrə ən çox mənfi təsir etdiyi sahə olaraq
turizm yeni formalaşma dövrünə daxil
oldu ki, bu da yaranan hazırkı vəziyyətdə
dünya turizmindəki yeni çağırışları,
gigiyena və sanitariya qaydalarına xüsusi

turizm imkanlarından yararlanmağa
təşviq etməklə turizm sənayesinə dəstək
vermək məqsədilə “Macəra yaxındadır”
adlı təbliğat kampaniyası başladılıb.
Kampaniya çərçivəsində turizm
şirkətlərinin və hotellərin irəli sürdüyü
xüsusi endirimli turizm xidmətləri və ya
turizm paketlərindən ibarət təkliflər vahid
platformada - www.macerayaxindadir.az
saytında yerləşdirilir.
“Macəra yaxındadır” kampaniyası
çərçivəsində regionların turizm potensialının tanıdılmasında qoruqlar və onların
ərazisindəki tarix, mədəniyyət və təbiət
abidələri xüsusi rola malikdir.
Dövlət Turizm Agentliyinin
tabeliyində olan 8 qoruq – “Yanardağ”
Dövlət Tarix-Mədəniyyət və Təbiət
Qoruğu , “Atəşgah Məbədi” Dövlət
Tarix-Memarlıq, “Basqal” Dövlət
Tarix-Mədəniyyət, “Xınalıq” Dövlət
Tarix-Memarlıq və Etnoqrafiya, “Lahıc”
Dövlət Tarix-Mədəniyyət, “Yuxarı Baş”
Dövlət Tarix-Memarlıq və “Kiş” Dövlət
Tarix-Memarlıq qoruqları və bu ilin

kənd yerlərinin inkişafı” şüarı altında
keçirilir.
Azərbaycanda aqroturizmin inkişafı
üçün çoxşaxəli imkanlar mövcuddur. Bu
sahənin inkişafı üçün ölkəmiz unikal və
geniş potensiala malikdir. Son illərdə qlobal turizmdə aqroturizm və ekoturizmin
əhəmiyyətinin artması postpandemiya
dövründə aqroturizm kimi yeni turizm
növlərinə daha çox ehtiyac yaranacağını
deməyə əsas verir.
“Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına
dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə də kənd
turizminin inkişafının prioritetlərdən biri
olduğu vurğulanır.
Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən
regionların turizm potensialının inkişafı
və təbliğatı üçün daimi olaraq tədbirlər
görülür, aqroturizm imkanlarının
genişləndirilməsi istiqamətində işlər icra
edilir.

“Avropa İrs Günləri” layihəsi
çərçivəsində tədbirlərə start verilmişdir
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entyabrın 24-dən “Avropa İrs Günləri” layihəsi çərçivəsində
mədəni irsimizin təbliği məqsədilə maarifləndirici tədbirlər
təşkil olunur. Rayon icra hakmiyyətləri ilə birgə respublika
ərazisində yerləşən tarix-mədəniyyət abidələrinin ətrafında təmizlik,
abadlıq işləri görülür, həmçinin tarix-mədəniyyət qoruqlarında
mədəni irsin mühafizəsi və təbliğinə həsr olunmuş vebinarlar təşkil
edilir.

“COVID-19” pandemiyası ilə
əlaqədər olaraq, planlaşdırılan tədbirlər
rayonlar üzrə növbəli şəkildə və
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin yanında operativ qərargahın
qərar və tövsiyələri əsasında, müəyyən
edilmiş sanitar–epidemiolji normalara
uyğun şəkildə keçirilir.
Məlumat üçün bildirək ki, hər il
sentyabr-oktyabr aylarında Avropa
Şurasının və Avropa İttifaqının birgə

layihəsi olan “Avropa İrs Günləri”
çərçivəsində silsilə tədbirlər təşkil olunur. “Avropa İrs Günləri” qitə sakinlərinin
iştirak etdiyi ən irimiqyaslı mədəniyyət
hadisəsi hesab olunur. Layihənin əsas
məqsədi yerli və əcnəbi ziyarətçilərin
mədəni irs obyektlərinə cəlb etmək,
tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması məsələlərinə geniş ictimaiyyətin
diqqətini yönəltmək və milli mədəni irsi
təbliğ etməkdir. Pandemiya zamanına

