
 
 

ICE – İTALYAN MÜƏSSİSƏLƏRİNİN TƏŞVİQİ VƏ BEYNƏLMİLƏLLƏŞDİRİLMƏSİ TƏŞKİLATININ TƏCHİZATÇI 

SİYAHISINA QEYDİYYAT VƏ ONUN İDARƏ EDİLMƏ QAYDALARI 

BAKI OFİSİ – İTALİYANIN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRLİYİNİN ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAFI ÜZRƏ 

DEPARTAMENT 

__ 

Bu qaydalarda ICE Agentliyinin Bakı Ofisində (Azərbaycan) səlahiyyətində olan ölkələrə (Azərbaycan və 

Gürcüstan) aid podrat müqavilələri və xidmətlər üçün yaradılmış Təchizatçı Siyahısına qeydiyyat və 

onun cari idarəsi qaydaları xülasə edilir. 

Qaydalar yerli normativlər çərçivəsində və bu normativlərdə nəzərdə tutulanlara uyğunlaşdırılaraq, 

İtaliyanın və Avropa İttifaqının müvafiq normativlərinə əsaslanır (İtaliya Xarici İşlər və Beynəlxalq 

Əməkdaşlıq Nazirliyinin 2 noyabr 2017-ci il tarixli 192 nömrəli Qərarı – Dövlət Korrupsiyaya Qarşı 

Mübarizə Təşkilatı tərəfindən 26 oktyabr 2016-cı il tarixli 1097 nömrəli qərarla təsdiqlənmiş 18 aprel 

2016-cı il tarixli 50 nömrəli qanunvericilik dekretinin icrasına dair 4 nömrəli Göstərişlər. Bu Göstərişlər, 

həmçinin, iqtisadi operatorların siyahılarının yaradılmasına və idarə edilməsinə aiddir) 

Qaydaların dərc olunmasından 2019-cu ilin mart ayının sonuna qədər keçid dövrü nəzərdə tutulur. 

Təchizatçı siyahısı 01/04/2019 tarixindən qəti qüvvəyə minəcək. 

Maddə 1. MARAQLI TƏRƏFLƏR (İqtisadi Operatorlar) 

ICE Agentliyinin Bakı Ofisinin Təchizatçılar Siyahısına müqavilələrin aid olduğu ölkələrdə (Azərbaycan və 

Gürcüstan) davamlı və operativ fəaliyyət göstərən, mal və xidmətlərinin təchizində maraqlı olan fərdi 

sahibkarlar və mütəxəssislər, müəssisələr, stabil konsorsiumlar və digər şirkət qrupları yazıla bilərlər. 

Maddə 2. TƏCHİZATÇI SİYAHISININ STRUKTURU 

Təchizatçıların siyahısı 5 makro-sektora bölünür: 

A Makro-sektoru : KİÇİK VƏ BÖYÜK MİQYASLI SƏRGİLƏRİN TƏŞKİLİ VƏ BUNA DAİR XİDMƏTLƏR 
B Makro-sektoru : OFİS TƏCHİZATI 
C Makro-sektoru : OFİS MEBELİ VƏ AVADANLIQLARI 
D Makro-sektoru : TİKİNTİ VƏ TƏMİR İŞLƏRİ 
E Makro-sektoru : XİDMƏTLƏR VƏ KONSALTİNQ 
 
Təchizatçının yuxarıda göstərilən məhsul makro-sektorlarının ən çoxu ikisinə daxil edilməyi mümkündür. 

Bu halda təchizatçı ən çoxu beş alt kateqoriyanı seçməlidir (ICE Bakı Ofisinin Kateqoriyalar siyahısının 

linki). 

İqtisadi operatorların yazılmaq istədiyi hər bir məhsul sektoru/kateqoriyası müəssisənin nizamnaməsində 

və/və ya məsul orqanda qeydiyyat aktında göstərilən fəaliyyətinin məqsədinə uyğun olmalı və əsas 

fəaliyyətinə aid olmalıdır.  

