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1.

Bu göstərici Dünya İqtisadi
Forumunun “Ölkənizdə
korporativ fəaliyyəti necə
19-cu yer,
xarakterizə edirsiniz?”
62 bal
sorğusu əsasında müəyyən
olunur. Cavab 1-7 bal üzrə
qiymətləndirilir [1 = bir neçə
biznes qrupu üstünlük təşkil
edir; 7 = bir çox firma
arasında yayılmışdır].

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurum tərəfindən
müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən həmin quruma zəruri dəstəyin göstərilməsi:

1. Təbii
inhisar
subyektləri
tərəfindən
öz
fəaliyyətlərində qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsi üzrə
təhlillərin aparılması, nəticəsindən asılı olaraq müvafiq
tədbirlərin görülməsi və təkliflərin hazırlanaraq
aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi;
2. İnhisarçılıq fəaliyyətinin və haqsız rəqabətin
qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və aradan
qaldırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi;
3. Bazarda hökmran mövqe tutan təsərrüfat
Bu göstərici Dünya İqtisadi
subyektlərinin süni qıtlıq yaratmaq və yaxud qiymətləri
Forumunun aşağıdakı
artırmaq məqsədilə istehsalın həcmini dəyişdirməsi və
sorğusu üzrə 3 komponentin
7.03 Xidmət 36-cı yer,
yaxud əmtəələri dövriyyədən çıxarması, digər
orta göstəricisi əsasında
sahələri üzrə
72 bal
təsərrüfat subyektlərinin bazara daxil olmasına və ya
hesablanır: “Ölkənizdə
rəqabət
aşağıdakı xidmətlərin təminatı bazarı tərk etməsinə əsassız maneələr yaratması,
bazarda əlavə üstünlük əldə etmək məqsədilə
nə dərəcədə rəqabətlidir: (a)

İqtisadiyyat Nazirliyi
(Antiinhisar və
Mütəmadi İstehlak Bazarına
Nəzarət Dövlət
Xidməti - AİBNDX)

Şahin
Nağıyev,
Xamis
Seyranov

peşəkar xidmətlər (hüquqi
xidmətlər, mühasibat uçotu,
mühəndislik və s.); (b)
pərakəndə xidmət; (c) şəbəkə
sektoru (telekommunikasiya,
kommunal xidmətlər, poçt,
nəqliyyat və s.)? Cavab 1-dən
(rəqabətli deyil) 7-yə (yüksək
rəqabətlidir) qədər dəyişir.

2.

12.09
Alıcıların
istehlakçılıq
meyarları

Dünya İqtisadi Forumunun
“Sizin ölkənizdə alıcılar
satınalma qərarları qəbul
18-ci yer,
edərkən nəyə əsaslanırlar?”
59,1 bal
sorğusuna alıcının cavabı
[1=yalnız ən aşağı qiymətə
əsaslanır, 7= yaxşı keyfiyyət
göstəricisinə əsaslanır].

qiymətlərlə manipulyasiya etməsi (qiymətlərin
artırılması, azaldılması və ya bir səviyyədə
saxlanılması) kimi qadağan olunmuş fəaliyyətinin
vaxtında müəyyən edilməsi üçün istehlak bazarında
qiymət monitorinqlərinin aparılması və nəticələrə
uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi;
4. Haqsız rəqabətin əlamətləri barədə istehlakçıların
və sahibkarlıq subyektlərinin məlumatlandırılması və
onların haqsız rəqabətin qarşısının alınmasında
iştiraka təşviq edilməsi.
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurum tərəfindən
müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən həmin quruma zəruri dəstəyin göstərilməsi:

Araz Əliyev,

Vəli
1. İstehlakçı hüquqları barədə istehlakçıların və
İqtisadiyyat Nazirliyi
Mütəmadi
Məmmədov,
sahibkarların maarifləndirməsi işlərinin aparılması;
(AİBNDX)
2. İstehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar
Yusif
daxil olmuş müraciətlərə mövcud qanunvericiliyin
Hüseynov
tələblərinə uyğun baxılması.

Qlobal İnnovasiyalar İndeksi
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən
müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:

3.

