
Tenderә (vә ya satınalma müsabiqәsinә) dәvәt 
 
 Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi (Bakı şәhәri, Xәtai prospekti, 49) dövlәt 
ümumtәhsil müәssisәlәrindә çalışan tәhsilverәnlәrin әlavә tәhsili üzrә tәlimlәrin satın 
alınmasına dair açıq tender prosedurunda (müsabiqәdә) iştirak etmәyә dәvәt edir. 
 

Lotlar İş vә xidmәtlәrin adı 
Müdavimlәrin 

sayı 

Tәlimin hәcmi 
(akadamik saat 

ilә) 

LOT 1 
"Mәktәbdaxili qiymәtlәndirmәnin 
tәşkili metodikası" üzrә ixtisasartırma 
tәlimi 

2 000 36 

LOT 2 

Ümumi orta vә tam orta tәhsil 
sәviyyәlәrindә Azәrbaycan dili 
müәllimlәri üçün "Yazı işinin tәşkili 
metodikası" üzrә ixtisasartırma tәlimi 

2 000 36 

LOT 3 

İbtidai tәhsil sәviyyәsindә 
"Şagirdlәrdә oxuyub-anlama 
bacarıqlarının inkişaf etdirilmәsi 
metodikası" üzrә ixtisasartırma tәlimi  

2 500 36 

LOT 4 
İbtidai tәhsil sәviyyәsindә “Sinfin 
idarәedilmәsi” üzrә ixtisasartırma 
tәlimi 

2 000 24 

LOT 5 
İbtidai tәhsil sәviyyәsindә "İnkluziv 
tәhsilin tәşkili metodikası" üzrә 
ixtisasartırma tәlimi  

500 36 

 
1. Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyindәn hüquqi, maliyyә vә ya tәşkilati 
asılılığı olmayan ali tәhsil müәssisәlәri vә әlavә tәhsil müәssisәlәri dövlәt 
mәnsubiyyәtindәn asılı olmayaraq (BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasının embarqo qoyduğu 
ölkәlәr vә Ermәnistan Respublikasından savayı) satınalma prosedurunda iddiaçı kimi 
iştirak edә bilәrlәr. 
2. Tenderdә tәlimlәrin keçirilmәsi sahәsindә peşәkarlığı, tәcrübәsi, texniki vә maliyyә 
imkanları, işçi qüvvәsi, idarәetmә sәriştәsi, etibarlılığı, satınalma müqavilәsi bağlamaq 
sәlahiyyәti, ödәmә qabiliyyәtli, öz әmlakından sәrbәst vә mәhdudiyyәtsiz istifadә etmәk 
imkanı olan, müflis elan olunmayan, ödәnişә yönәlmiş girovu olmayan, әmlakı üzәrindә hәbs 
qoyulmayan, vergilәrә vә digәr icbari ödәnişlәrә dair yerinә yetirilmәsi vaxtı keçmiş 
öhdәliklәri olmayan, mәhkәmәnin qәrarı ilә kommersiya fәaliyyәti dayandırılmış şәxs 
olmayan, peşә fәaliyyәti ilә mәşğul olması mәhkәmә qaydasında qadağan edilmәyәn 
iddiaçılar iştirak edә bilәrlәr. 



3. Tender “Dövlәt satınalmaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq keçirilir. Tenderin prosedur qaydaları, tәkliflәrin tәqdim edilmәsi vә qiymәtlәndirilmә 
meyarları әsas şәrtlәr toplusunda öz әksini tapır. 
4. Tender iştirakçısı “Dövlәt satınalmaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu, 
әsas şәrtlәr toplusunun mәzmunu, o cümlәdәn iştirakçılar üçün tәlimatlar, tender 
sәnәdlәrinin formaları, müqavilә şәrtlәri, texniki xüsusiyyәtlәr vә s. ilә tanış olmalıdır. 
İddiaçının bu sәnәdlәr vә tender tәklifi haqqında tam tәsәvvürü, mәlumatı olmaması vә әsas 
şәrtlәr toplusunun tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn tәklif vermәsi onun tender tәklifinin 
kәnarlaşdırılması ilә nәticәlәnә bilәr. Tenderdә iddiaçı statusu almaq istәyәnlәr elan dәrc 
olunduğu gündәn 30 avqust 2018-ci il tarixә kimi aşağıdakı sәnәdlәri tәqdim etmәlidirlәr: 
- tenderdә iştirak üçün yazılı müraciәt; 
- iştirak haqqının ödәnilmәsi barәdә bank sәnәdi; 
- iddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnamәsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkә vә  bank 

