
I. Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi 2019-2020-ci tәdris ilinә 
dәrsliklәrin, metodik vәsaitlәrin, iş dәftәrlәrinin, mәktәb sәnәdlәrinin vә dövlәt 
nümunәli tәhsil sәnәdlәri blanklarının çapına dair keçirilәn açıq tenderdә iştirak 
etmәyә dәvәt edir.  
 
Tender 8 lot üzrә keçirilir:  
 
LOT 1 - Mәktәbәhazırlıq proqramı üzrә 3 adda 167046 nüsxә dәrslik vә 

metodik vәsaitlәrin çapı  
LOT 2 - Ümumi tәhsil proqramı (kurikulumu) üzrә 136 adda 2367640 

nüsxә dәrslik vә metodik vәsaitlәrin çapı  
LOT 3 - Ümumi tәhsil proqramı (kurikulumu) üzrә 95 adda 2235633 nüsxә 

dәrslik vә metodik vәsaitlәrin çapı  
LOT 4 - Ümumi tәhsil proqramı (kurikulumu) üzrә  71 adda 632954 nüsxә 

dәrslik        
              vә metodik vәsaitlәrin çapı  
LOT 5 - Ümumi tәhsil proqramı (kurikulumu) üzrә 16 adda 424371 nüsxә 

dәrslik vә metodik vәsaitlәrin çapı  
LOT 6 - Ümumi tәhsil proqramı (kurikulumu) üzrә 40 adda 400000 nüsxә 

iş dәftәrlәrinin çapı 
LOT 7 - 17 adda 447200 nüsxә mәktәb sәnәdlәrinin çapı 
LOT 8 - 21 adda 317050 nüsxә dövlәt nümunәli tәhsil sәnәdlәri 

blanklarının çapı 
 

II. Tenderdә Ermәnistan Respublikası vә BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasının embarqo 
qoyduğu ölkәlәr istisna olmaqla bütün digәr ölkәlәrdәn malgöndәrәnlәr 
(podratçılar) iştirak edә bilәrlәr. 

III. Tender iştirakçıları yazılı әrizә ilә (lot(lar) göstәrilmәklә) müraciәt etdikdәn, 
seçdiyi hәr bir lot üzrә 1000 (min) manat mәblәğindә (heç bir halda geri 
qaytarılmayan) iştirak haqqını ödәdikdәn sonra tenderin “Әsas şәrtlәr 
toplusu”nu әldә edirlәr. İştirak haqqı aşağıdakı hesaba köçürülmәlidir: 
Bakı şәhәri, AZ1008, Хәtai prospekti, 49, Аzәrbaycan Respublikası Tәhsil 
Nazirliyi, VÖEN 1500046011, DXA, VÖEN: 1401555071, Коd 210005, Мüxbir 
hesabı AZ41NABZ01360100000000003944, S.W.I.F.T. – CTREAZ22, Hesab 
№ AZ30CTRE00000000000002168501 Fond 7 Büdcә gәlirlәrinin tәsnifatı 
142340 sair daxil olmalar.   

IV. Satınalan tәşkilat tender tәkliflәrinin tәqdim edilmәsindәn әvvәl 
malgöndәrәnlәrin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi 
prosedurlarını keçirәcәkdir. İxtisas uyğunluğunun müәyyәnlәşdirilmәsi 
prosedurlarında iştirak etmәk istәyәn malgöndәrәnin (podratçının) ixtisas 
göstәricilәri aşağıdakı meyarlara uyğun olmalı vә tәlәb olunan sәnәdlәr vә 
mәlumatlar 05 aprel 2019-cu il saat 18.00-dәk tender komissiyasına tәqdim 
edilmәlidir: 
1) Satınalma müqavilәsinin icrasını tәmin etmәk üçün müvafiq sahәdә 

peşәkarlığının, tәcrübәsinin, texniki vә maliyyә imkanlarının, işçi qüvvәsinin, 
idarәetmә sәriştәsinin, etibarlığının olmasının tәsdiqi kimi aşağıdakılar 
tәqdim olunmalıdır: 



- malgöndәrәnin (podratçının) son üç il әrzindә dәrsliklәr, metodik 
vәsaitlәr, iş dәftәrlәri, mәktәb sәnәdlәri vә dövlәt nümunәli tәhsil 
sәnәdlәrinin çapı sahәsindә azı 2 (iki) milyon manat mәblәğindә icra 
edilmiş müqavilәlәrinin әsllәrinin surәtlәri; 

- malgöndәrәnin (podratçının) texniki imkanları (avadanlıqları) haqqında 
mәlumat; 

- son bir il әrzindә maliyyә vәziyyәti haqqında bank tәrәfindәn verilmiş 
arayış vә bank rekvizitlәri; 

- idarәetmә heyәtinin vә digәr işçilәrin ixtisas göstәricilәri vә tәcrübәsi 
haqqında mәlumat. 

