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16 yanvar 2020-ci il, cümə axşamı

Mədəniyyət işçiləri diqqət
və qayğıdan ruhlanırlar
Azərbaycan dövləti milli
mədəniyyətimizin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərir. Dərin
minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək
lazımdır ki, xalqımızın milli-mənəvi,
əxlaqi dəyərlərinin qorunub inkişaf
etdirilməsində Heydər Əliyev Fondu
xüsusilə böyük işlər görmüşdür.

Fond artıq 16 ildir ki, böyük
uğurla fəaliyyət göstərir. Bu illər
ərzində bir çox irimiqyaslı layihələr
icra olunub. Azərbaycan ötən il
UNESKO-nun İrs Komitəsinin
43-cü sessiyasına ev sahibliyi
etdi. Fikrimcə, bu mühüm tədbir,
eyni zamanda, Mehriban xanım
Əliyevanın Azərbaycan-UNESKO
əməkdaşlığına verdiyi töhfələrə
işıq saldı. Onun səyləri nəticəsində
Azərbaycanın maddi və qeyri-maddi
mədəni irs nümunələri UNESKOnun müvafiq siyahılarında yer aldı.
Yeri gəlmişkən, muğam və aşıq
sənətlərinin, Novruz bayramının,
İçərişəhərin, tar ifaçılığı sənətinin
UNESKO-nun nadir, şah əsərləri sırasına daxil edilməsi Azərbaycanla
bu təşkilat arasında əməkdaşlığın
yüksək səviyyədə olduğundan
xəbər verir. UNESKO-nun İrs
Komitəsinin 43-cü sessiyasında
Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi
mərkəzi qurumun Ümumdünya İrs
Siyahısına daxil edilib.
Təqdirəlayiq haldır ki, Heydər
Əliyev Fondu ölkəmizdən
xaricdə də böyük layihələr icra
edir. Fond öz parlaq fəaliyyəti
ilə bütün dünyaya sübut edir ki,
Azərbaycan xalqı qədim, şanlı tarixə və zəngin mədəniyyətə

malikdir. Heydər Əliyev Fondu
Parisdə Notr-Dam, Strasburq
Kafedral kilsələrinin bərpasına
da yardım edib. Mehriban xanım
Əliyeva bu barədə demişdir: "...
Tarixi-mədəni irs müntəzəm qayğı
tələb edir. İtmiş hər hansı maddi
dəyər əvəzedilməzdir və inamla deyə bilərəm ki, bu, gələcək
nəsillərə qarşı cinayətdir. Ona
görə də həm ölkəmizdə, həm də
sərhədlərimizdən kənarda mədəni
irsin qorunması üçün əlimizdən
gələni edirik".
Heydər Əliyev Fondunun
vitse-prezidenti və Rusiya
nümayəndəliyinin başçısı Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən layihələr, özəlliklə "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq təbliğattəşviqat kampaniyası böyük milli,
tarixi xidmətdir və hər cür tərifə
layiqdir.
Bir məqamı da xüsusi vurğulamaq istərdim. Ötən ilin
sonlarında Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban Əliyevanın milli musiqi mədəniyyətimizin görkəmli
nümayəndəsi, Xalq artisti Əlibaba
Məmmədovun evinə qonaq getməsi
xəbərini eşidəndə, hamı kimi, mən
də çox sevindim. Hesab edirəm

