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Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 
2022-ci ildə Tovuz rayonunda yolların təmiri 

işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim 
edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs - Məmmədov 
Mübariz Məmməd oğlu, telefon- 050 
264-62-48.

İştirak haqqı 250 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız 

Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə 
bilər. İddiaçılar müsabiqəyə daxil olduq-
dan sonra "Asan Ödəniş et" düyməsini 
sıxaraq aidiyyəti keçid vasitəsilə ödənişi 
etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə 
bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri 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 fai-
zi həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü (tender təklifinin qüvvədə olma 

müddətindən 30 bank günü çox) 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının Ver-
gi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halla-
rının mövcud olmaması barədə arayış;

- satınalma müqaviləsini bağlamaq 
səlahiyyəti olması barədə təsdiqedici 
sənədlər;

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müf-
lis elan olunmaması, əmlakı üzərinə 
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş 
girovun olmaması, məhkəmənin qərarı 
ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış 
şəxs olmaması barədə arayış;

- satınalma prosedurlarının başlan-
masından əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, 
habelə işlərini idarə edənlərin, qulluq-
çularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud 
satın alma müqaviləsinin bağlanma-
sı üçün ixtisas göstəricilərini yanlış 
göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə 
məhkum olunmaması, yaxud onların 
müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul 
olmasının məhkəmə qaydasında qada-
ğan edilməməsi barədə arayış;

- sahibkarlıq subyektinin bölgüsü 
barədə arayış;

- satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin və etibarlığının 
olması barədə sənədlər;

- müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növü-
nün həyata keçirilməsi və ya müəyyən 
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün mü-
vafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik 
olması barədə sənəd.

Tender təklifi Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satın-
almaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün yu-
xarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 
24 oktyabr 2022-ci il saat 11.00-a , ten-
der təklifi və bank təminatını isə 1 no-
yabr 2022-ci il saat 17.00-a qədər portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 2 noyabr  2022-ci 
il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar 
açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə ta-
nış ola bilərlər.

Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır. 

Tender komissiyası

Tovuz Rayon İcra Hakimiyyəti 
2022-ci ildə büdcədənkənar vəsait hesabına Tovuz şəhərində 

yolların təmiri işlərinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDERƏ DƏVƏT EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, 

dövlət satınalmalarının https://www.
etender.gov.az/ vahid internet portalına 
(portal) elektron imzaları vasitəsilə da-
xil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak 
etmək istəyən təşkilatlar müəyyən 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə 
üçün təkliflərini portal vasitəsilə təqdim 
edə bilərlər.

Əlaqələndirici şəxs- Məmmədov 
Mübariz Məmməd oğlu , telefon- 050 
264-62-48.

İştirak haqqı 150 manatdır.
İştirak haqqının ödənilməsi yalnız 

Asan Ödəniş vasitəsilə həyata keçirilə 
bilər. İddiaçılar müsabiqəyə daxil olduq-
dan sonra "Asan Ödəniş et" düyməsini 
sıxaraq aidiyyəti keçid vasitəsilə ödənişi 
etdikdən sonra müsabiqədə iştirak edə 
bilərlər.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşa-
ğıdakı sənədləri 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 fai-
zi həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank 
günü (tender təklifinin qüvvədə olma 

müddətindən 30 bank günü çox) 
qüvvədə olmalıdır);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət 
nəzərə alınmadan) vergi ödəyicisinin 
Azərbaycan Respublikasının  Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 
vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi halla-
rının mövcud olmaması barədə arayış;

- satınalma müqaviləsini bağlamaq 
səlahiyyəti olması barədə təsdiqedici 
sənədlər;

- öz əmlakından sərbəst və 
məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, 
habelə ödəmə qabiliyyəti olması, müf-
lis elan olunmaması, əmlakı üzərinə 
həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş 
girovun olmaması, məhkəmənin qərarı 
ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış 
şəxs olmaması barədə arayış;

- satınalma prosedurlarının baş-
lanmasından əvvəlki 5 il ərzində 
özlərinin, habelə işlərini idarə 
edənlərin,qulluqçularının peşəkar 
fəaliyyətləri, yaxud satınalma 
müqaviləsinin bağlanması üçün ixti-
sas göstəricilərini yanlış göstərmələri 
ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması, yaxud onların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olması-
nın məhkəmə qaydasında qadağan 
edilməməsi barədə arayış;

- sahibkarlıq subyektinin bölgüsü 
barədə arayış;

- satınalma müqaviləsinin icrası-
nı təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və 
maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin və etibarlığının 
olması barədə sənədlər;

-müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növü-
nün həyata keçirilməsi və ya müəyyən 
hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün mü-
vafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik 
olması barədə sənəd;

Tender təklifi Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilməlidir). 

