Beynəlxalq layihələr və xarici əlaqələr şöbəsi üzrə test tapşırıqları
1. Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin və xidmətlərin) satın
alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəd necə adlanır?
A) Əmək müqaviləsi
B) Sığorta müqaviləsi
C) İcarə müqaviləsi
D) Satınalma müqaviləsi
E) Lizinq müqaviləsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

2. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tender təkliflərində qiymətləri hansı valyuta ilə
göstərməlidirlər?
A) Dollarla
B) Lirəylə
C) Manatla
D) Avroyla
E) Rublla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

3. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə tender komissiyası dedikdə
başa düşülür:
A) Tender şərtlərinə əsasən təklif verən, tenderdə iştirak haqqını ödəyən hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud
hüquqi şəxslərin birliyi
B) Podratçının tender təklifinə, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə təminatlarına və digər
ödəniş sənədlərinə zəmanət verən maliyyə qurumu
C) Satınalan təşkilatla bağlanan satınalma müqaviləsinin potensial və ya real tərəfi
D) Malları dövlət vəsaiti hesabına satınalan dövlət müəssisə və təşkilatları, nizamnamə fondunda dövlətin
payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Satınalan təşkilat tərəfindən yaradılan və onun adından tender prosedurlarını həyata keçirən müvəqqəti
işçi qrupu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

4. İxtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsinə dair sənədlər toplusu, tenderin əsas şərtlər toplusu,
təkliflərin, ofertaların və kotirovkaların cəlb olunmasına dair sənədlər hansı dildə tərtib olunmalıdır?
A) Rus dilində
B) İngilis dilində
C) Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində
D) İngilis və rus dillərində
E) Türk dilində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

5. Dövlət satınalmaları ilə bağlı münasibətlər Azərbaycan Respublikasının hansı Qanunu ilə tənzimlənir?
A) "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
B) "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
C) "Elekron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
D) "İcra haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
E) "Tender haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

6. Tender komissiyasının tərkibini kim təsdiq edir?
A) Satınalan təşkilatın katibi
B) Satınalan təşkilatın rəhbəri
C) İşçi Qrupun üzvü
D) Satınalan təşkilatın işçisi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) İşçi Qrupun katibi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

7. Tenderin əsas şərtlər toplusunu və ya kotirovka sorğusunun şərtlərini almaq və iddiaçı kimi
qeydiyyatdan keçmək üçün malgöndərən (podratçı) tərəfindən ödənilən vəsait nədir?
A) Sığorta haqqı
B) Dəbbə pulu
C) İştirak haqqı
D) Sığorta məbləği
E) Əlavə pul
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

8. Tender komissiyasına tenderin əsas şərtlər toplusunun hazırlanması, təkliflərə baxılması, onların
qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üçün cəlb edilə bilər:
A) Şahidlər
B) İddiaçılar
C) Müəllimlər
D) İcraçılar
E) Ekspertlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

9. Tender komissiyası tərəfindən tenderin nəticələri haqqında tərtib edilən və komissiyanın bütün üzvləri
tərəfindən imzalanan sənəd necə adlanır?
A) Yekun ərizə
B) Yekun çıxarış
C) Yekun bildiriş

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Yekun fərman
E) Yekun protokol
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

10. Mallardan və işlərdən başqa, hər hansı digər satınalma predmeti:
A) Əmrlər
B) Müraciətlər
C) Təkliflər
D) Xidmətlər
E) Qərarlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

11. Satınalan təşkilat malgöndərənə (podratçıya) ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi üçün
sənədlərin son təqdim edilməsi tarixindən sonra nə qədər müddətdən gec olmayaraq ixtisas uyğunluğunun
əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsinin nəticələri barədə məlumat verir?
A) 10 bank günündən
B) 7 təqvim günündən
C) 10 təqvim günündən
D) 5 bank günündən
E) 7 bank günündən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

12. Satınalmaların təşkil olunması üçün satınalan təşkilat aşağıdakılardan hansı birini edə bilməz?
A) Tender komissiyası tərəfindən tenderin əsas şərtlər toplusu və tender elanı təsdiq edildikdən sonra
tender elanını dərc etdirir
B) Tender komissiyasının tərkibinə satınalan təşkilatın mütəxəssisləri və nümayəndələrini daxil edir