Maddə 3. QEYDİYYATA ALINMAQ HAQQINDA SORĞU ÜÇÜN TƏLƏBLƏR 

İqtisadi operatorun qeydiyyata alınmaq sorğusunun qəbul edilməsi üçün, o: 



 
 

 1-ci Maddədə göstərilən kateqoriyalardan birində hüquqi şəxs kimi qeydiyyatdan keçməlidir; 

 Vergi ödəyicisi olmalıdır; 

 Italiya qanunvericiliyində (50/2016 nömrəli Qanunvericilik Dekretinin 80-ci maddəsi – Podrat Müqavilələri 

hissəsi)1 və ölkə qanunvericiliyində nəzərdə tutulan müvafiq hallardan heç birində olmadığını bəyan 

etməlidir. 

 Kənarlaşdırma üçün səbəblərin olmaması sertifikatı əvəz edən bəyannamə ilə təsdiq edilir (Əlavə 1). 

 Dövlət əmək müqavilələri və əlavə razılaşmalarlarla bağlı normalara riayət etməlidir; 

 İxtisasını təsdiq edən sənədə, iqtisadi-maliyyə potensialına və texniki-peşəkar bacarıqlara malik olduğunu 

bəyan etməlidir. 

 Qeydiyyata alınmaq üçün sorğu verdiyi andan əvvəlki son üç ildə Agentliklə bağladığı müqavilənin 

icrasında müqavilənin ləğvi və yaxud qeyd olunan xidmətin sifarişinin ləğv olunması ilə nəticələnmiş ciddi 

pozuntular və çatışmazlıqlar olmamalıdır. 

Qeyd: Konsorsiumun sorğusu halında həm konsorsium, həm də onun üzvü olan hər bir müəssisəyuxarıda 

qeyd olunmuş tələblərə cavab verməlidir. 

Maddə 4. QEYDİYYAT FORMALARI VƏ ƏRİZƏNİN TƏQDİM EDİLMƏ MÜDDƏTİ 

Təchizaçı siyahısına daxil edilmək üçün baku@ice.it elektron poçt ünvanına mövzu hissəsində “ICE 

Agentliyinin Bakı Ofisinin TƏCHİZATÇILARININ SİYAHISINA QEYDİYYAT” qeyd edərək və aşağıdakı Bakı 

Ofisinin  veb-səhifəsində elektron formatda olan sənədləri əlavə edərək məktub göndərmək lazımdır 

(veb-səhifə və sənədlər üçün link):  

1. Maraqlı tərəfin qeydiyyata alınmaq istədiyi məhsul sektorlarının göstərildiyi Qeydiyyat Blankı;  
2. İqtisadi operatorun tələblərə cavab verdiyini təsdiq edən bəyannaməsi (Əlavə 1); 
3. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti; 
4. Bu qaydaların 5-ci və 6-cı maddələri ilə nəzərdə tutulan əlavə sənədlər; 
5. Ofis şirkətin podrat müqavilələrinin aid olduğu ölkələrdəki operativliyini dəyərləndirmək üçün lazım olan 

əlavə sənədlər tələb edə bilər. 
 
Həmin səhifədə qeydiyyata alınmış operatorların siyahısı var. 
 
Məlumatların doldurulmasında suallar yaranarsa, aşağıdakı ünvana e-mail göndərmək 
mümkündür:baku@ice.it.  
 
1-ci və 2-ci bəndlərdə qeyd olunan sənədlər doldurulmalı, çap edilməli, qanuni təmsilçi tərəfindən 

imzalanmalı və imzalayan şəxsin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti ilə birlikdə əvvəlcə elektron poçt 

vasitəsilə göndərilməli, daha sonra isə onların əsli göndərilməlidir. 

 

Maddə 5. TƏLƏB OLUNAN ƏLAVƏ SƏNƏDLƏR 

                                                             
1 Xüsusən, bu hallarda: A) Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma ilə bağlı səbəblər; B) Vergilərin və ya sosial sığorta haqlarının 

ödənilməməsinə bağlı səbəblər; C) Borcu ödəyə bilməməyinə, maraqların toqquşmasına və ya qeyri-peşəkarlığa bağlı olan 

səbəblər; D) İtaliya qanunvericiliyində nəzərdə tutulan kənarlaşdırma səbəbləri və müqavilənin bağlandığı Ölkənin 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulan ekvivalent hallar. 
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Bu maddədə tələb olunan sənədlər, yuxarıda vurğulandığı kimi, 4-cü maddədə göstərilmiş sənədlərlə 

birlikdə təqdim edilməlidir. 