Tender proseduru “Dövlət satın-
almaları haqqında” Qanuna uyğun 
keçiriləcəkdir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
yuxarıda göstərilən sənədləri (tender 
təklifi və bank təminatı istisna olmaq-
la) 24 oktyabr 2022-ci il saat 11.00-a, 
tender təklifi və bank təminatını isə 1 
noyabr 2022-ci il saat 17.00-a qədər 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. 

İddiaçıların təklifləri 2 noyabr 
 2022-ci il saat 11.00-da açılacaqdır. 
İddiaçılar açılışın nəticələrilə portal 
vasitəsilə tanış ola bilərlər.

Qeyd-tenderdə iştirak, təkliflərin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.  

Tender komissiyası

“Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” 
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

“Dənizçi” MTK-nın balansında olan yaşayış 
binalarına mətbəx avadanlıqlarının quraşdırılması 

xidmətlərinin (mal-material və işçi qüvvəsi daxil 
olmaqla) satın alınması məqsədilə 

MÜSABİQƏ ELAN EDİR
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər www.asco.az səhifəsinə daxil 

olmaqla elanlar bölməsindən əlavə sənədləri və ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. Müraciət üçün son müddət 12 oktyabr 2022-ci il saat 17.00-dəkdir.

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (əsli və surəti) tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarıla-
caqdır.

Əlaqə telefonu- (012) 404-37-00, daxili: 1263.
Ünvan- Bakı şəhəri, Neftçilər prospekti 2.

“Bərdə İnşaat Sənaye” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!
21 noyabr 2022-ci il saat 11.00-da “Bərdə İnşaat 

Sənaye” ASC səhmdarlarının növbəti illik ümumi yığıncağı 
keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2021-ci 

il üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müzakirəsi və təsdiqi.
2.Təşkilati məsələlər.
3.Mənfəət və zərərin səhmdarlar arasında 

bölüşdürülməsi. 
4. Digər məsələlər.
Yığıncağın gündəliyinə aid sənədlərlə cəmiyyətin 

yerləşdiyi ünvanda tanış olmaq mümkündür.
Yığıncaqda bütün səhmdarlar şəxsiyyəti təsdiqləyən 

sənədlə (vəkil edilmiş nümayəndələr notarial təsdiq olun-
muş etibarnamə və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə) iştirak 
edə bilərlər.

Ünvan- Bərdə şəhəri, H.Əliyev prospekti 122. 

 İdarə heyəti

Hadrut Ailə Sağlamlıq Mərkəzi 5 min 
adama ilkin tibbi xidmət göstərəcək 

Vətən müharibəsində Zəfər 
yürüşünün 2-ci ildönümü 
günlərində işğaldan azad edil-

miş ərazilərdə daha bir zəruri tibb 
ocağı fəaliyyətə başladı. Hadrut 
qəsəbəsində əsaslı təmir edilmiş 
binalardan birində yaradılmış Ailə 
Sağlamlıq Mərkəzi 6 min soydaşımı-
za xidmət göstərəcək.

TƏBİB-dən bu barədə redaksi-
yamıza verilən məlumatda deyilir ki, 
 Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşı-
rığına uyğun olaraq, işğaldan azad edil-

miş ərazilərdə tibbi xidmətin təşkili üçün 
TƏBİB təxirəsalınmaz tədbirləri davam 
etdirir. Növbəti belə addım qurumun 
tabeliyindəki Beyləqan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasının tərkibində Hadrut Ailə 
Sağlamlıq Mərkəzinin yaradılması ol-
muşdur. 

Bildirilir ki, bugünlərdə açılışı olmuş 
səhiyyə obyekti 6 otaqdan ibarətdir. Tibb 
müəssisəsində Beyləqan Rayon Mərkəzi 
Xəstəxanasından ezam olunan təcili tib-
bi yardım briqadası, həkim, orta və ki-
çik tibb işçisi olmaqla, 12 nəfərlik heyət 
xidmət göstərəcək. 