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti
Tovuz rayonunda büdcədən kənar vəsait hesabına
yolların əsaslı təmiri işlərinin satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Tovuz rayonunda büdcədən
kənar vəsait hesabına yolların əsaslı
təmiri işlərinin satın alınması.
İşlərin yerinə yetirilmə müddəti ilin
axırına qədərdir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur
ki, öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə www.tender.gov.az.
portalı vasitəsilə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün
tender iştirakçıları lazımi maliyyə və
texniki imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər
80 manat məbləğində iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər
toplusunu Tovuz şəhəri, İstiqlal küçəsi
2 nömrəli ünvanda Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyətindən (əlaqələndirici şəxs –
Məmmədov Mübariz Məmməd oğlundan, telefon – (050-264-62-48 ) və
yaxud www.tender.gov.az. portalından
əldə edə bilərlər.
Təşkilat – Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyəti
H/h – AZ03CTRE00000000000002513531
VÖEN –7300145781

liyi

Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agent-

Kod – 210005
VÖEN –1401555071
M/ h – AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F. CTRE AZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri
qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri www.tender.gov.az.
portalı vasitəsilə təqdim etməlidirlər:
-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 (ən azı 60
bank günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanından arayış;
-iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti
haqqında vergi orqanları tərəfindən
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının
surəti;

təsadüf edən builki “Avropa İrs Günləri”
çox mühüm və aktual bir məsələyə –
“İrs və təhsil” mövzusuna həsr edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası 2001-ci
ildə Avropa Şurasına üzv qəbul olunduqdan sonra ölkəmiz bu təşkilat tərəfindən
mədəniyyət sahəsində həyata keçirilən
layihələrdə daha fəal iştirak etməyə başlamışdır. 2010-cu ildən etibarən “Avropa
İrs Günləri” layihəsinin ölkə üzrə milli
koordinatorluğu Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
həyata keçirilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

-iddiaçının son bir ildəki maliyyə
vəziyyəti haqqında bank arayışı;
-iddiaçının tam adı, hüquqi statusu,
nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi
ölkə və rekvizitləri;
-iddiaçıların son bir ildə analoji işlər
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları
haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə
edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları
haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi
və bank zəmanəti istisna olmaqla)
16 oktyabr 2020-ci il saat 11.00-a,
tender təklifi və bank zəmanətini isə
26 oktyabr 2020-ci il saat 17.00-a
qədər, www.tender.gov.az. portalında yerləşdirməlidirlər. Göstərilən
vaxtdan gec təqdim olunan sənədlər
etibarsız hesab olunacaqdır. İddiaçıların təkliflərinə 27 oktyabr 2020-ci
il saat 11.00-da Tovuz Rayon İcra
Hakimiyyətində baxılacaqdır. İddiaçılar
tenderin nəticələri ilə portal vasitəsilə
tanış ola bilərlər.
Tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün
prosedurlar yalnız elektron qaydada
portal vasitəsilə aparılır. İddiaçıların
səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə
bilərlər. Bu barədə məlumat
www.tender.gov.az. internet saytında
yerləşdirilmişdir.

Tender komissiyası

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
“Xalq qəzeti”

Bu günlərdə rayon
icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucov cəbhə
bölgəsində yerləşən Tatlı
kəndinə getmiş, bir qrup
ziyalı və ağsaqqallarla görüşmüşdür.
Rayon rəhbəri görüşdə
koronavirus pandemiyası
ilə mübarizədə Prezident
İlham Əliyev və Birinci
vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın tövsiyə və
tapşırıqlarına uyğun olaraq
rayonda görülən işlər barədə
ətraflı məlumat verib. O

qeyd edib ki, bu istiqamətdə
görülən işlərin əsas məqsədi
vətəndaşlarımızın sağlamlığıdır.
Son günlər işğalçı
Ermənistan tərəfindən
törədilən təxribatlara da
toxunulub. Qeyd olunub ki,
bu təxribatların qarşısının
alınması zamanı düşmənə
endirilən sarsıdıcı zərbələrlə
ordumuz hansı gücə malik
olduğunu bütün dünyaya
nümayiş etdirdi.
Görüşdə ziyalılar və

ağsaqqallar bir sıra
təkliflərlə çıxış edərək ölkə
rəhbərliyinin müvafiq tapşırığına əsasən Ağstafa
rayonunda həyata keçirilən
abadlıq-quruculuq işlərinə,
icra olunan sosial layihələrə,
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət
və digər sahələrə göstərilən
diqqət və qayğıya görə öz
razılıqlarını bildiriblər.

Hamlet QASIMOV,
“Xalq qəzeti”nin
bölgə müxbiri

Ermənistan iriçaplı pulemyotlardan da istifadə
etməklə atəşkəs rejimini 48 dəfə pozub
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
bölmələri sutka ərzində cəbhənin müxtəlif
istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan və
snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə
atəşkəs rejimini 48 dəfə pozub.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Ermənistan Respublikasının Berd rayonunun Nerkin Karmirağbur,
Ayqepar, Mosesqex, Çinari, Ayqedzor kəndlərində
və Çəmbərək rayonunun Cil kəndində yerləşən
mövqelərdən Azərbaycan Respublikasının

Tovuz rayonunun Hacallı, Əlibəyli, Ağdam,
Koxanəbi, Əsrik Cırdaxan, Ağbulaq, Muncuqlu kəndlərində və Gədəbəy rayonu ərazisindəki
adsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz atəşə
tutulub.
İşğal altında olan Ağdam rayonunun Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayonunun
Qaraxanbəyli, Horadiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin Goranboy və Tərtər rayonları
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə yerləşən
mövqelərdən də ordumuzun mövqelərinə atəş
açılıb.