rekvizitlәri; 
- son bir ildәki maliyyә vәziyyәti haqqında bank arayışı;  
- vergi vә sair icbari ödәnişlәrә dair borclarının olub-olmaması haqqında vergi orqanları 

tәrәfindәn verilmiş arayış vә vergi orqanlarına tәqdim edilmiş hesabatın surәti (sәnәdlәrin 
tәqdim edildiyi tarixә); 

- sosial ödәniş öhdәliklәrinin icrası vәziyyәti ilә bağlı Dövlәt Sosial Müdafiә Fonduna 
verilmiş hesabatlar vә hәmin qurumun arayışı; 

- dövlәt qeydiyyatı haqqında şәhadәtnamәnin notariat qaydasında cari ildә tәsdiq edilmiş 
surәti; 

- hüquqi şәxslәrin nizamnamәsinin notariat qaydasında cari ildә tәsdiq edilmiş surәti; 
- hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrindәn çıxarışının notariat qaydasında cari ildә tәsdiq 

edilmiş surәti;  
- tәlimlәrin keçirilmәsi sahәsindә peşәkarlığı, tәcrübәsi, texniki vә maliyyә imkanları, işçi 

qüvvәsinin olması barәdә mәlumat. 
Göstәrilәn sәnәdlәr düzgün tәrtib olunub vaxtında tәqdim edildiyi tәqdirdә satınalan tәşkilat 
tenderdә iştirak etmәk istәyәn malgöndәrәni (podratçını) iddiaçı kimi qeydә alır.   
5. Tenderdә iştirak haqqı hәr bir lot üzrә 200 manatdır. 
İştirak haqqı aşağıdakı hesaba köçürülmәlidir: 
Bakı şәhәri, Az 1008, Хәtai prospekti, 49, Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi, VÖEN 
1500046011, DXA, VÖEN: 1401555071, kod 210005, müxbir hesab 
AZ41NABZ01360100000000003944, S.W.I.F.T.-CTREAZ22, hesab № 
AZ30CTRE00000000000002168501 Fond 7 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı 142340 Sair 
Daxilolmalar. 
İştirakçıların iddiaçı statusu almaq üçün satınalan tәşkilata ödәdiklәri iştirak haqqı heç bir 
halda geri qaytarılmır. 
6. İddiaçılar Әsas Şәrtlәr Toplusunda qeyd olunan bütün lotlar vә ya istәdiyi lot üzrә iştirak 

edә bilәr vә iddiaçı kimi yalnız bir tәklif verә bilәr. 
7. Hәr bir lot üzrә azı üç tәklif tәqdim olunduqda tender proseduru baş tutmuş hesab edilir. 

Üçdәn az tәklif daxil olan lot üzrә tender proseduru baş tutmamış elan edilir, satınalan 
tәşkilat hәmin lot üzrә tenderin davamından imtina edir vә tәqdim olunan tender tәkliflәri 
açılmadan geri qaytarılır. 

8. Tender tәklifi keyfiyyәt vә maliyyә (qiymәt) tәkliflәrindәn ibarәtdir. Keyfiyyәt vә maliyyә 
(qiymәt) tәkliflәri hәr bir lot üzrә ayrı-ayrı zәrflәrdә vә eyni tarixdә tәqdim olunmalıdır. 
Keyfiyyәt tәklifi üzәrindә satınalan tәşkilatın vә iddiaçının adı, ünvanı, lotun nömrәsi qeyd 
olunmuş bir әdәd “әsli” vә bir әdәd “surәti” ayrı-ayrı bağlı, imzalanmış vә möhürlәnmiş 
zәrflәrdә (qutularda) tәqdim olunmalıdır. Tәlimlәrin hәyata keçirilmәsi üçün tәklif olunan 



ümumi yanaşmanın tәsviri, iş planı, tәlimin proqramı vә metodiki vәsait, tәlimçilәrin 
tәrcümeyi-halları (CV-lәri) keyfiyyәt tәklifinin tәrkib hissәsi kimi tәqdim olunmalıdır.  