 

FRİLANSERLƏR(hüquqşünaslar, memarlar, tərcüməçilər): 

- CV 

- Digər qeydiyyat sənədi/fəaliyyət lisenziyası  

FƏRDİ  VƏ KOLLEKTİV MÜƏSSİSƏLƏR: 

- Son üç ildə qeydiyyat üşün sorğu verdiyi sektor üzrə müəssisənin işlər, xidmətlər və təchizat xidməti 

göstərdiyi ən azı iki dövlət və özəl subyektə istinad.  

Müəssisələrin ICE Bakı Ofisi üçün son üç ildə iş, təchizat və digər xidmət göstərdiyi halda, sözügedən 

sənədlərin göndərilməsi zəruri deyil. 

Maddə 6. XÜSUSİ SƏNƏDLƏR 

A01 – “Sərgi stendlərinin təchizati” məhsul qrupu üçün aşağıdakı sənədlər hazırlanmalıdır: 

1. Texniki xüsusiyyətlərin qeyd olunduğu və fotoların əlavə olunduğu, son üç ildə həyata keçirilmiş əsas sərgi 

stendləri işlərinin təqdimatı; əgər sənədlərin həcmi çox böyük olarsa, onları hissə-hissə göndərmək 

mümkündür; 

2. Malik olduğu avadanlığın siyahısı və fabrik və anbarların sahəsi. 

 

Yuxarıda göstərilən məlumatlara əsaən qeydiyyata alınmış şirkət Agentlik tərəfindən elan edilmiş sərgi 

stendlərinin tikilməsi üzrə tenderlərə dəvət olunmaq üçün seçilə bilər. 

Maddə 7. SƏNƏDLƏRİN ARAŞDIRILMASI MÜDDƏTİ 

Təqdim edilmiş sənədlər qəbul olunduğu andan 30 gün müddətində nəzərdən keçirilərək 

qiymələndiriləcək və əgər natamam və ya səhv olarsa, iqtisadi operatora elektron poçt vasitəsilə 

aydınlaşdırma/əlavə etmə haqqında sorğu göndəriləcək. 

Maddə 8.REKVİZİTLƏRİN SEÇMƏ ÜSULU İLƏ YOXLANILMASI 

Agentlik yerli qaydalarda yol verildiyi hallarda şirkət tərəfindən təqdim edilmiş hər bir bəyanatın  

doğruluğu seçmə üsulu ilə yoxlamalar aparmağa davam edəcək. Yoxlama prosesinin nəticəsində 

məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunarsa, pozuntunun ağırlığından asılı olaraq şirkətin siyahıdakı yeri 

müvəqqəti olaraq dondurulacaq və ya təchizatçı siyahısından çıxarılacaq. 

Maddə 9. REYESTR MƏLUMATLARINA DƏYİŞİKLİKLƏRİN BİLDİRİLMƏSİ ÖHDƏLİYİ 

Təchizatçılar siyahısına qeydə alınmış subyektlər şirkətin reyestr məlumatlarına daxil edilmiş hər bir 

dəyişiklik və məlumat haqqında ICE Agentliyinə yuxarıda qeyd olunmuş dəyişikliklərin edilməsindən sonra 

30 gün ərzində məlumat verməlidirlər. Əks halda, bu, 12-ci və 13-cü maddələrdə qeyd olunan tədbirlərin 

görülməsinə səbəb ola bilər. 



 
 

Hər bir dəyişiklik dərhal baku@ice.it poçt ünvanına bildirilməlidir. 

Maddə 10. TƏCHİZATÇILARIN SİYAHISININ DÖVRİ YENİLƏNMƏSİ 

ICE Agentliyinin təchizatçı siyahısı ildə ən azı bir dəfə yenilənəcək. Məsul ofis siyahıda olan 

operatorlardan, onların qeydiyyat mərhələsində hüquqi ünvan bölməsində göstərdiyi e-mail ünvanına 

məktub yazaraq məlumatların yenilənməsini tələb edəcək. 

