
Tenderə (və ya satınalma müsabiqəsinə) dəvət 
 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Sizi, törəmə nəşrlərin hazırlanması və 
çapı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya işlərinin satın alınmasına dair açıq 
tenderdə iştirak etməyə dəvət edir. 
 

Tender 2 lot üzrə keçirilir:  
 

I Lot –      Dövlət ümumtəhsil məktəbləri üçün dərsliklərin brayl əlifbasında 
(şriftində) törəmə nəşrlərinin hazırlanması və çapı ilə bağlı redaksiya, 
nəşriyyat və poliqrafiya işləri 

II Lot – “Этюды о гуманитаризации образования” adlı kitabın törəmə 
(tərcümə) nəşrinin hazırlanması və çapı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat 
və poliqrafiya işləri 

 
Tenderdə Ermənistan Respublikası və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 
embarqo qoyduğu ölkələr istisna olmaqla bütün digər ölkələrdən İddiaçılar 
iştirak edə bilərlər. 

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, www.etender.gov.az  - dövlət 

satınalmalarının 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 lot üzrə müəyyən edilən 
məbləğdə- 100 (yüz) manat məbləğində (heç bir halda geri qaytarılmayan) iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üzrə təkliflərini Portal 
vasitəsi ilə təqdim edə bilərlər: 
Bakı şəhəri, AZ1008, Хətai prospekti, 49, Аzərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi, VÖEN 1500046011, DXA, VÖEN: 1401555071, Коd 210005, Мüxbir 
hesabı AZ41NABZ01360100000000003944, S.W.I.F.T. – CTREAZ22, Hesab № 
AZ30CTRE00000000000002168501 Fond 7 Büdcə gəlirlərinin təsnifatı 142340 
sair daxil olmalar.   
İddiaçılar ixtisas uyğunluğu göstəriciləri ilə bağlı aşağıdakı sənədləri və 
məlumatları 05 sentyabr 2019-cu il 17.00-dək Portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər:  

1) Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə 
peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olmasının təsdiqi kimi aşağıdakılar 
təqdim olunmalıdır: 
- son başa çatmış maliyyə ilində maliyyə vəziyyəti haqqında bank 

tərəfindən verilmiş arayış və bank rekvizitləri. 
2) Satınalma müqaviləsini bağlamaq səlahiyyəti olmasının təsdiqi kimi 

aşağıdakılar təqdim olunmalıdır: 
- dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin cari ildə təsdiq edilmiş 

surəti; 
- hüquqi şəxsin dövlət reyestrindən çıxarışının cari ildə təsdiq edilmiş 

surəti; 
- hüquqi şəxsin nizamnaməsinin cari ildə təsdiq edilmiş surəti. 

http://www.etender.gov.az/


3) Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə 
ödəmə qabiliyyəti olması, eləcə də Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərinin 
olmamasının təsdiqi kimi aşağıdakılar təqdim olunmalıdır:  
- vergilərə və digər icbari ödənişlərə o cümlədən, sosial sığorta 

ödənişlərinə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında müvafiq səlahiyyətli orqanın arayışı (tender elanından sonrakı 
tarixə); 

- son başa çatmış maliyyə ilində maliyyə dövriyyəsini əks etdirən və 
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən təsdiq olunmuş vergi bəyannaməsi. 

4) Satınalma prosedurunun başlanmasından əvvəlki 5 (beş) il ərzində 
özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin, qulluqçularının peşəkar 
fəaliyyətləri, yaxud satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas 
göstəricilərini yalnış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum 
olunmaması, yaxud onların müvafiq peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının 
məhkəmə qaydasında qadağan edilməməsi, müflis elan olunmaması, 
əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs 
olmamasının təsdiqi kimi məhkəmə araşdırmalarına cəlb olunub-
olunmaması barədə məlumat təqdim olunmalıdır. 

Tender “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq keçirilir. Tenderin prosedur qaydaları, təkliflərin təqdim edilməsi və 
təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi “Əsas şərtlər toplusu”nda öz əksini 
tapır. Tender iştirakçısı “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu, “Əsas şərtlər toplusu”nun məzmunu, o cümlədən 
iştirakçılar üçün təlimatlar, tender sənədlərinin formaları, müqavilə şərtləri, texniki 
şərtlər və s. ilə tanış olmalıdır. İddiaçının bu sənədlər və tender təklifi haqqında 
tam təsəvvürü, məlumatı olmaması və “Əsas şərtlər toplusu”nun tələblərinə uyğun 
gəlməyən təklif verməsi onun tender təklifinin kənarlaşdırılması ilə nəticələnə bilər. 
İddiaçılar iştirak etdiyi lot(lar) üzrə yalnız bir tender təklifi verə bilər.  
Lot üzrə azı üç təklif təqdim olunduqda həmin lot üzrə tender proseduru baş tutmuş 
hesab edilir. Üçdən az təklif daxil olan lot üzrə tender proseduru baş tutmamış elan 
edilir, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi həmin lot üzrə tenderin 
davamından imtina edir.  
İddiaçılar tender təkliflərini 12 sentyabr  2019-cu il saat 17.00-dək PORTAL 

vasitəsilə tender komissiyasına təqdim etməlidirlər. Tender təklifləri 13 sentyabr 
2019-cu il tarixdə, saat 17.00-da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın nəticələri ilə Portal 
vasitəsi ilə tanış ola bilərlər. 
       QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün 
prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır. Açılışda 
iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 
Tender təkliflərini qiymətləndirərkən və müqayisə edərkən “Əsas şərtlər 
toplusu”nda müəyyənləşdirilən keyfiyyət tələblərinə cavab verən yerli mallar (işlər 
və xidmətlər) üzrə tender təkliflərinin xeyrinə xaricdən idxal olunan eyni malların 
təklif edilən qiymətinin 20 faizi həcmində güzəştli düzəliş tətbiq edilir.  
İddiaçıların tender təklifi, həmçinin tenderlə əlaqədar bütün yazışmalar və sənədlər 
Azərbaycan dilində həyata keçirilməlidir. Qiymət təklifləri Azərbaycan manatı ilə 
verilməlidir. 



İşlər satınalma müqaviləsinin imzalanması tarixindən 9 ay ərzində başa 
çatdırılmalıdır. 
Əlavə məlumat üçün tender üzrə əlaqələndirici Aynurə Novruz qızı Həsənovaya 
müraciət etmək olar. Əlaqə məlumatları: 

Ünvan: Bakı şəhəri, Xətai prospekti 49 
Telefon:   599-11-55 (əlavə 5219) 

599-11-55 (əlavə 5126) 
Faks:       496-06-47 
e-mail: aynura.hasanova@edu.gov.az 
                                   

Tender komissiyası  
 
 

 
 

mailto:aynura.hasanova@edu.gov.az

