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DÖVLƏT SATINALMALARI01. SATINALMA PLANININ TƏRTİB EDİLMƏSİ

Növbəti il üçün 
Azərbaycan 

Respublikasının dövlət 
büdcəsi təsdiq edildikdən 

və büdcə göstəricilərini 

aldıqdan sonrakı 10	

bank	günü	ərzində 
satınalan təşkilat ilkin 

satınalma planında 
dəqiqləşdirmə apararaq, 
həmin planı təsdiq edir 

və dövlət 
satınalmalarının vahid 

internet portalında 
yerləşdirir.

4-1.2.	

Satınalan təşkilat cari	
ilin	oktyabr	ayının	

15-dən	gec	olmayaraq 

növbəti il üçün ilkin 
satınalma planını 

hazırlayaraq təsdiq edir 
və dövlət 

satınalmalarının vahid 
internet portalında 

yerləşdirir. I�lkin 
satınalma planı növbəti il 

üçün Azərbaycan 
Respublikasının dövlət 

büdcəsi təsdiq 
edilənədək qüvvədə 

qalır.

Satınalan təşkilat ayda	bir	
dəfədən	çox	olmamaq	

şərtilə satınalma planında 
dəyişiklik edə bilər. 
Satınalan təşkilat 

tərə�indən satınalma 
planında dəyişiklik 

edilməsi haqqında qərar 
qəbul olunduqdan sonrakı 

5	bank	günü	ərzində bu 

barədə məlumat, 
dəyişikliyə səbəb olmuş 

hüquqi əsas göstərilməklə, 
dövlət satınalmalarının 

vahid internet portalında 
yerləşdirilir.

4-1.4.	4-1.1.	
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DÖVLƏT SATINALMALARI02. EHTİMAL  OLUNAN QİYMƏTİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Satınalan təşkilat satınalma prosedurlarının başlanılmasından əvvəl satın alacağı 
malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiymətini hesablayır və təsdiq edir. 
Bir  mənbədən satınalma üsulunun tətbiq edildiyi hallar istisna olmaqla, satınalan 

təşkilat  tərə�indən satınalmaların ehtimal olunan qiyməti təsdiq olunmadan 
satınalma  prosedurlarına başlanıla bilməz. Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal 

olunan qiymətinin  hesablanması üsulları müva�iq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərə�indən təsdiq edilir.

STATI�STI�K
U� SUL

BAZAR (SORG� U)
U� SULU

AÇIQ I�NFORMASI�YA
U� SULU

ANALOQ
U� SULU

27.1.
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DÖVLƏT SATINALMALARI03. TENDER KOMİSSİYASININ FORMALAŞDIRILMASI

Tender komissiyasının tərkibi olmaqla, satınalan  tək	sayda	(ən	azı	5	nəfər) 
təşkilatın mütəxəssislərindən və əlaqədar təşkilatların nümayəndələrindən 
ibarət formalaşdırılır. Tender komissiyasının tərkibinə satınalan təşkilatın 
mütəxəssisləri və əlaqədar təşkilatların nümayəndələri daxil edilir. Tender 
komissiyasının sədri satınalan təşkilatın vəzifəli şəxslərindən (rəhbəri istisna 
olmaqla) təyin olunur. Tender komissiyasının tərkibini satınalan təşkilatın 
rəhbəri (onun vəzifəsini icra edən şəxs) təsdiq edir.

Tender predmetinin ehtimal olunan qiyməti 1	milyon	 manat, büdcədən 

maliyyələşdirilən təşkilatlarda 3	 yüz	 min	 manat isə  və ya müva�iq olaraq 

sərbəst dönərli valyuta ilə buna ekvivalent məbləğdən yüksək olduqda, tender 
komissiyasının tərkibinə müva�iq icra hakimiyyəti orqanlarının vəkaləti ilə 
onların nümayəndələri daxil edilir.

23.1.	

