Azərbaycan Respublikası
İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

Az rbaycan Respublikasının
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Antiinhisar v İstehlak Bazarına
N zar t Dövl t Xidm ti
e

e

e
e

e

e

“İslahat İcmalı”nın
xüsusİ buraxılışı

DÖVLƏT SATINALMALARI SAHƏSİNDƏ APARILAN
İSLAHATLAR

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

Antiinhisar v İstehlak Bazarına
N zar t Dövl t Xidm ti
e

e

e

e

e

DÖVLƏT SATINALMALARI
APARILAN İSLAHATLAR
DÖVLƏTSAHƏSİNDƏ
SATINALMALARI
ƏVVƏL

İNDİ

Malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi
Satınalan təşkilat ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi prosedurları
keçirirsə malgöndərənə (podratçıya) bu prosedurlara dair sənədlər
toplusunu verir və ya göndərir.

İxtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi prosedurları keçirilirsə,
müraciət etmiş malgöndərənə (podratçıya) bu prosedurlara dair sənədlər
toplusunun təqdim edilməsi üçün tender komissiyası tərəﬁndən ən azı 10
bank günü müddət müəyyən edilir.
Satınalan təşkilat malgöndərənə (podratçıya) ixtisas uyğunluğunun
müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin son təqdim edilməsi tarixindən sonra
10 bank günündən gec olmayaraq ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinin nəticələri barədə məlumat verir.

Elektron satınalma
Satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının
manat ekvivalentində və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin)
satın alınması yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı
ilə, açıq tender üsulunu tətbiqetməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirir.

Satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının manat
ekvivalentində və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması
yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə, açıq tender və ya
kotirovka sorğusu üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirir.

Satınalma metodlarının razılaşdırılması
Müvaﬁq icra hakimiyyəti orqanı digər satınalma metodlarının tətbiqi barədə
müraciətlərə 10 bank günü ərzində baxır.
Tender komissiyası
Tender komissiyasının tərkibi tək sayda (ən azı 5 nəfər)
olmaqla, satınalan təşkilatın müvaﬁq sahədə
mütəxəssislərindən ibarət formalaşdırılır.
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Tenderdə iştirak haqqı

Tenderdə iştirak haqqının ümumi məbləği tender predmetinin ehtimal
olunan qiymətinin 0,5 faizindən və tender xərclərinin 1,5 mislindən çox
olmamaq şərti ilə satınalan təşkilat tərəﬁndən müəyyənləşdirilir.
Tenderdə iştirak haqqını malgöndərən (podratçı) tenderin əsas şərtlər
toplusunu almaq və iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçmək üçün satınalan
təşkilata ödəyir.

İştirak haqqının ümumi məbləği tender predmetinin ehtimal olunan qiymətinin
0,3 faizindən və tender xərclərinin 1,2 mislindən çox olmamaq şərti ilə satınalan
təşkilat tərəﬁndən müəyyən edilir.
Tenderin əsas şərtlər toplusunu və ya kotirovka sorğusunun şərtlərini almaq və
iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçmək üçün malgöndərənlər (podratçılar) tərəﬁndən
iştirak haqqı internet portalı vasitəsilə həmin portalın operatoruna ödənilir.
Açıq tender və ya kotirovka sorğusu üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma
vasitəsilə keçirilən satınalmalarda iştirak haqqının məbləği, ödənilmə və
istifadə qaydaları müvaﬁq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəﬁndən təsdiq edilir. (Məbləğ müəyyən edilib təqdim ediləcək)

Təkliﬂərin açılışı
Tender prosedurası tender komissiyası tərəﬁndən müəyyən olunmuş
yerdə və vaxtda tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş
prosedurlara müvaﬁq olaraq aparılır və tender təkliﬂəri daxil olduqları
ardıcıllıqla açılır.

Tender prosedurası tender komissiyası tərəﬁndən müəyyən olunmuş yerdə və
vaxtda tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş prosedurlara müvaﬁq
olaraq aparılır və nəzərdə tutulan müddət başa çatdıqdan sonra bir bank
günü ərzində tender təkliﬂəri daxil olduqları ardıcıllıqla açılır.

Təkliﬁn kənarlaşdırılması
Kənarlaşdırma barədə qərar 1 bank günü ərzində kənarlaşdırılan malgöndərənə
(podratçıya) göndərilir.
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Təkliﬂərin qiymətləndirilməsi

Tender komissiyası 1 bank günü ərzində bu Qanuna uyğun olaraq təkliﬁ
qiymətləndirərək qərar qəbul edir və qərarı həmin gün dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirir.

Tender komissiyası tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş tender
təkliﬂərinin qüvvədə olma müddətinin bitməsinə 10 bank günü qalanadək
təkliﬁ qiymətləndirərək qərar qəbul edir və qərarı həmin gün dövlət satınalmalarının
vahid internet portalında yerləşdirir.

İcazələrin (razılıqların) alınması və işə başlama bildirişi
Müqavilənin icrasına başlanması üçün müvaﬁq qurumlardan icazələrin (razılıqların)
alınması tələb olunduğu təqdirdə satınalan təşkilat belə icazələrin (razılıqların)
müqavilənin icrasına başlanana qədər əldə olunmasını təmin edir. Satınalan təşkilat
satınalma müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmadıqda müqavilə
imzalandıqdan sonra 5 bank günü ərzində malgöndərənə (podratçıya)
müqavilənin icrasına başlama tarixi, habelə tələb olunduğu halda əldə edilmiş
icazələr (razılıqlar) barədə bildiriş göndərir.
Müqavilənin yuxarı orqan tərəﬁndən təsdiq edilməsi
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Yuxarı idarəetmə orqanı təqdim olunmuş satınalma müqaviləsini
5 bank günündən gec olmayaraq təsdiq edir.

Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının müddəti
Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının qüvvədə olma müddəti
satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi müddətindən (tələb olunduğu
halda, texniki təminat müddəti daxil olmaqla) 30 bank günü çox olmalıdır.
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Təhvil-təslim aktlarının qəbulu
Malgöndərən (podratçı) tərəﬁndən müqavilənin icrası ilə bağlı təqdim olunan
sənədlər satınalan təşkilat tərəﬁndən 15 bank günü ərzində təsdiq
edilməlidir. Bu müddət ərzində satınalan təşkilat təqdim olunmuş sənədləri
əsassız olaraq təsdiq etmədikdə və ya təsdiq olunmasından imtina
etdikdə, sənəd təsdiq olunmuş hesab edilir.
Təkliﬂər sorğusu

Satınalan təşkilat təkliﬂərin verilməsinə maraq oyatmaq
məqsədi ilə yerli və beynəlxalq miqyasda geniş
yayılan mətbuat orqanında bildiriş dərc etdirir.

Satınalan təşkilat təkliﬂərin verilməsinə maraq oyatmaq məqsədi ilə təkliﬂərinin
açılacağı gündən azı 10 bank günü əvvəl dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında bildiriş dərc etdirir.

Elektron satınalma elanı (dəvəti)
Keçiriləcək tender barədə rəsmi dövlət qəzetlərində və dövlət
satınalmalarının vahid internet portalında elan (dəvət) dərc olunur.

Keçiriləcək satınalma barədə dövlət satınalmalarının vahid
internet portalında elan (dəvət) dərc olunur.

VAHİD
İNTERNET
PORTALI

Müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsi
Bu maddəyə əsasən satınalma müqaviləsinin şərtlərinin dəyişdirilməsi barədə
tərəﬂərin bir-birinə etdiyi rəsmi müraciətlərə 10 bank günü müddətində
baxılır.
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