
 
DÖVLƏT SATINALMALARI ÜZRƏ YENİLƏNMİŞ SAZİŞ *  

 

Giriş  
 

Bu Sazişin Tərəfləri (bundan sonra "Tərəflər" adlandırılacaqdır),  

 

Beynəlxalq ticarətin daha geniş liberallaşdırılmasına və genişləndirilməsinə və beynəlxalq 

ticarətin aparılması çərçivəsinin yaxşılaşdırılmasına nail olmaq məqsədilə dövlət satınalmaları 

üçün effektiv çoxtərəfli çərçivəyə ehtiyacın olduğunu qəbul edərək; 

 

Dövlət satınalmalarına dair tədbirlərin yerli təchizatçılara, mal və ya xidmətlərə qoruma təmin 

etmək üçün və ya xarici mal və ya xidmətlər və ya təchizatçılar arasında ayrı-seçkiliyə yol 

vermək üçün hazırlanmamalı, qəbul və tətbiq edilməməli olduğunu qəbul edərək; 

 

Dövlət satınalma sistemlərinin bütünlüyü və təxmin edilə bilənliyinin ictimai resursların effektiv 

və səmərəli idarə edilməsinin, Tərəflərin iqtisadiyyatlarının fəaliyyəti və çoxtərəfli ticarət 

sisteminin fəaliyyətinin tərkib hissəsi olduğunu qəbul edərək; 

 

Bu Saziş çərçivəsindəki prosesual öhdəliklərin, hər bir Tərəfin özəl şəraitini uyğunlaşdırmaq  

üçün kifayət qədər elastik olmalı olduğunu qəbul edərək; 

 

İnkişafda olan ölkələrin, xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf, maliyyə və ticarət 

ehtiyaclarını nəzərə almaq zəruriliyini qəbul edərək; 

 

Dövlət satınalmaları ilə bağlı şəffaf tədbirlərin vacibliyinin, satınalmaların şəffaf və qərəzsiz 

şəkildə həyata keçirilməsinin və Birləşmiş Millətlərin Korrupsiyaya Qarşı Konvensiyası kimi 

tətbiq oluna bilən beynəlxalq alətlərə müvafiq olaraq maraqların toqquşmasının aradan 

qaldırılması və korrupsiyadan yayınmanın vacibliyini qəbul edərək; 

 

Bu Sazişdə nəzərdə tutulan satınalmalar üçün elektron vasitələrin istifadəsinin və təşviqinin 

vacibliyini qəbul edərək; 

 

Bu Sazişə tərəf olmayan ÜTT Üzvləri tərəfindən bu Sazişin qəbul edilməsi və qoşulmasının 

təşviq edilməsi arzu edərək; 

 

Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

 

 

 



 

I Maddə             Anlayışlar  
 

Bu Sazişin məqsədləri üçün:  

(a) kommersiya malları və ya xidmətlər, kommersiya bazarında satılan və ya satışa təqdim 

edilən və adətən qeyri-hökumət məqsədləri üçün qeyri-hökumət alıcıları tərəfindən alınan növ 

mal və ya xidmətlər mənasını verir;  

(b) Komitə, Maddə XXI:1 tərəfindən yaradılmış Dövlət Satınalmaları üzrə Komitə mənasını 

verir; 

(c) tikinti xidməti, Birləşmiş Millətlər Müvəqqəti Mərkəzi Məhsul Təsnifatının (CPC) 51-ci 

Bölməsinə əsasən istənilən yolla mülki və ya tikinti işlərinin həyata keçirilməsini hədəfləyən 

xidmət mənasını verir; 

(d) ölkə, bu Sazişə tərəf olan hər hansı ayrıca gömrük ərazisini əhatə edir. Bu Sazişə Tərəf olan 

ayrıca gömrük ərazisinə münasibətdə Bu Sazişdəki ifadənin "milli" termini ilə ifadə olunduğu 

yerlərdə, bu ifadə, fərqli qayda nəzərdə tutulmamışdırsa, bu gömrük ərazisinə aid olduğu şəkildə 

oxunmalıdır; 

(e) günlər təqvim günləri deməkdir;  

(f) elektron hərrac, təchizatçılar tərəfindən yeni qiymətlərin təqdimatı üçün elektron vasitələrin 

istifadəsini və ya qiymətləndirmə meyarları ilə əlaqəli olan tenderin ölçülə bilən qeyri-qiymət 

elementləri üçün yeni dəyərləri və ya hər ikisini özündə ehtiva edən, tenderlərin sıralanması və 

ya yenidən sıralanması ilə nəticələnən təkrarlanan proses mənasını verir; 

(g) yazılı və ya yazılmış, oxuna, çoxaldıla bilən və daha sonra göndərilə biləcək hər hansı ifadə 

və ya nömrələnmiş ifadə mənasını verir. Bu, elektron şəkildə ötürülmüş və ya toplanmış 

məlumatları əhatə edə bilər;  

(h) məhdud tender, satınalma qurumunun öz seçdiyi təchizatçı və ya təchizatçılar ilə əlaqə 

saxladığı bir satınalma üsulu mənasını verir; 

(i) tədbir, hər hansı bir qanun, qayda, prosedur, inzibati təlimat və ya təcrübə, və ya əhatə edilən 

satınalma ilə əlaqəli satınalma qurumunun hər hansı bir fəaliyyəti mənasına gəlir;  

(j) çox istifadəli siyahı, satınalma təşkilatının bu siyahıda iştirakı şərtlərinin təmin edilməsini 

müəyyənləşdirdiyi və bu satınalma qurumunun birdən çox istifadəni nəzərdə tutduğu 

təchizatçıların siyahısı mənasını verir;  

(k) nəzərdə tutulan satınalma haqqında bildiriş, maraqlı təchizatçıların tender, iştirak və ya 

hər ikisi üçün tələbin təqdim edilməsi üçün dəvət olunduğu satınalma qurumu tərəfindən dərc 

edilmiş bildiriş mənasını verir; 

(l) kompensasiya, yerli tərkibin istifadəsi, texnologiya lisenziyalaşdırması, investisiya, barter 

ticarəti və buna bənzər fəaliyyətlər və ya tələblər kimi yerli inkişafı həvəsləndirən və ya 

Tərəflərin tədiyyə balansını artıran hər hansı şərt və ya öhdəlik mənasını verir; 

(m) açıq tender, bütün maraqlı təchizatçıların tender təklifi verə biləcəyi satınalma üsuludur; 

(n) şəxs, fiziki və ya hüquqi bir şəxs mənasını verir; 

(o) Satınalma qurumu, Qoşma 1-ə əsasən Tərəflərdən birinin 1, 2 və ya 3-cü Əlavələrinə 

müvafiq olaraq əhatə edilmiş qurum mənasını verir; 

(p) ixtisaslı təchizatçı, satınalma qurumunun iştirak şərtlərinin yerinə yetirildiyini qəbul etdiyi 

təchizatçı mənasını verir;  

(q) selektiv tender, satınalma qurumu tərəfindən yalnız ixtisaslı təchizatçıların tender təklif 

etməyə dəvət olunduğu satınalma üsulu mənasını verir; 

(r) xidmətlər, başqa hal qeyd olunmamışdırsa, tikinti xidmətlərini əhatə edir;  



(s) standart, mal və xidmətlər üçün ümumi və təkrarlanan istifadə, qaydalar, göstərişlər və ya 

xüsusiyyətlər, və ya uyğunluğu məcburi olmayan müvafiq proses və istehsal üsulları təmin edən 

tanınmış bir orqan tərəfindən qəbul edilən bir sənəd mənasını verir. Həmçinin bu, sadəcə mala, 

xidmətə, prosesə və ya istehsal üsuluna tətbiq olunan terminologiya, simvollar, qablaşdırma, 

markalama və ya etiketləmə tələblərini daxil edə və ya yalnız onlarla əlaqəli ola bilər;  

(t) təchizatçı, mal və xidmətləri təmin edən və ya təmin edə biləcək şəxs və ya şəxslər qrupu 

mənasını verir; və 

(u) texniki spesifikasiya, aşağıdakıları əhatə edən tender tələbi mənasını verir: 

(i) keyfiyyət, performans, təhlükəsizlik və ölçülər, və ya onların istehsalı və ya təchizatı üçün 

üsullar və proseslər daxil olmaqla satın alınacaq mal və ya xidmətlərin xüsusiyyətlərini müəyyən 

edir; və ya  

(ii) mal və ya xidmətlərə tətbiq olunan terminologiya, simvollar, qablaşdırma, markalama və ya 

etiketləmə tələblərinə istinad edir. 

 

II Maddə        Tətbiq və Əhatə dairəsi 

 

Sazişin Tətbiqi  

 

1. Bu Saziş, tamamən və ya qismən elektron vasitələrlə aparılıb-aparılmamasından asılı 

olmayaraq əhatə etdiyi satınalmalarla bağlı hər hansı tədbirə tətbiq edilir.  

2. Bu Sazişin məqsədləri üçün, əhatə edilmiş satınalmalar dövlət məqsədləri üçün aşağıdakı kimi  

satınalınma mənasını verir: 

(a) mallar, xidmətlər və ya onların hər hansı kombinasiyası:  

(i) tərəflərin Qoşma 1-in Əlavələrində göstərildiyi kimi; və 

(ii) kommersiya satışı və yenidən satış məqsədilə, və ya kommersiya satışı və yenidən 

satış üçün mal və ya xidmətlərin  istehsalında və ya təchizatında istifadə edilməsi üçün 

satın alınmamış;  

(b) hər hansı müqavilə vasitəsilə, o cümlədən: alış; lizinq; satınalma seçimi olan və ya olmadan 

icarə və ya kirayə;  

(c) 6-8-ci bəndlərdə müvafiq şəkildə hesablanan dəyər, 7-ci Maddəyə müvafiq olaraq bildirişin 

dərc olunduğu tarixdə, Tərəflərin Qoşma 1-ə Əlavələrində göstərilən minimum həddə bərabər və 

ya ondan yüksəkdir;  

(d) satınalma qurumu tərəfindən; və  

(e) digər şəkildə 3-cü paraqrafın və ya Tərəflərin Qoşma 1-ə Əlavələrindən nəzərdə tutulan əhatə 

dairəsindən istisna edilməyən. 

 

3. Qoşma 1-də müəyyən olunun şərtlər istisna olmaqla bu Saziş aşağıdakılara tətbiq olunmur:  

(a) ərazi, mövcud tikililər və ya digər daşınmaz əmlaklar və ya onların üzərindəki haqqların əldə 

olunması və ya icarəyə verilməsi; 

(b) müqavilə tipli olmayan razılaşmalar və ya Tərəfin təmin etdiyi, kooperativ razılaşmalar, 

qrantlar, kreditlər, kapital qoyuluşu, zəmanətlər və maliyyə stimulları daxil olan istənilən yardım 

forması;  

(c) maliyyə agentliyi və ya əmanətçi xidmətlərin satınalınması və ya əldə olunması, satışla 

əlaqəli xidmətləri və maliyyə qurumları üçün ləğvetmə və idarəetmə xidmətləri, kreditlər və 

dövlət istiqrazları, qeydlər və digər qiymətli kağızlar daxil olmaqla dövlət borcunun paylanması 

və qorunması; 



(d) ictimai əmək müqavilələri;  

(e) Satınalma əməliyyatı:  

(i) inkişafa yardım daxil olmaqla, beynəlxalq yardımın göstərilməsinin xüsusi məqsədləri üçün;  

(ii) layihənin imzalayan ölkələr tərəfindən müştərək yerinə yetirilməsinə dair və ya hərbi 

birliklərin yerləşdirilməsinə dair beynəlxalq sazişin xüsusi prosedur və şərtləri altında; və ya  

(iii) beynəlxalq təşkilatın xüsusi prosedur və şərtləri altında, və ya bu Saziş ilə ziddiyyət təşkil 

edə biləcək qəbul oluna bilən prosedur və ya şərtlər olduğu halda beynəlxalq qrantlar, kreditlər 

və ya digər yardımlar tərəfindən maliyyələşdirilən. 

4. Hər bir tərəf Qoşma 1-ə öz əlavələrində aşağıdakı məlumatları dəqiqləşdirilməlidir:  

(a) Əlavə 1-də, satınalmaları bu Sazişlə əhatə olunan mərkəzi hökumət qurumları;  

(b) Əlavə 2-də, satınalmaları bu Saziş ilə əhatə olunan aşağı mərkəzi hökumət qurumları;  

(c) Əlavə 3-də, satınalmaları bu Saziş ilə əhatə olunan bütün digər qurumlar; 

(d) Əlavə 4-də, bu Sazişin əhatə etdiyi mallar;  

(e) Əlavə 5-də, tikinti xidmətləri istisna olmaqla, bu müqavilə ilə əhatə olunan xidmətlər;  

(f) Əlavə 6-da, bu Sazişlə əhatə olunan tikinti xidmətləri; və 

(g) Əlavə 7-də, hər hansı Ümumi Qeydlər. 

5. Satınalma qurumu, əhatə olunan satınalma kontekstində, xüsusi tələbləri ilə uyğun şəkildə 

satınalma üçün Tərəflərin Qoşma 1-ə Əlavələri ilə əhatə olunmayan şəxsləri tələb etdiyi halda, 

IV Maddə bu kimi tələblərə mutatis mutandis qaydasında tətbiq edir. 

