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Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələrin dövri 
mətbuata abunə yazılışı xidmətlərinin satın alınması məqsədilə 

təkliflər sorğusunun keçirilməsi barədə  
E L A N  

 
 

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir. 
 
Lot-1. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələrin dövri 
mətbuata abunə yazılışı xidmətlərinin satın alınması. 
Təkliflər sorğusunda iştirak etmək istəyənlər hər lot üzrə 300 (üç yüz) manat məbləğdə iştirak 
haqqını aşağıda göstərilən hesaba köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Xan Şuşinski 17 (Bakı Şəhəri üzrə Təhsil 
İdarəsi) ünvanından (əlaqələndirici şəxs- İbrahimov Mirdamət Əkbər oğlu, tel: 012-599-12-22) 
ala bilərlər: 

 
İştirak haqqı: 

 Lot 1 :  300 manat. 
 

Hesab №: AZ03CTRE00000000000002168502 
VÖEN: 1400617761 
Büdcə səviyyəsinin kodu: 3 
Büdcə Təsnifatı kodu: 142593 
Bank adı: Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod: 210005 
VÖEN: 1401555071 
Müxbir hesab: AZ41NABZ01360100000000003944 
S.W.I.F.T.BIK.CTREAZ22 
 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.  
 
İddiaçılar təkliflər sorğuusunda iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər: 
 
1. İddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi (əsasnaməsi), qeydiyyatdan keçdiyi ölkə 

və rekvizitlərinin surəti; 
2. İddiaçı tərəfindən ən azı 1 (bir) il ərzində müvafiq sahədə anoloji işlər üzrə peşəkarlığı və 

təcrübəsi (bağlanmış müqavilələrin surəti); 
3. İddiaçının mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə aid olması ilə bağlı məlumat; 
4. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi 

vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış; 
5. İddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti 

müddətində) fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə 
hesabatının surəti; 

6. İddiaçının son bir ildəki (əgər daha az müddətdə fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti 
müddətində) maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

7. Təkliflər sorğusunda iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi; 
8. Təkliflər sorğusu təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə 

olmalıdır); 
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9. Təkliflər sorğusu təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır); 

10. Təkliflər sorğusunda iştirаk еtmək üçün yazılı mürаciət; 
11. Təkliflər sorğusunun əsas şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər. 

 

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan təkliflər sorğusu sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). İddiaçılar təkliflər sorğusu ilə bağlı sualları satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər. Təkliflər sorğusu proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun keçiriləcək. İddiaçılar tender təklifini, bank 
təminatını və malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədləri möhürlənmiş ikiqat 
zərfdə 16 iyun 2021-ci il saat 15:00-а qədər yuxarıda göstərilən ünvana təqdim etməlidirlər. 
Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılmadan geri qaytarılacaq. İddiaçıların 
təklifləri 18 iyun 2021-ci ilə saat 15:00-da Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin iclas zalında 
açılacaqdır. İddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələri iştirak edə bilərlər. 

 

 

     Tender komissiyası 
 