Müəssisə bütün zəruri tibbi avadan-
lıqlar və müalicə vasitələri ilə təmin edil-
mişdir. Burada 24 saat ərzində təcili və 
təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti təşkil 
edilmiş və reonomobil ambulansı sutka 
boyu çağırışlara hazır dayanmışdır.

Hadrut  Ailə Sağlamlıq Mərkəzinin 
açılışında TƏBİB-in Koordinasiya 
şöbəsinin müdiri Mübariz Ağayev, Prezi-
dentin Xocavənd rayonu üzrə səlahiyyətli 
nümayəndəsi Əli Zeynalov, yerli qurum-
ların rəhbərləri, Beyləqan və Xocavənd 
rayon mərkəzi xəstəxanalarının direktor-
ları və Hadrut Ailə Sağlamlıq Mərkəzində 
çalışan tibb işçiləri iştirak etmişlər.

Hadrut  Ailə Sağlamlıq Mərkəzi işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə Zəngilanın 
Ağalı ağıllı kəndindən sonra yaradılmış 
ikinci ilkin tibbi xidmət ocağıdır. Xatırla-
daq ki, indiyədək Hadrutda tibbi xidməti 
Beyləqan və Xocavənd rayon mərkəzi 
xəstəxanalarının səyyar briqadaları 
aparırdı. Qəsəbənin dövlət qurumla-
rında, təmir və tikinti sahələrində çalı-
şan işçilərə, zəruri hallarda ərazidəki 
hərbçilərə və onların ailələrinə bundan 
sonra ilkin səhiyyə xidmətini bu mərkəz 
göstərəcək. 

T.RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

Müasir İncəsənət Muzeyində 
tanınmış rəssam,  UNESCO 
nəzdində Beynəlxalq 

İncəsənət Assosiasiyası, 
Beynəlxalq Plastik Sənətlər Asso-
siasiyası və Türkiyənin Bakırköy 
Rəssamlar Dərnəyinin üzvü Lətafət 
Məmmədovanın “Rənglərin sir-
ri” adlı fərdi sərgisi açılıb. Sərgidə 
müəllifin 70-dək əl işi, həmçinin 
şəxsi kolleksiyasında saxladığı 
rəssam Hafiz Məmmədovun bir 
neçə əsəri təqdim olunub.

Tədbirin təntənəli açılışında 
Mədəniyyət nazirinin müavini Sevda 
Məmmədəliyeva çıxış edərək bildirib 
ki, Lətafət xanım xaricdə Azərbaycan 
incəsənətini layiqincə təmsil edən 
rəssamlarımızdandır. O, dünyanın 
müxtəlif rəssamlıq simpoziumlarında 
iştirak edib və bir çox mükafatlara layiq 
görülüb. Türkiyəyə dəvət aldıqdan sonra 
Lətafət xanım İstanbulun müxtəlif sənət 
qurumlarında dərs deyib. Sonradan İs-
tanbulun Yeşilköy səmtində öz sənət 
emalatxanasını yaradıb. 2018-ci ildə 
Türkiyənin “Onur” mükafatına layiq gö-
rülüb.

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin 
sədri Qənirə Paşayeva mədəniyyəti in-
san fəaliyyətinin ən gözəl sahələrindən 
biri adlandırıb: “Bu vaxtadək dünyanın 
bir çox ölkələrində oldum və hər za-
man insanların öz ölkəsinin mədəniyyəti 
ilə fəxr etdiklərini gördüm. İncəsənət 
sahəsində qadın imzaları azdır. Buna 
görə də Lətafət Məmmədovanın bir qa-
dın kimi Azərbaycanı təmsil etməsi qü-
rurvericidir”.

Müstəqillik dövründə ilk dəfə 
sərhədlər açılanda Türkiyəyə dəvət 
olunanlar Azərbaycanın ədəbiyyat və 
incəsənət nümayəndələri olublar. Onlar 
da  Azərbaycanı layiqincə təmsil ediblər.

Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin 
sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov de-
yib ki, Lətafət Məmmədova 1954-cü 
ildə tanınmış azərbaycanlı rəssam Hafiz 
Məmmədovun ailəsində anadan olub. 
Atası ona bir müəllim kimi rəssamlığın 
bütün sirlərini öyrədib. Bu səbəbdən 
onun həyatda ən böyük müəllimi atası-
dır. İndinin özündə belə emalatxanasın-
da çalışarkən atasının ona öyrətdiyi tex-
nikalardan istifadə edir.

Sonra Lətafət Məmmədovaya 
Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri diplomu 
təqdim olunub. 

Lətafət Məmmədova çıxış edərək 
Mədəniyyət Nazirliyinə, muzeyin 
rəhbərliyinə və sərgiyə toplaşanla-
ra təşəkkürünü bildirib. Tədbirin rəsmi 
hissəsi bitdikdən sonra qonaqlar sərgi ilə 
tanış olublar.

Sərgi oktyabrın 5-dək davam edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,
 Elşən AĞALAR (foto), 

“Xalq qəzeti”

“Rənglərin sirri” 

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və 
Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının birgə 
təşkilatçılığı ilə oktyabrın 1-dən 20-dək Bakıda 

keçirilən arıçılıq məhsullarının 22-ci Respublika Sərgi-
Satış Yarmarkası davam edir. 

Yarmarkada növbəlilik 
əsasında ilk qeydiyyatdan 
keçmiş 250 arıçı iştirak edir. 
Sərgi-Satış Yarmarkasında işti-
rak üçün hər bir arıçı Elektron 
Kənd Təsərrüfatı İnformasiya 
Sistemində (EKTİS) qeydiyyat-
dan keçərkən, ən azı, onun 40 
arı ailəsi olması tələbi qoyulub. 
Yarmarkaya yalnız COVID-19 

pasportu olan arıçılar qatılıblar. 
Hər arıçı yarmarkaya ən çoxu 
400 kq bal və 30 ədəd arı şanı 
satışa çıxara bilər. Yarmarkada 
arıçılara fəaliyyət göstərdikləri 
rayonların arıçı sayına uyğun 
sayda yer ayrılıb. 

Qeydiyyatı təsdiqlənmiş arı-
çılar məhsullarını anbara təhvil 
veriblər. Builki yarmarkada balın 
və digər arıçılıq məhsullarının 
ümumi həcmi 120 tona yaxındır. 

Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi 
Agentliyinin əməkdaşları arı-
çıların iştirakı ilə yarmarkada 
satışa çıxarılan məhsullardan 
nümunələr götürərək labora-
toriya şəraitində yoxlayıblar. 
Göstəriciləri keyfiyyət və qida 
təhlükəsizliyi standartlarına 
uyğun olmayan məhsullar yar-
markada satışa buraxılmayıb. 

Yarmarkada  alıcılarla da 
söhbətləşdik. Onların əksəriyyəti 
satılan balın keyfiyyətindən 
razı qaldıqlarını bildirdilər, belə 
yarmarkaların keçirilməsinin 
əhəmiyyətini vurğuladılar. 

Satıcılar da yarmarka-
nın işindən razılıqlarını ifadə 
etdilər. Xüsusilə qeyd etmək 
lazımdır ki, builki yarmarkada 
Laçın və Kəlbəcər arıçıları da 
iştirak edirlər. Əslən Kəlbəcər 

rayonundan olan arıçı Rafiq 
Həsənov yaradılan şəraitdən 
məmnunluğunu bildirdi. O, 
alıcılara balın təbii olub-olma-
dığını yoxlamaq barədə də 
məlumat verdi: “Bir qaşıq bal 
götürüb, onu ocağın üzərində 
saxlasan təbii bal yanmaz, 
sadəcə, əriyər. Əgər həqiqi 
bal almaq istəyirsinizsə, pətək 
bal almağınız məsləhətdir. 
Çünki pətək balın süzmə bala 

nisbətən təbii olmaq ehtimalı 
daha yüksəkdir”.

Vətəndaşlar oktyabrın 
 20-nə kimi hər gün səhər 9-dan 
axşam 19-dək yarmarkaya gələ, 
keyfiyyətli və qida təhlükəsizliyi 
göstəriciləri yüksək olan bal 
və arıçılıq məhsulları əldə edə 
bilərlər.

Nəriman HƏSƏNZADƏ,
Elşən AĞALAR (foto)

Builki yarmarkaya Laçın və 
Kəlbəcər balı da çıxarılıb
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