Dünya İqtisadi Forumunun
“Ölkənizdə daxili bazarda
4.3.2. Yerli 103-cü yer, rəqabət nə dərəcədə
rəqabətin
61,3 bal intensivdir?” sorğusu
intensivliyi
əsasında hesablanır [1=heç
intensiv deyil, 7= yüksək
intensivlik var].

Şahin
1. Yerli bazarlara müvafiq mal (iş və xidmət) növü üzrə
Nağıyev,
yeni iştirakçılarının daxil olması prosedurlarının 01.06.2021
Namiq
təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanaraq
İqtisadiyyat Nazirliyi
Rzayev,
aidiyyəti üzrə təqdim olunması;
(AİBNDX),
2. Bu alt-indikator üzrə Azərbaycanla bağlı
Ədliyyə Nazirliyi, Adil Əliyev,
göstəricilərin
müvafiq metodologiyanın tələbləri
Mərkəzi Bank,
baxımından araşdırılması, hesabatdakı göstəricilərin
Samir
sahibkarlıq
mövcud vəziyyətə görə müqayisəli qiymətləndirilməsi 01.04.2021 fəaliyyəti növlərinə İsmayılov,
və qeyd olunan göstəricilərin yaxşılaşdırılmasına dair
lisenziya verən
Rəşad
təkliflərin hazırlanaraq aparılmış qiymətləndirmənin
digər orqanlar
Qarayev,
nəticələrini özündə əks etdirən hesabatla birlikdə
Komissiyaya təqdim edilməsi;
Zaur
3.
Yerli
rəqabətin
intensivliyinin
artırılması
Nuruyev
istiqamətində görülmüş işlərə dair məlumatların KİV
Hər rüb
və sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılmasının təmin
olunması.
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Doing Business Hesabatı

4.

Bu yeni indikator
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə
standartlaşdırılmış fərziyyələr işçi qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
(sorğu anketinin 1-ci
1. Dövlət satınalmalarına dair “Doing Business” komandasının hazırladığı hesabatdakı 1-ci
hissəsindəki) əsas
mərhələnin 8-ci (“Podratçının işlərə başlamazdan əvvəl digər qurumlardan icazələri/rəyləri əldə
etməsi”) və 9-cu (“Podratçının işlərə başlamaq üçün bildiriş əldə etməsi”) prosedurları ilə əlaqədar
götürülməklə, hər bir ölkədə
aşağıdakı tədbirlərin görülməsi:
satınalma prosesinin hər 2
1.1.
Qeyd olunan proseduralardan irəli gələrək
mərhələsində (“Təkliflərin
Əhməd
“Dövlət
satınalmaları
haqqında”
Azərbaycan
İqtisadiyyat Nazirliyi Həsənov,
cəlb edilməsi (“Bidding
Respublikası Qanununun (bundan sonra - Qanun) 01.03.2021
(AİBNDX),
phase”)” və “Müqavilənin
daha
da təkmilləşdirilməsinə
dair
təkliflərin
Ədliyyə Nazirliyi
idarəedilməsi (“Contract
Adil Əliyev
hazırlanaraq Komissiyaya təqdim olunması
management phase”)”)
Ədliyyə Nazirliyi,
mövcud prosedurların sayını
İqtisadiyyat Nazirliyi
və müddətini, habelə ölkədə
(AİBNDX),
dövlət satınalmaları üzrə
Fövqəladə Hallar
qanunvericilik bazasını
Nazirliyi, Ekologiya
1.2. Tender müqaviləsinin icrasına başlanması üçün
(“Regulatory framework
və Təbii Sərvətlər
111-ci yer,
müvafiq
qurumlardan
icazələrin
(razılıqların)
index”) qiymətləndirir.
Nazirliyi, Səhiyyə Adil Əliyev,
755 gün
alınmasının tələb olunması ilə bağlı aidiyyəti sahəvi
Nazirliyi,
Energetika
Dövlət
qanunvericilik aktlarının nəzərdən keçirilməsi, həmin
Dövlət
satınalmaları
Nazirliyi,
Dövlət
satınalmaları 39-cu yer,
icazələrin (razılıqların) siyahısının hazırlanması 15.04.2021
Əhməd
indikatoru üzrə məlumatlar
Şəhərsalma
və
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(sahənin və icazə verən qurumun adı göstərilməklə)
Həsənov
Arxitektura Komitəsi,
prosedur inzibati və satınalma
və zərurət yarandıqda həmin sənədlərdə müvafiq
Bakı Şəhər İcra
qanunvericiliyi sahəsində
dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı təkliflərin adıçəkilən
Hakimiyyəti,
təcrübəsi olan hüquqşünaslar siyahı ilə birlikdə Komissiyaya təqdim olunması
“Azərsu”
ASC,
və inşaat/mühəndislik
“Azərişıq”
ASC,
firmaları tərəfindən
“Azəriqaz”
İB,
cavablandırılan sorğular
digər aidiyyəti
vasitəsilə əldə edilir və yerli
dövlət qurumları
qanunların, habelə normativ
1.3. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 1.2-ci bəndi üzrə hazırlanan siyahı əsasında aidiyyəti
aktların təhlili əsasında
qurumlara icazə və ya razılıqla bağlı sorğuların elektron formada göndərilməsi və cavabların elektron
yoxlanılır.
formada alınması (bundan sonra - sorğuların elektron mübadiləsi) üçün aşağıdakı tədbirlərin
Dövlət satınalmaları üzrə
ölkələrin reytinqi ehtimal
məbləği 2,5 milyon dollar olan
20 kilometr uzunluğunda yol
infrastrukturu işlərinin satın
alınması nümunəsi üzrə

