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DÖVLƏT SATINALMALARI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 iyun 2021-ci il tarixli 1376 nö mrəli
Fərmanı ilə “Dö vlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il tarixli 27 may
tarixli 330-VIQD nö mrəli Qanunu, 2019-cu il 16 aprel tarixli 647 nö mrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Dö vlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında əsasnamə”də
dəyişiklik və Azərbaycan Respublikasının Inzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik
qü vvəyə minmişdir.
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ƏSAS DÖVLƏT
DƏYİŞİKLİKLƏR
VƏ YENİLİKLƏR
SATINALMALARI

«Dövlət satınalmaları haqqında»
Azərbaycan Respublikasının Qanunu (DSQ)
Ixtisas uyğ unluğ unun əvvəlcədən
mü əyyənləşdirilməsi
Kotirovka sorğ usu metodunun
elektronlaşması
Iştirak haqları prosedurları
Tender komissiyası
Qəzet elanları
Satınalma prosedurları ü çü n
mü ddətlərin mü əyyən edilməsi

consumer.gov.az

Azərbaycan Respublikasının İnzibati
Xətalar Məcəlləsi (İXM)
"Dö vlət satınalmaları
haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nə
zərdə tutulmuş mü ddət
tələblərinin pozulmasına gö rə
məsuliyyət
Mü qavilə ü zrə ö dənişlərin
edilməməsinə və ya
gecikdirilməsinə gö rə
məsuliyyət

iqtisadiislahat.org
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İXTİSAS UYĞUNLUĞUNUN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ
DÖVLƏT SATINALMALARI

Maddə

7

Malgö ndərənlərin (podratçıların) ixtisasına dair
tələblər (Maddə 6) ilə Malgö ndərənlərin (podratçıların)
ixtisas uyğ unluğ unun mü əyyənləşdirilməsi (Maddə 7)
arasındakı oxşarlığ ın konkretləşdirilməsi
Mö vcud anlayışın Qanunda «Ixtisas uyğ unluğ unun
əv v ə l c ə d ə n m ü əy y ə n l ə ş d i r i l m ə s i » o l a ra q
dəyişdirilməsi
Maddə 2, 6.4, 7, 10.3, 36.13
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KOTİROVKA SORĞUSU
ELEKTRONLAŞMASI
DÖVLƏTMETODUNUN
SATINALMALARI

Elektron satınalmanın şamil edildiyi metodlara kotirovka sorğ usunun da daxil
edilməsi (Maddə 16.1 və 50-1.1)

Tender və kotirovka sorğ usuna aid olan maddələrdə tender sö zü nü n mü mkü n
olan hallarda «satınalma» sö zü ilə əvəzlənməsi və ya kotirovka sorğ usuna aid
şərtlərin daxil edilməsi

Kotirovka ü çü n fərdi dəvətin elan ilə əvəzlənməsi (fərdi dəvətin kö nü llü olması)

Maddə 2, 10.1.12, 16.1, 25.3, 25.4, 26.1, 29.3, 40.1-1, 49-1, 50-1.1., 50-1.3, 50-2.1,
50-3.1
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İŞTİRAK
HAQLARI
PROSEDURLARI
DÖVLƏT
SATINALMALARI
Iştirak haqqı anlayışının daxil edilməsi (2)

Elektron olmayan satınalmalar ü çü n iştirak haqqının aşağ ıdakı qaydada
azaldıması (29.1):
ehtimal olunan qiymətinin 0,5 faizindən 0.3 faizə
tender xərclərinin 1,5 mislindən 1.2 mislə

Elektron satınalmalarda ö dənişlərin satınalan təşkilat əvəzinə portalın
operatoruna ö dənilməsi (29.2)
Elektron satınalmalar ü zrə iştirak haqqının NK tərə indən mü əyyən edilməsi
(29.3)
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TENDERSATINALMALARI
KOMİSSİYASI
DÖVLƏT

Tender komissiyasının
ü zvlərinin sayının mü əyyən
edilməsi ən az 5 nəfər tək sayda
(23.1)
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QƏZET
ELANLARI
DÖVLƏT
SATINALMALARI

Elektron satınalma vasitəsilə
keçirilmiş açıq tender və təkli lər
sorğ usunun keçirilməsi barədə
qəzet elanlarının tam ləğv
edilməsi və
yalnız portalda verilməsi
(41.1 və 50-3.1.)
İNTERNET
PORTALI
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SATINALMA PROSEDURLARI
ÜÇÜN
MÜDDƏTLƏRİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ
DÖVLƏT
SATINALMALARI
Ixtisas uyğ unluğ unun əvvəlcədən mü əyyənləşdirilməsi
Kotirovka sorğ usu
Təkli lər sorğ usu
Digər satınalma metodları ü zrə mü raciətlərə baxılma
Təkli lərin açılması
Təkli lərin qiymətləndirilməsi
Təkli lərin kənarlaşdırılması
Mü qavilənin imzalanması
Mü qaviləyə dair icazələr və icraya başlama
Satınalma mü qaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatı
Mü qavilə ü zrə ö dənişlər
Mü qaviləyə dəyişikliklər
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İXTİSAS UYĞUNLUĞUNUN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSI
DÖVLƏTƏVVƏLCƏDƏN
SATINALMALARI