 

 

Qiymətləndirmə  

 

6. Satınalmanın dəyərini hesablayarkən, onun əhatə olunan satınalma olub-olmadığının 

müəyyənləşdirilməsi məqsədilə, satınalma qurumu:  

(a) bir satınalmanın ayrı-ayrı satınalmalara bölməməli və ya satınalmanın dəyərini təxmin etmək 

üçün müəyyən bir qiymətləndirmə metodunu satınalmanı bu Sazişin tətbiqindən tam və ya 

qismən çıxarmaq niyyətilə seçməməli və ya istifadə etməməlidir; və 

(b) aşağıdakılar da daxil olmaqla, bütün növ ödəniş formalarını nəzərə alaraq, bir və ya daha çox 

təchizatçıya verilib-verilməməsindən asılı olaraq, satınalmanın bütün dövrü ərzində hesablanmış 

ümumi maksimum dəyərini özündə birləşdirir:  

(i) mükafatlar, ödənişlər, komissiyalar və faizlər; və 

(ii) satınalmanın seçimlərin mümkünlüyü üçün imkan yaratdığı yerlərdə, bu cür 

seçimlərin ümumi dəyəri.  

7. Bir satınalma üçün fərdi tələb birdən çox müqavilənin verilməsi ilə nəticələnərsə, və ya ayrı-

ayrı hissələrdə verilən müqavilələrdə (bundan sonra "dövri müqavilələr" kimi göstərilmişdir), 

hesablanmış ümumi maksimum dəyərin hesablanması əsaslanmalıdır:  

(a) əvvəlki 12 ay müddətində və ya satınalma qurumunun əvvəli maliyyə ilində verilən eyni növ 

mal və ya xidmətin dövri müqavilələrinin dəyəri, mümkün olan yerlərdə, alınan malın və ya 

xidmətin dəyərindəki və ya miqdarındakı gözlənilən dəyişiklikləri növbəti 12 ay ərzində nəzərə 

almalıdır; və ya  

(b) ilkin verilən müqavilə müddətindən 12 ay və ya satınalma qurumunun maliyyə ili ərzində 

veriləcək eyni növ mal və ya xidmətin dövri müqavilələrinin hesablanmış dəyəri.  

 

8. Mal və xidmətlərin lizinq, icarə və ya kirayə vasitəsilə satın alınması, və ya ümumi qiymətin 

göstərilmədiyi satınalmalar zamanı, qiymətləndirmə üçün əsas:  



(a) müddətli müqavilə halında: 

(i) müqavilənin müddəti 12 ay və ya daha az olduqda, onun müddəti üçün  hesablanmış 

ümumi dəyər; və ya 

(ii) müqavilənin müddəti 12 ayı keçdiyi halda, hər hansı hesablanmış qalıq dəyəri də 

daxil olmaqla ümumi hesablanmış maksimum dəyər;  

(b) müqavilə qeyri-müəyyən müddət üçün olduğu halda, hesablanmış aylıq ödəniş 48-ə 

vurulmaqla alınan dəyər; və 

(c) müqavilənin müddətli müqavilə olub-olmadığının müəyyən edilmədiyi halda, (b) yarımbəndi 

istifadə olunmalıdır. 

 

 

 

III Maddə              Təhlükəsizlik və Ümumi İstisnalar 

  

1. Bu Sazişdəki heç bir müddəa, hər hansı bir Tərəfin silah, döyüş sursatı və ya döyüş 

materialları satınalması, milli təhlükəsizlik və ya milli müdafiə məqsədləri üçün zəruri 

olan satınalmalarla bağlı əsas təhlükəsizlik maraqlarının qorunması üçün zəruri olan hər 

hansı bir məlumatın açıqlamamasına və ya hər hansı bir fəaliyyəti yerinə yetirməsinə 

maneə yarada bilməz. 

 

2. Belə tədbirlərin eyni şərtlərin mövcud olduğu Tərəflər arasında ixtiyari və ya 

əsaslandırılmayan ayrı-seçkilik vasitəsi və ya beynəlxalq ticarətə gizli məhdudiyyət təşkil 

edə biləcək şəkildə tətbiq edilməməsi tələbinə uyğun olaraq, bu Sazişdəki heç bir müddəa 

hər hansı bir Tərəfin aşağıdakı tədbirləri qəbul və ya tətbiq etməsinə mane ola bilməz: 

 

(a) ictimai əxlaq, qayda və ya təhlükəsizliyi qorumaq üçün zəruri olan; 

(b) insan, heyvan və ya bitki aləmini və ya sağlamlığını qorumaq üçün zəruri olan; 

(c) əqli mülkiyyəti qorumaq üçün zəruri olan; və ya 

(d) əlilliyi olan şəxslərin, xeyriyyəçi təşkilatların və ya həbsxana əməyinin məhsulu olan 

mal və xidmətlərə aid. 

 

IV Maddə          Ümumi Prinsiplər 

 

Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi  

 

Əhatə olunan satınalma ilə əlaqədar hər hansı bir tədbirlə bağlı onun satınalma qurumları da 

daxil olmaqla hər bir Tərəf, hər hansı digər Tərəfin mal və xidmətlərinə və digər Tərəfin mal və 

xidmətlərini təklif edən təchizatçılara özünün satınalma qurumları daxil olmaqla, Tərəfin 

aşağıdakılara təqdim etdiyi rejimdən daha az əlverişli olmayan rejimi dərhal və qeyd-şərtsiz 

təqdim etməlidir: 

(a) yerli mallar, xidmət və təchizatçılar; və 

(b) hər hansı digər Tərəfin mal, xidmət və təchizatçılar. 

2. Əhatə olunan satınalma ilə əlaqədar hər hansı bir tədbirlə bağlı, bir Tərəf, onun satınalma 

qurumları da daxil olmaqla, aşağıdakıları etməməlidir:  

(a) xarici mənsubiyyət və ya sahiblik dərəcəsi əsasında bir yerli təchizatçıya digər yerli 

təchizatçıdan daha az əlverişli olan rejim təmin edilməsi; və ya 



(b) müəyyən bir satınalma üçün təchizatçı tərəfindən təklif edilən mal və ya xidmətlərin hər 

hansı digər Tərəfin mal və xidmətləri olduğu təqdirdə, yerli təchizatçıya qarşı ayrı-seçkilik 

qoyulması. 

 

Elektron Vasitələrin istifadəsi  

 

3. Əhatə olunan satınalmaları elektron vasitələrlə həyata keçirərkən, satınalma qurumu:  

(a) satınalmaların informasiya texnologiyası sistemləri və proqramları, o cümlədən məlumatın 

şifrələnməsi və identifikasiyası ilə əlaqədar olan, ümumilikdə digər ümumi informasiya 

texnologiyası sistemləri və proqramları ilə mövcud və qarşılıqlı şəkildə işləyən sistemlər və 

proqramlardan istifadə edərək həyata keçirilməsini təmin etməli; və 

(b) qəbul vaxtının müəyyənləşdirilməsi və qanunsuz girişin qarşısının alınması da daxil olmaqla 

tenderlər və iştirak tələblərinin bütövlüyünü təmin edən mexanizmlər nəzərdə tutmalıdır. 

 

Satınalmaların Həyata Keçirilməsi 

 

4. Satınalma qurumu, əhatə olunan satınalmaları şəffaf və qərəzsiz şəkildə həyata keçirməlidir:  

(a) açıq tender, seçilən tender və məhdud tenderlər kimi metodlar istifadəsi bu Sazişə uyğundur;  

(b) maraqların toqquşmasının qarşısını alır; və 

(c) korrupsiya hallarının qarşısını alır.  

 

Mənşə Qaydaları 

 

5. Əhatə olunan satınalmaların məqsədləri üçün, Tərəflərdən biri digər Tərəfdən təchizatçı 

olunmuş və ya idxal olunmuş mal və ya xidmətlərə, onun ticarət adi gedişində həmin Tərəfin 

təchizat və ya idxal olunmuş eyni mal və ya xidmətlərinə tətbiq etdiyindən fərqli mənşə 

qaydaları tətbiq etməməlidir. 

 

Kompensasiyalar 

 

6. Əhaət olunan satınalmalara münasibətdə onun satınalan şirkətləri də daxil olmaqla hər hansı 

Tərəf kompensasiya axtara, nəzərə ala, qəbul və ya tətbiq edə bilməz.  

 

Satınalmalara Spesifik Olmayan Tədbirlər 

 

7. Paraqraf 1 və 2 tətbiq olunmamalıdır: tətbiq olunan hər hansı bir gömrük rüsumları və xərcləri, 

və ya idxalla bağlı olaraq; bu tip rüsumların və xərclərin yığılması metodu; satınalmaları 

tənzimləyən tədbirlər xaric, digər idxal qaydaları və ya formallıqlarına və xidmətlərdə ticarətə 

təsir edən tədbirlər. 

 

V  Maddə           İnkişaf Etməkdə Olan Ölkələr  

 

1. Bu Sazişə qoşulma və onun həyata keçirilməsi və idarə edilməsi üzrə danışıqlarda, Tərəflər, 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin və ən az inkişaf etmiş ölkələrin (fərqli hal göstərilmədikcə, 

bundan sonra birlikdə "inkişaf etməkdə olan ölkələr" adlandırılacaqdır) inkişaf, maliyyə və 

ticarət ehtiyacları və şəraitlərinə  xüsusi diqqət yetirirlər və bu ehtiyacların ölkədən-ölkəyə 



əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə biləcəyini qəbul edirlər. Bu Maddədə qeyd olunduğu kimi və tələb 

əsasında, Tərəflər aşağıdakılara xüsusi və fərqləndirici rejim təmin etməlidirlər:  

(a) ən az inkişaf etmiş ölkələrə; və 

(b) bu xüsusi və fərqləndirici rejimin onun inkişaf ehtiyaclarına cavab verdiyi halda və miqyasda 

istənilən digər inkişaf etməkdə olan ölkə. 

2. İnkişaf etməkdə olan ölkənin bu Sazişə qoşulması zamanı hər bir Tərəf, bu Saziş çərçivəsində 

imkanların müvafiq balansını saxlamaq üçün Tərəf və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında 

danışıqlar aparılmış hər hansı şərtlərə tabe olmaqla, dərhal bu ölkənin mallarına, xidmətlərinə və 

təchizatçılarına Tərəfin Qoşma I-in əlavələrinə əsasən istənilən digər Tərəfə təqdim etdiyi ən 

əlverişli əhatəni təqdim etməlidir. 

 

3. Özünün inkişaf ehtiyaclarına və Tərəflərin razılığına əsasən, inkişaf etməkdə olan ölkə digər 

Tərəflər arasında ayrı-seçkiliyə yol verməyən şəkildə tətbiq olunan və Qoşma 1-ə müvafiq 

əlavələrində göstərilən cədvələ uyğun olaraq aşağıdakı keçid tədbirlərindən bir və ya bir neçəsini 

qəbul edə və ya davam etdirə bilər: 

(a) güzəştli qiymət proqramı, bu şərtlə ki, proqram:  

(i) yalnız bu Saziş çərçivəsində milli rejimi saxlamaq üçün öhdəliyi olan üstünlüyü tətbiq edən 

inkişaf etməkdə olan ölkə ilə əlaqəli olaraq digər inkişaf etməkdə olan ölkə mənşəli olan mal və 

ya xidmətləri və ya tətbiq edilən üstünlüyün inkişaf etməkdə olan ölkə mənşəli mal və ya 

xidmətlərini əhatə edən tender hissəsi üçün üstünlük təmin edir və digər inkişaf etməkdə olan 

ölkə bu Sazişin Tərəfidirsə, sözügedən rejim Komitənin müəyyən etdiyi hər hansı şərtə tabe 

olmalıdır; və 

(ii) şəffafdır və satınalmada tətbiqi nəzərdə tutulan güzəştlər nəzərdə tutulan satınalmaların 

qeydində aydın şəkildə təsvir olunur;  

(b) Kompensasiya, kompensasiyanın tətbiqi ilə bağlı hər hansı bir şərtin nəzərə alınması nəzərdə 

tutulan satınalmaların bildirişində aydın şəkildə qeyd olunmuşdur;  

(c) xüsusi qurumların və ya sektorların mərhələli şəkildə əlavə olunması; və  

(d) daimi qiymət həddindən daha yüksək qiymət həddi. 

4. Bu Sazişə qoşulma ilə bağlı danışıqlarda Tərəflər, qoşulan inkişaf etməkdə olan ölkə 

tərəfindən artıq icra olunan, IV:1(b) Maddədən başqa bu Sazişdəki hər hansı xüsusi öhdəliyin 

təxirə salınmış tətbiqi ilə razılaşa bilər. İcra müddəti:  

(a) ən az inkişaf etmiş ölkə üçün, bu Sazişə qoşulmasından 5 il sonra; və 

(b) hər hansı inkişaf etməkdə olan ölkə üçün isə, 3 ili keçməmək şərtilə yalnız xüsusi 

öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan müddət. 