Rəy və təklifləriniz üçün
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C) Tender komissiyasını formalaşdırır
D) Malgöndərənlərə (podratçılara) tenderdə iştirak üçün fərdi dəvət göndərir
E) Tenderin əsas şərtlər toplusunu hazırlayır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

13. Təklifləri qiymətləndirərkən satınalan təşkilat hansı üsulu tətbiq edir?
A) Satınalan təşkilat təklifin qiymətinə texniki qiymətləndirmədən əvvəl baxır
B) Bütün normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulan və təkliflər sorğusunda göstərilən meyarlar nəzərə
alınır
C) Təklifin satınalan təşkilatın ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından səmərəliliyinə təklifin qiymətindən
ayrılıqda baxılır
D) Satınalan təşkilat təklifin qiymətinə həm texniki qiymətləndirmədən əvvəl, həm də sonra baxır
E) Təklifin satınalan təşkilatın ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından səmərəliliyinə təklifin qiyməti ilə
birgə baxılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

14. Hansı şəxslər satınalma prosedurları zamanı satınalan təşkilatın təmsilçisi, məsləhətçisi və
satınalmalarla əlaqədar digər vəzifələrin icraçısı ola bilməzlər?
A) Satınalma prosedurlarından əvvəlki beş il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olanlar
B) Satınalma prosedurlarında iştirak edən cavabdehin nümayəndəsi və ya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa
qohumluğu, qəyyumluq, hamilik və ya övladlığa götürmə, təsisçilik və asılılıq münasibətləri olanlar
C) Satınalma prosedurlarından əvvəlki on il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olanlar
D) Satınalma prosedurlarından əvvəlki yeddi il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olanlar
E) Satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının nümayəndəsi və ya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa
qohumluğu, qəyyumluq, hamilik və ya övladlığa götürmə, təsisçilik və asılılıq münasibətləri olanlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

15. Satınalan təşkilat satınalma müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmadıqda müqavilə imzalandıqdan
sonra neçə bank günü ərzində malgöndərənə (podratçıya) müqavilənin icrasına başlama tarixi, habelə
tələb olunduğu halda əldə edilmiş icazələr barədə bildiriş göndərir?
A) Üç
B) On
C) Yeddi
D) Beş
E) İyirmi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

16. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən tender təklifinin təminatı hansı hallarda təxirə salınmadan qaytarılır?
A) Tender təklifinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul etməyən iddiaçılara tender
təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtardıqdan sonra
B) Tenderdə birinci və ikinci yerləri tutan iddiaçılara tender qalibi ilə bağlanan satınalma müqaviləsi
qüvvəyə mindikdən sonra
C) Tender qalibinə satınalma müqaviləsinin imzalanmasından və müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün
təminat verilməsindən əvvəl
D) Tenderdə ilk beş yerdən birini tutmayan iddiaçılara tenderin nəticələrinə dair qərar qəbul olunduqdan
sonra
E) Tenderdə birinci, ikinci və üçüncü yerləri tutan iddiaçılara tender qalibi ilə bağlanan satınalma
müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

17. Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti, dəyişdirilməsi və geri götürülməsi ilə bağlı aşağıdakı
müddəalardan hansı düzgündür?
A) Malgöndərən (podratçı) öz tender təklifi üçün təminat hüququnu itirmədən onu yalnız tender
təkliflərinin verilməsi müddəti qurtaranadək dəyişdirə və ya geri götürə bilər
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B) Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti satınalan təşkilatın təklifi əsasında malgöndərənlərin
(podratçıların) razılığı ilə uzadıla bilməz
C) Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti tender zərflərinin açıldığı gündən sonra azı 15 bank günü
təşkil etməlidir
D) Malgöndərən (podratçı) öz tender təklifinin təminatına olan hüququnu itirmədən satınalan təşkilatın
belə təklifindən imtina edə bilməz
E) Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddətinin uzadılması təklifini qəbul edən malgöndərənlər
(podratçılar) tender təkliflərini 1 gün ərzində ləğv edə bilərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

