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Yuxarı Şirvan Kanalı İstismarı İdarəsi 

Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, 
öz tender təkliflərini dövlət satınalma-
larının vahid internet portalı vasitəsilə 
elektron formada təqdim etsinlər. Ten-
der 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 qədərdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün elektron qaydada əlaqələndirici 
şəxsə müraciət etmək lazımdır. 

Əlaqələndirici şəxs – Abbasov Əliqulu 
Şöyüb oğlu.

Ünvan – Yevlax rayonu, Xanabad 
kəndi.

E-mail – yshirvankii@mst.gov.az
Tel – 022-335-03-00
Tender 4 (dörd) lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Cari və əsaslı təmir işləri üçün 

hazır beton qarışığının satın alınması.
Lot-2. İnşaat materiallarının satın 

alınması.
Lot-3. Qravi ballast və dəmir-beton 

borunun satın alınması.
Lot-4. Maşın və mexanizmlərin 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 he-
saba 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 – Yuxarı Şirvan Kanalı İstis-
marı İdarəsi 

Bank rekvizitləri-
• H/h - AZ18C-

TRE00000000000002353502
• VÖEN - 7300139131
• Bank - Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
• VÖEN - 1401555071
• Kod - 210005
• M/h - AZ-

41NABZ013601000000003944
• S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Malgöndərənlər (podratçılar) iddi-

açı statusu almaq və tenderdə iştirak 
üçün aşağıdakı sənədləri təsdiq olun-
muş 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 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 toplu-
sunda tələb olunan sənədlərdə və forma-
larda 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, ava-
danlıqları 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 10 
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 18 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 olunma-
yacaqdır.

Tender təklifləri zərfləri 19 fevral 
2020-ci il saat 15.00-da elektron portal 
vasitəsilə açılacaqdır.

Tender komissiyası

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR

“20 Yanvar – qan yaddaşımız”

Tədbiri Milli Kitabxananın 
direktoru, professor Kərim 
Tahirov açaraq 20 Yanvar 
şəhidlərinin cəsarət və  
şücaətindən geniş söhbət 
açıb. Bildirib ki, xalqımı-
zın mərd oğulları əliyalın, 
silahsız sovet ordusuna 
qarşı çıxaraq müstəqilliyimiz 

uğrunda mübarizənin 
başlanğıcını qoyub. Bu 
günün dərin hüznlə anıldı-
ğını qeyd edən professor, 
imperiya dövründə heç bir 
yerdə Bakı hadisələri qədər 
genişmiqyaslı qırğınların 
törədilmədiyini söyləyib. 
Bu qırğınlar nəticəsində bir 

gecədə 130-dan çox insanın 
amansızcasına qətlə yetiril-
diyini, 744 nəfərin yaralandı-
ğını, 841 nəfərin qanunsuz 
həbs olunduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Qeyd edib ki, sovet 
ordusunun törətdiyi bu qanlı 
cinayət imperiyanın süqutu-
na təsir edib və əbədiyyətə 
qovuşan 20 Yanvar şəhidləri  
müstəqillik yolunda xalqı-
mızın cəsur oğulları üçün 
bir cığır açıb, minlərlə igid 
oğullarımız Azərbaycanın 
bütövlüyü uğrunda Qarabağ 
müharibəsində şəhid olub. 

Professor çıxışında bildirib 
ki, 1990-cı il yanvarın 21-
də ulu öndər Heydər Əliyev 
xalqımızın cəfakeş oğlu kimi 
Azərbaycanın Moskvada-
kı Daimi Nümayəndəliyinə 
gedərək Bakıda törədilmiş 

kütləvi qırğınla bağlı etiraz 
səsini dünyaya çatdırıb. 

K. Tahirov qeyd edib ki, 
ölkə rəhbərinin imzaladığı “20 
Yanvar faciəsinin 30-cu ildö-
nümü haqqında” sərəncama 
əsasən Azərbaycanda və 
onun hüdudlarından kənarda 
genişmiqyaslı tədbirlər 
keçirilir.  Professor yeni-yeni 
kitabların nəşr olunduğunu, 
o cümlədən Milli Kitabxa-
nanın nəşr etdiyi “20 Yan-
var – qan yaddaşımız” adlı 
vəsaiti və 20 Yanvar İctimai 
Birliyi tərəfindən nəşr olun-
muş “Qalibiyyət qartalları” 
kitabını tədbir iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırıb. Bildirib ki, 
Azərbaycanın haqq səsini 
dünyaya çatdırmaq məqsədilə 
Milli Kitabxana belə nəşrləri 
xarici ölkələrə göndərir, elekt-
ron resursunu hazırlayaraq 

Milli Kitabxananın saytında 
yerləşdirir və xaricdə yaşayan 
soydaşlarımız üçün əlçatan 
edir.  