BİLDİRİŞ

BİLDİRİŞ

Azərbaycan Respublikası Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyinin tender
komissiyası bildirir ki, Azərbaycan
Respublikası Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyinin regional bölməsi, rayon
bölməsi və regional sınaq laboratoriyasının inzibati binaları üçün
layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması işlərinin satın alınması
məqsədilə 2020-ci il aprelin 29-da
elektron qaydada elan edilmiş açıq
tenderin nəticələrinə əsasən “Castle Architectural” MMC qalib olmuş
və həmin təşkilatla 151,040.00 manat məbləğində müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
tender komissiyası bildirir ki, təsərrüfat mallarının satın alınması
məqsədilə 2020-ci il iyulun 1-də elektron qaydada elan edilmiş açıq
tenderin nəticələrinə əsasən “İntellekt M.A” MMC qalib olmuş və
həmin təşkilatla 20.803,34 manat məbləğində müvafiq satınalma
müqaviləsi bağlanılmışdır.

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
tender komissiyası bildirir ki, veb-saytın yenilənməsi xidmətlərinin
satın alınması məqsədilə 2020-ci il iyulun 17-də elektron qaydada elan edilmiş kotirovka sorğusunun nəticələrinə əsasən
“Duohive” MMC qalib olmuş və həmin təşkilatla 12,580.00 manat
məbləğində müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.
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BİLDİRİŞ

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti Başçısının Tovuz Şəhər
İnzibati Ərazi Dairəsi Üzrə Nümayəndəliyi
Tovuz şəhərində elektrik təsərrüfatının saxlanılmasına
tələb olunan avadanlıqların satın alınması üçün

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Tovuz şəhərində elektrik
təsərrüfatının saxlanılmasına tələb olunan avadanlıqların satın alınması.
İşlərin yerinə yetirilmə müddəti ilin
axırına qədərdir.
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki,
öz tender təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə www.tender.gov.az. portalı
vasitəsilə təqdim etsinlər.
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki
imkanlara malik olmalıdırlar.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 60
manat məbləğində iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra
Azərbaycan dilində tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər toplusunu Tovuz şəhəri,
Şəhriyar küçəsi 3 nömrəli ünvanda Tovuz
Şəhər İƏD üzrə nümayəndəliyindən
(əlaqələndirici şəxs – Vəliyeva Hicran
Tapdıq qızından, telefon – (050-38928-60) və yaxud www.tender.gov.az.
portalından əldə edə bilərlər.
Təşkilat – Tovuz Şəhər İƏD üzrə
nümayəndəliyi
H/h – AZ73CTRE00000000000002513532
VÖEN –7300138191
Bank – Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi

Kod – 210005
VÖEN – 1401555071
M/ h – AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T CTRE AZ22
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri www.tender.gov.az. portalı
vasitəsilə təqdim etməlidirlər:
-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 (ən azı 60 bank
günü qüvvədə olmalıdır);
-Azərbaycan Respublikasında
vergilərə və digər icbari ödənişlərə
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq
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 son bir ildə analoji işlər
üzrə təcrübəsi və potensial imkanları
haqqında məlumat.
Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib
olunmalıdır (xarici dildəki tender təklifləri
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).
Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak
üçün yuxarıda göstərilən sənədləri
(tender təklifi və bank zəmanəti istisna olmaqla) 16 oktyabr 2020-ci il saat
11.00-a, tender təklifi və bank zəmanətini
isə 26 oktyabr 2020-ci il saat 17.00-a
qədər, www.tender.gov.az. portalında
yerləşdirməlidirlər. Göstərilən vaxtdan
gec təqdim olunan sənədlər etibarsız hesab olunacaqdır. İddiaçıların təkliflərinə
27 oktyabr 2020-ci il saat 11.00-da Tovuz
Şəhər İƏD üzrə nümayəndəlikdə baxılacaqdır. İddiaçılar tenderin nəticələri ilə
portal vasitəsilə tanış ola bilərlər.
Tenderdə iştirak, tenderin
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada portal
vasitəsilə aparılır. İddiaçıların səlahiyyətli
nümayəndələri iştirak edə bilərlər. Bu
barədə məlumat www.tender.gov.az.
internet saytında yerləşdirilmişdir.
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