Ixtisas uyğ unluğ unun
əvvəlcədən
mü əyyənləşdirilməsi
barədə elanın

Ixtisas uyğ unluğ unun
əvvəlcədən
mü əyyənləşdirilməsi barədə
nəticələrin

ən az 10 bank günü əvvəl
verilməsi (7.2)

10 bank günündən gec

<

10
bank
gün

consumer.gov.az

olmayaraq
açıqlanması (7.6)
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KOTİROVKA
SORĞUSU
DÖVLƏT
SATINALMALARI

Kotirovka sorğ usu
keçirilməsi barədə elanın
ən az 10 bank günü
əvvəl verilməsi
(25.1-1)

<

10
bank
gün
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TƏKLİFLƏR
SORĞUSU
DÖVLƏT
SATINALMALARI

Təkli lər sorğ usu
keçirilməsi barədə elanın
ən az 10 bank günü əvvəl
yalnız portalda verilməsi
(48.2)

<
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bank
gün

consumer.gov.az

iqtisadiislahat.org

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

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

e

e

e

e

MÜRACİƏTLƏRƏ
BAXILMA
DÖVLƏT
SATINALMALARI

Mü va iq icra hakimiyyəti orqanı
(AIBNDX) digər satınalma
metodlarının (bir mənbə, təkli lər
sorğ usu və s.) tətbiqi ilə bağ lı
mü raciətlərə

10 bank günü ərzində baxıb
qərar qəbul edir (17.3)

10
bank
gün
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TƏKLİFLƏRİN
AÇILMASI
DÖVLƏT
SATINALMALARI

Təqdim edilmiş
təkli lərin açılışı təyin olunan
mü ddət bitdikdən sonra

1 bank günü ərzində

açılır

(35.1)

1
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gün
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TƏKLİFLƏRİN
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ
DÖVLƏT SATINALMALARI

Elektron və
digər satınalmalarda təkli lərin
qiymətləndirilməsi tenderin əsas
şərtlər toplusunda gö stərilmiş
tender təkli lərinin qüvvədə olma
müddətinin bitməsinə

10 bank günü qalanadək aparılır
(37.3, 37.7)
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TƏKLİFLƏRİN
KƏNARLAŞDIRILMASI
DÖVLƏT SATINALMALARI

Təkli lərin kənarlaşdırılması
barədə əsaslandırılmış qərar
qəbul edilir və bu barədə
kənarlaşdırılan malgö ndərənə
(podratçıya)

1 bank günü ərzində
məlumat verilir
(36.5, 36.5-1)

1
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gün
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MÜQAVİLƏNİN
İMZALANMASI
DÖVLƏT SATINALMALARI
Təkli in qü vvədə olma mü ddəti qurtaranadək 3 bank günü ərzində
satınalma müqaviləsi imzalanmış olaraq (satınalan) gö ndərilir
(40.1).

5
bank
gün

3

bank
gün

Tələb olunduğ u təqdirdə yuxarı idarəetmə orqanı təqdim olunmuş
satınalma mü qaviləsini 5 bank günündən gec olmayaraq təsdiq edir
(40.8).
Tenderin qalibi tenderin əsas şərtlər toplusunda gö stərilmiş mü ddət
ərzində təqdim olunmuş satınalma mü qaviləsini

5 bank günü ərzində imzalayır
(40.2).
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MÜQAVİLƏYƏDÖVLƏT
DAİR İCAZƏLƏR
VƏ İCRAYA BAŞLAMA
SATINALMALARI

Mü qavilənin icrasına
başlanması ü çü n mü va iq
dö vlət orqanlarından
(qurumlarından) icazələri
satınalan təşkilat tərə indən
müqavilənin icrasına
başlanana qədər əldə edilir
(40.4)

Müqavilə imzalandıqdan
sonra 5 bank günü ərzində
malgö ndərənə (podratçıya)
mü qavilənin icrasına başlama
tarixi, habelə tələb olunduğ u
halda əldə edilmiş icazələr
barədə bildiriş gö ndərir
(40.4)

5

bank
gün
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SATINALMA
MÜQAVİLƏSİNİN
TƏMİNATI
DÖVLƏT
SATINALMALARI

Satınalma mü qaviləsinin
yerinə yetirilməsinin təminatının
qü vvədə olma mü ddəti satınalma
mü qaviləsinin yerinə yetirilməsi
mü ddətindən (tələb olunduğ u halda,
texniki təminat mü ddəti daxil olmaqla)

30 bank günü çox olmalıdır
(40.9-2.)