Daha sonra elektron ki-
tabxananın inkişafı şöbəsinin 
əməkdaşlarının hazırladıqları 
“20 Yanvar – qan yaddaşı-
mız” elektron məlumat bazası 
şöbənin müdiri Rübabə 
Səfərova tərəfindən təqdim 
edilib. 

Sonda tədbir iştirakçı-
ları xalqımızın milli istiqlal 
mübarizəsini əks etdirən 
kitablardan, dövri mətbuat 
materiallarından ibarət “20 
Yanvar xalqımızın qan yad-
daşıdır” adlı sərgi ilə tanış 
olublar. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Milli Kitabxanada Azərbaycan Respub-
likası Mədəniyyət Nazirliyi və Milli 
Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə 

20 Yanvar faciəsinin 30-cu ildönümünə həsr 
olunmuş tədbir – Milli Kitabxananın nəşr et-
diyi “20 Yanvar qan yaddaşımız” adlı vəsaitin 
və  eyniadlı elektron məlumat bazasının, 
habelə 20 Yanvar – İctimai Birliyi tərəfindən 
nəşr olunmuş “Qalibiyyət qartalları” kitabının 
təqdimat mərasimi keçirilib.

Sumqayıtın mədəniyyət 
ocaqlarında anım tədbirləri

S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxanada tarixi günlə 
əlaqədar sərgi təşkil olunub, biblioqrafik xülasə verilib. 
Həmçinin, kitabxana əməkdaşları tərəfindən Xəzər Univer-
siteti Sumqayıt Dünya məktəbində “Xalqın hünər tarixi” adlı 
ədəbiyyata açıq baxış təşkil edilib. Bundan başqa, kitab-
xananın oxu zalının əməkdaşları tərəfindən 25 saylı orta 
məktəbdə “Xalqın hünər tarixi” adlı Yaddaş dərsi keçirilib. 
Tədbirdə mövzu ilə əlaqədar məruzələr dinlənilib, video-çarx 
izlənilib, şagirdlərin ifasında şəhidlərə həsr edilmiş şeirlər 
səslənib.

Mərkəzi Uşaq Kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən 
N.Tusi adına 12 nömrəli orta məktəbdə “dəyirmi masa” keçi-
rilib. Mövzu ilə əlaqədar məruzələr dinlənilib. Sonda Səbinə 
Qasımova “Azadlığa gedən yolun zirvəsi” adlı kitab sərgisi 
haqqında qısa xülasə verib.

AYB şəhər bölməsi ilə birgə Sumqayıt şəhər Nizami 
Gəncəvi adına kitabxana-klubda keçirilən tədbirdə  yazarlar 
və oxucuların faciə ilə bağlı fikirləri dinlənilib, şəhidlərə həsr 
olunan mahnılar oxunub. Tədbirdə oxucular da 20 Yan-
var faciəsi haqqında fikirlərini bölüşüblər. Sonra mövzu ilə 
əlaqədar tərtib olunmuş kitab sərgisi haqqında biblioqrafik 
xülasə verilib. Tədbirdə həmçinin, kitabxananın rəsm dərnəyi 
şagirdlərinin əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş olunub.

Gənclər kitabxanasının 16 saylı orta məktəbdə keçirdi-
yi xatirə günündə kitabxananın müdiri Sona Eminovanın, 
məktəbin müəllimi Cəmilə Quliyevanın, şəhər ağsaqqalar 
şurasının üzvü Məşdi Zeynalovun və şagirdlərin çıxışları 
dinlənilib.

Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində “Dostluq” 
mədəniyyət evi, S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxana ilə birgə 
tematik gecə keçirilib. Tədbirdə yazıçı Hafiz İmamnəzərli və 
Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Vüsalə Qurbanovanın 
mövzu ilə bağlı məruzələri dinlənilib, “Dostluq” mədəniyyət 
evinin muğam qrupunun ifasında muğam parçaları, 
S.Vurğun adına Mərkəzi Kitabxananın uşaq şöbəsinin oxu-
cularının ifasında şeirlər dinlənilib.

Şəhər Mədəniyyət  Evində keçirilən tədbirdə bədii 
qiraət dərnəyinin üzvləri şəhidlərə həsr olunmuş şeirlər 
səsləndiriblər. Elxan Elatlının “Qisas gecəsi” romanın-
dan səhnəcik göstərilib, “Veteran”  xorunun ifasında 
C.Cabbarlının “Ölkəm” romansı, Anar Bayramovun ifasında 
“Torpağın səsi” mahnıları dinlənilib.