5. 4-cü bəndə müvafiq olaraq bir öhdəlik üçün icra müddəti danışıqlarını aparan hər hansı bir 

inkişaf etməkdə olan ölkə, Qoşma 1-in 7-ci Əlavəsində qəbul edilən icra müddətini, icra 

müddətinə tabe olan xüsusi öhdəliyi və icra müddəti zamanı riayət etməyə razılaşdığı hər hansı 

qısa müddətli öhdəlikləri siyahılaşdırmalıdır. 

6. Bu Sazişin inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qüvvəyə minməsindən sonra, Komitə, inkişaf 

etməkdə olan ölkələrin tələbinə əsasən aşağıdakıları edə bilər: 

(a) 3-cü bəndə müvafiq olaraq qəbul edilən və ya davam etdirilən bir tədbir üçün keçid 

müddətinin və ya 4-cü bəndə uyğun olaraq müzakirə edilən hər hansı bir icra müddətinin 

uzadılması; və ya 

(b) Qoşulma prosesində təxmin edilə bilməyən xüsusi hallar zamanı, 3-cü bəndə müvafiq olaraq 

yeni keçid tədbirinin qəbulunun təsdiq edilməsi. 



7. 3-cü və ya 6-cı bəndlərə əsasən keçid tədbiri, 4-cü bənddə nəzərdə tutulan icra müddəti və ya 

6-cı bənddə qeyd olunmuş hər hansı uzadılma üzrə danışıqlar aparmış inkişaf etməkdə olan ölkə 

keçid müddətində və ya icra müddətində, belə müddətin sonunda bu Sazişə uyğun olmasını 

təmin etmək üçün zəruri ola biləcək addımları atmalıdır. İnkişaf etməkdə olan ölkə hər addım 

barədə Komitəni dərhal məlumatlandırmalıdır. 

8. Tərəflər ölkənin bu Sazişə qoşulması və ya icrası ilə əlaqəli olan texniki əməkdaşlıq və 

potensialın gücləndirilməsi üçün inkişaf etməkdə olan ölkənin hər hansı müraciətini uyğun 

şəkildə nəzərə almalıdırlar. 

9. Komitə bu Maddənin icrası üçün prosedurlar hazırlaya bilər. Belə prosedurlar 6-cı bəndə 

uyğun olaraq qərarlarla bağlı səsvermə üçün müddəaları daxil edə bilər. 

10. Komitə bu Maddənin fəaliyyətini və səmərəliliyini hər 5 ildən bir nəzərdən keçirməlidir. 

 

VI Maddə          Satınalma Sistemi üzrə Məlumat  

 

1. Tərəflərin hər biri:  

(a) hər hansı qanunu, qaydanı, məhkəmə qərarını, ümumi tətbiqə malik inzibati qərarı, əhatə 

olunan satınalmalar ilə əlaqəli bildirişlərə və ya tender sənədlərinə və prosedurlarına istinad 

olaraq daxil edilən qanun və ya nizamlama ilə tənzimlənən standart müqavilə bəndini və bunların 

hər hansı bir modifikasiyasını, ictimaiyyət üçün asanlıqla əlçatan olan və geniş yayılmış və rəsmi 

olaraq təsdiq edilmiş elektron və ya kağız vasitələrdə dərhal dərc etdirməlidir; və 

(b) tələb əsasında, Tərəflərdən hər hansı birinə açıqlama verməlidir.  

2. Tərəflərdən hər biri siyahılaşdırmalıdır:  

(a) Qoşma 2-də, Tərəfin 1-ci bənddə qeyd olunmuş məlumatı paylaşdığı elektron və ya yazılı 

mətbuat ; 

(b) Qoşma 3-də, Tərəfin 7-ci Maddə və 9-cu Maddənin 7-ci bəndində və 16-cı Maddənin 2-ci 

bəndində qeyd olunmuş məlumatı paylaşdığı elektron və ya yazılı mətbuat ; və 

(c) Qoşma 4-də, Tərəfin paylaşdığı veb səhifəsi və ya səhifələri: 

(i) 16-ci Maddənin 5-ci bəndinə müvafiq satınalma statistikası; və ya 

(ii) 16-ci Maddənin 5-ci bəndinə müvafiq təqdim edilmiş müqavilələrə dair bildirişlər. 

3. Tərəflərin hər biri 2-ci, 3-cü və ya 4-cü Qoşmalarda Tərəflərin siyahılaşdırılmış məlumatı ilə 

bağlı hər hansı bir dəyişiklik haqqında Komitəyə dərhal məlumat verməlidir. 

 

 

VII Maddə         Bildirişlər  
 

Nəzərdə tutulan satınalmanın bildirişi 

1. Əhatə olunan satınalmanın hər biri üçün, satınalma qurumu, 13-cü Maddədə göstərilmiş şərtlər 

istisna olmaqla, Qoşma 3-də siyahılaşdırılmış müvafiq kağız və ya elektron vasitələrdə nəzərdə 

tutulan satınalmaların bildirişini dərc etməlidir. Belə vasitə geniş yayılmalı və belə bildirişlər ən 

azından bildirişdə göstərilən vaxt müddətinin bitməsinə qədər ictimaiyyət üçün asanlıqla əlçatan 

qalmalıdır. Bildirişlər:  

(a) Əlavə 1 üzrə əhatə olunan satınalma qurumları üçün, ən azından Qoşma 3-də göstərilmiş hər 

hansı minimum zaman müddəti üçün vahid giriş nöqtəsi vasitəsilə eloktron vasitələri heç bir 

ödəniş etmədən əlçatan olmalı; və 



(b) Əlavə 2 və 3 üzrə əhatə olunan satınalma qurumları üçün, elektron vasitələrlə əlçatan olduğu 

hallarda, ən azından ödənişsiz istifadə oluna bilən elektron şəbəkə saytında keçidlər vasitəsilə 

təmin edilməlidir. 

Tərəflər, onların Əlavə 2 və 3 üzrə əhatə olunan satınalma qurumları da daxil olmaqla, 

bildirişlərini vahid giriş nöqtəsi vasitəsilə ödənişsiz elektron vasitələrlə dərc etməyə təşviq 

edilirlər.  

2. Bu Sazişdə fərqli qayda nəzərdə tutulduğu hallar istisna olmaqla, nəzərdə tutulan 

satınalmaların hər bir bildirişinə aşağıdakılar daxil olmalıdır: 

(a) satınalma qurumunun adı və ünvanı və satınalma qurumu ilə əlaqə qurmaq və satınalmalarla 

bağlı bütün müvafiq sənədləri əldə etmək üçün zəruri olan digər məlumatlar, və əgər varsa, 

onların dəyəri və ödəniş şərtləri;  

(b) satınalmaların təsvirinə, satın alınmış mal və ya xidmətlərin xarakteristikası və miqdarı və ya,  

miqdarı bilinməyən hallarda təxmin edilən miqdar daxildir ; 

(c) dövri müqavilələr üçün, əgər mümkündürsə, nəzərdə tutulan satınalmaların sonrakı 

bildirişlərinin vaxtı; 

(d) hər hansı bir seçimlərin təsviri;  

(e) mal və ya xidmətlərin çatdırılması üçün nəzərdə tutulan vaxt çərçivəsi və ya müqavilənin 

müddəti;  

(f) istifadə olunacaq satınalma metodu və onun danışıqları və ya elektron hərracı daxil edib-

etməməsi; 

(g) tətbiq oluna bilən hallarda, satınalmalarda iştirak üçün müraciətlərin təqdim edilməsi üçün 

ünvan və ya son tarix; 

(h) tenderlərin təqdim edilməsi üçün ünvan və ya son tarix;  

(i) satınalma qurumunun Tərəfinin rəsmi dilindən başqa bir dildə təqdim oluna bilərsə, 

tenderlərin və ya iştirak üçün müraciətlərin təqdim edilə biləcəyi dil və ya dillər;  

(j) təchizatçıların iştirakı üçün hər hansı şərtin qısa təsviri və siyahısı, bununla bağlı təchizatçılar 

tərəfindən təmin ediləcək sertifikatlar və ya xüsusi sənədləri, nəzərdə tutulan satınalma bildirişi 

kimi bütün maraqlı təchizatçılara eyni vaxtda təqdim olunan tender sənədləri daxil olmadığı 

müddətcə hər hansı tələbləri daxil edir; 

(k) 9-cu Maddəyə müvafiq olaraq, satınalma qurumu tendərə dəvət ediləcək məhdud sayda 

ixtisaslı təchizatçıları, onları seçmək üçün istifadə olunacaq meyarları və tətbiq oluna bilən 

hallarda, tendərə buraxılacaq təchizatçıların sayına məhdudiyyəti seçməyi planlaşdırır; və 

(l) satınalmaların bu Saziş tərəfindən əhatə olunduğunun göstəricisi. 

 

Xülasə Bildirişi 

 

3. Nəzərdə tutulan satınalmaların hər bir halı üçün, satınalma qurumu nəzərdə tutulan 

satınalmaların bildirişinin nəşri ilə eyni vaxtda asanlıqla əldə oluna bilən xülasə bildirişini ÜTT-

nin rəsmi dillərindən birində dərc etməlidir. Xülasə bildirişində ən azı aşağıdakı məlumatlar 

olmalıdır: 

(a) satınalmaların mövzusu;  

(b) tenderlərin təqdim edilməsi üçün son tarix və ya tətbiq oluna bilən hallarda, satınalmalarda 

iştirak üçün tələblərin təqdim edilməsi və ya çox istifadəli siyahıya daxil olunması üçün son 

tarix; və 

(c) satınalmalarla bağlı sənədlərin tələb oluna biləcəyi ünvan. 

 



Planlaşdırılmış Satınalmaların Bildirişi 

 

4. Satınalma qurumları Qoşma 3-də siyahılandırılmış müvafiq elektron və ya kağız vasitələrdə 

hər maliyyə ilində gələcək satınalma planlarına dair bildirişi mümkün qədər qısa şəkildə  dərc 

etməyə təşviq edilir (bundan sonra "planlaşdırılmış satınalmaların bildirişi" kimi 

adlandırılacaqdır). Planlaşdırılan satınalmalar bildirişi satınalmaların movzusunu və 

planlaşdırılan satınalmaların bildirişinin dərc olunduğu planlaşdırılmış tarixi  əhatə etməlidir. 

5. Əlavə 2 və 3 üzrə əhatə olunan satınalma qurumu, planlaşdırılmış satınalmaların bildirişini 

nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişi kimi istifadə edə bilər, bu şərtlə ki planlaşdırılmış 

satınalmaların bildirişi satınalma qurumuna məlum olan 2-ci bənddə göstərilmiş məlumatların 

əksəriyyətini və maraqlı təchizatçıların satınalma qurumuna öz marağını ifadə etməsi ilə bağlı 

bəyanatı daxil etsin. 

 

VIII Maddə           İştirak üçün şərtlər  

 

1. Satınalma qurumu satınalmalarda iştirak üçün şərtləri, təchizatçının müvafiq satınalmaları 

öhdəsinə götürmək üçün hüquqi və maliyyə imkanlarına, texniki və kommersiya bacarıqlarına 

sahib olmasını təmin etmək üçün zəruri olan şərtlər ilə məhdudlaşdırmalıdır. 

2. İştirak üçün şərtləri müəyyənləşdirərkən, satınalma qurumu:  

(a) təzhizatçının satınalmalarda iştirakı üçün müvafiq Tərəfin satınalma qurumu tərəfindən 

əvvəlcədən təchizatçıya bir və ya daha çox müqavilənin verilmiş olması şərti qoymamalıdır; və  

(b) satınalmaların tələblərinə cavab verməsi üçün zəruri olan əvvəlki müvafiq təcrübəni tələb edə 

bilər. 

3. Təchizatçının tələblərə cavab verib-verməməsini qiymətləndirərkən, satınalma qurumu: 

(a) təchizatçının maliyyə imkanlarını və texniki və kommersiya bacarıqlarını, təchizatçının 

Tərəfin satınalma qurumunun daxili və xarici ərazisindəki biznes fəaliyyətləti əsasında 

qiymətləndirməlidir; və  

(b) öz qiymətləndirməsini, satınalma qurumunun əvvəlcədən tender sənədlərində və bildirişlərdə 

göstərdiyi şərtlərə əsaslandırmalıdır. 

4. Dəstəkləyici sübutların olduğu halda, özünün satınalma qurumu da daxil olmaqla Tərəf, 

aşağıdakı əsaslarla təchizatçıları xaric edə bilər: 

(a) iflas;  

(b) səhv bəyanatlar;  

(c) əvvəlki müqavilə və ya müqavilələrin daxilində həyata keçirilən önəmli tələblərin və ya 

öhdəliklərin əhəmiyyətli və ya davamlı çatışmazlıqları;  

(d) ağır cinayətlər və ya digər ağır qanun pozuntularına dair son hökmlər;  

(e) təchizatçının kommersiya bütünlüyünə mənfi təsir göstərən peşəkar səhv davranış və ya 

hərəkət və ya hərəkətsizliklər; və ya 

(f) vergilərin ödənilməməsi. 

 

IX Maddə         Təchizatçıların Seçilməsi  
 

Qeydiyyat Sistemləri və Seçim Prosedurları  

 

1. Satınalma qurumları da daxil olmaqla, Tərəf, maraqlı təchizatçıların qeydiyyatdan keçməsi və 

müəyyən məlumatı təqdim etməsi tələb olunan təchizatçı qeydiyyat sistemini davam etdirə bilər. 