görülməsi:
1.3.1. Aidiyyəti normativ hüquqi aklarda sorğuların
Əhməd
elektron mübadiləsilə bağlı dəyişikliklərin edilməsinə
İqtisadiyyat Nazirliyi
Həsənov,
dair təkliflərin (müvafiq müddətdə rəy bildirilmədikdə,
(AİBNDX),
01.06.2021
iradların olmaması və sorğunun razılaşdırılmış hesab
Ədliyyə Nazirliyi
olunması prezumpsiyasının tətbiqi) hazırlanaraq
Adil Əliyev
Komissiyaya təqdim olunması
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bütün satınalma
mərhələlərinin ümumi icra
müddətinin (gün) sayı
əsasında müəyyən olunur.

İqtisadiyyat Nazirliyi
Əhməd
(AİBNDX),
Həsənov,
Vətəndaşlara
1.3.2. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının
Xidmət və Sosial
Fariz
(bundan sonra - portal) tərkibində Sorğuların Elektron 01.10.2021
İnnovasiyalar üzrə
Mübadiləsi alt-sisteminin yaradılması
Cəfərov
Dövlət Agentliyi VXSİDA, aidiyyəti
dövlət qurumları
1.4. Qanunun tələblərinə uyğun olaraq müqavilənin
Əhməd
icrasına başlama tarixi, habelə tələb olunduğu halda
İqtisadiyyat Nazirliyi
Həsənov,
əldə edilmiş icazələr (razılıqlar) barədə bildirişin
(AİBNDX),
01.04.2021
formasının müəyyən edilməsi və adıçəkilən bildirişin
Ədliyyə Nazirliyi
podratçıya təqdim olunması qaydasının təsdiq
Adil Əliyev
olunması
2. Aşağıdakı istiqamətlərdə qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi, həmin dəyişikliklərin izah olunması
və kommunikasiyasının aparılması ilə əlaqədar qeyd olunan tədbirlərin görülməsi:
- ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi;
- tender komissiyasının formalaşdırılması, habelə fəaliyyəti ilə bağlı prosedurlar;
- zərflərin açılması proseduruna dair müddət tələbləri;
- tender prosedurları, o cümlədən təkliflərin qiymətləndirilməsinə dair müddət tələbləri;
- tender təklifinin kənarlaşdırılması ilə bağlı tələblər;
- satınalan təşkilat tərəfindən icazələrin (razılıqların) müqavilənin icrasına başlanana qədər əldə
olunması;
- kotirovka və təkliflər sorğusu prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün müddət tələbləri;
- kotirovka sorğusu prosedurunun elektronlaşdırılması;
- satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi təminatının qüvvədə olma müddətinin, habelə işlərin
yoxlanması zamanı satınalan təşkilatla podratçı arasında icra olunmuş işlər üzrə razılığın əldə oluna
bilməməsi məsələsinin tənzimlənməsi;
- satınalan təşkilatla malgöndərənin (podratçının) satınalma prosedurları üzrə xərclərinin azaldılması;
- dövlət satınalma prosesinin təkmilləşdirilməsinin digər istiqamətləri.
2.1. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2-ci
İqtisadiyyat Nazirliyi
Əhməd
bəndində qeyd olunan istiqamətlər üzrə təhlillərin və
(AİBNDX),
Həsənov,
müzakirələrin aparılması, Qanunda dəyişikliklərin 01.03.2021
Ədliyyə Nazirliyi
edilməsinə dair müvafiq təkliflərin hazırlanaraq
Adil Əliyev
Komissiyaya təqdim edilməsi
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2.2.
Satınalma prosedurunun qanunvericiliyin
tələblərinə uyğun şəkildə ardıcıl həyata keçirilməsini
təmin etmək məqsədilə “Dövlət satınalmaları”
indikatorunun prosedurları üzrə aşağıdakı tələblərə