Təchizatçı elektron məktubu aldığı anda tələb olunan yeniliklər barədə məlumat verməlidir. Məlumatların 

yenilənməsi haqqında sorğunun alınmasından 30 gün ərzində cavab verilməsə, şirkətin tender 

prosedurları zamanı seçilməməsinə səbəb olacaq.  

Maddə 11. QEYDİYYATDAN KEÇMİŞ TƏCHİZATÇILARIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

ICE Agentliyinə hər hansı mal, xidmət və ya işin təchiz edilməsi həvalə olunan təchizatçılar Prosedur üzrə 

YeganəMəsul Şəxs və Səlahiyyətliİşçi tərəfindən qiymətləndiriləcək. Qiymətləndirmə 1-dən 5-ədək 

ballarla ifadə olunur (1 – çox aşağı, 2 – aşağı, 3 – kafi, 4 – yaxşı, 5 - əla).  Hər bir təchizat növü üçün fərqli 

qiymətləndirmə elementləri nəzərdə tutulur (yalnız texniki deyil, eyni zamanda, məsələn, təhvil verilmə 

müddəti, təqdim edilmiş mal/xidmətin uyğunluğu, aşağı keyfiyyətli xidmət faizi, problemlərin həlli). 

Daha sonra qiymətləndirmə Bakı Ofisi tərəfindən təkrarən nəzərdən keçirilir. Bu Ofis hər bir müqavilə 

üçün dəyərləndirilmiş müxtəlif elementlərə nəzərən gələcək seçimlərdə istifadə olunması üçün orta 

qiymət çıxarır. 

Bundan əlavə, təchizatçı Ofis ilə birdən çox müqavilə imzalayarsa, onlar əlavə olaraq nəzərdən keçiriləcək 

və bunun əsasında orta nəticə çıxarılacaq.   

Operator qiymətləndirmə cədvəlinin surətinin ona təqdim edilməsini tələb edə bilər.  

Maddə 12. QEYDİYYATIN DONDURULMASI 

Operatorun Təchizatçılar Siyahısında qeydiyyatı təchizatçıya 3-dən aşağı orta qiymət verildiyi halda, altı 

aydan az və bir ildən çox olmayan müddətə dondurula bilər. 

Operatorun qeydiyyatı, həmçinin, şirkətə dair qeydiyyat məlumatlarına edilmiş dəyişikliklər barədə 

verilmiş məlumatda çatışmazlıq aşkar olunarsa, təchizatçı ilə ICE Bakı Ofisi arasında məhkəmə proseduru 

və/və ya arbitraj proseduru gedirsə (prosesin sonuna qədər), və əgər təchizatçı işin təhvilində gecikməyə, 

müqavilənin icrasının mənfi nəticələnməyinə yol verdiyini boynuna alarsa, təchizatçı müqavilədə nəzərdə 

tutulan və ona həvalə olunan öhdəlikləri müvəqqəti olaraq icra edə bilmirsə, dondurula bilər. 

Qeydiyyatın dondurulmasıqərarı ICE Bakı Ofisinin Direktoru tərəfindən qəbul edilir vəgöstərilmiş 

müddətin sonunda maraqlı şəxs dondurulmaya səbəb olmuş halların aradan qaldırıldığını yazılı şəkildə 

sübut edərsə, ləğv oluna bilər. Əgər həmin halların aradan qaldırılmadığı sübut olunarsa, şirkət siyahıdan 

çıxarılır. 

Maraqlı şəxsə dondurulma haqqında elektron poçt vasitəsilə məlumat veriləcək. 
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Maddə 13. SİYAHIDAN ÇIXARILMA 

Təchizatçı aşağıdakı hallarda Təchizatçılar Siyahısından çıxarılır: 

1. Bu qaydaların 3-cü maddəsində qeyd olunan hallardan biri ilə uyğunsuzluq olarsa; 

2. Təchizatçı birdən çoxtəchizat işinə/xidmətə aid olan qiymətləndirmədə 3-cü səviyyəyə çatmırsa; 

3. Əgər qeydiyyata alınmış subyektin dondurulmaqərarı ləğv olunmamışdırsa və ya 3 il ərzində ən azı 3 dəfə 

qeydiyyatı dondurulmuşdursa; 

