MARAQ MƏKTUBLARININ QƏBUL EDİLMƏSİNƏ DAİR ELAN
(MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ)
Tarix: 07 mart 2014-cü il
Azərbaycan Respublikası
Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin İnkişafına Dəstək Layihəsi
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Xidmətlərin adı: “Sudan İstifadəedən Birliklərinin İnkişafına Dəstək Layihəsi (SİBİDL)
çərçivəsində Balakən, Zaqatala, Qax, Qəbələ, İsmayıllı, Qusar, Xaçmaz, Quba, İmişli,
Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Ağsu, Şamaxı, Ağcabədi,
Beyləqan, Goranboy, Zərdab, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şəmkir və Samux
rayonlarında 379 ədəd SİB üzvlərinə Ziyanvericilərə qarşı mübarizənin inteqrasiyalı
şəkildə idarə edilməsi və aqronomik aspektlərə dair təlimlərin keçirilməsi üzrə Məsləhət
xidmətləri”
Dünya Bankı Kreditinin No.: 8039-AZ/4913-AZ
Azərbaycan Respublikası Sudan İstifadəedənlər Birliklərinin İnkişafına Dəstək Layihəsini həyata
keçirmək məqsədilə Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, eləcədə Beynəlxalq İnkişaf
Assosiasiyasından cəlb etdiyi kredit vəsaitinin bir hissəsini yuxarıda qeyd edilmiş məsləhət
xidmətlərinə yönəltmək niyyətindədir. Xidmətlərə “Sudan İstifadəedən Birliklərinin İnkişafına
Dəstək Layihəsi (SİBİDL) çərçivəsində Balakən, Zaqatala, Qax, Qəbələ, İsmayıllı, Qusar,
Xaçmaz, Quba, İmişli, Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar, Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Ağsu, Şamaxı,
Ağcabədi, Beyləqan, Goranboy, Zərdab, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şəmkir və Samux
rayonlarında 379 ədəd SİB İnteqrasiyalı Aqro-Ekoloji İdarəetməyə (İAEİ) dair Təlimlərin
keçirilməsi daxildir.
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (Azmelsutəsərrüfat ASC)
nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycanda Suvarma və Drenaj İnfrastrukturunun Bərpası və
Yenidən Qurulması Layihəsinin Həyata Keçirilməsi üzrə İşçi Qrupu münasib və ixtisaslı
məsləhət şirkətlərini tələb olunan xidmətlərin təmin edilməsi üçün maraq ifadələrini bildirməyə
dəvət edir. Qeyd edilmiş məsləhət xidmətlərinin başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikasının 27
rayonunda (Balakən, Zaqatala, Qax, Qəbələ, İsmayıllı, Qusar, Xaçmaz, Quba, İmişli, Saatlı,
Sabirabad, Biləsuvar, Neftçala, Salyan, Hacıqabul, Ağsu, Şamaxı, Ağcabədi, Beyləqan,
Goranboy, Zərdab, Bərdə, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Şəmkir və Samux) ümumilikdə 379 ədəd
Sudan İstifadəedənlər Birliyində (SİB) SİB üzvləri arasında aşağıdakı məsələlərə dair təlim
keçmək və məlumatlılıq səviyyəsini artıqmaqdır:
(i)

Ziyanvericilərə qarşı mübarizənin inteqrasiyası şəkildə idarə edilməsi
təcrübələrini tətbiq etmək, eləcədə Layihə çərçivəsində hazırlanmış Ətraf
Mühitə Təsirin Qiymətləndirilməsi Hesabatı və Ekoloji İdarə etmə Planında
qeyd edilmiş uyğunluğu təmin etməklə ziyanvericilərə qarşı mübarizənin
dayanıqlı idarə edilməsi;

(ii)

Alağın təmizlənməsi, bitkilərin qorunması, gübrələrdən səmərəli istifadə
yolları və heyvan (heyvandarlıqda) xəstəliklərinin qarşısının alınması;

(iii)

yüksək keyfiyyətli toxumlarından və səpin üçün optimal vaxtdan istifadə;

(iv)

torpağın eroziyadan və şoranlaşmadan səmərəli qorunması; və

(v)

kənd təsərrüfatı bitkilərinin qabaqçıl becərmə texnologiyaları, yeni bitki
sortlarının və heyvan növlərinin təqdimatı, kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalı və satışı.