cavab verən təqdimatların hazırlanması və
İqtisadiyyat Nazirliyi
Əhməd
Komissiyanın Katibliyi ilə razılaşdırılması:
(AİBNDX),
Həsənov,
- müvafiq dizayn əsasında hazırlanmalı;
15.03.2021 İqtisadi İslahatların
Təhlili və
- geniş formatda olacaq 1-ci təqdimatda hər bir
Rəşad
Kommunikasiya
prosedur üzrə prosedurun adı, müddəti, sərf olunan
Hüseynov
Mərkəzi - İİTKM
vaxt, hüquqi baza, məsuliyyət, yeni dəyişikliklər ayrıca
qeyd olunmalı;
- buklet formatında olacaq 2-ci təqdimatda bütün
prosedurların adı və vaxtı, yeni dəyişikliklər
müqayisəli göstərilməli (əvvəl/sonra).
2.3. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.2-ci
Əhməd
bəndi üzrə hazırlanan təqdimatların ingilis və rus 01.04.2021
İqtisadiyyat Nazirliyi Həsənov,
dillərinə tərcümə olunaraq yayılması, habelə 1-ci
(tərcümə)
geniş təqdimatın satınalan təşkilatlar, sahibkarlar,
(AİBNDX),
aparıcı konsaltinq şirkətləri, biznes assosiasiyaları və
İİTKM
Rəşad
digər təşkilatlarla keçirilən görüşlərdə əsas sənəd kimi Mütəmadi
Hüseynov
istifadə olunması
2.4. Satınalan təşkilatlar üçün onlayn təlimlərin keçirilməsi, onlara qanunvericilikdəki yeniliklər və
qanunvericiliyin tələblərinin izah olunması ilə bağlı aşağıdakı tədbirlərin görülməsi:
2.4.1. Satınalan təşkilatların fəaliyyət sahələri və digər
xarakterik cəhətlərinə görə qruplaşdırılması, hər bir
təşkilat üzrə koordinator kimi aşağıdakı vəzifələri
yerinə yetirəcək məsul şəxslərin müəyyən edilməsi və
növbəti dövrlərdə istifadə üçün məlumat bazasının
yaradılması:
İqtisadiyyat Nazirliyi Əhməd
- dövlət satınalması üzrə qanunvericilik sahəsində
Həsənov,
(AİBNDX),
əlaqələndirmə və koordinasiya işlərinin təşkili və icra 15.03.2021
İİTKM,
edilməsi;
bütün aidiyyəti
Rəşad
qurumlar
Hüseynov
- yeniliklərin satınalan təşkilat daxilində yayılması;
- satınalan təşkilatın aidiyyəti şəxsləri üçün təlimlərin
keçirilməsi;
- müvafiq sahədə yaranan sualların cavablandırılması
və ya müvafiq cavabın alınması üçün aidiyyəti
qurumla (AİBNDX) əlaqələndirmənin təmin olunması;
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- aidiyyəti qurumdan (AİBNDX) daxil olan
müraciətlərin operativ cavablandırılması və ya
satınalan
təşkilatda
aidiyyəti
üzrə
istiqamətləndirilməsi.
2.4.2. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.4.1-ci
bəndi üzrə müəyyən olunan koordinatorların sualları
İqtisadiyyat Nazirliyi
və müraciətlərinin operativ cavablandırılması üçün ən
(AİBNDX),
azı iki məsul şəxsin ayrılması, birbaşa qaynar xətlərin
15.03.2021
İİTKM,
müəyyən edilməsi (portalın əlaqə bölməsindəki
bütün
aidiyyəti
telefon nömrələrini yeniləməklə), bu barədə
qurumlar
məlumatın koordinatorlara çatdırılması və portalda
yerləşdirilməsi
05.04.2021
07.04.2021
09.04.2021
13.04.2021 İqtisadiyyat Nazirliyi
2.4.3. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.4.1-ci 15.04.2021
(AİBNDX),
bəndi üzrə aparılan qruplaşma əsasında aidiyyəti
Hər rüb
İİTKM,
koordinatorlar
və
satınalan
təşkilatın
digər
(zərurət
bütün
aidiyyəti
əməkdaşları üçün onlayn təlimlərin keçirilməsi
əsasında
qurumlar
müvafiq
ardıcıllıqla
görüşlərin
keçirilməsi)