ki, Əlibaba Məmmədov kimi böyük sənətkarlara göstərilən qayğı,
bütövlükdə, milli mədəniyyətimizə
göstəriən yüksək diqqətin bariz
nümunəsidir.
Qeyd etmək lazımdır ki,
Ə.Məmmədov xalq mahnılarının,
muğam ifaçılığının təşəkkülündə
özünəməxsus dəst-xətti, xidmətləri
olan ustad xanəndələrdən biridir.
Əlibaba müəllim görüş zamanı
haqlı olaraq qeyd etdi ki, xalqımızın qədim muğam sənətinin
qorunub saxlanılmasında Heydər
Əliyev Fondunun, şəxsən
mədəniyyətimizin böyük hamisi
Mehriban xanım Əliyevanın danılmaz xidmətləri vardır.
Sevindirici haldır ki, bu gün milli
mədəniyyətimizin bütün sahələri
dövlətimiz tərəfindən etibarlı şəkildə
qorunur və inkişaf etdirilir. Ötən il
ölkəmizdə dahi Azərbaycan şairi
İmadəddin Nəsiminin 650 illiyinə
həsr olunmuş çox sayda tədbirlər
keçirildi. Bu əlamətdar yubiley
ilə bağlı Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə paytaxt Bakıda, Şamaxıda və digər
bölgələrdə bir gündə 650 min ağac
əkildi. Yeri gəlmişkən, ağacəkmə
kampaniyasında Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsinin tərkibinə
daxil olan bütün qurumların
kollektivləri böyük həvəslə iştirak
ediblər.
Heydər Əliyev Fondunun
mədəniyyətimizə göstərdiyi davamlı
diqqət və qayğı bizi çox ruhlandırır. Son aylar ərzində keçirdiyimiz
çoxsaylı tədbirlərdən yalnız ikisi
barədə qısa da olsa məlumat
vermək istərdim. Haqqında söz
açmaq istədiyim birinci tədbir
ötən ilin dekabrında olub. Belə

"Azercell Telekom" MMC-nin
“Mobil Diş Klinikası” hesabatını açıqlayıb

ki, ötən il 3 Dekabr – Beynəlxalq
Əlillər Günü ilə əlaqədar Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
Adil İsgəndərov adına Xalq Teatrının nəzdində fəaliyyət göstərən
əlillərdən ibarət “Mübarizlər” teatrının hazırladığı “Laçına məktub”
adlı kompozisiya-tamaşa İmişli
Regional “ASAN xidmət” mərkəzinin
tamaşa zalında nümayiş olunmuşdur. Qarabağ hadisələrindən bəhs
edən tamaşanın quruluşçu rejissoru
Ümumittifaq Teatrlar Festivalının
laureatı Seyidməmməd Əliyevdir.
Tamaşa böyük uğurla keçmişdir.
Bu günlərdə isə Sabirabad rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində “20 Yanvar” faciəsinin 30 illiyi ilə əlaqədar
konfrans keçirilmişdir. Tədbiri giriş
sözü ilə açan Sabirabad rayon
Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru
Rəna Hacızadə 20 Yanvar gecəsi
baş verən dəhşətli hadisələrdən
danışmışdır. Qeyd etmişdir ki,
20 Yanvar xalqımıza qarşı ağır
cinayət olmaqla yanaşı, həm də
bir qəhrəmanlıq nümunəsidir.
Azərbaycanın suverenliyi uğrunda
canlarından keçən insanlar şəhid
və əsl qəhrəmanlardır. Sonda
Mərkəzin 3D kinozalında “20
Yanvar” faciəsini əks etdirən film
nümayiş olunmuşdur.
Qarşıda planlarımız çoxdur.
Bir daha vurğulamaq istəyirəm
ki, Azərbaycan dövlətinin, o
cümlədən Heydər Əliyev Fondunun
mədəniyyətimizin inkişafı naminə
döstərdiyi böyük diqqət və qayğı biz
mədəniyyət işçilərini daha şövq və
həvəslə işləməyə ruhlandırır.
Əhməd RAMAZANOV,
Sabirabad Regional
Mədəniyyət İdarəsinin müdiri

“Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun
olaraq regionlarda yerləşən iaşə obyektlərində xidmət keyfiyyətinin artırılması üçün
səyyar xidmətin təşkili işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı
Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ41NABZ
01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının
Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471
H/h – AZ53CTRE
00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142330
Tenderdə iştirak haqqı 100 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- 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 fevral 2020-ci il saat 18.00-a, tender
təklifini və təklifin bank təminatını isə
3 mart 2020-ci il saat 18.00-dək portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı
4 mart 2020-ci il saat 15.00-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

Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin
“Şahdağ Turizm Mərkəzi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
daxili vəsaiti hesabına informasiya texnologiyaları
avadanlıqlarının satın alınması məqsədilə
kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər Bakı şəhəri,
Neftçilər prospekti 153 nömrəli ünvana
müraciət edə bilərlər. Əlaqələndirici
şəxs Kəmalə Süleymanova, telefon(012) 310- 11- 10 daxili nömrə – 7700.
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi
iştirak etmək istəyənlər imzalanıb

möhürlənmiş kotirovka təkliflərini
22 yanvar 2020-ci il saat 14.00-dan
gec olmamaq şərtilə yuxarıdakı
ünvana təqdim etməlidirlər. Göstərilən
müddətdən gec təqdim olunan
kotirovka təklifləri baxılmadan geri
qaytarılacaqdır.
Kotirovka təklifləri 22 yanvar

2020-ci il saat 15.00-da Bakı şəhəri,
Neftçilər prospekti 153 nömrəli ünvanda (Port Baku Towers) açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə bilərlər.