2. Hər bir Tərəf aşağıdakıları təmin etməlidirlər: 

(a) öz satınalma qurumlarının seçim prosedurlarındakı fərqləri mimimuma endirmək üçün səy 

göstərmələrini; və 

(b) öz satınalma qurumlarının qeydiyyat sistemlərini davam etdirdiyi hallarda, qurumların 

qeydiyyat sistemlərindəki fərqləri minimuma endirmək üçün səy göstərmələrini. 

3. Satınalma qurumları da daxil olmaqla Tərəf, satınalmalarında hər hansı bir qeydiyyat sistemini 

və ya seçim prosedurunu digər Tərəfin təchizatçılarının iştirakına lazımsız əngəl yaratmaq 

məqsədi və ya təsiri ilə tətbiq və ya qəbul etməməlidir.  

 

Selektiv Tender 

 

4. Satınalma qurumunun selektiv tenderdən istifadə etmək niyyətində olduğu təqdirdə, qurum:  

(a) nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişlərində, ən azından 7-ci Maddənin 2-ci bəndinin (a), 

(b), (f), (g), (j), (k) və (l) yarımbəndlərində qeyd olunmuş məlumatları və iştirak tələbini tədqim 

etmək üçün təchizatçıların dəvəti olunmasını daxil edir; və 

(b) tenderin müddətinin başlanması ilə, ən azından 7-ci Maddənin 2-ci bəndinin (c), (d), (e), (h) 

və (i) yarımbəndlərində qeyd olunmuş məlumatları 11-ci Maddənin 3(b) bəndində göstərilmiş 

şəkildə bildirirərək müvafiq ixtisaslı təchizatçılara təmin edir.  

5. Satınalma qurumu nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişində tenderə buraxılacaq 

təchizatçıların sayı üzrə hər hansı bir məhdudiyyət və məhdud sayda təchizatçıların seçim 

meyarları göstərmədiyi müddətcə, bütün ixtisaslı təchizatçılara müəyyən satınalmalarda iştirak 

üçün icazə verməlidir. 

6. Tender sənədlərinin 4-cü bənddə göstərilən bildirişin dərc edildiyi tarixdən etibarən 

ictimaiyyətə açıq olmayan şəkildə olduğu halda, satınalma qurumu, bu sənədlərin 5-ci bəndə 

müvafiq olaraq seçilmiş ixtisaslı təchizatçılara eyni anda çatdırılmasını təmin etməlidir. 

 

Çox-İstifadəli Siyahılar 

 

7. Satınalma qurumu, maraqlı təchizatçıları siyahıya daxil etmək üçün müraciət etməyə dəvət 

edən bildirişin aşağıdakı şərtlərə uyğun olması şərtilə təchizatçıların çox istifadəli siyahısını 

davam etdirə bilər:  

(a) cari dərc olunan; və 

(b) elektron vasitələrlə dərc edildiyi hallarda Qoşma III-də sadalanan müvafiq vasitə ilə davamlı 

olaraq əlçatan edilməsi;  

8. 7-ci bənddə göstərilən bildirişlər aşağıdakıları əhatə etməlidir:  

(a) siyahının istifadə oluna biləcəyi mal və ya xidmətlərin, və ya onların kateqoriyalarının təsviri; 

(b) təchizatçılar tərəfindən siyahıya daxil olmaq üçün iştirak şərtlərinə cavab verilməsi və 

satınalma qurumunun təchizatçının şərtlərə cavab verdiyini yoxlamaq üçün istifadə edəcəyi 

metodlar; 

(c) satınalma qurumunun adı və ünvanı və qurumla əlaqə saxlamaq və siyahı ilə əlaqəli bütün 

uyğun sənədləri əldə etmək üçün zəruri olan digər məlumatlar;  

(d) siyahının qüvvədə olma müddəti və onun yenilənməsi və ya sona çatması üçün vasitələr və 

ya qüvvədə olma müddətinin göstərilmədiyi təqdirdə, siyahının istifadəsinin sona çatması barədə 

bildirişin veriləcəyi metodun göstəricisi; və 

(e) siyahının bu Sazişin əhatə etdiyi satınalmalar üçün istifadə oluna biləcəyinin göstəricisi.  



9. 7-ci bəndə baxmayaraq çox istifadəli siyahının üç il və ya daha az müddətdə qüvvədə olacağı 

halda, satınalma qurumu, 7-ci bənddə göstərilən bildirişi yalnız bir dəfə, siyahının qüvvədə olma 

müddətinin başlanğıcında dərc edə bilər, bu şərtlə ki, bildiriş:  

(a) qüvvədə olma müddətini və sonrakı bildirişlərin dərc olunmayacağını bildirir; və 

(b) elektron vasitələrlə dərc edilir və qüvvədə olma müddəti boyunca davamlı olaraq əlçatan 

şəkildə təmin edilir. 

10. Satınalma qurumu təchizatçıların çox istifadəli siyahıya daxil olmaq üçün istənilən vaxt 

müraciət etməsinə icazə verməli və bütün ixtisaslı təchizatçıları kifayət qədər qısa müddət 

ərzində siyahıya daxil etməlidir. 

11. Çox istifadəli siyahıya daxil edilməyən təchizatçı, Maddə XI:2-də nəzərdə tutulmuş müddət 

ərzində çox istifadəli siyahıya və bütün tələb olunan sənədlərə əsaslanan satınalmada iştirak üçün 

müraciət təqdim edərsə, satınalma qurumu bu müraciəti araşdırmalıdır. Satınalma qurumu 

satınalmanın mürəkkəbliyi səbəbindən tenderin təqdim edilməsinə icazə verilən müddət ərzində 

araşdırmanı tamamlaya bilməyəcəyi hallar istisna olmaqla, müraciətə baxmaq üçün kifayət qədər 

vaxtın olmaması səbəbindən təchizatçının satınalma üçün nəzərdən keçirilməsini istisna edə 

bilməz. 

 

Əlavə 2 and Əlavə 3 Qurumlar  

 

12. Əlavə 2 və ya Əlavə 3 ilə əhatə olunan satınalma qurumu, nəzərdə tutulan satınalmaların 

bildirişi kimi təchizatçıları çox istifadəli siyahıya daxil etməyi təklif edən bir bildiriş istifadə edə 

bilər: 

(a) bildiriş 7-ci bəndə uyğun olaraq dərc edilir və 8-ci bənddə tələb olunan məlumatları ehtiva 

edir, Maddə VII:2-yə əsasən tələb olunan məlumatların əksəriyyəti və  nəzərdə tutulan 

satınalmaların bildirişini təşkil edən bəyanat mövcuddur və ya yalnız çox istifadəli siyahıda yer 

alan təchizatçılar çox istifadəli siyahı tərəfindən əhatə olunan sonrakı bildirişləri qəbul edəcəklər.  

(b) satınalma qurumu, qurumun satınalmalarına maraq göstərmiş təchizatçılara, Maddə VII:2-də 

tələb olunan bütün məlumatları əhatə edən, satınalmalardakı maraqlarını qiymətləndirməyə 

imkan verən kifayət qədər məlumatı bu cür məlumatlar mövcud olduqda dərhal təmin edir.  

13. Əlavə 2 və 3-də əhatə olunan satınalma qurumu 10-cu bəndə uyğun olaraq çox istifadəli 

siyahıya daxil olmaq üçün müraciət etmiş təchizatçının, onun iştirak şərtlərinə cavab verib-

verməməsini araşdırmaq üçün kifayət qədər vaxtın olduğu halda müvafiq satınalmada iştirakına 

icazə verə bilər. 

 

Satınalma Qurumunun Qərarları barəsində Məlumat 

 

14. Satınalma qurumu satınalmada iştirak üçün tələbi və ya çox istifadəli siyahıya daxil olmaq 

üçün ərizə təqdim edən hər hansı təchizatçıya satınalma qurumunun belə tələb və ya müraciət 

üzrə qərarı barəsində dərhal məlumat verməlidir. 

15. Satınalma qurumunun təchizatçının satınalmada iştirak üçün tələbini və ya çox istifadəli 

siyahıya daxil olmaq üçün ərizəsini rədd etdiyi, təchizatçını ixtisaslı təchizatçı kimi tanımağı 

dayandırdığı və ya təchizatçını çox istifadəli siyahıdan çıxardığı təqdirdə qurum, təchizatçının 

tələbi əsasında, qərarının səbəbləri barədə yazılı izahatı təchizatçıya təqdim etməlidir. 

 

X Maddə                   Texniki Spesifikasiyalar və Tender Sənədləşməsi 
 



Texniki Spesifikasiyalar 

 

1. Satınalma qurumu beynəlxalq ticarətə lazımsız maneələr yaratmaq məqsədi və ya təsirilə hər 

hansı texniki spesifikasiyalar hazırlamır, qəbul və ya tətbiq etmir və ya hər hansı uyğunluq 

qiymətləndirmə proseduru müəyyən etmir. 

2. Satın alınan mal və xidmətlər üçün texniki spesifikasiyaların müəyyən edilməsi zamanı, 

satınalma qurumu müvafiq hallarda: 

(a) dizayn və ya təsviri xarekteristikaları deyil, funksional tələblər və performans baxımından 

texniki spesifikasiyalar müəyyənləşdirir; və 

(b) texniki spesifikasiyaları mövcud olan hallarda beynəlxalq standartlara; əks halda, milli 

texniki qaydalar üzrə qəbul olunmuş milli standartlar və ya tikinti məcəllələrinə əsaslandırır. 

3. Dizayn və ya təsviri xarekteristikaların texniki spesifikasiyalarda istifadə olunduğu hallarda 

satınalma qurumu, müvafiq hallarda, tender sənədlərində "və ya ekvivalent" kimi sözləri əlavə 

edilməsi vasitəsilə satınalma tələblərini açıq şəkildə yerinə yetirən ekvivalent mal və ya 

xidmətlərin tenderlərini nəzərə alacağını göstərməlidir. 

4. Satınalma qurumu satınalma tələblərini kifayət qədər dəqiq və ya aydın şəkildə təsvir edən 

başqa bir yol olmadığı və bu hallarda qurumun tender sənədlərində "və ya ekvivalent" kimi 

sözləri daxil etməsi şərtilə, müəyyən əmtəə nişanı və ya ticarət adı, patent, müəlliflik hüququ, 

dizayn, növ, xüsusi mənşə, istehsalçı və ya təchizatçını tələb edən və ya ona istinad edən texniki 

spesifikasiyalar müəyyən etməməlidir. 

5. Satınalma qurumu satınalmada kommersiya marağı olan bir şəxsdən xüsusi satınalma üçün hər 

hansı bir texniki spesifikasiyanın hazırlanmasında və ya qəbul olunmasında istifadə edilə biləcək 

məsləhətləri rəqabətin qarşısını ala biləcək təsirə sahib olacaq şəkildə əldə etməyə çalışmır və ya 

qəbul etmir. 

6. Daha böyük əminlik üçün Tərəf, onun satınalma qurumları da daxil olmaqla, bu Maddəyə 

uyğun olaraq təbii ehtiyatların mühafizəsi və ətraf mühitin qorunması üçün texniki 

spesifikasiyalar hazırlaya, qəbul edə və ya tətbiq edə bilər. 

 

 

Tender Sənədləşməsi  

 

7. Satınalma qurumu, təchizatçılara cavabdeh tenderlər təqdim etməyə və hazırlamağa imkan 

verən bütün zəruri məlumatları əhatə edən tender sənədlərini təchizatçılara təqdim etməlidir. 

Nəzərdə tutulan satınalmanın bildirişində əvvəlcədən göstərilmədiyi müddətcə, belə sənədləşmə 

aşağıdakıların tam təsvirini əhatə etməlidir: 

(a) satınalma, satın alınacaq mal və ya xidmətlərin xarakteri və miqdarı daxil olmaqla və ya 

miqdarın müəyyən olunmadığı hallarda, hər hansı bir texniki spesifikasiyalar, uyğunluğun 

qiymətləndirilməsi sertifikatı, planlar, təsvirlər və ya təlimat materialları daxil olan təxmin edilən 

miqdar və yerinə yetiriləcək hər hansı tələblər;  

(b) təchizatçıların iştirak şərtlərilə əlaqəli təqdim etmələri tələb olunan məlumat və sənədlərin 

siyahısı da daxil olmaqla təchizatçıların iştirakı üçün olan hər hansı tələblər;  

(c) qurumun müqavilənin verilməsində tətbiq edəcəyi bütün qiymətləndirmə meyarları və 

qiymətin tək meyar olduğu hallar xaricində, bu meyarların nisbi əhəmiyyəti; 

(d) satınalma qurumunun satınalmanı elektron vasitələrlə keçirəcəyi halda, hər hansı bir 

identifikasiya və şifrələmə tələbləri və ya məlumatların elektron vasitələrlə təqdim olunması ilə 

əlaqəli digər tələblər;   



(e) satınalma qurumunun elektron hərrac keçirəcəyi hallarda, keçiriləcək hərracın 

qiymətləndirmə meyarlarına aid tenderin elementlərini müəyyən edən qaydalar; 

(f) tenderlərin ictimai açılışı olacağı hallarda, tarix, saat və açılış nəzərdə tutulan yer, müvafiq 

hallarda, iştirak etmək səlahiyyətinə malik olan şəxslər; 

(g) ödəmə şərtləri və kağız və ya elektron vasitələr kimi tenderlərin təqdim edilə biləcəyi 

vasitələr üzrə hər hansı bir məhdudiyyəti əhatə edən hər hansı digər bütün şərtlər və ya hallar; və  

(h) malların çatdırılması və ya xidmətlərin təchizi üçün hər hansı tarix. 

