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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 19-cu və 32-ci 

bəndlərini rəhbər tutaraq, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 4 mart 

tarixli 158-VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun 

tətbiqini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 

1. Müəyyən edilsin ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununun 1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

səlahiyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir. 

2. “Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının 

mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınması Qaydası” 

təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: 

3.1. bu Fərmanın 2-ci hissəsi ilə təsdiq edilən “Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) 

tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri 

hesabına satın alınması Qaydası”nın 3.1.1-ci yarımbəndinə uyğun olaraq, satınalan 

təşkilatların ərzaq məhsullarına tələbatı barədə məlumatların formasını bir ay müddətində 

müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

3.2. həmin Qaydanın 3.1.2-ci yarımbəndinə uyğun olaraq, satın alınması nəzərdə 

tutulan ərzaq məhsulları, həmin məhsulların qiymətləri və satınalma şərtləri (o cümlədən, 

satınalma dövriliyi) barədə elanın formasını bir ay müddətində müəyyən edib Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

3.3. həmin Qaydanın 3.9-cu bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Kənd 

Təsərrüfatı Nazirliyi ilə tədarük və təchizat agenti arasında, satınalan təşkilatlarla tədarük 

və təchizat agenti arasında və tədarük və təchizat agenti ilə ərzaq məhsullarının istehsalçıları 

və ya satıcıları arasında bağlanılan müqavilələrin nümunəvi formalarını bir ay müddətində 

müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

3.4. həmin Qaydanın 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq, satınalan təşkilatlarla tədarük və 

təchizat agenti arasında, tədarük və təchizat agenti ilə ərzaq məhsullarının istehsalçıları və 

ya satıcıları arasında bağlanılan müqavilələr barədə məlumat formasını bir ay müddətində 

müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

3.5. Azərbaycan Respublikası qanunlarının və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

aktlarının “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

http://e-qanun.az/framework/32560
http://e-qanun.az/framework/32560


dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması 

ilə bağlı təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə 

təqdim etsin; 

3.6. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının həmin 

Qanuna uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının 

Prezidentinə məlumat versin; 

3.7. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının həmin Qanuna 

uyğunlaşdırılmasını nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində 

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin; 

3.8. həmin Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

4. “Aqrar tədarük və təchizat” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti:i 

4.1. bu Fərmanın 2-ci hissəsi ilə təsdiq edilən “Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) 

tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri 

hesabına satın alınması Qaydası”na uyğun olaraq “Satınalan təşkilatların ərzaq 

məhsullarına tələbatı” elektron portalını Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyi ilə birlikdə yaratsın və onun istifadəyə verilməsini iki ay 

müddətində təmin etsin; ii 

4.2. bu Fərmanın 2-ci hissəsi ilə təsdiq edilən “Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) 

tərəfindən ərzaq məhsullarının mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri 

hesabına satın alınması Qaydası”nın müddəalarının və “Satınalan təşkilatların ərzaq 

məhsullarına olan tələbatı” elektron portalının iş prinsipinin izahı ilə bağlı mütəmadi olaraq 

kütləvi informasiya vasitələrində məlumat verilməsini, habelə sosial reklamların 

hazırlanmasını və yayılmasını təmin etsin. 

5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Fərmanın 2-ci hissəsi ilə təsdiq 

edilən “Dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri) tərəfindən ərzaq məhsullarının 

mərkəzləşdirilmiş qaydada dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına satın alınması 

Qaydası”nın 3.3-cü bəndinə uyğun olaraq, satınalan təşkilatlar üzrə ərzaq məhsullarının 

dəyərinin satınalan təşkilatlara ayrılması barədə məlumatın formasını bir ay müddətində 

müəyyən etsin. 

6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının normativ hüquqi aktlarının və normativ xarakterli aktların “Dövlət 

satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılmasını təmin edib 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin. 
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