     İddiaçı iştirak etdiyi hәr bir lot üzrә maliyyә tәklifini, tәklifin tәqdimat vәrәqәsini, tәklifin 
dәyәrinin 1 (bir) %-i hәcmindә olan bank tәminatını “Dövlәt satınalmaları haqqında” Qanunun 
vә Әsas şәrtlәr toplusunun tәlәblәrinә uyğun hazırlayaraq bir әdәd “әsli” vә bir әdәd “surәti” 
ayrı-ayrı zәrflәrdә olmaqla ümumi bir zәrfdә tәqdim edir. Hәr bir zәrf üzәrindә satınalan 
tәşkilatın vә iddiaçının adı, ünvanı, lotun nömrәsi qeyd olunmaqla iddiaçı tәrәfindәn 
imzalanıb möhürlәnmәlidir. 

9. İddiaçılar tender tәklifini (zәrflәr açıldığı gündәn sonra 60 bank günü  qüvvәdә 
olmalıdır) vә tender tәklifinin qiymәtinin 1 (bir) %-i hәcmindә bank tәminatını (qüvvәdә olma 
müddәti tender tәklifinin qüvvәdә olma müddәtindәn 30 bank günü çox olmalıdır) 07 
sentyabr 2018-ci il, saat 18.00-dәk tender komissiyasına tәqdim etmәlidirlәr. Keyfiyyәt vә 
maliyyә (qiymәt) tәkliflәri olan bağlamaların (zәrflәrin) açılışı 10 sentyabr 2018-ci il, saat 
15.00-da Tәhsil Nazirliyindә keçirilir (iddiaçıların nümayәndәlәri tender iclasında iştirak edә 
bilәrlәr).  

10. Satınalan tәşkilat tender tәkliflәrini qiymәtlәndirәrkәn vә müqayisә edәrkәn tenderin 
“Әsas şәrtlәr toplusu”nda müәyyәnlәşdirilәn keyfiyyәt tәlәblәrinә cavab verәn yerli xidmәtlәr 
(işlәr vә mallar) üzrә tender tәkliflәrinin xeyrinә xaricdәn idxal olunan eyni xidmәtlәrin tәklif 
edilәn qiymәtinin 20 faizinә qәdәr hәcmindә güzәştli düzәliş tәtbiq edir. 
 

11. Bütün tender sәnәdlәri Azәrbaycan dilindә tәrtib olunmalıdır.   
İşin icrasının başlanması tarixi – satınalma müqavilәsi imzalandığl gündәn,  

       İşin yerinә yetirilmәsi vaxtı – Müqavilәnin icra müddәti 25 dekabr 2018-ci il tarixinә 
qәdәrdir. 
Tәkliflәrin tutduğu yer onların keyfiyyәt vә maliyyә ballarının cәminә uyğun olaraq vә IV 
bölmәdә verilmiş xüsusi çәkilәrdәn istifadә etmәklә, müәyyәn edilәcәkdir. Keyfiyyәt vә 
maliyyә ballarının әn yüksәk cәminә nail olan iddiaçı tenderin qalibi olur. 
Әlavә mәlumat üçün bu ünvana müraciәt etmәk olar: 
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi, Bakı şәhәri, Xәtai prospekti 49,  
Tәhsil Muzeyi, I mәrtәbә, 137-ci otaq, tender üzrә әlaqәlәndirici şәxs - Gülüstan Cәfәrova. 

Әlaqә telefonları: 599-11-55 (daxili 5296) 
e-mail: g.ceferova@edu.gov.az 

 
 

Tender komissiyası  
 