8. Malların çatdırılması və satın alınan xidmətlərin göstərilməsi üçün hər hansı bir tarix müəyyən 

olunarkən, satınalma qurumu təchizatın mürəkkəbliyi, subpodratların gözlənilən həcmi və 

malların istehsalı, saxlanılması və təchizat nöqtəsindən daşınması və ya xidmətlərin göstərilməsi 

üçün tələb olunan real vaxt kimi amilləri nəzərə almalıdır. 

9. Nəzərdə tutulan satınalmalar və ya tender sənədləşməsi bildirişlərində göstərilən 

qiymətləndirmə meyarları, digərləri arasında, qiymət və digər qiymət amillərini, keyfiyyəti, 

texniki dəyəri, ətraf mühit xarakteristikalarını və çatdırılma şərtlərini ehtiva edə bilər. 

10. Satınalma qurumu dərhal:  

(a) maraqlı təchizatçıların cavabdeh tenderləri təqdim etmək üçün kifayət qədər vaxta sahib 

olmalarını təmin etmək üçün tender sənədləşməsini əlçatan etməlidir;  

(b) tələb üzrə, tender sənədləşməsini hər hansı bir təchizatçı üçün təmin etməli; və 

(c) hər hansı maraqlı və ya iştirak edən təchizatçı tərəfindən edilən müvafiq məlumatlar ilə bağlı 

məqbul tələbə, bu kimi məlumat bu təchizatçıya digər təchizatçılara münasibətdə üstünlük 

verməməsi şərtilə cavab verməlidir. 

 

Dəyişikliklər  

 

11. Müqavilənin verilməsindən əvvəl, satınalma qurumunun təchizatçıların iştirakı üçün tələb 

olunan tender sənədləşməsi və ya nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişlərində göstərilmiş 

tələbləri və ya meyarları dəyişdirməsi, və ya bildirişin və ya tender sənədləşməsinin dəyişikliyi 

və ya yenidən nəşr edilməsi halında, bu kimi dəyişikliklər və ya dəyişiklik edilmiş və ya yenidən 

nəşr edilmiş bildirişlər və tender sənədləşmələri yazılı şəkilə çatdırılmalıdır:   

(a) dəyişiklik, düzəliş və ya yenidən nəşr vaxtı iştirak edən, quruma məlum olan bütün 

təchizatçılara və bütün digər hallarda, orijinal məlumatın əlçatan edildiyi qaydada; və  

(b) bu kimi təchizatçılara müvafiq olduqda dəyişiklik etmək və dəyişdirilmiş tenderləri yenidən 

təqdim etmək üçün icazə vermək məqsədilə adekvat vaxt ərzində. 

 

XI Maddə                   Vaxt müddətləri  
Ümumi  

 

1. Satın alan qurum, özünün məqbul ehtiyaclarına uyğun şəkildə, cavabdeh tenderlər və iştirak 

üçün tələblərini hazırlamaları və təqdim etmələri üçün təchizatçılara aşağıdakı amilləri nəzərə 

almaqla kifayət qədər vaxt təmin etməlidir: 

(a) satınalmanın xarakteri və mürəkkəbliyi;  

(b) subpodratların gözlənilən həcmi; və 

(c) elektron vasitələrin istifadə edilmədiyi xarici və yerli nöqtələrdən qeyri-elektron vasitələr 

tərəfindən tenderlərin ötürülməsi üçün zəruri olan vaxt. 

Belə vaxt müddətləri, onların uzadılması da daxil olmaqla, bütün maraqlı və iştirak edən 

təchizatçılar üçün eyni olmalıdır.  



 

Son Tarixlər 

  

2. Selektiv tenderdən istifadə edən satınalma qurumu iştirak üçün müraciətlərin təqdim edilməsi 

üçün son tarixi, prinsipcə, nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişlərinin dərc edilməsi tarixindən 

etibarən 25 gündən az olmayaraq müəyyənləşdirməlidir. Satınalma qurumu tərəfindən lazımi 

şəkildə əsaslandırılmış fövqəladə vəziyyət halında, bu müddət 10 gündən az olmayacaq şəkildə 

qısaldıla bilər. 

3. 4,5,7 və 8-ci bəndlərdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, satınalma qurumu tenderlərin 

təqdim edilməsi üçün son tarixi 40 gündən az olmayacaq şəkildə aşağıdakı hallarda 

müəyyənləşdirir:  

(a) açıq tender zamanı, nəzərdə tutulan tenderlərin bildirişi dərc edilir, və ya 

(b) selektiv tender zamanı, qurum, təchizatçılara çox istifadəli siyahının istifadə olunub-

olunmamasından asılı olmayaraq, tenderləri təqdim etmək üçün dəvət olunacaqlarını bildirir. 

4. Satınalma qurumu 3-cü bəndə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmiş tenderin müddətini aşağıdakı 

hallarda 10 gündən az olmayacaq şəkildə azalda bilər:  

(a) satınalma qurumu nəzərdə tutulan satınalmanın bildirişinin dərc edilməsindən əvvəl ən azı 40 

gün və ya 12 aydan çox olmamaq şərtilə Maddə VII:4-də qeyd olunduğu kimi planlaşdırılmış 

satınalmanın bildirişini dərc etdirir və planlaşdırılmış satınalmanın bildirişi aşağıdakıları əhatə 

edir: 

(i) satınalmanın təsviri;  

(ii) iştirak üçün müraciətlər və ya tenderlərin təqdim edilməsi üçün təxmini son tarixlər;  

(iii) maraqlı təchizatçıların satınalma qurumunun satınalmasına olan maraqlarını ifadə etdiyi 

bəyanat;  

(iv) satınalma ilə əlaqəli sənədlərin əldə oluna biləcəyi ünvan; və 

(v) Maddə VII:2-yə müvafiq olaraq nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişi üçün tələb olunan, 

mövcud olan məlumatlar; 

(b) satınalma qurumu nəzərdə tutulan satınalmaların ilkin bildirişində dövri müqavilələr üçün 

növbəti bildirişlərin bu bəndə əsasən tenderlərin vaxt müddətlərini nəzərdə tutacağını bildirir; və 

ya 

(c) satınalma qurumu tərəfindən lazımi şəkildə əsaslandırılmış fövqəladə vəziyyət tender üçün 3-

cü bəndə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilmiş vaxt müddətini qeyri-mümkün edir. 

5. Satınalma qurumu 3-cü bəndə müvafiq olaraq müəyyənləşdirilmiş tender üçün vaxt müddətini 

aşağıda göstərilmiş hər bir vəziyyət üçün 5 günə qədər azalda bilər:  

(a) nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişi elektron vasitələr ilə dərc olunur;  

(b) bütün tender sənədləşmələri nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişinin dərc edildiyi tarixdən 

etibarən elektron vasitələr ilə təqdim edilir; və  

(c) qurum, tenderləri elektron vasitələr ilə qəbul edir.  

6. 5-ci bəndin 4-cü bənd ilə birlikdə istifadə edilməsi heç bir halda 3-cü bəndə əsasən 

müəyyənləşdirilmiş tender üçün vaxt müddətinin nəzərdə tutulan satınalma bildirişinin dərc 

edildiyi tarixdən etibarən 10 gün azaldılması ilə nəticələnə bilməz.  

7. Satınalma qurumu kommersiya mallarını və ya xidmətlərini və ya onların hər hansı 

kombinasiyasını aldığı zaman, bu Maddədəki digər müddəalara baxmayaraq, 3-cü bəndə 

müvafiq olaraq müəyyənləşdirilmiş tenderin vaxt müddətini 13 gündən az olmayacaq şəkildə 

azalda bilər, bu şərtlə ki, tender sənədləşməsini və nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişini eyni 

zamanda elektron vasitələrlə dərc etsin. Əlavə olaraq, qurumun kommersiya malları və ya 



xidmətləri üçün tenderləri elektron vasitələrlə qəbul etdiyi hallarda, 3-cü bəndə müvafiq olaraq 

müəyyənləşdirilmiş tenderin vaxt müddətini 10 gündən az olmayacaq şəkildə azalda bilər.  

8. Əlavə 2 və 3-ə müvafiq olaraq əhatə olunan satınalma qurumu bütün və ya məhdud sayda 

ixtisaslı təchizatçıları seçdiyi hallarda, tenderin vaxt müddəti seçilmiş təchizatçılar və satınalma 

qurumu arasındakı qarşılıqlı razılaşmaya əsasən müəyyənləşdirilə bilər. Razılaşmanın olmadığı 

təqdirdə, müddət 10 gündən az olmamalıdır. 

 

XII Maddə                Danışıqlar 

  

1. Tərəf, özünün satınalma qurumları üçün danışıqlar aparmağı təmin edə bilər:  

(a) qurumun, Maddə VII:2-yə müvafiq olaraq tələb olunan nəzərdə tutulan satınalmaların 

bildirişində danışıqlar aparmaq niyyətində olduğunu göstərdiyi hallarda; və ya  

(b) qiymətləndirmə zamanı, tender sənədləşməsinin və ya nəzərdə tutulan satınalmaların 

bildirişində göstərilən xüsusi qiymətləndirmə meyarları baxımından heç bir tenderin açıq şəkildə 

ən əlverişli şərtləri olmadığının məlum olduğu hallarda. 

2. Satınalma qurumu:  

(a) danışıqlarda iştirak edən təchizatçıların hər hansı çıxarılmasının tender sənədləşməsi və ya 

nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişində göstərilən qiymətləndirmə meyarlarına uyğun olaraq 

yerinə yetirilməsini təmin etməli; və 

(b) danışıqlar tamamlandığı halda, yerdə qalan iştirakçı təchizatçılar üçün yeni və ya yenilənmiş 

tenderlərin təqdim edilməsi üçün ümumi bir son tarix nəzərdə tutmalıdır. 

 

XIII Maddə              Məhdud Tenderlər  

 

1. Bu müddəanı təchizatçılar arasındakı rəqabətdən yayınmaq məqsədi üçün və ya hər hansı 

başqa bir tərəfin təchizatçılarına qarşı ayrıseçkilik edən və ya yerli təchizatçıları qoruyan şəkildə  

istifadə etməmək şərtilə, satınalma qurumu məhdud tenderi istifadə edə bilər və yalnız aşağıdakı 

hallarda 7-9-cu Maddələri və 10 (7-11-ci bəndlər), 11, 12, 14 və 15-ci Maddələri tətbiq 

etməməyi seçə bilər: 

(a) harada ki, tender sənədləşməsi tələblərinin davamlı şəkildə dəyişdirilməməsi şərtilə:  

(i) heç bir tender təqdim edilməmiş və heç bir təchizatçı iştirak etməyi tələb etməmişdir;  

(ii) tender sənədləşməsinin əsas tələblərinə uyğun olan heç bir tender təqdim 

edilməmişdir;  

(iii) heç bir təchizatçı iştirak üçün tələblərə cavab verməmişdir; və ya 

(iv) təqdim edilmiş tenderlər gizli olmuşdur; 

(b) mal və ya xidmətlərin yalnız müəyyən bir təchizatçı tərəfindən təchiz edilə bildiyi və 

aşağıdakı hər hansı bir hal üçün əvəzedici mal və ya xidmətlərin mövcudluğu və ya məqbul bir 

alternativ olmadığı hallarda: 

(i) sənət əsəri üçün tələb; 

(ii) patentlərin, müəllif hüquqlarının və ya digər müstəsna hüquqların qorunması; və ya 

(iii) texniki səbəbələrə görə rəqabətin olmaması;  

(c) ilkin satınalmalara daxil edilməyən mal və ya xidmətlərin əsl təchizatçıları tərəfindən 

çatdırılmaları üçün, belə əlavə mal və ya xidmətlər üçün təchizatçı dəyişikliyinin edilməsi: 

(i) ilkin satınalma altında satın alınan mövcud avadanlıq, proqram təminatı, xidmətlər, 

qurğular ilə əvəz edilə bilənlik tələbləri və ya qarşılıqlı əlaqə kimi iqtisadi və ya texniki 

səbəblər ilə edilə bilməz; və  



(ii) satın alan qurum üçün xərclərin əhəmiyyətli dərəcədə təkrarlanmasına və ya 

uyğunsuzluğuna səbəb olacaqdır;  

(d) ciddi şəkildə zəruri olduğu hallarda, satınalma qurumu tərəfindən gözlənilməz hadisələrin 

gətirdiyi həddindən artıq təcili səbəblər nəticəsində, mal və ya xidmətlər vaxtında selektiv 

tenderlər və ya açıq tenderlərin istifadəsi ilə əldə oluna bilməz idi;  

(e) əmtəə bazarında alınmış mallar üçün;  

(f) satınalma qurumunun araşdırma, təcrübə, öyrənmə və ya orijinal hazırlanma üçün xüsusi 

müqaviləsi üçün və belə müqavilə gedişində tələbi üzrə hazırlanmış nümunə və ya ilkin mal və 

ya xidmətin alınması hallarında. İlkin mal və ya xidmətin orijinal hazırlanması, sahə 

yoxlamasının nəticələrini daxil etmək üçün və mal və ya xidmətin qəbul edilə bilən keyfiyyət 

standartlarına uyğun olmasını göstərmək üçün məhdud miqdarda istehsal və ya təchizatı əhatə 

edə bilər, lakin tədqiqat və inkişaf xərclərini bərpa etmək üçün və ya kommersiya səmərəliliyi 

yaratmaq üçün kəmiyyət istehsalını və ya təchizatını əhatə etmir;  

(g) ləğvetmə, yanıltma və ya iflasdan qaynaqlanan qeyri-adi halda və yalnız çox qısa bir 

müddətdə ortaya çıxan, lakin müntəzəm təchizatçılardan adi alışlara aid olmayan daha əlverişli 

şərtlər altında həyata keçirilən alışlar üçün; və ya 

(h) müqavilənin aşağıdakı şərtlərlə dizayn müsabiqəsinin qalibinə verildiyi hallarda:  

(i) müsabiqə, nəzərdə tutulan satınalmaların bildirişinin dərc olunması ilə əlaqəli olaraq, 

bu Maddənin prinsiplərinə uyğun şəkildə təşkil olunur; və 

(ii) iştirakçılar, qalibə dizayn müqaviləsi verilməsi məqsədilə müstəqil münsiflər heyəti 

tərəfindən qiymətləndirilirlər. 