Məsləhət xidmətlərinin yerinə yetirilmə müddəti 15 aydır.
Məsləhətçi şirkət tərəfindən xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün aşağıdakı əsas heyət təmin
edilməlidir:
1. Qrup Rəhbəri (Kənd Təsərrüfatı üzrə Mütəxəssis)
2. Təlim Koordinatoru (Təlim Mütəxəssisi)
3. Təlimçilər:
a. Suvarma əkinçiliyi üzrə Aqronom
b. Taxıl bitkiləri üzrə ixtisaslaşmış Aqronom
c. Meyvə bitkiləri üzrə ixtisaslaşmış Aqronom
d. Tərəvəz bitkiləri üzrə ixtisaslaşmış Aqronom
e. Bitkilərin qorunması üzrə ixtisaslaşmış Aqronom
f. Aqronom entomoloq
g. Torpaq üzrə mütəxəssis
h. Zoopark veterenarı
i. Aqro-İqtisadçı
j. Aqro-Ekoloji məsələlər üzrə mütəxəssis
Təmin ediləcək əsas heyətin ixtisas göstəriciləri üzrə tələblər aşağıdakılardan ibarətdir:
Qrup Rəhbəri (Suvarma əkinçiliyi üzrə Aqronom)






Kənd təsərrüfatı və ya digər əlaqəli sahə üzrə universitet dərəcəsi;
Fermerlər və ya müvafiq auditoriya üzvləri ilə müvafiq bacarıqların artırılması üzrə
ən azı 8 il iş təcrübəsi;
Yaxşı rəhbərlik bacarığı və ən azı beş məsləhətçi tərəfindən idarə edilən iki tapşırıqda
idarə etmə təcrübəsi;
Azərbaycanın kənd ərazilərinə səyahət etməyə hazır olmalı; və
Yaxşı hesabat vermə bacarğı və əla Azərbaycan dili bilikləri.

Təlim Rəhbəri (Qrup Rəhbərinin Müavini)







Kənd təsərrüfatı və ya digər əlaqəli sahə üzrə universitet dərəcəsi
Fermerlər və ya müvafiq auditoriya üzvləri ilə müvafiq bacarıqların artırılması üzrə
ən azı 5 il iş təcrübəsi;
Yaxşı rəhbərlik bacarığı və ən azı beş məsləhətçi tərəfindən idarə edilən iki tapşırıqda
idarə etmə təcrübəsi
Azərbaycanın kənd ərazilərinə səyahət etməyə hazır olmalı; və
Yaxşı hesabat vermə bacarğı və əla Azərbaycan dili bilikləri

Təlimçilər
 Kənd təsərrüfatı və ya digər əlaqəli sahə üzrə universitet dərəcəsi
 Fermerlər və ya müvafiq auditoriya üzvləri ilə müvafiq bacarıqların artırılması üzrə
ən azı 3 il iş təcrübəsi
 Yaxşı rəhbərlik bacarığı və ən azı beş məsləhətçi tərəfindən idarə edilən iki tapşırıqda
idarə etmə təcrübəsi
 Azərbaycanın kənd ərazilərinə səyahət etməyə hazır olmalı; və
 Yaxşı hesabat vermə bacarğı və əla Azərbaycan dili bilikləri
Xidmətlərin həyata keçirilməsində maraqlı olan məsləhətçi şirkətlər müvafiq təcrübə və
ixtisaslarını göstərən məlumatları (broşür, bənzər xidmətlərin təsviri, oxşar şəraitdə qazanılmış
təcrübə, işçi heyətinin müvafiq təcrübəyə malik olması haqqında məlumatlar və s.) təmin
etməlidirlər və Azərbaycanda və ya onun bölgələrində iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar.
Məsləhətçi şirkətlər təyinat üzrə işlərin yerinə yetirilməsi üçün konsortsium qura bilərlər.
Məsləhətçi şirkətlərin seçim prosesi Dünya Bankının satınalma təlimatlarında göstərilən
prosedurlara əsasən “Dünya Bankının Borc Alanları Tərəfindən Məsləhətçilərin Seçilməsi və İşə
Götürülməsi Üzrə Təlimatları”nın cari variantına – (2004-cü il may ayı, 2006-cı ilin oktyabrında
və 2010-cu ilin may ayında yenidən qəbul olunmuşdur) müvafiq olaraq Məsləhətçinin
Kvalifikasiyası (MK) metodu ilə aparılacaqdır.
Məsləhətçi şirkətlər əlavə, o cümlədən xidmətlər üzrə müfəssəl texniki tapşırığa dair məlumatı
aşağıda göstərilmiş ünvanda əldə edə bilərlər (Bazar ertəsindən cümə gününədək həftənin bütün
günləri Bakı vaxtı ilə saat 18:00-a kimi) .
Maraq məktubları 19 mart 2014-cü il tarixinədək, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-dan gec olmayaraq
aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.
Azərbaycanda Suvarma və Drenaj İnfrastrukturunun Bərpası və
Yenidən Qurulması Layihəsinin Həyata Keçirilməsi üzrə İşçi Qrupu
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