23.2.	
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STEP

02

Satınalan təşkilat tender 
təkli�lərinin və ya 
ofertaların təqdim 

edilməsindən əvvəl 
malgöndərənlərin 

(podratçıların) ixtisas 
uyğunluğunun əvvəlcədən	

müəyyənləşdirilməsi 
prosedurlarını keçirə bilər. 

Tender elanı verildikdən 
sonra ixtisas uyğunluğunun 

əvvəlcədən 
müəyyənləşdirilməsi 

proseduru keçirilə bilməz.

04. İXTİSAS UYĞUNLUĞUNUN  MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİƏVVƏLCƏDƏN

Satınalan təşkilat ixtisas 
uyğunluğunun 

müəyyənləşdirilməsi 
prosedurları keçirirsə, 

müraciət etmiş və iştirak 
haqqını ödəmiş (əgər 

nəzərdə tutulubsa) 
malgöndərənə (podratçıya) 

bu prosedurlara dair 
sənədlər toplusunu verir və 

ya göndərir. Sənədlər 
toplusunun təqdim edilməsi 

üçün satınalan təşkilat 

tərə�indən 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. I�xtisas uyğunluğunun 

əvvəlcədən 
müəyyənləşdirilməsi 

prosedurundan keçmiş 
malgöndərənlər (podratçılar) 

tenderlərdə iştirakı davam 
etdirə bilərlər.

Antiinhisar v   İstehlak Bazarına 
N  zar  t Dövl  t Xidm  ti 

e
e e e e

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi

consumer.gov.az iqtisadiislahat.org



DÖVLƏT SATINALMALARI05. SATINALMA SƏNƏDLƏRİNİN HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQ EDİLMƏSİ

Satınalmaların təşkil olunması üçün satınalan təşkilat, tenderin əsas şərtlər 
toplusunu hazırlayır və tender komissiyası tərə�indən tenderin əsas şərtlər 
toplusu və tender elanı təsdiq edildikdən sonra tender elanını dərc etdirir 

və ya malgöndərənlərə (podratçılara) tenderdə iştirak üçün fərdi dəvət 
göndərir. 
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Təkli�lər sorğusu metodunda təkli�lərin açılacağı gündən azı	10	bank	günü əvvəl dövlət  

satınalmalarının vahid internet portalında elan yerli və beynəlxalq miqyasda geniş yayılan 
mətbuat orqanında bildiriş dərc etdirir. 

I�kimərhələli tenderin elanı respublikanın dövlət qəzetlərində və beynəlxalq miqyasda 
yayılan kütləvi informasiya vasitələrində, habelə rəsmi internet saytında, tender zər�lərinin 

açılması günündən azı	60	bank	günü,  isə azı	40	bank	günü əvvəl verilməlidir.ikinci dəfə

Satınalan təşkilat təkli�lərin verilməsinə maraq oyatmaq məqsədi ilə təkli�lərinin açılacağı 

Bu Qanunun 50-1.1-ci maddəsinə uyğun olaraq keçiriləcək tender satınalma barədə 
rəsmi dövlət qəzetlərində və dövlət satınalmalarının vahid internet portalında elan (dəvət) 
dərc olunur.

Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi barədə elan tender təkli�lərinin 

qiymətləndiriləcəyi gündən azı	20	bank	günü,  keçirilməsi barədə kotirovka sorğusunun

elan isə kotirovkaların qiymətləndiriləcəyi gündən azı	10	 bank	 günü	 əvvəl	 dövlət 

satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə dərc olunur. 

Açıq tenderin keçirilməsi barədə elan tender zər�lərinin açılması günündən azı	30	bank	
günü,  isə azı	 20	 bank	 günü	 əvvəl, respublikanın dövlət qəzetlərində və ikinci dəfə

beynəlxalq miqyasda yayılan kütləvi informasiya vasitələrində, habelə rəsmi internet 
saytında verilməlidir. 

25.1.

25.1-1.

50-3.1.

25.2.

48.2.

DÖVLƏT SATINALMALARI06. SATINALMANIN ELAN EDİLMƏSİ
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DÖVLƏT SATINALMALARI07. SATINALMA SƏNƏDLƏRİNƏ DAİR İZAHATIN VERİLMƏSİ VƏ ONDA DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ

30.1.