2. Satınalma qurumu 1-ci bəndə uyğun olaraq verilmiş hər bir müqavilə haqqında yazılı şəkildə 

hesabat hazırlamalıdır. Hesabat, satınalma qurumunun adını, satın alınan mal və ya xidmətlərin 

dəyərini və növünü və məhdud tenderin istifadəsini əsaslandıran 1-ci bənddə təsvir olunmuş 

halları və şərtləri göstərən bəyanatı əks etdirməlidir. 

 

XIV Maddə                 Elektron Hərraclar  

 

Satınalma qurumunun əhatə olunan satınalmanı elektron vasitələr istifadə edərək aparmaq 

niyyətində olduğu təqdirdə, qurum elektron hərraca başlamazdan əvvəl hər bir iştirakçını 

aşağıdakılarla təmin etməlidir:  

(a) tender sənədləşməsində göstərilən qiymətləndirmə meyarlarına əsaslanan və hərrac zamanı 

avtomatik və ya yenidən sıralamada istifadə olunacaq riyazi formulaların daxil olduğu avtomatik 

qiymətləndirmə metodu;  

(b) müqavilənin daha əlverişli tenderə verilməli olduğu hallarda, tenderin hər hansı 

elementlərinin ilkin qiymətləndirmə nəticələri; və 

(c) hərracın aparılmasına aid olan hər hansı digər müvafiq məlumat. 

 

XV Maddə                 Tenderlərin Emalı və Müqavilələrin Verilməsi  
 

Tenderlərin Emalı  

 

1. Satınalma qurumu, satınalma prosesinin ədalətli və qərəzsizliyinə və tenderlərin məxfiliyinə 

zəmanət verən prosedurlar çərçivəsində bütün tenderləri qəbul etməli, açmalı və emal etməlidir. 



2. Satınalma qurumu, əgər gecikmə yalnız satınalma qurumu tərəfindən yalnış idarə etmə 

səbəbindən qaynaqlanırsa, tenderlərin qəbul edilməsi üçün müəyyən edilən müddətdən sonra 

tenderi qəbul edilmiş hər hansı bir təchizatçını cərimələməməlidir. 

3. Satınalma qurumunun müqavilənin verilməsi və tenderlərin açılması ərəfəsində yaranan 

arzuolunmaz xətaları düzəltmək üçün təchizatçıya imkan verdiyi hallarda, satınalma qurumu 

bütün iştirakçı təchizatçılara eyni imkanlar təmin etməlidir. 

 

Müqavilələrin Verilməsi 

  

4. Müqavilənin verilməsi üçün nəzərə tutulan tender, yazılı şəkildə təqdim olunmalı və açılış 

zamanı tender sənədləşmələrinin bildirişlərində göstərilən əsas tələblərə riayət etməli və iştirak 

üçün şərtlərə cavab verən bir təchizatçıdan olmalıdır. 

5. Satınalma qurumunun müqavilənin verilməsinin ictimai marağa uyğun olmadığını müəyyən 

etmədiyi müddətcə, qurum müqaviləni müqavilə şərtlərini yerinə yetirmək qabiliyyətinə malik 

olduğunu müəyyən etdiyi və yalnız tender sənədləşməsində və bildirişlərdə qeyd olunmuş 

qiymətləndirmə meyarları əsasında aşağıdakıları təqdim edən təchizatçıya verir: 

(a) ən əlverişli tender; və ya  

(b) qiymətin yeganə kriteriya olduğu hallarda, ən aşağı qiymət.  

6. Satınalma qurumu digər tenderlərdə təqdim edilən qiymətlərdən anormal dərəcədə aşağı 

qiymətdə tender qəbul etdiyi hallarda, qurum təchizatçının müqavilə şərtlərini yerinə yetirmək 

qabiliyyətinə malik olmasını və iştirak şərtlərinə cavab verdiyini yoxlaya bilər.  

7. Satınalma qurumu, bu Saziş üzrə öhdəlikləri azaldacaq şəkildə seçimlərdən istifadə etməməli, 

satınalmanı ləğv etməməli və ya verilmiş müqavilələri dəyişdirməməlidir. 

 

XVI Maddə            Satınalma Məlumatlarının Şəffaflığı 

 

Təchizatçılara Təmin Edilən Məlumatlar  

 

1. Satınalma qurumu, qurumun verdiyi müqavilələrin qərarları haqqında iştirak edən 

təchizatçılara dərhal və təchizatçının tələbi ilə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Maddə 17-nin 2 

və 3-cü bəndlərinə əsasən, satınalma qurumu, tələb üzrə, uğursuz təchizatçıya onun tenderinin 

qurum tərəfindən seçilməməsinin səbəbləri və müvəffəqiyyət qazanmış təchizatçının tenderinin 

nisbi üstünlükləri haqqında izahat verməlidir. 

 

Verilmə Barədə Məlumatların Dərc Edilməsi  

 

2. Satınalma qurumu, bu Saziş tərəfindən əhatə olunan hər bir müqavilənin verilməsindən 72 

gündən gec olmayaraq bildirişi III Qoşmada sadalanmış müvafiq kağız və ya elektron vasitədə 

dərc etdirməlidir. Qurumun bildirişi yalnız elektron vasitədə dərc etdiyi təqdirdə, məlumatlar 

məqbul bir müddət ərzində asanlıqla əlçatan qalmalıdır. Bildiriş ən azı aşağıdakı məlumatları 

əhatə etməlidir:  

(a) satın alınan mal və ya xidmətlərin təsviri;  

(b) satın alan qurumun adı və ünvanı;  

(c) müvəffəqiyyət qazanmış təchizatçının adı və ünvanı;  

(d) müvəffəqiyyət qazanmış tenderin dəyəri və ya müqavilənin verilməsi zamanı nəzərə alınan 

ən yüksək və ən aşağı təkliflər;  



(e) verilmə tarixi; və  

(f) istifadə edilən satınalma metodunun növü və Maddə 13-ə uyğun olaraq məhdud tender 

istifadə edildiyi hallarda, məhdud tenderin istifadəsini əsaslandıran şərtlərin təsviri. 

 

Sənədlərin, Hesabatların və Elektron İzləniləbilənliyin Saxlanılması 

 

3. Hər bir satınalma qurumu müqavilənin verilməsi tarixindən ən azı üç il müddətində 

aşağıdakıları özündə saxlamalıdır: və  

(a) Maddə 13-ə uyğun olaraq tələb olunan hesabatlar da daxil olmaqla, əhatə olunan 

satınalmalarla əlaqəli tender prosedurlarının və verilən müqavilələrin sənədləşməsi və 

hesabatları; və  

(b) əhatə olunan satınalmaların elektron vasitələr ilə aparılmasının müvafiq izləniləbilənliyini 

təmin edən məlumatlar.  

 

Statistikaların Toplanması və Hesabatının Verilməsi 

 

4. Tərəflərin hər biri, bu Saziş ilə əhatə olunan müqavilələr ilə əlaqəli olaraq statistikaları 

toplayır və Komitəyə hesabat verir. Hər bir hesabat bir ili əhatə etməli və hesabat dövrünün 

bitməsindən iki il ərzində təqdim olunmalı və aşağıdakıları əhatə etməlidir: 

(a) Əlavə 1-in satınalma qurumları üçün:  

(i) bu Saziş tərəfindən əhatə olunan bütün müqavilələrin, bütün bu kimi qurumlar üçün, sayı və 

ümumi dəyəri; 

(ii) beynəlxalq səviyyədə tanınan vahid təsnifat sisteminə uyğun mal və xidmət kateqoriyalarına 

ayrılmış və bu kimi qurumlar tərəfindən verilən və bu Saziş tərəfindən əhatə olunan bütün 

müqavilələrin sayı və ümumi dəyəri; və  

(iii) məhdud tenderlərə müvafiq olaraq bu kimi qurumlar tərəfindən verilən və bu Saziş 

tərəfindən əhatə olunan bütün müqavilələrin sayı və ümumi dəyəri; 

(b) Əlavə 2 və 4-ə əsasən satınalma qurumu üçün, bu kimi bütün qurumlar tərəfindən verilən və 

bu Saziş tərəfindən əhatə olunan bütün müqavilələrin sayı və ümumi dəyəri; və 

(c) məlumatları təqdim etmək mümkün olmadığı hallarda, hesablamaları hazırlamaq üçün 

istifadə olunan metodologiyanın açıqlaması ilə birlikdə (a) və (b) yarımbəndlərinə əsasən tələb 

olunan məlumatlar üçün hesablamalar. 

5. Tərəflərdən birinin 4-cü bəndin tələblərinə müvafiq şəkildə öz statistik məlumatlarını rəsmi 

internet səhifəsində paylaşdığı təqdirdə, Tərəf 4-cü bəndə əsasən bu kimi statistik məlumatların 

istifadəsi və onlara çıxış üçün lazım olan hər hansı təlimatlarla birlikdə məlumatların təqdim 

edilməsi üçün Komitənin internet səhifəsinin ünvanına bildiriş göndərə bilər. 

6. Tərəflərdən birinin verilən müqavilələrlə əlaqədar tələb etdiyi bildirişlərin 2-ci bəndə əsasən 

elektron vasitə ilə və bu kimi bildirişlərin əhatə olunan müqavilələrin təhlilinə imkan verəcək 

formada tək bir verilənlər bazası vasitəsilə ictimaiyyətə əlçatan şəkildə dərc olunması halında, 

Tərəf 4-cü bəndə əsasən bu kimi statistik məlumatların istifadəsi və onlara çıxış üçün lazım olan 

hər hansı təlimatlarla birlikdə məlumatların təqdim edilməsi üçün Komitənin internet səhifəsinin 

ünvanına bildiriş göndərə bilər. 

 

XVII Maddə                 Məlumatın Açıqlanması  
 

Tərəflərə Məlumatın Verilməsi 



 

1. Hər hansı digər Tərəfin tələbinə əsasən, Tərəflərdən biri satınalmanın bu Sazişə uyğun şəkildə 

ədalətli, qərəzsiz və müvəffəqiyyətli olub-olmamasını müəyyən etmək üçün müvəffəqiyyətli 

tenderin nisbi üstünlükləri və xarakteristikaları üzrə məlumatların daxil olduğu lazımlı 

məlumatları dərhal təmin etməlidir. Rəqabətə zərər vura biləcək məlumatın verilməsi hallarında, 

məlumatı qəbul edən Tərəf onu, məlumatı təmin edən Tərəflə məsləhətləşmə və razılıq əldə 

edilməsi halı istisna olmaqla, heç bir təchizatçıya açıqlamamalıdır. 

 

Məlumatın Açıqlanmaması  

 

2. Bu Sazişin hər hansı digər müddəalarına baxmayaraq, satınalma qurumları da daxil olmaqla 

Tərəf təchizatçılar arasındakı rəqabətə zərər vura biləcək məlumatı hər hansı təchizatçıya təqdim 

etməməlidir. 

3. Bu Sazişdəki heç bir müddəa satınalma qurumları, səlahiyyətli şəxslər və baxış keçirən 

orqanlar daxil olmaqla Tərəfdən məxfi məlumatların açıqlanmasının tələb edilməsi kimi başa 

düşülməməlidir, bu şərtlər ki, belə açıqlama: 

(a) qanunların icrasının qarşısını alacaqdır;  

(b) təchizatçılar arasındakı ədalətli rəqabətə zərər vura bilər;  

(c) əqli mülkiyyətin qorunması da daxil olmaqla, fiziki şəxslərin qanuni kommersiya maraqlarına 

zərər vuracaqdır; və ya  

(d) digər şəkildə ictimai maraqlara zidd olacaqdır. 