2) Satınalma müqavilәsini bağlamaq sәlahiyyәti olmasının tәsdiqi kimi 
aşağıdakılar tәqdim olunmalıdır: 
- dövlәt qeydiyyatı haqqında şәhadәtnamәnin notariat qaydasında cari ildә 

tәsdiq edilmiş surәti; 
- hüquqi şәxsin dövlәt reyestrindәn çıxarışının notariat qaydasında cari 

ildә tәsdiq edilmiş surәti; 
- hüquqi şәxsin nizamnamәsinin notariat qaydasında cari ildә tәsdiq 

edilmiş surәti. 
3) Öz әmlakından sәrbәst vә mәhdudiyyәtsiz istifadә etmәk imkanı, habelә 

ödәmә qabiliyyәti olması, elәcә dә Azәrbaycan Respublikasında vergilәrә vә 
digәr icbari ödәnişlәrә dair yerinә yetirilmәsi vaxtı keçmiş öhdәliklәrinin 
olmamasının tәsdiqi kimi aşağıdakılar tәqdim olunmalıdır:  
- vergilәrә vә digәr icbari ödәnişlәrә o cümlәdәn, sosial sığorta 

ödәnişlәrinә dair yerinә yetirilmәsi vaxtı keçmiş öhdәliklәrin olmaması 
haqqında müvafiq sәlahiyyәtli orqanın arayışı (tender elanının verildiyi 
tarixә); 

- son bir il әrzindә maliyyә dövriyyәsini әks etdirәn vә sәlahiyyәtli orqanlar 
tәrәfindәn tәsdiq olunmuş vergi bәyannamәsi. 

4) Satınalma prosedurunun başlanmasından әvvәlki 5 (beş) il әrzindә özlәrinin, 
habelә işlәrini idarә edәnlәrin, qulluqçularının peşәkar fәaliyyәtlәri, yaxud 
satınalma müqavilәsinin bağlanması üçün ixtisas göstәricilәrini yalnış 
göstәrmәlәri ilә әlaqәdar cinayәtә görә mәhkum olunmaması, yaxud onların 
müvafiq peşә fәaliyyәtlәri ilә mәşğul olmasının mәhkәmә qaydasında 
qadağan edilmәmәsi, müflis elan olunmaması, әmlakı üzәrinә hәbs 
qoyulmaması, ödәnişә yönәlmiş girovun olmaması, mәhkәmәnin qәrarı ilә 
kommersiya fәaliyyәti dayandırılmış şәxs olmamasının tәsdiqi kimi 
mәhkәmә araşdırmalarına cәlb olunub-olunmaması barәdә mәlumat tәqdim 
olunmalıdır. 

V. Satınalan tәşkilat malgöndәrәnә (podratçıya) ixtisas uyğunluğunun 
müәyyәnlәşdirilmәsinin nәticәlәri barәdә mәlumat verir. İxtisas uyğunluğu 
tәlәblәrinә cavab verәn malgöndәrәnlәr (podratçılar) iddiaçı statusu alır vә 
tenderdә iştirakı davam etdirir, ixtisas uyğunluğu tәlәblәrinә cavab vermәyәn 
malgöndәrәnlәr (podratçılar) isә tenderdә iştirakdan kәnarlaşdırılır. 

VI. Tenderin “Әsas şәrtlәr toplusu”nun tәqdim edilmәsindәn sonra onun izahı ilә 
bağlı satınalan tәşkilat iştirakçılarla rәsmi görüş keçirә bilәr. 

VII. Tender “Dövlәt satınalmaları haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq keçirilir. Tenderin prosedur qaydaları, tәkliflәrin tәqdim edilmәsi vә 
tәkliflәrin qiymәtlәndirilmәsi vә müqayisәsi “Әsas şәrtlәr toplusu”nda öz әksini 



tapır. Tender iştirakçısı “Dövlәt satınalmaları haqqında” Azәrbaycan 
Respublikasının Qanunu, “Әsas şәrtlәr toplusu”nun mәzmunu, o cümlәdәn 
iştirakçılar üçün tәlimatlar, tender sәnәdlәrinin formaları, müqavilә şәrtlәri, 
texniki şәrtlәr vә s. ilә tanış olmalıdır. İddiaçının bu sәnәdlәr vә tender tәklifi 
haqqında tam tәsәvvürü, mәlumatı olmaması vә “Әsas şәrtlәr toplusu”nun 
tәlәblәrinә uyğun gәlmәyәn tәklif vermәsi onun tender tәklifinin 
kәnarlaşdırılması ilә nәticәlәnә bilәr. 

VIII. İddiaçılar “Әsas şәrtlәr toplusu”nda göstәrilәn bütün lotlar vә ya iştirak etmәk 
istәdiyi lotlar üzrә yalnız bir tender tәklifi verә bilәr.  