Malgöndərən (podratçı) tender 
komissiyasına əsas şərtlər toplusunun 
izah edilməsi ilə bağlı sorğu verə bilər. 

Sorğu tender təkli�lərinin verilməsi 

müddətinin qurtarmasına azı	4	bank	
günü	qalanadək	verilməlidir. Satınalan 

təşkilat belə sorğulara tender təkli�lərinin 
verilməsi müddətinin qurtarmasına

 azı	2	bank	günü	qalanadək	cavab verir. 
Bu cavab sorğu verənin ünvanı 

göstərilmədən tenderin əsas şərtlər 
toplusunu almış bütün malgöndərənlərə 

(podratçılara) göndərilir. 

30.2.

Satınalan təşkilat tender	təkli�ləri	
verilməsinin	son	müddəti	

qurtaranadək tenderin əsas şərtlər 
toplusuna ilə və ya hər öz təşəbbüsü 
hansı malgöndərənin (podratçının) 

sorğusuna cavab olaraq dəyişikliklər və 
əlavələr edə bilər. Bu barədə məlumat 
dərhal tenderin əsas şərtlər toplusunu 

almış bütün malgöndərənlərə 
(podratçılara) göndərilir. Dəyişikliklər və 

əlavələr malgöndərənlər (podratçılar) 
üçün məcburi qüvvəyə malikdir. 
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Bu Qanunun 28.1-ci maddəsində
göstərilən sənədlər (tender təkli�i istisna olmaqla) satınalan təşkilata tender 

prosedurunun başlanmasına azı	7	bank	günü	qalmış təqdim olunmalıdır. Satınalan 
təşkilat bu sənədlərin hər hansı birinə və ya bir neçəsinin çatışmadığı, yaxud bu 

sənədlərin hər hansı birində və ya bir neçəsində dəyişikliyə ehtiyac olduğu qənaətinə 
gələrsə, sənədlər təqdim olunduqdan ən çoxu 2 bank günü sonra çatışmayan sənədi 

hazırlamağı yaxud bu sənədlərdə müva�iq dəyişiklik aparmağı malgöndərənə 
(podratçıya) təklif etməlidir. Bu halda sənədlər malgöndərən (podratçı) tərə�indən tam 

şəkildə və müva�iq düzəlişlərlə tender prosedurunun başlanmasına azı üç bank günü 
qalmış satınalan təşkilata təqdim olunur.

08. MALGÖNDƏRƏNLƏRDƏN (PODRATÇILARDAN) TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏRİN QƏBUL EDİLMƏSİ

28.4.
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DÖVLƏT SATINALMALARI09. TƏKLİFLƏRİN TƏQDİM OLUNMASI

Malgöndərən (podratçı) öz tender təkli�ini bu Qanunda müəyyənləşdirilmiş 

qaydada hazırlayaraq  ən	azı	1	bank	günü	tender prosedurunun başlanmasına
qalmış tender keçirənə təqdim etməlidir. Bu müddətdən gec təqdim olunmuş 

tender təkli�i açılmadan malgöndərənə (podratçıya) qaytarılır və onun tenderdə 
iştirakına yol verilmir.

28.3.
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10. TƏKLİFLƏRİN AÇILMASI

Tender prosedurası tender komissiyası tərə�indən müəyyən olunmuş yerdə və 
vaxtda tenderin əsas şərtlər toplusunda nəzərdə tutulmuş prosedurlara 
müva�iq olaraq aparılır və bu Qanunun 28.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan 

müddət başa çatdıqdan sonra daxil  1	bank	 günü ərzində tender təkli�ləri 
olduqları ardıcıllıqla açılır. Gecikmiş tender təkli�ləri tender komissiyası 
tərə�indən qəbul olunmur və açılmadan geri qaytarılır.

35.1.

Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə həyata keçirilmiş 
satınalmaların nəticələri bu Qanunun 25.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan 
müddət başa çatdıqdan dərhal	 sonra qiymət təkli�inin ardıcıllığına uyğun 
olaraq dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə avtomatik 
müəyyən olunur və qərar qəbul edilməsi üçün elektron qaydada tender 
komissiyasına göndərilir.