18. Tender komissiyası tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş tender təkliflərinin qüvvədə olma
müddətinin bitməsinə 10 bank günü qalanadək tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi
əsasında aşağıdakı qərarlardan hansı birini qəbul edir?
A) İddiaçılar arasında birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü yerlərin müəyyənləşdirilməsi haqqında
B) Tender təklifi tender predmetinin tam həcmdə icrasını təmin etdikdə, tender predmetinin iki və ya daha
çox iddiaçı arasında bölünməsi haqqında
C) Təkliflərin təhlilinə və müqayisəsinə daha çox vaxt lazım olduqda, tenderin müddətinin uzadılması
haqqında
D) Tender təkliflərindən hər birinin qənaətbəxş olduğu haqqında
E) Tender təklifi tender predmetinin tam həcmdə icrasını təmin etdikdə, tender predmetinin üç və ya daha
çox iddiaçı arasında bölünməsi haqqında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

19. Satınalan təşkilat malgöndərənləri (podratçıları) satınalma prosedurlarına cəlb edərkən, onları
müəyyən məsələlər barədə məlumatlandırmalıdır ki, qeyd edilənlərdən hansı həmin məsələlərə aid deyil?
A) Məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün tələblər
B) Satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə həmçinin malgöndərənlər tərəfindən satınalan
təşkilata məlumatların ötürülməsinin üsulları
C) Məlumatların ötürülməsinin forması
D) Yazılı formada məlumatlarla və imzalarla əlaqədar müvafiq qanunda nəzərdə tutulmuş tələblərin təmin
olunması üsulları
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E) Məlumatların ötürülməsinin qaydası və nəticələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

20. Satınalan təşkilat dövlət mənafelərinin qorunması məqsədilə hansı hallarda bütün tender təkliflərinin,
oferta və kotirovkaların aksept olunana qədər rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər?
A) Tender prosedurlarının keçirilməsi zamanı iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn
sövdələşmə müəyyən etdikdə
B) Açıq tenderdən başqa digər metodların tətbiqi ilə keçirilən satınalma prosedurları nəticəsində müqavilə
bağlanmadıqda
C) Satınalma planına daxil edilməyən hər hansı malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasına təcili
tələbat yarandıqda
D) Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə satınalmalar həyata keçirildikdə
E) Tender təklifləri tenderin əsas şərtlər toplusuna uyğun olduqda və tender predmetinin
maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

21. Malgöndərənlərin ixtisasına dair tələblərlə bağlı verilən mülahizələrdən hansı biri doğrudur?
A) Satınalan təşkilat satınalma prosedurları zamanı iddiaçının ixtisas göstəricilərini əks etdirən sənədlərin
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydada, zəruri hallarda isə beynəlxalq
qanunvericiliyə uyğun təsdiq olunmasını və rəsmiləşdirilməsini tələb edə bilər
B) Satınalan təşkilat malgöndərənlərin ixtisas göstəricilərini ixtisas uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi
sənədlərində və tenderin əsas şərtlər toplusunda yaxud təkliflərin, ofertaların və ya kotirovkaların cəlb
edilməsinə dair digər sənədlərdə şərh edilmiş ixtisas meyarlarına və prosedurlarına əsasən qiymətləndirir
C) Satınalan təşkilat hər hansı bir anda malgöndərənin (podratçının) öz ixtisas göstəriciləri haqqında saxta
məlumat təqdim etdiyini müəyyən edərsə, həmin malgöndərəni (podratçını) tenderdən kənarlaşdırır və
məsələ ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanına müraciət edir
D) Malgöndərənin (podratçının) öz ixtisas göstəriciləri barədə mahiyyətcə əhəmiyyətsiz dərəcədə qeyridəqiq və natamam verdiyi məlumat satınalan təşkilatın tələbi ilə dərhal aradan qaldırıldıqda həmin
malgöndərən (podratçı) tenderdən kənarlaşdırılır
E) Satınalan təşkilat xüsusi hallarda malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri barədə hər hansı
digər meyarlar, tələblər və ya prosedurlar müəyyənləşdirə bilər
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

22. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin davranış kodeksində nə kimi məsələlər əks
olunur?
A) Malların göndərilməsinin, işlərin görülməsinin, xidmətlərin göstərilməsinin planlaşdırılan yeri və
müddətləri
B) Dövlət satınalmalarında maraqların toqquşması məsələləri
C) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan bütün şəxslərin konkret satınalmalarda maraqlarının olubolmamasının araşdırılması
D) Satınalmanın ardıcıllığı, təqvim ili üzrə bölgüsü və satınalma üsulu
E) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin qanunla müəyyən olunan məsuliyyəti, peşə hazırlığı
və onun yoxlanılması prosedurları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