Əhməd
Həsənov,
Rəşad
Hüseynov

Əhməd
Həsənov,
Rəşad
Hüseynov

2.5. Qanunvericilikdəki dəyişikliklər əsasında portalın
Əhməd
“Tez-tez verilən suallar” bölməsindəki məlumatların
İqtisadiyyat Nazirliyi
15.03.2021
Həsənov
yenilənməsi və ictimaiyyətə daha geniş məlumatların
(AİBNDX)
çatdırılması üçün əlavə sual-cavabların daxil edilməsi
2.6. Qanunvericilikdəki dəyişikliklər nəzərə alınmaqla
Əhməd
portalın “Video təlimat” bölməsindəki materialların
İqtisadiyyat Nazirliyi
15.03.2021
nəzərdən keçirilməsi və zərurət yarandıqda müvafiq
(AİBNDX)
Həsənov
dəyişikliklərin aparılması
2.7. Sahibkarlar üçün onlayn təlimlərin keçirilməsi və qanunvericilikdəki yeniliklər və qanunvericiliyin
tələblərinin izah olunması ilə bağlı aşağıdakı tədbirlərin görülməsi:
Natiq
İqtisadiyyat Nazirliyi
Həsənov,
(Kiçik
və
Orta
2.7.1. Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyət sahələri və
Biznesin İnkişafı
digər xarakterik cəhətlərinə görə qruplaşdırılması və
Əhməd
15.03.2021
onlayn təlimlərdə iştirak edəcək nümayəndələrin
Agentliyi-KOBİA,
Həsənov,
müəyyən olunması
AİBNDX),
Rəşad
İİTKM
Hüseynov
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2.7.2. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.7.1-ci
bəndi üzrə müəyyən olunan sahibkarların sualları və
İqtisadiyyat Nazirliyi
müraciətlərinin operativ cavablandırılması üçün məsul
15.03.2021 (AİBNDX, KOBİA),
şəxsin ayrılması, ayrıca birbaşa
qaynar xəttin
İİTKM
müəyyən edilməsi, bu barədə məlumatın sahibkarlara
çatdırılması və portalda yerləşdirilməsi
06.04.2021
08.04.2021
09.04.2021
12.04.2021
2.7.3. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.7.1-ci 14.04.2021
İİTKM,
bəndi üzrə aparılan qruplaşma əsasında aidiyyəti
Hər rüb İqtisadiyyat Nazirliyi
sahibkarların nümayəndələri üçün onlayn təlimlərin
(zərurət
(AİBNDX, KOBİA)
keçirilməsi
əsasında
müvafiq
ardıcıllıqla
görüşlərin
keçirilməsi)

2.7.4. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.4.3-cü
və 2.7.3-cü bəndləri üzrə keçirilən onlayn təlimlər
barədə məlumatların, habelə bu Fəaliyyət Planının
4-cü bölməsinin 2.2-ci bəndi üzrə hazırlanan 2-ci
buklet formatlı təqdimatın KİV-də və sosial
şəbəkələrdə yayımlanmasının təmin edilməsi

İİTKM,
Mütəmadi İqtisadiyyat Nazirliyi
(AİBNDX)