IX. 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. 

X. Tender tәklifi hәr bir lot üzrә ayrı-ayrılıqda, eyni vaxtda tәqdim olunmalıdır.  
- Tender tәklifi zәrflәr açıldığı gündәn sonra 90 (doxsan) bank günü qüvvәdә 

qalır. Tender tәklifinin tәminatı tәklifin qüvvәdә olma müddәtindәn 30 (otuz) 
bank günü çox olmalıdır (konkret tarixlәr göstәrilmәklә). 

- İddiaçı iştirak etdiyi hәr bir lot üzrә tender tәklifini, tәklifin tәqdimat vәrәqәsini, 
tәklifin dәyәrinin 1 (bir) faizi hәcmindә olan bank tәminatını “Dövlәt 
satınalmaları haqqında” Qanunun vә “Әsas şәrtlәr toplusu”nun tәlәblәrinә 
uyğun hazırlayaraq bir әdәd “Әsli” vә bir әdәd “Surәti” olmaqla, ayrı-ayrı 
zәrflәrdә ümumi bir zәrfin içindә tәqdim edir. Hәr bir zәrf üzәrindә satınalan 
tәşkilatın vә iddiaçının adı, ünvanı, lotun nömrәsi qeyd olunmaqla iddiaçı 
tәrәfindәn imzalanmalı, möhürlәnmәlidir. İddiaçılar tender tәkliflәrinin 
zәrflәrini 19 aprel 2019-cu il saat 18.00-dәk tender komissiyasına tәqdim 
etmәlidirlәr. Tender tәkliflәri olan zәrflәrin açılışı 22 aprel 2019-cu il tarixdә, 
saat 15.00-da Bakı şәhәri, Xәtai prospekti 49-da yerlәşәn Azәrbaycan 
Respublikası Tәhsil Nazirliyinin iclas zalında keçirilir (iddiaçıların 
nümayәndәlәri tender iclasında iştirak edә bilәrlәr). 

XI. İxtisas göstәricilәrinә dair iddiaçı statusu almış vә “Әsas şәrtlәr toplusu”nun 
tәlәblәrinә cavab verәn, әn sәrfәli (aşağı) qiymәt tәklif etmış iddiaçı(lar) tenderin 
qalibi olur.  

XII. Tender tәkliflәrini qiymәtlәndirәrkәn vә müqayisә edәrkәn tenderin “Әsas şәrtlәr 
toplusu”nda müәyyәnlәşdirilәn keyfiyyәt tәlәblәrinә cavab verәn yerli mallar 
(işlәr vә xidmәtlәr) üzrә tender tәkliflәrinin xeyrinә xaricdәn idxal olunan eyni 
malların tәklif edilәn qiymәtinin 20 faizi hәcmindә güzәştli düzәliş tәtbiq edilir.  

XIII. Tenderin bütün sәnәdlәri Azәrbaycan dilindә tәrtib olunmalıdır. Qiymәt tәkliflәri 
Azәrbaycan manatı ilә verilmәlidir. 

XIV. Çap olunmuş mәhsullar son tәyinat mәntәqәlәrinә aşağıdakı qrafik әsasında 
tәhvil verilmәlidir: 
Lotlar Son tәyinat mәntәqәlәri Tәhvil verilmә 

müddәti 
I, II, III, IV, V vә VII lotlar 
üzrә çap mәhsulları 

Tәhsil Nazirliyinin Tәsәrrüfathesablı Әsaslı 
Tikinti vә Tәchizat İdarәsinin Salyan şosesi, 
14 ünvanında yerlәşәn anbarı 

25 avqust 2019-
cu il tarixinәdәk 



VI lot üzrә çap 
mәhsulları 

Tәhsil Nazirliyinin Tәsәrrüfathesablı Әsaslı 
Tikinti vә Tәchizat İdarәsinin Salyan şosesi, 
14 ünvanında yerlәşәn anbarı 

10 dekabr 2019-
cu il tarixinәdәk 

VIII lot üzrә çap 
mәhsulları 

Bakı şәhәri, Xәtai prospekti 49-da yerlәşәn 
Azәrbaycan Respublikası Tәhsil Nazirliyi 

31 may 2019-cu il 
tarixinәdәk 

XV. Әlavә mәlumat üçün tender üzrә әlaqәlәndirici Aynurә Novruz qızı Hәsәnovaya 
müraciәt etmәk olar. Әlaqә mәlumatları: 
Ünvan: Bakı şәhәri, Xәtai prospekti 49 
Telefon:   599-11-55 (әlavә 5219) 

599-11-55 (әlavә 5126) 
Faks:       496-06-47 
e-mail: aynure.hesenova@edu.gov.az                 Tender komissiyası  
                 

 