Q.Qarayev adına Uşaq Musiqi məktəbində təşkil olu-
nan “20 Yanvar – qan yaddaşımız” adlı tədbirdə qanlı 
yanvar gecəsi baş vermiş hadisələrdən danışılıb. Məktəbin  
şagirdləri kamança alətinin musiqisi fonunda şəhidlərə həsr 
olunmuş şeirlər söyləyiblər. F.Əmirov adına uşaq musiqi 
məktəbində keçirilən tədbirdə isə muğam parçaları ifa olu-
nub, kitab sərgisi nümayiş etdirilib.     

Regional idarənin Abşeron, Şuşa, Xızı, Zəngilan və 
Qubadlı rayonlarının mədəniyyət müəssisələrində də bir sıra 
tədbirlər reallaşdırılıb.

Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti” 

Ölkənin hər yerində olduğu kimi, Sumqayıt 
şəhərində də 20 Yanvar faciəsinin 30 illiyinə 
həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçirilib. Regional 
mədəniyyət idarəsinin tabeliyində olan klub, 
mədəniyyət evi və kitabxana və musiqi 
məktəblərində şərəf tariximizin qanla yazılmış 
20 yanvar səhifəsi  xatirələr, ədəbi-bədii 
kompozisiyalar, kitab sərgiləri və musiqili 
çıxışlarla xatırlanıb.

“Azercell”in dəstəyi ilə 
məktəblilərimiz bu ilin ilk 

uğuruna imza atdı

Q azaxıstanın Almatı şəhərində 16-cı Beynəlxalq 
Jautikov Olimpiadasında   məktəblilərimiz 1 qızıl, 3 
gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar. 20 ölkədən 

82 komandanın qatıldığı olimpiadada Təhsil Nazirliyinin 
tabeliyindəki Fizika, riyaziyyat və informatika təmayüllü 
liseyin şagirdləri xüsusilə fərqlənmişlər. Liseyin 11-ci 
sinif şagirdi Abutalıb Namazov informatika fənni üzrə 
qızıl medala layiq görülməklə,  bu fənn üzrə beynəlxalq 
olimpiadalar tariximizdə ilk ali mükafatı Azərbaycana 
gətirib.

 Eyni zamanda, həmin 
liseyin 11-ci sinif şagirdi 
Murad Eynizadə gümüş və 
Gəncə şəhər 15 nömrəli 
tam orta məktəbin 10-cu 
sinif şagirdi Əziz Hüseynov 
bürünc medal qazanıb-
lar. Riyaziyyat fənni üzrə 
liseyin 11-ci sinif şagirdləri 
Murad Ağazadə və Abbas 

Məmmədov gümüş,  9-cu 
sinif şagirdi Toğrul Abbasov 
və Şuşa rayon Malbəyli 
kənd 1 nömrəli tam orta 
məktəbin 11-ci sinif şagirdi 
Vüqar Quliyev bürünc medal 
ilə təltif olunublar. Həmçinin 
fizika fənni üzrə ölkəmizi 
olimpiadada layiqincə təmsil 
edən Fizika, riyaziyyat 

və informatika təmayüllü 
liseyin 11-ci sinif şagirdi 
Məhəmməd Yusifov bürünc 
medal qazanıb. 

Məktəblilərin uğurunda 
“Azercell Telekom” MMC-nin 
xüsusi əməyi var. Belə ki, 
Təhsil Nazirliyi və “Azercell”in 
dəstəyi ilə təşkil olunan 
mərkəzlərdə şagirdlər infor-
matika fənni üzrə beynəlxalq 
olimpiadalara hazırlaşa və öz 
elmi potensiallarını nümayiş 
etdirə bilirlər.

Xatırladaq ki, “Azer-
cell” cari ilin avqust ayında 
ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi 
31-ci Beynəlxalq İnformatika 
Olimpiadasının rəqəmsal 
sponsoru qismində təmsil olu-
nub. Olimpiadaya Azərbaycan 
komandası da daxil olmaqla, 
88 ölkə və regiondan 600-
dən çox şagird, müəllim 
və ekspertdən ibarət rəsmi 
nümayəndə heyəti qatılmışdı.

 “Xalq qəzeti”

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri  
atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Ermənistan Respublikasının Berd 
rayonunun Çinari kəndində, Kras-
noselsk rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 

Azərbaycan Respublikasının Tovuz 
rayonunun Koxanəbi kəndində və 
Gədəbəy rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Tərtər rayonunun işğal altında olan 

Göyarx, Çiləbürt, Ağdam rayonunun 
Tağıbəyli, Cəvahirli, Mərzili, Füzuli 
rayonunun Qaraxanbəyli, Qorqan, Ho-
radiz kəndləri yaxınlığında, həmçinin 
Goranboy, Tərtər və Ağdam rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.
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