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 “Elektrik Enerjisi Paylayıcı Şəbəkəsinin Genişləndirilməsi”nə dair İnvestisiya 

Proqramının  (Proqram) maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Hökuməti (AH) 

Çoxtarnşlı Maliyyə Mexanizminin (ÇMM) ayrılması ilə bağlı Asiya İnkişaf Bankına 

(AİB) müraciət etmişdir. “Azərişıq” ASC Proqram üzrə icraedici təşkilatdır. Proqram 3 

ardıcıl tranş layihəsini əhatə edir. 

 Layihənin müəyyən edilmiş standartlara uyğunluğunu, layihə xərci və qrafiki 

çərçivəsində başa çatdırılmasını və görülən işlərin müqavilədə göstərilmiş keyfiyyətdə, 

zaman çərçivəsində və xərclərə uyğun yerinə yetirilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə 

mövcud Layihə İdarəetmə Qrupuna köməklik göstərilməsi üçün “Azərişıq” AİB-in 

Məsləhətçilərin İstifadəsi Təlimatının (2013, vaxtaşırı düzəlişlər olunur) Keyfiyyət və 

Dəyər Əsaslı Seçim prosedurları əsasında (KDƏS, 90:10 əmsal)  Layihənin 

İdarəedilməsi və Nəzarəti üzrə Məsləhətçi Şirkət (Şirkət) cəlb etmək niyyətindədir.  

 Enerji paylayıcı layihələrində təcrübəsi olan milli ekspertlərə malik beynəlxalq 

məsləhətçi şirkət tələb olunur. Layihənin idarəedilməsi və nəzarət fəaliyyətinə layihə 

sənədlərinin, satınalma prosesinin,tikintinin, quraşdırmanın, testlərin, istismara 

verilmənin, ətraf mühit və sosial mühit təhlükəsizliyinin monitorinqinin yoxlanılması və 

auditi, layihənin gedişatı barədə hesabatların yazılması və Azərişığın layihə idarəetmə 

potensialının artırılması daxildir.  Məsləhətçi həmçinin “Azərişıq” ASC üçün ödəniş 

sertifikatlarının tərtib edilməsində yardımın göstərilməsi, həm ÇMM, həm də hər bir 

tranş üçün ayrılıqda Layihə Performansının Monitorinqi Sisteminin (LPMS) 

hazırlanması kimi fəaliyyətlər daxil olmaqla Layihə ilə bağlı maliyyə idarəetməsinin 

təşkilinə görə cavabdehlik daşıyır.  

 Məsləhətçinin tapşırıq müddətindəki xidmət və cavabdehlikləri aşağıdakılardır (amma 

aşağıdakılarla məhdudlaşmır):  

(i) LİQ-ə ümumi layihə idarəetməsində köməklik göstərilməsi. Layihənin 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan Layihə Performansının 

Monitorinqi Sisteminin (LPMS) hazırlanmasında və icrasında LİQ-ə köməklik 

göstərilməsi. LPMS LPMS layihə performansını Dizayn və Monitorinq 

Çərçivəsində (DMÇ) müəyyən edilmiş parametrlərlə müqayisə edərək 

ölçəcəkdir.  LPMS ilkin vəziyyəti və hədəf vəziyyətlə bağlı məlumatları əks 

etdirəcək, lazımi məlumatları toplayacaq, gedişatı müşahidə edəcək, layihənin 

faydalarını müəyyən edəcək və sosial təsirlərini öyrənəcəkdir.  