37.7.
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DÖVLƏT SATINALMALARI11. TƏKLİFLƏRİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

37.3.
Tender komissiyası tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş tender 

təkli�lərinin qüvvədə olma müddətinin bitməsinə 10	bank	günü	qalanadək 
tender təkli�lərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi əsasında aşağıdakı 
qərarlardan birini qəbul edir.

(Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə həyata keçirilmiş 
satınalmalar) Tender komissiyası  ərzində bu Qanuna uyğun 1 bank günü
olaraq tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş tender təkli�lərinin 

qüvvədə olma müddətinin bitməsinə 10	bank	günü	qalanadək təkli�i bu 
Qanunun 50-6.1-ci maddəsinə uyğun olaraq qiymətləndirərək qərar qəbul 
edir və qərarı həmin gün dövlət satınalmalarının vahid internet portalında 
yerləşdirir. 

37.7.
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36.1.

Tender təkli�lərinə 
baxılmasını, onların 

qiymətləndirilməsini 
və müqayisəsini 
asanlaşdırmaq 

məqsədi ilə satınalan 
təşkilat 

malgöndərənlərdən 
(podratçılardan) öz 

tender təkli�lərinə dair 
izahat verməsi üçün 

sorğu edə bilər....

27.4.

Satınalan təşkilat satınalma müqaviləsini yerinə 
yetirmək üçün hər hansı malgöndərənin 

(podratçının) təqdim etdiyi təkli�in qiymətinin 
ehtimal olunan qiymət ilə müqayisədə 20 faiz və 

daha artıq aşağı olmasını müəyyən etdiyi 
hallarda, aşağıda göstərilən şərtlərə əməl 

etdikdən sonra belə təkli�ləri rədd edə 
(kənarlaşdıra) bilər:

27.4.1.	satınalma müqaviləsini yerinə yetirmək 
qabiliyyəti şübhəli görünən malgöndərəndən 
(podratçıdan) onun təkli�i barədə yazılı sorğu 

əsasında ətra�lı məlumat aldıqda;

27.4.2. malgöndərənin (podratçının) yazılı sorğu 
əsasında təqdim etdiyi bütün izahat və 

məlumatları aldığı halda, satınalma müqaviləsinin 
yerinə yetirilməyəcəyinə şübhələr qaldıqda.

36.5-1.

 Kənarlaşdırma 
barədə qərar 

1	bank	günü	
ərzində	

kənarlaşdırılan 
malgöndərənə 

(podratçıya) 
göndərilir.

DÖVLƏT SATINALMALARI12. TƏKLİFLƏRƏ DAİR İZAHATIN ALINMASI
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40.1.

Bu Qanunun 36.7-ci maddəsinə uyğun qalib müəyyən olunmuş tender təkli�i aksept edilir. 
Satınalan təşkilat həmin tender təkli�ini vermiş malgöndərənə (podratçıya) tenderin əsas 

şərtlər toplusunda göstərilmiş təkli�in qüvvədə olma müddəti qurtaranadək  

3	bank	günü	ərzində bildiriş və hazırlanmış satınalma müqaviləsini göndərir.

DÖVLƏT SATINALMALARI13. QALİBİN SEÇİLMƏSİ
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40.4.

Müqavilənin icrasına başlanması üçün müva�iq dövlət orqanlarından (qurumlarından) 
icazələrin (bu Qanunun 6.2.7-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla) alınması tələb 
olunduğu təqdirdə, satınalan təşkilat belə icazələrin müqavilənin	icrasına	başlanana	

qədər əldə olunmasını təmin edir. 

DÖVLƏT SATINALMALARI14. İCAZƏLƏRİN ALINMASI
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40.2.
Tenderin qalibi təqdim olunmuş satınalma müqaviləsini 5	bank	günü	ərzində	
imzalayır və müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını (kotirovka sorğusunda və 
müqavilə məbləği 100 min ABŞ dollarından çox olan tenderdə) təqdim edir.