23. Satınalan təşkilat ayda bir dəfədən çox olmamaq şərtilə satınalma planında dəyişiklik edə bilər. Bəs
satınalan təşkilat tərəfindən satınalma planında dəyişiklik edilməsi haqqında qərar qəbul olunduqdan
sonrakı nə qədər müddət ərzində bu barədə məlumat, dəyişikliyə səbəb olmuş hüquqi əsas göstərilməklə,
dövlət satınalmalarının vahid internet portalında yerləşdirilir?
A) 7 bank günü
B) 15 bank günü
C) 5 bank günü
D) 3 bank günü
E) 10 bank günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

24. Dövlət satınalmalarını tənzimləyən normativ hüquqi sənədlərdə göstərilən hallar istisna olmaqla, hansı
subyektlər dövlət mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasında keçirilən dövlət
satınalma prosedurlarında iddiaçı kimi iştirak edə bilərlər (tam və doğru cavab)?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi
B) Rezident və qeyri-rezident hüquqi şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi
C) Qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi
D) Rezident və qeyri-rezident hüquqi və ya fiziki şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi
E) Qeyri-rezident hüquqi şəxslər yaxud hüquqi şəxslər birliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

25. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği müqavilənin ümumi məbləğinin
neçə faizi həcmində müəyyən olunur?
A) 2-5 faizi
B) 5-10 faizi
C) 1-2 faizi
D) 5-7 faizi
E) 3-5 faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

26. Satınalan təşkilat satınalmaların təşkilini hansı prinsip əsasında təmin edə bilməz?
A) Bərabərlik
B) Loyallıq
C) Rəqabətlilik
D) Aşkarlıq
E) Şəffaflıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

27. Müəyyən kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətlərinə malik olan məhsullar, bərk, maye və ya qaz halında
olan məmulatlar, avadanlıqlar, xammal, habelə elektrik enerjisi dedikdə nə başa düşülür?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Mallar
B) İşlər
C) Təkliflər
D) Xidmətlər
E) Tapşırıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

28. İllik satınalma planında satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) hansı məlumatı əks olunmur?
A) Həcm
B) Forma
C) Miqdar
D) Ad
E) Ölçü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

29. Malgöndərənlərlə (podratçılarla) hər hansı iclas və ya görüş zamanı satınalan təşkilat onlar üçün necə
iştirak imkanları yaradır?
A) Gizli və ümumi
B) Xüsusi və məxfi
C) Bərabər və gizli
D) Ümumi və məxfi
E) Tam və bərabər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

30. Satınalan təşkilatla malgöndərənlərin (podratçıların) bir-birinə göndərdikləri sənədlər, bildirişlər,
qərarlar hansı formada təqdim olunur?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Beynəlxalq
B) Verbal
C) Yazılı
D) Şifahi
E) Daxili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

31. Satınalan təşkilatdan hansı formada asılılığı olan malgöndərənlərin (podratçıların) həmin təşkilat
tərəfindən keçirilən satınalma prosedurlarında iştirakına yol verilmir?
1. Xüsusi;
2. Hüquqi;
3. Maliyyə;
4. Faktiki;
5. Sosial;
6. Təşkilati.
A) 1, 2, 4
B) 3, 5, 6
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 2, 3, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

32. Hər bir satınalma üzrə satınalan təşkilat tərəfindən hazırlanan sənədlər toplusuna daxil edilir (tam və
doğru cavab):
1. Tender xərclərinin ödənişi ilə bağlı sənədlər;
2. Bağlanan satınalma müqavilələri;
3. Satınalmanın keçirilməsi haqqında satınalan təşkilatın təsdiq edilmiş qərarı;
4. Satınalma müqaviləsinin tam və qismən yerinə yetirilməsi haqqında satınalan təşkilatla malgöndərənin
(podratçının) birgə aktı;
5. Tenderin əsas şərtlər toplusu və ya təkliflərin, ofertaların, kotirovkaların cəlb edilməsinə dair sənədlər
toplusu;
6. Satınalma müqaviləsi qısamüddətli və uzunmüddətlidirsə, icrasının gedişi haqqında mütəmadi
məlumatları;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

7. Satınalmanın nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun aktı.

A) 1, 3, 5
B) 3, 4, 7
C) 2, 5, 6
D) 3, 4, 5, 7
E) 1, 2, 3, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

33. Satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində və ya
ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq
subyektlərinin iştirakı ilə elektron satınalma vasitəsilə keçirilir. Bəs bu zaman hansı üsullar tətbiq edilir?
1. Konfidensial tender;
2. Açıq tender;
3. Xüsusi tender;
4. Kotirovka sorğusu;
5. Qapalı tender.
A) 2 və 5
B) 1 və 4
C) 2 və 4
D) 1 və 3
E) 3 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

34. Malgöndərən (podratçı) haqqında tələb olunan sənədlər dedikdə nələr nəzərdə tutulur?
1. Malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə dair məlumat (ehtiyac olduğu halda);
2. İştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank sənədi;
3. Malgöndərənin (podratçının) tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;
4. Malgöndərənin (podratçının) son üç ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış
5. Tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
6. Malgöndərənin (podratçının) son beş ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış;
7. Malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki (əgər daha az müddət fəaliyyət göstərirsə, bütün fəaliyyəti
dövründəki) maliyyə vəziyyəti barədə bank tərəfindən verilmiş arayış.
A) 1, 4, 6
B) 2, 4, 5
C) 1, 3, 7
D) 3, 4, 6
E) 2, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

35. İllik satınalma planında nə kimi məlumatlar əks olunur?
1. Satınalan təşkilatın möhürü;
2. Satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) adı, həcmi, miqdarı və ölçüsü;
3. Malların göndərilməsinin, işlərin görülməsinin, xidmətlərin göstərilməsinin planlaşdırılan yeri və
müddətləri;
4. Tender təklifinin, ofertanın, kotirovkanın və satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi;
5. Satınalan təşkilatın adı;
6. Satınalma prosedurları nəticəsində bağlanmalı olan satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi;
7. Məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün tələblər;
8. Satınalmanın ardıcıllığı, təqvim ili üzrə bölgüsü və satınalma üsulu.
A) 1, 3, 5, 7
B) 2, 4, 5, 6
C) 3, 4, 6, 8
D) 1, 2, 4, 7
E) 2, 3, 5, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

36. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə şikayət obyekti ola
bilməz:
1. Satınalma prosedurlarının şəxsi mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırılması
2. Satınalma metodunun seçilməsi;
3. Satınalan təşkilatın bütün tender təkliflərini, ofertaları və ya kotirovkaları rədd etmək qərarı;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

4. Satınalma alətlərinin müəyyən edilməsi barədə qərar;
5. Satınalma prosedurlarının dövlət mənsubiyyətinə görə məhdudlaşdırılması.
A) 1, 2, 3
B) 2, 3, 5
C) 1, 4
D) 3, 5
E) 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

37. Nəyin rədd edilməsinə dair bildiriş onları təqdim etmiş bütün malgöndərənlərə (podratçılara) dərhal
göndərilir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Tender təkliflərinin;
2. Nəticələrin;
3. Kotirovkaların;
4. Ofertaların;
5. Tenderin əsas şərtlər toplusunun;
6. Akseptlərin.
A) 1, 3, 5
B) 3, 4, 6
C) 1, 3, 4
D) 2, 3, 6
E) 1, 2, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

38. Müdafiə və milli təhlükəsizlik ehtiyacları üçün nəzərdə tutulduqda, hansı məsələlər üzrə satınalmalar
açıq tender üsulu ilə aparılır?
1. Sahibkarlıq ideyaları;
2. Dərman ləvazimatları;
3. Ərzaq;
4. İnventar;
5. Geyim;
6. Vergi məsələləri:

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

7. Tibb avadanlıqları;
8. Xidməti nəqliyyat vasitələri;
9. Ticarət.
A) 2, 3, 4, 7, 9
B) 3, 5, 6, 7, 8
C) 1, 2, 3, 5, 7
D) 2, 4, 5, 7, 8
E) 1, 4, 6, 8, 9
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

39. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Malgöndərənin (podratçının) tender təklifinə, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə
təminatlarına və digər ödəniş sənədlərinə zəmanət verən maliyyə qurumu;
2. Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəd;
3. Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların kağız daşıyıcıda və ya elektron formada
təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqə;
4. Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin və xidmətlərin) satın
alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəd.
a) Tender;
b) Satınalma müqaviləsi;
c) Emitent;
d) Tenderin əsas şərtlər toplusu.
A) 1-c; 2-d; 3-a; 4-b
B) 1-d; 2-a; 3-c; 4-b
C) 1-b; 2-c; 3-d; 4-a
D) 1-c; 2-b; 3-a; 4-d
E) 1-d; 2-c; 3-b; 4-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