4. Əgər İtaliyanın digər Dövlət Orqanlarıtərəfindən tenderlərdən kənarlaşdırılıbsa; 

5. Müqavilə öhdəliklərinin təkrarən yerinə yetirilməməsində günahkardırsa;  

6. Müqavilə bağlamasına maraqlanmadığını bildirmiş və bununla bağlı  qərarını dəyişməmişdirsə (iki ildə 

qiymət təklifi sorğularının ən azı üçünə heç bir əsas gətirmədən cavab verməmişdirsə); 

7. Əgər məlumatların yenilənməsi ilə bağlı illik sorğuya iki il ərzində cavab verməmişdirsə; 

8. Qeydiyyata alınandan sonra operatorun göstəricilərinin siyahıya əlavə olunmaq üçün daha etibarlı 

olmadığı təsdiqlənərsə. 

Maraqlı tərəfə siyahıdan çıxarılması haqqında elektron poçt vasitəsilə məlumat veriləcək.  

Siyahıdan çıxarılma haqqında qərar ICE Bakı Ofisinin Direktoru tərəfindən qəbul edilir. 

6-cı və 7-ci hallarda siyahıdan çıxarılmış subyektin müvafiq qərarın qəbul edilməsi tarixindən 2 ildən az 

olmayan müddət bitdikdən sonra yeni qeydiyyat üçün ərizə təqdim etmək hüququ var.  

 

Maddə 14. PROSEDURLARDA İŞTİRAK – QEYDƏ ALINMIŞ OPERATORLARIN SEÇİLMƏSİ 

İştirak üçün dəvət olunacaq təchizatçıların seçimində ICE Agentliyi – Bakı Ofisi İtaliya, mümkün olduğu 

qədər,  Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirliyinin 2 noyabr 2017-ci il tarixli 192 nömrəli Qərarında, 

50/2016 nömrəli Qanunvericilik Dekretində qeyd olunan göstərişlərə, həmçinin giriş hissəsində 

vurğulanan, Dövlət Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Təşkilatının (ANAC) 4 nömrəli Göstərişlərinə əsaslanır.  

ICE Agentliyi – Bakı Ofisi aşağıdakıların nəzərə alındığı qiymətləndirməyə əsasən, qeydə alınmış 

subyektləri dəvət edə bilər: 

 Şirkətin potensialı/professional bacarıqlar; 

 Tender zamanı dəvətnamələrin eyni məhsul kateqoriyası üzrə Siyahıda qeydiyyata alınmış eyni 
operatorlara deyil, hər dəfə fərqli operatorlara göndərilməsi; 

 11-ci maddədə göstərilən qiymətləndirilmə; 

 Bir kateqoriyada qeydə alınmış operatorların sayı; 

 Qüvvədə olan digər müqavilələrin mövcudluğu və artıq göstərilmiş xidmətin keyfiyyəti; 

 Daha öncə göndərilmiş dəvətnamələrin cavablandırılmaması; 

 Bəzi hallarda xüsusi keyfiyyətlərə malik olma (texniki-peşəkar və iqtisadi-maliyyə). 
 
Siyahıda qeydiyyat dəvətnamələrin avtomatik olaraq göndərilməsi üçün əsas deyil.  

 
 



 
 

 
Maddə 15. FƏRDİ MƏLUMATLARIN İSTİFADƏSİ 

 
Agentliyin sahib olduğu bütün məlumatlar, bu qaydaların həyata keçirilməsi zamanı yalnız qanunla icazə 
verilən məqsədlər üçün və fərdi məlumatların müdafiəsinə dair qüvvədə olan qanunvericilikdə nəzərdə 
tutulan müddəalara əsasən toplanacaq və istifadə olunacaq. 
 
Əgər bu Qaydaların məzmunu qanunvericiliyin və ya qaydaların sonradan qəbul edilən, icbari 
müddəlarına zidd olarsa, Qaydaların müddəaları əvəz olunmalı, onlara dəyişiklik edilməli, ləğv olunmalı və 
ya avtomatik olaraq tətbiqi dayandırılmalıdır. 
 
 

Bakı, 19 fevral 2019 