DÖVLƏT SATINALMALARI15. MÜQAVİLƏNİN İMZALANMASI

40.2-1.	

Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin və kotirovka sorğusunun 
keçirilməsinə münasibətdə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət 
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə  və elektron qaydada bağlanılır
bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi 
təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə 

satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3	bank	günündən	
gec	olmayaraq	 , həmin portala yerləşdirir satınalma müqaviləsini hazırlayaraq

və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5	 bank	 günü	
müddətində imzalayır.
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40.4.

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 barədə bildiriş 

göndərir. 

DÖVLƏT SATINALMALARI16. İŞLƏRƏ BAŞLANILMASI
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40-1.4.	

Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr (avans ödənişi istisna olmaqla) satınalan təşkilat 
tərə�indən həmin müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsinə mütənasib olaraq 

satınalma müqaviləsində nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə malgöndərənə 
(podratçıya) ödənilir. 

Müqavilənin icrası ilə bağlı satınalma müqaviləsində əvvəlcədən	müəyyən	edilmiş	sənədlər	
malgöndərən	(podratçı)	tərə�indən	təqdim	olunduqdan	sonra satınalan təşkilat 

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

DÖVLƏT SATINALMALARI17. MÜQAVİLƏNİN İCRASI VƏ ÖDƏNİŞ
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21.1.

Aşağıdakı hallarda müva�iq icra 
hakimiyyəti orqanının təsdiq etməsi 

şərti ilə satınalan təşkilat bu Qanunun 
50-ci maddəsinə uyğun bir mənbədən 
satınalma üsulundan istifadə edə bilər:

21.1.4.	satınalan təşkilat hər hansı 
malgöndərəndən (podratçıdan) malları, 

avadanlıqları, texnologiyanı və ya 
xidmətləri satın aldıqdan sonra 

standartlaşdırma mülahizələrinə və ya 
mövcud mallara, avadanlıqlara, 
texnologiyaya və ya xidmətlərə 

uyğunluğunu təmin etmək zərurəti 
baxımından onları həmin 

malgöndərəndən (podratçıdan) satın 
alınması qənaətinə gəldikdə.

17.3.

Müva�iq icra hakimiyyəti 
orqanının müəyyən etdiyi 

orqan (qurum) bu 
maddənin birinci 

cümləsinə əsasən digər 
satınalma metodlarının 
tətbiqi barədə qərarını 
müraciət daxil olduğu 

gündən 10	bank	günü	
ərzində qəbul edir.

51.1.

Satınalma müqaviləsi 
qüvvəyə mindikdən sonra, 
Azərbaycan Respublikası 
Mülki Məcəlləsinin 422-ci 

maddəsində nəzərdə 
tutulmuş hallar istisna 
olmaqla, müqavilənin 

şərtlərinin dəyişdirilməsinə 
yol verilmir. Bu maddəyə 

əsasən satınalma 
müqaviləsinin şərtlərinin 

dəyişdirilməsi barədə 
tərə�lərin bir-birinə etdiyi 

rəsmi müraciətlərə

10	bank	günü	
müddətində baxılır.

DÖVLƏT SATINALMALARI18. MÜQAVİLƏNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
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40-1.4.	

Satınalma müqaviləsinin icrası tam başa çatdıqdan (texniki təminat müddəti daxil 
olmaqla) və bunu təsdiq edən  (qüsurların aradan sənədlər tərtib olunduqdan sonra

qaldırılmasını nəzərə almaqla) 15	bank	günü	müddətində satınalan təşkilatla 
malgöndərən (podratçı) arasında son haqq-hesab aparılır və həmin müddət ərzində 

yekun məbləğ malgöndərənə (podratçıya) ödənilir.

DÖVLƏT SATINALMALARI19. MÜQAVİLƏNİN TAMAMLANMASI VƏ ÖDƏNİŞ
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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 küçəsi 47, AZ 1073

Tel.: (+ 994) 12 521 25 35
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