(ii) İlkin Layihə Hesabatının hazırlanması və təqdim olunması;  

(iii) Layihə Meneceri, LİQ üzvləri və ya Məsləhətçi komanda  tərəfindən idarə edilən 

aylıq görüşlərin təşkili, görüşlərin protokollaşdrılması;  

(iv) Tender sənədlərinin hazırlanması, sahə səfərlərinin təşkili, tender sənədləri ilə 

bağlı yaranmış sualların cavablandırılması və tender öncəsi iclasların 

keçirilməsində köməklik göstərilməsi;  

(v) Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində və ilkin qiymətləndirmə hesabatının 

hazırlanmasında köməklik göstərilməsi;  



(vi) Müxtəlif layihə komponentlərinin podratçıları tərəfindən təqdim edilmiş işçi 

layihə sənədlərinin(çizgilər və layihə sənədləri) yoxlanılması, auditi və təsdiqi; 

(vii) Tikinti işlərində podratçı təşkilatın işinə nəzarət edilməsi və spesifikasiyanın 

tələblərinə cavab verilməsi üçün podratçıya köməklik göstərilməsi;  

(viii) Podratçı tərəfindən irəli sürülən müqavilə qiymətinin və ya müddətinin 

artırılması iddialarının yoxlanılması, qiymətləndirilməsi və ya təsdiqi ilə bağlı 

ortaya çıxan müqavilə məsələlərinin həll edilməsində köməklik göstərilməsi;  

(viii) Tikinti keyfiyyətinin təmin edilməsi proqramının yaradılması və icrası;  

(ix) Zavod tələblərinə və layihə meyarlarına uyğunluq üçün podratçının qəbul 

testlərinin nəticəsini əks etdirən hesabatların yoxlanılması və təsdiqi;  

 (x) Göndərilmiş avadanlıq və materialların spesifikasiyaya uyğun olduğunu 

yoxlamaq; 

(xi) Layihənin gedişatını monitorinq etmək və səbəblər göstərilməklə gözlənilən 

gecikmələri müəyyən etmək, bu gecikmələrin layihənin gedişatına göstərəcək 

mənfi təsirlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər təklif etmək;  

(xii) Podratçının işini yoxlamaq və LİQ-ə müvafiq sertifikatların hazırlanmasında 

köməklik göstərilməsi;  

(xiii) Vaxtaşırı olaraq performansın monitorinqi və nəzarət, gecikmələr olduğu 

təqdirdə səbəblərin analiz edilməsi;  

(xiv) Təhvil-təslim, zəmanət və istismar aktlarında iştirak edilməsi, başa çatmış 

obyektlərin “Azərişıq” tərəfindən təhvil alınmasına köməklik göstərilməsi. Aylıq 

hesabatlara və Layihənin Başa Çatma Hesabatına daxil edilməsi tələb olunan və 

Podratçı tərəfindən hazırlanmış istismar aktlarının yoxlanılması; 

 (xv) Çizgilərin yoxlanılması və nəzarət, podratçılar tərəfindən təqdim edilmiş istismar 

təlimatların nəzərdən keçirilməsi;  

(xvi) Layihənin gedişatı barədə hesabatın (rüblük), bütün əsas müqavilələr üzrə 

podratçılar tərəfindən təqdim edilmiş aylıq hesabatlardan hər ay xülasə 

hesabatların hazırlanması;   

(xvii) İdarəetmə informasiya sisteminin yaradılması, maliyyə hesabatlarının 

hazırlanmasında və mühasibatlığın aparılmasında köməklik, podratçı 

invoyslarının və xərclərinin yoxlanılması, müqavilə və işlərin gedişatı ilə bağlı 

LİQ-ə tövsiyələrin verilməsi və ödəniş sertifikatlarının hazırlanması da daxil 

olmaqla Layihə ilə əlaqəli maliyyə idarəetməsinin həyata keçirilməsi; 

(xviii) Podratçıların fəaliyyətinin ətraf mühitin qorunması qanunverciliyinə 

uyğunluğunun yoxlanılması. Ətraf Mühitin İdarəedilməsi Planının (ƏMİP) 

icrasında və ƏMİP-də qeyd olunan ətraf mühitlə bağlı tədbirlərin Podratçılar 

tərəfindən icrasına monitorinqinin həyata keçirilməsində “Azərişıq” ASC-yə 

köməklik göstərilməsi; 

(xix) 1-ci Tranş üzrə sosial təhlükəsizliklə bağlı nəzərdə tutulan tədbirlərin və 

məsələlərin  icrası və planlaşdırılmasında yardım göstərilməsi; 