 

 

 

 

XVIII Maddə                Daxili Yenidən Baxış Prosedurları 

 

1. Hər bir üzv vaxtında, şəffaf ve qeyri-diskriminativ şəkildə təchizatçının, onun maraqlandığı və 

ya maraqlanmış olduğu əhatə olunan satınalmalar konteksində yaranan aşağıdakıları halları 

mübahisələndirə biləcəyi inzibati və ya huquqi yoxlama prosedurunu təmin etməlidir:  

(a) Sazişin pozulması; və ya  

(b) Tərəflərdən birinin daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq təchizatçının Sazişin 

pozulmasına birbaşa etiraz etmək hüququnun olmadığı hallarda, Tərəflərdən birinin bu Sazişin 

icrası üzrə tədbirləri yerinə yetirməməsi,  

 

Bütün etirazlar üçün olan prosedur qaydalar yazılı və ümumi əlçatan olmalıdır. 

2. Təchizatçı tərəfindən onun maraqlandığı və ya maraqlanmış olduğu əhatə olunan satınalmalar 

kontekstində yaranan, 1-ci bənddə göstərildiyi kimi hər hansı bir xəta və ya pozulma olduğu 

barədə şikayət olduğu təqdirdə, satınalmaları aparan satınalma qurumunun Tərəfi təchizatçıları 

məsləhətləşmələr yolu ilə şikayətin həllini tapmağa təşviq edir. Qurum, belə şikayəti, 

təchizatçının gələcəkdəki və ya davam edən satınalmalarda iştirakı və ya məhkəmə baxışı 

proseduru və ya inzibati qaydada bərpaedici tədbirləri axtarma hüququna zərər verməyəcək 

şəkildə qərəzsiz və vaxtında nəzərə almalıdır. 

3. Hər bir təchizatçıya şikayətin hazırlanması və təqdim edilməsi üçün, şikayətin əsasının 

təçhizatçıya kifayət qədər məlum olmalı olduğu və ya məlum olduğu vaxtdan etibarən 10 gündən 

az olmayacaq şəkildə kifayət qədər müddətin verilməsi təmin edilir. 



4. Hər bir Tərəf, əhatə olunan satınalma konteksində təchizatçı tərəfindən verilən şikayətin qəbul 

edilməsi və baxışı üçün ən azı bir tərəfsiz və satınalma qurumlarından asılı olmayan inzibati və 

ya məhkəmə orqanı qurmalı və ya təyin etməlidir. 

5. 4-cü bənddə istinad edilən orqandan fərqli qurum səlahiyyəti xaricindəki şikayəti ilkin olaraq 

nəzərdən keçirərsə, Tərəf, təchizatçının bu ilkin qərarı satınalması şikayətin subyekti olan 

satınalma qurumundan asılı olmayan, tərəfsiz inzibati və ya məhkəmə orqanına şikayət edə 

bilməsini təmin etməlidir. 

6. Hər bir Tərəf, məhkəmə olmayan, baxış keçirən orqanının məhkəmə baxışına dair qərar 

verməsini və ya aşağıda qeyd olunmuş prosedurlar yerinə yetirməsini təmin etməlidir: 

(a) satınalma qurumu, şikayətə yazılı olaraq cavab verməli və bütün müvafiq sənədləri baxış 

keçirən orqana açıqlamalıdır;  

(b) prosedur iştirakçıları (bundan sonra "iştirakçılar" olaraq adlandırılacaqdır) baxış keçirən 

orqanın qərarından əvvəl şikayət barədə məlumatlanma hüququna sahib olurlar;  

(c) iştirakçılar təmsil və müşayiət edilmək hüququna malik olurlar;  

(d) iştirakçılar bütün proseslərə çıxış əldə edirlər;  

(e) iştirakçılar prosedurların ictimaiyyətə açıq şəkildə keçirilməsini və şahidlərin təmin 

olunmasını tələb etmək hüququna malikdirlər; və  

(f) baxış keçirən orqan, öz qərar və ya tövsiyələrini vaxtında, yazılı şəkildə verməli və hər qərar 

və ya tövsiyənin əsası barədə izahat daxil etməlidir. 

7. Hər bir Tərəf aşağıdakıları nəzərdə tutan prosedurları qəbul etməli və ya saxlamalıdır:  

(a) təchizatçının satınalmalarda iştirak imkanını qorumaq üçün sürətli aralıq tədbirlər. Bu kimi 

aralıq tədbirlər satınalma prosesinin dayandırılmasına səbəb ola bilər. Prosedurlar, bu kimi 

tədbirlərin tətbiq edilib-edilməməsi barədə qərar verərkən, ictimai marağın da daxil olduğu, 

əlaqəli maraqlar üçün mənfi nəticələrin nəzərə alınmasını təmin edə bilər. Fəaliyyətsizlik səbəbi 

yazılı şəkildə təqdim olunmalıdır; və  

(b) Yenidən baxış orqanının 1-ci bənddə göstərilən pozuntu və ya xəta olduğuna qərar verdiyi 

hallarda, şikayətlə əlaqəli xərcləri və ya tenderin hazırlanması ilə bağlı xərclər və ya hər ikisi ilə 

məhdudlaşdırıla bilən  bərpaedici fəaliyyət və ya dəymiş zərərin və ya itkinin kompensasiyası. 

 

XIX Maddə                      Əhatə Dairəsinə Dəyişikliklər və Düzəlişlər 
 

Təklif Edilən Dəyişikliklərin Bildirişi 

 

1. Tərəf, Komitəni bir qurumun bir əlavədən digərinə köçürülməsi, bir qurumun Qoşma 1-in 

əlavələrindən çıxarılması və ya digər dəyişikliklər və hər hansı bir təklif edilən düzəliş üzrə 

məlumatlandırmalıdır (bunların hər hansı biri bundan sonra "dəyişiklik" adlandırılacaqdır). 

Dəyişikliyi təklif edən Tərəf (bundan sonra "dəyişiklik edən Tərəf" adlandırılacaqdır) bildirişdə 

aşağıda qeyd olunanları daxil etməlidir:  

(a) qurumun əhatə olunan satınalmaları üzərində dövlət nəzarəti və ya təsirinin effektiv şəkildə 

aradan qaldırılması əsasında  hüquqlarından istifadə etməklə qurumun Qoşma 1-in əlavələrindən 

çıxarılması üçün istənilən təklifdə belə aradan qaldırmanın sübutu; və ya 

(b) təklif olunan hər hansı dəyişiklik üçün, bu Sazişdə təmin olunmuş qarşılıqlı razılaşdırılmış 

əhatə dairəsi üçün dəyişikliklərin mümkün nəticələrinə dair məlumat. 

 

Bildirişə Etiraz 

  



2. Bu Saziş üzrə hüquqları 1-ci bənddə qeyd olunmuş təklif edilən dəyişiklik nəticəsində təsirə 

məruz qala biləcək istənilən Tərəf, təklif edilən dəyişikliyə edilən etirazı Komitəyə bildirə bilər. 

Belə etirazlar bildirişin Tərəflərlə paylaşılması tarixindən etibarən 45 gün ərzində edilməlidir və 

etirazların səbəbləri qeyd olunmalıdır. 

 

Məsləhətləşmələr  

 

3. Dəyişiklik edən Tərəf və etiraz edən hər hansı bir Tərəf (bundan sonra "etiraz edən Tərəf" 

adlandırılacaqdır), etirazı məsləhətləşmələr vasitəsilə həll etmək üçün bütün cəhdləri 

göstərməlidir. Belə məsləhətləşmələr zamanı dəyişiklik edən və etiraz edən Tərəflər aşağıda 

göstərilmiş təklif edilən dəyişiklikləri nəzərə almalıdır:  

(a) 1(a) bəndi üzrə bildirişin edilməsi halında,  8(b) bəndinə müvafiq olaraq qəbul edilən hər 

hansı bir indikativ meyara uyğun olaraq dövlət nəzarətinin səmərəli şəkildə aradan qaldırılması 

və ya bir qurumun əhatə olunan satınalmaları üzərindəki təsirinin göstərildiyi; və  

(b) 1(b) bəndi üzrə bildirişin edilməsi halında, 8(c) bəndinə müvafiq olaraq qəbul edilən 

dəyişikliklər üçün təklif ediləcək kompensasiya düzəlişləri səviyyəsilə əlaqəli və hüquqlar və 

öhdəliklərin balansının saxlanılması məqsədilə bu Saziş çərçivəsində qarşılıqlı qəbul edilmiş 

əhatə dairəsinin müqayisə edilə bilən səviyyəsi. 

 

Yenilənmiş Dəyişiklik 

  

4. Dəyişiklik edən Tərəf və hər hansı etiraz edən Tərəf etirazı məsləhətləşmələr vasitəsilə həll 

etdiyi və dəyişiklik edən Tərəfin bu məsləhətləşmələr nəticəsində təklif edilən dəyişikliyi 

yenilədiyi hallarda, dəyişiklik edən Tərəf Komitəni 1-ci bəndə müvafiq şəkildə 

məlumatlandırmalıdır və hər hansı yenilənmiş dəyişiklik yalnız bu Maddənin tələblərinə cavab 

verdikdən sonra səmərəli hesab edilə bilər. 

 

Dəyişikliklərin Tətbiqi 

 

5. Təklif edilən dəyişiklik yalnız aşağıdakı hallarda qüvvəyə minməlidir:  

(a) Heç bir Tərəf, 1-ci bəndə uyğun olaraq təklif edilən dəyişikliyin bildirişinin paylaşılması 

tarixindən etibarən 45 gün ərzində təklif edilən dəyişiklik barədə Komitəyə yazılı etiraz təqdim 

etmir;  

(b) bütün etiraz edən Tərəflər, təklif edilən dəyişikliyə etirazlarını geri götürdükləri barədə 

məlumatlandırırlar; və ya  

(c) 1-ci bəndə uyğun olaraq təklif edilən dəyişikliyin bildirişinin paylaşılması tarixindən etibarən 

150 günlük müddətin bitir və dəyişiklik edən Tərəf dəyişikliyi həyata keçirmə niyyətini 

Komitəyə yazılı şəkildə bildirir. 

 

Əhəmiyyətli dərəcədə Bərabər Əhatələnmənin Geri Götürülməsi 

 

6. 5(c) bəndinə uyğun olaraq dəyişikliyin qüvvəyə minməsi halında, şikayət edən hər hansı bir 

Tərəf əhəmiyyətli dərəcədə bərabər əhatələnməni geri götürə bilər. Maddə 4(b)-yə baxmayaraq, 

bu bəndə müvafiq olan bir geri götürülmə dəyişiklik edən Tərəflə əlaqəli olaraq həyata keçirilə 

bilər. Etiraz edən Tərəf, hər hansı geri götürülmə barədə geri götürülmənin qüvvəyə 

minməsindən 30 gün öncə Komitəyə yazılı şəkildə məlumat verməlidir. Bu bəndə müvafiq olan 



geri götürülmə, Komitə tərəfindən 8(c) bəndinə əsasən qəbul edilən kompensasiya düzəlişinin 

səviyyəsi ilə bağlı hər hansı bir meyarına uyğun şəkildə olmalıdır. 

 

Etirazların Həll Edilməsini Asanlaşdırmaq üçün Arbitraj Prosedurları 

 

7. Komitənin 8-ci bəndə uyğun olaraq etirazların həll edilməsini sürətləndirmək üçün arbitraj 

qaydalarını qəbul etdiyi hallarda, dəyişiklik edən və ya hər hansı şikayət edən Tərəf aşağıda qeyd 

olunan hallarda təklif edilən dəyişikliyin bildirişinin paylaşılmasından etibarən 120 gün 

müddətində arbitraj prosedurlarını tələb edə bilər:  

(a) Heç bir Tərəfin, müəyyən vaxt ərzində arbitraj prosedurlarına müraciət etmədiyi halda:  

(i) təklif edilən dəyişiklik 5(c) bəndinə baxmayaraq, 1-ci bəndə uyğun olaraq təklif edilən 

dəyişiklik barədə bildirişin paylaşılmasından 130 gün keçmiş və dəyişiklik edən Tərəfin 

Komitəni dəyişikliyi həyata keçirmə niyyətini yazılı şəkildə bildirdiyi halda qüvvəyə 

minməlidir; və  

(ii) heç bir şikayət edən Tərəf, 6-cı bəndə müvafiq olaraq əhatələnməni geri götürə 

bilməz.  

(b) Dəyişiklik edən və ya şikayət edən Tərəfin arbitraj prosedurlarına müraciət etdiyi hallarda:  

(i) 5(c) bəndinə baxmayaraq, təklif edilən dəyişiklik arbitraj prosedurlarının tamamlanmasından 

əvvəl qüvvəyə minə bilməz;  

(ii) 6-cı bəndə müvafiq olaraq əhəmiyyətli dərəcədə bərabər olan əhatələnməni geri götürmək və 

ya kompensasiya hüququnun təmin edilməsində israrlı olan hər hansı bir etiraz edən Tərəf, 

arbitraj prosedurlarında iştirak etməlidir; 

(iii) dəyişiklik edən Tərəf, paraqraf 5(c) bəndində nəzərdə tutulmuş hər hansı dəyişikliyin 

qüvvəyə minməsində arbitraj prosedurlarının nəticələrinə riayət etməlidir; və 

(iv) dəyişiklik edən Tərəfin, 5(c) bəndində nəzərdə tutulmuş hər hansı dəyişikliyin qüvvəyə 

minməsində arbitraj prosedurlarının nəticələrinə riayət etmədiyi halda, 6-cı bəndə müvafiq 

olaraq, hər cür geri götürmənin arbitraj prosedurları ilə uyğun olması şərtilə istənilən etiraz edən 

Tərəf əhəmiyyətli dərəcədə bərabər olan əhatələnməni geri götürə bilər. 