2.7.5. Dövlət satınalmaları üzrə sahibkarlıq
subyektlərinin məlumatlılığının müəyyən edilməsi
məqsədilə sorğuların keçirilməsi və nəticələrinin təhlil
edilməsi, bu barədə hesabatın Komissiyaya təqdim
olunması

Hər rüb

İİTKM,
İqtisadiyyat Nazirliyi
(AİBNDX, KOBİA)

Hər ay

İİTKM,
İqtisadiyyat Nazirliyi
(AİBNDX, KOBİA)

2.7.6. Dövlət satınalmaları üzrə qanunvericilikdə
aparılan son dəyişikliklərin Azərbaycanda biznes
mühitinə müsbət təsiri, bu sahədə rəqabətin və
şəffaflığın daha da artırılması və sahibkarlara
yaradılmış geniş imkanlar mövzusunda dövlət
qurumları, sahibkarlıq subyektləri və aparıcı
konsaltinq şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə
KİV-də müzakirələrin və çıxışların təşkil edilməsi

Natiq
Həsənov,
Əhməd
Həsənov,
Rəşad
Hüseynov
Natiq
Həsənov,
Əhməd
Həsənov,
Rəşad
Hüseynov

Rəşad
Hüseynov,
Əhməd
Həsənov
Rəşad
Hüseynov,
Əhməd
Həsənov

Rəşad
Hüseynov,
Əhməd
Həsənov

7

2.8. Aparıcı konsaltinq şirkətləri, biznes assosiasiyaları və digər təşkilatların nümayəndələri ilə onlayn
görüşlərin keçirilməsi, qanunvericilikdəki yeniliklər və qanunvericiliyin tələblərinin izah olunması və bu
sahədə müzakirələrin aparılması ilə bağlı aşağıdakı tədbirlərin görülməsi:
2.8.1. Aparıcı konsaltinq şirkətlərinin, biznes
assosiasiyalarının və digər təşkilatların (sorğuda
iştirak edən şirkətlər) fəaliyyət sahələri və digər
İİTKM,
xarakterik cəhətlərinə görə qruplaşdırılması (aparıcı
15.03.2021 İqtisadiyyat Nazirliyi
biznes assosiasiyasının (AMCHAM) yaxından iştirakı
(AİBNDX)
ilə)
və
onlayn
təlimlərdə
iştirak
edəcək
nümayəndələrin
Komissiyanın
Katibliyi
ilə
razılaşdırmaqla müəyyən olunması
2.8.2. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.8.1-ci
bəndi üzrə müəyyən olunan nümayəndələrin sualları
İqtisadiyyat Nazirliyi
və müraciətlərinin operativ cavablandırılması üçün
15.03.2021
(AİBNDX),
məsul şəxsin ayrılması, birbaşa qaynar xəttin
İİTKM
müəyyən edilməsi, bu barədə məlumatın həmin
nümayəndələrə çatdırılması
2.8.3. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.8.1-ci
bəndi üzrə aparılan qruplaşma əsasında aidiyyəti
nümayəndələrlə
birlikdə
(aparıcı
biznes
assosiasiyasının (AMCHAM) yaxından iştirakı ilə)
aşağıdakı məsələləri əhatə edən onlayn görüşlərin
keçirilməsi:
- dövlət satınalma prosesi üzrə ən son dəyişikliklər və
qanunvericiliyin tələblərinin əyani şəkildə izah
olunması;
- dövlət satınalmalarına dair “Doing Business”
komandasının hazırladığı hesabatdakı məlumatlarda
olan yanlışlıqlara xüsusi diqqətin yetirilməsi və bu
məsələlərin
qanunvericiliklə
tənzimləndiyi
müddəaların qeyd olunması;
- portalın geniş imkanlarının əyani nümayiş olunması;
- iştirakçıların qarşılaşdıqları problemlərin müəyyən
olunması və bu sahədə izahların verilməsi.