(xx) Yarımillik ətraf mühitin monitorinqi və sosial təhlükəziliyin monitorinqi 

hesabatlarının hazırlanmasında köməklik göstərilməsi və ətraflı təsvir etməklə 

potensial təhlükəsizlik risklərini öncədən bildirmək və bu risklərin aradan 

qaldırılması ilə bağlı təkliflər irəli sürmək;  

(xxi) Podratçılar tərəfindən həyata keçirilməli olan təlimlərin nəticə və gedişatının 

nəzərdən keçirilməsi; 

(xxii) Podratçının istismar proqramlarının yoxlanılması və LİQ-ə tövsiyələrin 

verilməsi;  



(xxiii) Enerji sisteminə qoşulmadan öncə yeni avadanlıqların istismar sınaqlarına 

baxışın keçirilməsi; 

(xxiv) İstismar  Planının hazırlanmasında “Azərişıq” ASC-yə köməklik göstərilməsi; 

(xxv) Layihənin Başa Çatma Hesabatının hazırlanması. 

 

  Bununla, “Azərişıq” xidmətlərin göstərilməsində maraqlı olduqlarını ifadə etmək üçün 

AİB-ə üzv ölkələrindən səlahiyyətli Məsləhətçiləri (məsləhətçi şirkəti və ya şirkətlərin 

konsorsiumu şəklində) dəvət edir. Maraqların ifadə olunması (MİO) İdarəetmə 

Bacarığına (20%) və Texniki Bacarığa (80%) əsaslanaraq qiymətləndiriləcəkdir. 

Qiymətləndirilmiş MİO-lara əsaslanaraq qısa siyahıya daxil edilmiş Məsləhətçilər Təklif 

üçün Sorğu vasitəsilə sadələşdirilmiş texniki və maliyyə təkliflərini təqdim etmələri 

üçün dəvət ediləcəklər.   

 Daha ətraflı məlumat AİB-in məsləhətçi xidmətlərinin cəlb edilməsi üzrə bildirişdən 

(http:/csrn.adb.org) əldə oluna bilər və maraqlanan təşkilatlar MİO-ları AİB-in 

məsləhətçilərin idarəedilməsi sistemi (MİS) vasitəsilə (http:/csrn.adb.org və ya 

http:/csrns.adb.org səhifələrində qeydiyyatla) təqdim etmələri tövsiyə olunur.   

Maraqlanan Məsləhətçi başa çatdırdığı oxşar işlər və spesifik sahədəki iş təcrübəsi 

barədə ətraflı məlumat verməli, habelə malik olduğu işçi heyətinin xidmətləri yerinə 

yetirə bilməsi üçün müvafiq bacarıqlara, texniki və idarəetmə vərdişlərinə malik 

olduğunu göstərməlidir.  Xüsusilə, məlumat aşağıdakıları əks etdirməlidir: 

a. Şirkətin ümumi və spesifik iş təcrübəsi; 

b. Şirkətin bu miqyasda olan enerji paylayıcı layihələrində tikintiyə və 

layihələndirmə işlərinə nəzarət təcrübəsi. 

 Qısa siyahı üçün tələb olunan məlumatların tam şəkildə verildiyinə əmin olmaq məqsədi 

ilə maraqlanan məsləhətçilərdən məlumatların AİB-in standart MİO formasına uyğun 

şəkildə təqdim etmələri tələb olunur.. 

 Şirkət tərəfindən göstəriləcək xidmətlər əsas beynəlxalq və yerli exspertlərdən ibarət 

olmaqla 244 adam-ay həcmində ehtimal edilir.  Məsləhət xidmətlərinin icrasına 31 may 

2016-cı il tarixdə başlanacağı və təqribən 36 ay davam edəcəyi gözlənilir. 

 MİO-ların MİS (online) vasitəsilə təqdim olunması üçün son tarix 17 yanvar 2016-cı il 

saat 17-00 (Bakı vaxtı ilə)-dır.  

 

 Əlavə məlumat yuxarıdakı ünvandan iş saatlarında alına bilər.  
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