 

Komitənin Vəzifələri 

  

8. Komitə aşağıdakıları qəbul etməlidir:  

(a) 2-ci bəndə müvafiq olaraq etirazların həll edilməsini asanlaşdırmaq üçün arbitraj 

prosedurları;  

(b) qurumun əhatə olunan satınalmaları üzərində dövlət nəzarətinin və ya təsirlərinin səmərəli 

şəkildə aradan qaldırılmasını göstərən indikativ meyarlar; və 

(c) 1(b) bəndinə uyğun olaraq edilən dəyişikliklər üçün təklif oluna biləcək kompensasiyaedici 

düzəlişin səviyyəsinin və 6-cı bəndə müvafiq olaraq əhəmiyyətli dərəcədə bərabər olan əhatənin 

müəyyən edilməsi üçün meyarlar. 

 

XX Maddə                     Məsləhətləşmələr və Mübahisələrin Həlli 

 

1. Hər bir Tərəf bu Sazişin fəaliyyətinə təsir edən hər hansı bir məsələ ilə əlaqəli olaraq digər 

Tərəf tərəfindən edilən təqdimatlar ilə bağlı dərhal məsləhətləşmələr aparmaq üçün müraciətə 

rəğbətlə yanaşmalı və adekvat imkan təmin etməlidir. 

2. İstənilən Tərəf: 



(a) digər Tərəfin və ya Tərəflərin bu Saziş üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi; və ya  

(b) digər Tərəf və ya Tərəflərin bu Sazişin müddəalarına zidd olub-olmamasından asılı 

olmayaraq hər hansı tədbiri tətbiq etməsi  

nəticəsində bu Saziş üzrə birbaşa və ya dolayı olaraq ona çatmalı olan hər hansı mənfəətin ləğv 

edildiyi və ya məhdudlaşdırıldığını və ya bu Sazişin hər hansı bir məqsədinə nail olmağa maneə 

yaradıldığını hesab etdiyi hallarda, məsələnin qarşılıqlı məqbul həllinə nail olmaq məqsədilə, 

Mübahisələrin Həllini Tənzimləyən Qaydalar və Prosedurlar üzrə Anlaşmanın (bundan sonra 

"Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma" adlandırılacaqdır) müddəalarına müraciət edə bilər.  

3. Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşma, onun 22-ci Maddəsinin 3-cü bəndinə baxmayaraq, bu 

Sazişdən başqa Mübahisələrin Həlli üzrə Anlaşmaya Əlavə 1-də sadalanan istənilən Saziş üzrə 

yaranan hər hansı mübahisənin bu Saziş çərçivəsində güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin təxirə 

salınması və bu Saziş çərçivəsində yaranan hər hansı bir mübahisənin Mübahisələrin Həlli üzrə 

Anlaşmaya Əlavə 1-də sadalanan istənilən Saziş üzrə güzəştlərin və ya digər öhdəliklərin təxirə 

salınması ilə nəticələnə bilməməsi istisna olmaqla, bu Saziş üzrə məsləhətləşmələrə və 

mübahisələrin həllinə tətbiq edilməlidir. 

 

XXI Maddə                İnstitutlar  

 

Dövlət Satınalmaları üzrə Komitə  

 

1. Tərəflərin hər birinin nümayəndələrindən ibarət Dövlət Satınalmaları üzrə Komitə 

yaradılmalıdır. Bu Komitə özünün Sədrini seçməli və Tərəflərə bu Sazişin fəaliyyəti və ya 

məqsədlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqəli məsələlərdə məsləhətləşmə imkanı vermək 

məqsədilə və Tərəflər tərəfindən verilə biləcək digər öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün zəruri 

hallarda, lakin ildə bir dəfədən az olmayaraq görüşməlidir. 

2. Komitə, onun tərəfindən verilə biləcək funksiyaları yerinə yetirən işçi qrupları və ya digər 

yardımçı orqanlar yarada bilər. 

3. Komitə, hər il:  

(a) bu Sazişin istifadəsini və yerinə yetirilməsini nəzərdən keçirməli; və 

(b) Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yaradılması haqqında Mərakeş Sazişinin (bundan sonra 

"ÜTT Sazişi" adlandırılacaqdır) IV:8 Maddəsinə əsasən öz tədbirləri, bu Sazişin fəaliyyəti və 

yerinə yetirilməsi ilə əlaqəli olan yeniliklər haqqında Baş Şuraya məlumat verməlidir. 

 

Müşahidəçilər  

 

4. Bu Sazişin tərəfi olmayan hər hansı bir ÜTT Üzvü Komitəyə yazılı bildiriş təqdim etməklə 

Komitədə müşahidəçi kimi iştirak etmək hüququna malik olmalıdır. İstənilən ÜTT müşahidəçisi, 

Komitədə müşahidəçi kimi iştirak etmək üçün Komitəyə yazılı müraciət edə bilər və Komitə 

tərəfindən ona müşahidəçi statusu verilə bilər. 

 

XXII Maddə                  Yekun Müddəalar  

 

Qəbul və Qüvvəyə Minmə  

 

1. Bu Saziş, imza ilə 15 aprel 1994-cü il tarixli Sazişi qəbul etmiş və ya bu tarixə qədər Sazişi 

ratifikasiya predmeti olaraq imzalamış və daha sonra Sazişi 1 yanvar 1996-cı ilədək ratifikasiya 



etmiş, bu Sazişin Qoşma 1-dəki Əlavələrində yer alan əhatə dairəsini qəbul etmiş hökumətlər1 

üçün 1996-cı il yanvarın 1-də qüvvəyə minməlidir. 

 

Qoşulma  

 

2. ÜTT-nin istənilən Üzvü, bu Üzv və Sazişin Tərəfləri arasında razılaşdırılmış şərtlər əsasında 

bu şərtlər Komitənin qərarında qeyd olunmaqla qoşula bilər. Qoşulma, ilə razılaşdırılmış şərtləri 

əks etdirən qoşulma alətinin ÜTT-nin Baş Direktoruna saxlanmaq üçün verilməsi ilə baş tutur. 

Bu Saziş ona qoşulan Üzv üçün qoşulma alətinin saxlanma üçün verilməsindən 30 gün sonra 

qüvvəyə minməlidir. 

 

Qeyd-şərtlər  

 

3. Heç bir Tərəf bu Sazişin hər hansı bir müddəası ilə əlaqədar qeyd-şərt qoya bilməz. 

 

Yerli Qanunvericilik  

 

4. Tərəflərin hər biri, bu Sazişin qüvvəyə minməsindən gec olamayaraq daxili qanunlarının, 

qaydalarının və inzibati prosedurlarının və satınalma qurumlarının tətbiq etdiyi qaydaların, 

prosedurların və təcrübələrin bu Sazişin müddəalarına uyğunluğunu təmin etməlidir. 

5. Tərəflərin hər biri, bu Saziş ilə əlaqəli olan qanun və qaydalarında və bu qanun və qaydaların 

tətbiq edilməsindəki hər hansı dəyişiklik barədə Komitəni məlumatlandırmalıdır. 

 

Gələcək Müzakirələr və İş Proqramları  

 

6. Hər bir Tərəf, açıq satınalmalara mane olan ayrı-seçkilik tədbirlərinin tətbiqi və ya davam 

etdirilməsindən yayınmalıdır. 

7. 30 Mart 2012-ci il tarixli Dövlət Satınalmaları haqqında Sazişin Dəyişdirilməsinə dair 

Protokolun qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən üç ildən gec olmayaraq və daha sonra mütəmadi 

olaraq, Tərəflər bu Sazişin təkmilləşdirilməsi, ayrı-seçkilik tədbirlərinin tədricən azaldılması və 

aradan qaldırılması məqsədi ilə və inkişaf etməkdə olan ölkələrin ehtiyaclarını nəzərə alaraq 

bütün Tərəflər arasında qarşılıqlılıq əsasında əhatə dairəsinin mümkün qədər genişləndirilməsinə 

nail olmağı təmin etmək üçün danışıqlar aparmalıdırlar. 

8. (a) Komitə, aşağıdakı maddələr üzrə iş proqramlarının qəbulu yolu ilə, bu Sazişin və 7-ci 

maddədə nəzərdə tutulan danışıqların həyata keçirilməsini asanlaşdırmaq üçün əlavə işlər 

görməlidir:  

(i) kiçik və orta müəssisələr üçün rejim;  

(ii) statistik məlumatların toplanması və yayılması;  

(iii) dayanıqlı satınalmalar üçün rejim;  

(iv) Tərəflərin Əlavələrindəki istisnalar və məhdudiyyətlər; və 

(v) beynəlxalq satınalmalardakı təhlükəsizlik standartları.  

(b) Komitə:  

(i) dövri şəkildə yenilənən və nəzərdən keçirilə bilən əlavə maddələr üzrə iş proqramlarının 

siyahısını ehtiva edən bir qərar qəbul edə bilər; və 

                                                           
1 Bu Sazişin məqsədləri üçün "hökumət" termini, Avropa İttifaqının səlahiyyətli orqanlarını əhatə edir. 



(ii) (a) yarımbəndinə əsasən hər bir müəyyən iş proqramı və (b)(i) yarımbəndinə uyğun qəbul 

edilmiş hər hansı iş proqramı üzrə həyata keçiriləcək işlərə dair qərar qəbul etməlidir. 

9. ÜTT Sazişinə Əlavə 1A-da Mənşə Qaydaları üzrə Sazişdə öhdəliyə götürülən mallar üçün 

mənşə qaydalarının harmonizasiyası üzrə iş proqramının və və xidmətlərlə ticarətlə əlaqəli 

danışıqların tamamlanmasından sonra, Tərəflər Maddə IV:5-i nəzərə almaqla bu iş proqramının 

və bu danışıqların nəticələrini müvafiq şəkildə nəzərə almalıdırlar. 

10. Komitə, Dövlət Satınalmaları haqqında Sazişin Dəyişdirilməsinə dair Protokolun qüvvəyə 

mindiyi tarixdən etibarən beşinci ilin sonundan gec olmayaraq, Maddə XX:2(b)-nin tətbiqini 

təhlil etməlidir. 

 

Dəyişikliklər  

 

11. Tərəflər bu Sazişi dəyişdirə bilərlər. Tərəflər tərəfindən dəyişikliyin edilməsi və onun qəbul 

edilməsi üçün təqdim edilməsi barədə qərar konsensus yolu ilə verilməlidir. Dəyişiklik aşağıdakı 

hallarda qüvvəyə minməlidir: 

(a) (b) yarımbəndində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Tərəflərin üçdə ikisi tərəfindən 

qəbul edildiyi zaman qəbul edən Tərəflərə münasibətdə və bundan sonra qəbuletmə zamanı hər 

bir qəbul edən Tərəfə münasibətdə; 

(b) Komitənin konsensus əsasında Tərəflərin hüquq və öhdəliklərini dəyişdirməyəcək bir 

dəyişiklik olduğunu müəyyənləşdirdiyi təqdirdə, Tərəflərin üçdə ikisi tərəfindən qəbul 

edildikdən sonra bütün Tərəflərə münasibətdə. 

 

Geri Çəkilmə  

 

12. İstənilən Tərəf bu Sazişdən geri çəkilə bilər. Geri çəkilmə, ÜTT-nin Baş Direktorunun geri 

çəkilmə barədə yazılı bildirişi əldə etdiyi gündən 60 gün sonra qüvvəyə minir. İstənilən Tərəf, 

belə bildiriş əsasında, Komitənin təcili iclasını tələb edə bilər. 

13. Bu Sazişin Tərəfi ÜTT Üzvü olmağı dayandırdığı zaman, ÜTT Üzvlüyünü dayandırdığı 

tarixdən etibarən by Sazişə Tərəf olmağı da dayandırır. 

 

Bu Sazişin Müəyyən Tərəflər arasında Tətbiq Edilməməsi  

 

14. Bu Saziş iki Tərəf arasında, bu Tərəflərdən hər hansı birinin Sazişi qəbul etdiyi və ya 

qoşulduğu tarixdə belə tətbiqə razılıq verməməsi halında tətbiq edilməməlidir.  

 

Əlavələr  

 

15. Bu Sazişin Əlavələri onun ayrılmaz tərkib hissəsini təşkil edir. 

 

Katiblik 

  

16. Bu Sazişə ÜTT Katibliyi tərəfindən xidmət edilməlidir. 

 

Saxlanılma  

 



17. Bu Saziş, XIX maddəyə əsasən hər bir düzəlişin və ya dəyişiklikin və paraqraf 11-də nəzərdə 

tutulan hər bir dəyişikliyin, və paraqraf 2-yə uyğun olaraq hər bir qəbul barədə və paraqraf 12-

13-ə uyğun olaraq edilən hər bir geri çəkilmə barədə bildirişi təqdim etməli olan ÜTT-nin Baş 

Direktoru tərəfindən saxlanılmalıdır. 

 

Qeydiyyat  

 

18. Bu Saziş, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinin müddəalarına 

uyğun olaraq qeydə alınmalıdır. 