01.04.2021
02.04.2021
03.05.2021
05.05.2021
Hər rüb

Rəşad
Hüseynov,
Əhməd
Həsənov

Əhməd
Həsənov,
Rəşad
Hüseynov

Rəşad
Hüseynov,
İİTKM,

(zərurət
İqtisadiyyat Nazirliyi
əsasında
(AİBNDX, KOBİA)
müvafiq
ardıcıllıqla
görüşlərin
keçirilməsi)

Əhməd
Həsənov,
Natiq
Həsənov,
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3. Dövlət satınalmalarına dair “Doing Business” komandasının hazırladığı hesabatdakı 2-ci
mərhələnin 11-ci (“Müqavilə üzrə kiçik dəyişikliklərin tələb olunması halında Satınalan təşkilat
tərəfindən podratçıya əlavə işlərə dair dəyişiklik əmri/qiymətin tənzimlənməsi (variation order/price
adjustment) sənədinin verilməsi”) və 12-ci (“İlkin müqavilə ilə bağlı əlavə işlərin birbaşa seçim
vasitəsilə eyni podratçıya verilməsi”) prosedurları ilə əlaqədar aşağıdakı tədbirlərin görülməsi:
Əhməd
3.1. Qeyd olunan prosedurlardan irəli gələrək
İqtisadiyyat Nazirliyi
Həsənov,
Qanunun daha da təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin 01.03.2021
(AİBNDX),
hazırlanaraq Komissiyaya təqdim olunması
Ədliyyə Nazirliyi
Adil Əliyev
3.2. Qanunun 51.1-ci maddəsinin tələblərinin
pozulması ilə əlaqədar faktların müəyyən edilməsi
məqsədilə 2019-2020-ci illər üzrə aparılan nəzarət
tədbirlərinin nəticələrinin təhlil edilməsi, qeyd olunan
01.04.2021
qanun pozuntusu aşkar edilən hallar və bu hallarla
bağlı görülmüş inzibati tədbirlər barədə hesabatın
(11-ci və 12-ci prosedurlarda qeyd olunan hallar ayrıayrılıqda göstərilməklə) Komissiyaya təqdim olunması

Maliyyə Nazirliyi

Süleyman
Məmmədov

3.3. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 3.2-ci bəndi
üzrə aparılan təhlillər əsasında Qanunun 51.1-ci
Süleyman
Maliyyə Nazirliyi, Məmmədov,
maddəsinin tələblərinə satınalan təşkilatlar tərəfindən
ciddi əməl olunması ilə əlaqədar nəzarət tədbirlərinin 01.05.2021 İqtisadiyyat Nazirliyi
Əhməd
daha da gücləndirilməsi və qabaqlayıcı tədbirlərin
(AİBNDX)
Həsənov
görülməsinə dair təkliflərin hazırlanaraq Komissiyaya
təqdim olunması
3.4. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 3.3-cü
bəndi üzrə hazırlanmış təkliflər əsasında müvafiq 2021-ci ilin
tədbirlərin görülməsi və bu barədə rüblük hesabatın II yarımilliyi
komissiyaya təqdim olunması

Maliyyə Nazirliyi

3.5. Qanunun 51.1-ci maddəsinin tələblərinə satınalan
təşkilatlar tərəfindən ciddi əməl olunması və bu
tələblərin pozulmasına görə nəzərdə tutulan
məsuliyyət tədbirləri, habelə Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyi
01.04.2021
Mülki Məcəlləsinin 422-ci maddəsində nəzərdə
(AİBNDX)
tutulmuş hallar üzrə müqavilənin şərtlərinin
dəyişdirilməsi qaydası barədə satınalan təşkilatlara
bildirişlərin göndərilməsi