<

30
bank
gün
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MÜQAVİLƏ
ÜZRƏ ÖDƏNİŞLƏR
DÖVLƏT SATINALMALARI

Mü qavilənin icrası ilə bağ lı satınalma
mü qaviləsində əvvəlcədən mü əyyən
edilmiş sənədlər malgö ndərən
(podratçı) tərə indən təqdim
olunduqdan sonra satınalan təşkilat

15 bank günü ərzində
bu sənədləri təsdiq etməli və ya
bundan əsaslandırılmış imtina
etməlidir.

Bu mü ddət ərzində sənədlər satınalan
təşkilat tərə indən təsdiq edilmədikdə
və ya həmin sənədlərin təsdiq
edilməsindən əsaslandırılmış imtina
olunmadıqda, təqdim olunan sənədlər
satınalan təşkilat tərə indən təsdiq
olunmuş hesab olunur
(40-1.4)

15
bank
gün
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MÜQAVİLƏYƏ
DƏYİŞİKLİKLIR
DÖVLƏT SATINALMALARI

Satınalma mü qaviləsinin şərtlərinin
dəyişdirilməsi barədə tərə lərin birbirinə etdiyi rəsmi mü raciətlərə
10 bank günü müddətində baxılır
(51.1)

10
bank
gün
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İNZİBATİ XƏTALAR
DÖVLƏT MƏCƏLLƏSİNDƏ
SATINALMALARIDƏYİŞİKLİK
Maddə 445-1. Dö vlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin pozulması
445-1.4.2. dö vlət satınalmaları ü zrə tenderlər, təkli lər sorğ usu və kotirovka sorğ usu barədə
elanlar və onların nəticələri, habelə tender nəticəsində bağ lanılmış satınalma mü qaviləsi barədə
məlumatların “Dö vlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə mü əyyən
edilmiş mü ddətlərdə dö vlət satınalmalarının rəsmi internet saytında yerləşdirilməməsinə və ya
yanlış məlumatların yerləşdirilməsinə, habelə həmin Qanunun 7.4-cü maddəsində, 28.4-cü
maddəsinin ikinci cü mləsində, 30.1-ci maddəsinin ü çü ncü cü mləsində, 30.2, 32.1, 37.3, 37.7, 40.1ci maddələrində, 40.2-1-ci maddəsinin ikinci cü mləsində, 40.4, 40-1.2, 43.1, 56.3 və 59-cu
maddələrində satınalmaların təşkili və tender prosedurları ilə bağ lı nəzərdə tutulmuş mü ddətlərlə
əlaqədar tələblərə riayət edilməməsinə;
vəzifəli şəxslər iki min manatdan üç min manatadək məbləğ də cərimə edilir
(YENI) 445-1.7. Satınalan təşkilat tərə indən satınalma mü qaviləsi ü zrə ö dəmələrin tenderin əsas
şərtlər toplusunda və satınalma mü qaviləsinin xü susi şərtlərində mü əyyənləşdirilmiş qaydada,
məbləğ də və mü ddətdə həyata keçirilməməsinə, o cü mlədən satınalma mü qaviləsinin icrası tam
başa çatdıqdan (texniki təminat mü ddəti daxil olmaqla) və bunu təsdiq edən sənədlər tərtib
olunduqdan sonra ö dənilməli məbləğ in satınalma mü qaviləsində mü əyyən olunmuş mü ddətdə
ö dənilməməsinə, habelə ö dənişin gecikdirilməsinə gö rə satınalma mü qaviləsində mü əyyən
olunmuş məbləğ də hesablanmış faizlərin əsassız olaraq malgö ndərənə (podratçıya)
ö dənilməməsinə gö rəvəzifəli şəxslər üç min manatdan altı min manatadək məbləğ də cərimə edilir
consumer.gov.az
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TƏŞƏKKÜR EDİRİK!
Az1012, Azərbaycan, Bakı
Həsən bəy Zərdabi prospekti, 88A
Tel.: (+994 12) 498 15 01
Faks: (+994 12) 497 24 08
E-poçt: of ice@consumer.gov.az
www.consumer.gov.az

Bakı, Yasamal rayonu,
Q. Xəlilov kü çəsi 47, AZ 1073
Tel.: (+ 994) 12 521 25 35
E-poçt: info@ereforms.org
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