Tender komissiyası

Azərbaycandakı əksər uşaq evlərinin
stomatoloji kabinetinin olmadığını nəzərə
alan “Mobil Diş Klinikasını” ən müasir tibbi
avadanlıqla təchiz edilib. “Azerceii” yalnız
Bakıda deyil, respublikanın regionlarında
da yaşayan bütün kimsəsiz uşaqlara yardım
etməyi hədəfləyib.
Qeyd edək ki, bu klinikanın bütün

tədbirləri "Azercell Telekom" MMC-nin dəstəyi
ilə "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi" İctimai Birliyi
tərəfindən həyata keçirilir. Fəaliyyət göstərdiyi
illər ərzində layihə çərçivəsində minlərlə
insan “Mobil Diş Klinikasının” həkimləri
tərəfindən müayinə edilib və ehtiyac olduğu
təqdirdə müalicə alıblar.

“Xalq qəzeti”

Yaponiyanın “BT” jurnalı
VI Bakı Beynəlxalq Müasir
İncəsənət Biennalesindən yazıb
Vaseda Universiteti “Elm, İncəsənət və
Təhsil” fakültəsinin professoru, ədəbiyyat
üzrə filologiya elmlər namizədi Wakana Kono
Yaponiyanın “BT” jurnalında “Sənət səhnəsi”
adlı məqaləsini ötən il noyabrın 20-dən 25-dək
keçirilən “Alüminium” VI Bakı Beynəlxalq Müasir İncəsənət Biennalesinə həsr edib.
Məqalədə Bakıda müasir incəsənətin hazırkı
durumundan bəhs edilib. Dünyanın 17 ölkəsindən
40-dan çox xarici rəssamın iştirakı ilə baş tutan
“Alüminium” VI Bakı Beynəlxalq Müasir İncəsənət
Biennalesi haqqında geniş yazı yer alıb.
Xatırladaq ki, Wakana Kono həmin tədbir
çərçivəsində keçirilən "Müasir incəsənət bu gün:
nailiyyətlər, problemlər, perspektivlər" adlı konfransın
iştirakçısı olmuşdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,“Xalq qəzeti”

“Formula 1” yarışları ilə bağlı
Azərbaycanın xərcləri azalır”

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi

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 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 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:

“Azercell Telekom” MMC-nin
“Mobil Diş Klinikası” 2019-cu ildə
gördüyü işlərlə bağlı yekun hesabatını açıqlayıb. Klinikanın həkimləri
Bakı şəhərindəki bir çox internat
məktəblərinə, uşaq evlərinə və rayonlara səfər edib, minlərlə ehtiyacı
olan insana yardım ediblər. 2019-cu
ildə həkim baxışına ehtiyacı olan
507 nəfər müayinə, 546 nəfər isə
müalicə olunub.

Bakı Şəhər Halqası
Əməliyyat şirkətinin Marketinq
və Kommunikasiya şöbəsinin
rəhbəri Nigar Arpadarai
indiyədək Bakıda baş tutmuş
“Formula 1” yarışlarının

nəticələrinə həsr edilmiş
mətbuat konfransında bildirib
ki, “Formula 1” yarışları ilə bağlı
Azərbaycanın xərcləri ildən ilə
azalır.
Nigar Arpadarai qeyd edib
ki, yarış ilk dəfə keçirilən zaman
inftastrukturun qurulmasına,
o cümlədən asfalt örtüyünün
çəkilməsinə, reklam işinin aparılmasına xərclər çəkilirdi. Lakin

artıq bu xərclər azalıb: “Yarışların keçirilməsi üçün infrastruktur
artıq qurulub, reklam işinə o
qədər də çox vəsait xərclənmir.
Çünki artıq Azərbaycan dünyada kifayət qədər tanınır”.
N.Arpadarai vurğulayıb
ki, 2018-ci ildə “Formula 1”
Azərbaycan Qran Prisini
ümumilikdə 82.3 milyon televiziya tamaşaçısı izləyib. Bu rəqəm

2019-cu ildə 10 faiz artaraq
90.2 milyon nəfər təşkil edib.
Şöbə rəhbəri bildirib ki,
“Formula 1” yarışları indiyə
qədər Azərbaycana 506,3
milyon dollar gəlir gətirib. Bu
məbləğ “Formula 1” yarışları ilə
əlaqədar Bakıya gələn qonaqların xərcləri əsasında yaranmış
birbaşa və dolayı gəlirləri əhatə
edir.