Süleyman
Məmmədov

Əhməd
Həsənov
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4.
Qanunun
tələblərinin
pozulmasına
görə
Əhməd
İqtisadiyyat Nazirliyi
Azərbaycan
Respublikasının
İnzibati
Xətalar
Həsənov,
Məcəlləsində məsuliyyətin artırılması və əlavə 01.03.2021
(AİBNDX),
məsuliyyətlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı təkliflərin
Ədliyyə Nazirliyi
Adil Əliyev
hazırlanaraq Komissiyaya təqdim edilməsi
5. Portalın təkmilləşdirilməsi və funksionallığının artırılması ilə bağlı aşağıdakı tədbirlərin görülməsi:
5.1. Dövlət satınalmalarına dair “Doing Business”
komandasının hazırladığı hesabatdakı məlumatlar
əsasında dövlət satınalmaları üzrə vahid internet
VXSİDA,
portalının funksional diaqnostikasının aparılması
01.04.2021 İqtisadiyyat Nazirliyi
(stres-testlərin keçirilməsi), müvafiq funksiyaların
(AİBNDX)
mövcud və işlək vəziyyətdə olmasına dair hesabatın
(müvafiq
linklər
göstərilməklə)
hazırlanaraq
Komissiyaya təqdim olunması
5.2. Portalın fəaliyyətini təkmilləşdirərək satınalma
İqtisadiyyat Nazirliyi
prosedurlarında çevikliyin və şəffaflığın artırılması,
o
cümlədən
ictimai
nəzarət
imkanlarının 01.05.2021
(AİBNDX),
genişləndirilməsi və əyani təlimlərin təşkilinə dair
VXSİDA
təkliflərin hazırlanaraq Komissiyaya təqdim olunması
5.3. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 5.2-ci
İqtisadiyyat Nazirliyi
bəndi üzrə hazırlanmış təkliflər əsasında müvafiq 2021-ci ilin
(AİBNDX),
tədbirlərin görülməsi və bu barədə rüblük hesabatın II yarımilliyi
VXSİDA
Komissiyaya təqdim olunması
5.4. Portala daxil olan zaman istifadəçilərə ilk olaraq
İqtisadiyyat Nazirliyi
bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 2.2-ci bəndi
üzrə hazırlanan təqdimatların təqdim olunması və 15.03.2021
(AİBNDX),
müvafiq materiallara baxıldıqdan sonra portala keçid
VXSİDA
etmək imkanının yaradılması
5.5. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsində qeyd
İqtisadiyyat Nazirliyi
olunan qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər qüvvəyə
01.04.2021
(AİBNDX),
mindikdən sonra portalda müvafiq dəyişikliklərin
İİTKM
aparılması

Fariz
Cəfərov,
Əhməd
Həsənov

Əhməd
Həsənov,
Fariz
Cəfərov
Əhməd
Həsənov,
Fariz
Cəfərov
Əhməd
Həsənov,
Fariz
Cəfərov
Əhməd
Həsənov,
Rəşad
Hüseynov

10

6. Dövlət satınalmalarına dair “Doing Business”
komandasının hazırladığı hesabatda sorğunun
nəticələrinə görə müəyyən edilmiş müqavilələr, o
cümlədən ödənişlərlə bağlı gecikmələrin aşkar
edilməsi üçün 2019-2020-ci illər üzrə satınalmaların
seçmə üsul ilə təhlil edilməsi, qanun pozuntusu aşkar
edilən hallarla bağlı inzibati tədbirlərin görülməsi və bu
barədə rüblük hesabatın Komissiyaya təqdim
olunması

Hər rüb

Maliyyə Nazirliyi

7. Dövlət satınalmalarına dair “Doing Business”
komandasının hazırladığı hesabatda qeyd edilmiş və
mövcud Qanunda irihəcmli dəyişiklik tələb edən
indikatorların, o cümlədən şəffaflıq və intizamlılıq
İqtisadiyyat Nazirliyi
səviyyəsini artıran, dövlət vəsaitindən səmərəli
(AİBNDX),
istifadəni
təmin
edən,
sui-istifadə
hallarını 01.05.2021
Ədliyyə Nazirliyi,
minimallaşdıran, nəzarət imkanlarını genişləndirən,
Maliyyə Nazirliyi
satınalmaların tam elektronlaşmasına keçidi təmin
edən “Dövlət satınalmaları haqqında” yeni qanun
layihəsinin aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi və
razılaşdırılması
8. Bu Fəaliyyət Planının 4-cü bölməsinin 8-ci bəndində
qeyd olunan yeni qanun layihəsi qüvvəyə mindikdən
Müvafiq
sonra sahibkarların, satınalan təşkilatların və qanunlar İqtisadiyyat Nazirliyi
ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün müvafiq qüvvəyə
(AİBNDX),
kommunikasiya strategiyasının (görüşlər, təlimlər, mindikdən
İİTKM
təqdimatlar, bildirişlərin göndərilməsi və s.) sonra 1 ay
hazırlanması və təsdiq edilməsi üçün aidiyyəti üzrə
ərzində
təqdim olunması

Süleyman
Məmmədov

Əhməd
Həsənov,
Adil
Əliyev,
Fikrət
Şirinov

Əhməd
Həsənov
Rəşad
Hüseynov
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