Şair-publisist Rəşad Məcidin Türkiyədə nəşr edilən
“Qələmsiz yazılanlar” kitabının təqdimatı olub

Kitabın nə ilə və ya nə üzərində yazılmasından asılı olmayaraq, onun
içindəki mətləblər daha çox əhəmiyyət daşıyır. “Qələmsiz yazılanlar” kitabı akademik
İsa Həbibbəylinin təbirincə desək, bütün yönləri ilə yaradıcı olan Rəşad Məcidin ayrıayrı vaxtlarda sosial şəbəkələrdə yazdığı statusların toplusu, çağdaş zamanın diktə
etdiyi sürətli, lakonik, amma məna yükü dərin, bəzən ağır olan çoxillik təcrübənin,
müşahidələrin, hər gün üzləşdiyimiz hadisələrə onun özünəməxsus şəkildə reaksiyasının
əksidir. Bu statuslarda müəllifin poetik misraları da yer alıb, ictimai həyatla sıx təmasda
olan, gündəlik həyatımızda rastlaşdığımız ən müxtəlif hadisələrə verdiyi operativ
münasibət də öz ifadəsini tapıb.
Bu sözləri yanvarın 15-də şair-publisist
Rəşad Məcidin Türkiyədə nəşr olunmuş
“Qələmsiz yazılanlar” kitabının təqdimatında
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimli deyib.
Təqdimat mərasimini Yunus Əmrə İnstitutunun direktoru Cihan Özdemir açaraq, bu ilin
ilk tədbirinin tanınmış yazar Rəşad Məcidin
“Qələmsiz yazılanlar” kitabına həsr olunmasından məmnunluq duyduğunu bildirib və
müəllifə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıb.
Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyinin müşaviri İrfan Çiftçi türk və Azərbaycan xalqları
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arasındakı bağlılıqdan, eləcə də gənc ədəbi
qüvvələrlə əvvəlki ədəbi nəslin əlaqələrinin
yaranması və inkişafında müəllifin rolundan
danışıb, qardaş ölkədə nəşr olunan kitabı müasir
dövrün yaratdığı yeni janr nümunəsi kimi
dəyərləndirib.
Azərbaycan Dillər Universitetinin rektoru,
akademik Kamal Abdulla deyib ki, “Qələmsiz
yazılanlar” həm ədəbiyyat, həm incəsənət, həm
də ümumən ictimai fikir üçün çox maraqlıdır
və mühüm əhəmiyyət daşıyır. Kitabı, bir növ,
ictimai düşüncənin panoramı hesab etmək olar.
Folklor İnstitutunun direktoru, akademik
Muxtar İmanov kitabda dərc olunanlardan

Bərdə Subartezian Quyularının İstismarı İdarəsi
AÇIQ TENDER ELAN EDIR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender
təkliflərini dövlət satınalmalarının vahid internet
portalı vasitəsilə elektron formada təqdim etsinlər.
Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı
meyarlara üstünlük veriləcəkdir:
-aşağı qiymət, yüksək keyfiyyət, müqavilənin
vaxtında yerinə yetirilməsi və podratçının aidiyyəti
xidmətlər üzrə ixtisas göstəricilərinin uyğunluğu.
Müqavilənin yerinə yetirilmə müddəti- 2020-ci il
dekabrın 31-nə kimidir.
Tenderlə əlaqədar məlumat almaq üçün elektron
qaydada əlaqələndirici şəxsə müraciət etmək lazımdır. Əlaqələndirici şəxs- Əliyev Akif Məhəmməd oğlu.
Ünvan- Bərdə rayonu, Mirzalıbəyli kəndi.
E-mail- behmen950@mail.ru
Telefon- 0202058220
Tender 3 (üç) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot- 1. Cari təmir işləri üçün tikinti materiallarının
satın alınması.
Lot -2. Əsaslı təmir işləri üçün tikinti materiallarının satın alınması.
Lot- 3. Su nasoslarının cari təmiri üçün ehtiyat
hissələrinin satın alınması.
Maraqlananlar tenderin əsas şərtlər toplusunu
(əsas şərtlər toplusu Azərbaycan dilində hazırlanmışdır) tenderdə iştirak üçün elektron müraciət etdikdən
və aşağıda qeyd olunan hesaba hər lot üçün 100 (bir
yüz) manat məbləğdə vəsaiti ödədikdən sonra dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə

elektron qaydada ala bilərlər. Ödənilmiş iştirak haqqı
heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat-Bərdə Subartezian Quyularının İstismarı
Bank rekvizitləri• H/h- AZ80CTRE00000000000002355102
• VÖEN- 4000189521
• Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN- 1401555071
• Kod- 210005
• M/h- AZ41NABZ01360100000000003944
• S.W.İ.F.T: BİK CTREAZ 22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddiaçı statusu
almaq və tenderdə iştirak üçün aşağıdakı sənədləri
təsdiq olunmuş qaydada elektron formada təqdim
etməlidirlər;
-iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank
sənədi;
-tender təklifi (tender təklifləri zərflərin açıldığı
gündən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə
olmalıdır);
-tender təklifinin birinci əlavəsi kimi tender
təklifinin ümumi qiymətinin 1 (bir) faizi məbləğində
tender təklifinin təminatı - bank zəmanəti (təminatın
qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə
olma müddətindən ən azı 30 (otuz) bank günü çox
olmalıdır);
-malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan
sənədlər. Bu sənədlərə aşağıdakılar daxildir:
-malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi

maraqlı misallar gətirərək deyib ki, “Qələmsiz
yazılanlar” yeni bir ədəbiyyat mücadiləsi açıb.
Həyatın ayrı-ayrı lövhələrini canlandıran kitabdakı cümlə-statuslarda hadisələrə yumor hissi
ilə yanaşılır. Maraqlıdır ki, bu yumor hissindən
müəllif özü də kənarda qalmır. Əslində, kitabda
toplananlar sosial şəbəkənin materialları olsa
da, həm də ona etiraz notları da var.
Şair Əjdər Ol publisistin yeni kitabını ədəbi
mühitdə yenilik kimi dəyərləndirib. O bildirib
ki, 10 ildən çox zaman kəsiyini əhatə edən və
müəllifin həmin müddətdə sosial şəbəkələrdə
yazdığı statuslar son dərəcə maraqla oxunur və
arzu edək ki, bu silsilədən onun qələmə aldıqları davamlı olacaq.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru,
professor Kərim Tahirov və başqaları müəllifin
yaradıcılığı, o cümlədən yeni nəşr olunan kitab
haqqında fikirlərini bildiriblər.
Sonra şair-publisist Rəşad Məcid çıxış
edərək tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılara
minnətdarlığını bildirib.
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statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
-malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki (əgər
daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank sənədi;
-malgöndərənin (podratçının) ixtisas
göstəricilərinə aid məlumat (bu məlumatlar tenderin
əsas şərtlər toplusunda tələb olunan sənədlərdə və
formalarda təqdim edilməlidir).
- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş
öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqanlarından arayışlar;
-vergilər nazirliyi tərəfindən həmin iddiaçıların
işçilərinin sayı, əmlakları, avadanlıqları və lazımi
texniki imkanlarının olmasına aid rəsmi arayış;
-Sosial Müdafiə Fonduna borcu olub-olmaması
barədə arayış;
-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə və
uyğunluq sertifikatları.
Malgöndərənlər (podratçılar) 1 və 4-cü bəndlərdə
qeyd olunan sənədləri 6 fevral 2020-ci il saat 15.00-a
kimi tender komissiyasına dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı vasitəsilə elektron təqdim
etməlidirlər.
Malgöndərənlər (podratçılar) öz tender təkliflərini
14 fevral 2020-ci il saat 15.00-a qədər elektron portal
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
Göstərilən tarixdən gec təqdim olunan təkliflər
dövlət satınalmalarının vahid internet portalı
vasitəsilə qəbul olunmayacaqdır.
Tender təklifləri zərfləri 17 fevral 2020-ci il saat
15.00-da elektron portal vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