40. İkimərhələli tender prosedurlarının birinci və ikinci mərhələlərində həyata keçirilən işlər arasında nə
kimi fərq vardır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Birinci mərhələdə satınalan təşkilat tender təklifi rədd edilməmiş malgöndərənlərə (podratçılara)
malların (işlərin və xidmətlərin) özünəməxsus xüsusiyyətlərinin məcmusu barədə qiymətləri göstərməklə
yekun tender təkliflərini verməyi təklif edir, ikinci mərhələdə isə bütün malgöndərənlərə (podratçılara)
ilkin tender təklifini onun qiymətini göstərmədən təqdim etmək təklif olunur
B) Birinci mərhələdə satınalan təşkilat müvafiq Qanuna uyğun surətdə tender təklifi rədd edilməmiş
istənilən malgöndərən (podratçı) ilə onun tender təklifinin hər hansı cəhəti barədə danışıqlar apara bilər,
ikinci mərhələdə isə satınalan təşkilat tender təklifi rədd edilməmiş malgöndərənlərə (podratçılara)
malların (işlərin və xidmətlərin) özünəməxsus xüsusiyyətlərinin məcmusu barədə qiymətləri göstərməklə
yekun tender təkliflərini verməyi təklif edir
C) Birinci mərhələdə bütün malgöndərənlərə (podratçılara) ilkin tender təklifini onun qiymətini
göstərmədən təqdim etmək təklif olunur, ikinci mərhələdə isə satınalan təşkilat tender təklifi rədd
edilməmiş malgöndərənlərə (podratçılara) malların (işlərin və xidmətlərin) özünəməxsus
xüsusiyyətlərinin məcmusu barədə qiymətləri göstərməklə yekun tender təkliflərini verməyi təklif edir
D) Birinci mərhələdə satınalan təşkilat müvafiq Qanuna uyğun surətdə tender təklifi rədd edilməmiş
istənilən malgöndərən (podratçı) ilə onun tender təklifinin hər hansı cəhəti barədə danışıqlar apara bilər,
ikinci mərhələdə isə bütün malgöndərənlərə (podratçılara) ilkin tender təklifini onun qiymətini
göstərmədən təqdim etmək təklif olunur
E) Birinci mərhələdə xüsusiyyətləri əks edən sənədlər hazırlanarkən satınalan təşkilat satın alınan malların
(işlərin və xidmətlərin) texniki və keyfiyyət xarakteristikasının hər hansı cəhətini və yeni meyarları əlavə
etmək hüququna malikdir, ikinci mərhələdə isə bütün malgöndərənlərə (podratçılara) ilkin tender təklifini
onun qiymətini göstərmədən təqdim etmək təklif olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

41. Satınalmanın sənədlər toplusu neçə il ərzində satınalan təşkilatda saxlanıldıqdan sonra
müəyyənləşdirilmiş qaydada arxivə verilir?
A) 1 il
B) 5 il
C) 2 il
D) 10 il
E) 4 il
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

42. Hansı satınalmalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında və normativ hüquqi
sənədlərində nəzərdə tutulmuş qaydada sığortalanır?
A) Bələdiyyə vəsaiti hesabına həyata keçirilən satınalmalar
B) Fiziki şəxslərin vəsaiti hesabına həyata keçirilən satınalmalar
C) Dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilən satınalmalar
D) Beynəlxalq təşkilatların vəsaiti hesabına həyata keçirilən satınalmalar
E) Hüquqi şəxslərin vəsaiti hesabına həyata keçirilən satınalmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

43. İflasa uğramış tender qalibinin hüquq varisi varislik hüququnu aldıqdan sonrakı 10 bank günü ərzində
tender qalibinin satınalma müqaviləsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək haqqında satınalan
təşkilata yazılı müraciət edərsə, aşağıdakı hallardan hansı mümkündür?
A) Satınalan təşkilat həmin malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınması üzrə yeni tender keçirə bilər
B) Sənədlər təqdim olunduqdan ən çoxu 2 bank günü sonra çatışmayan sənədi hazırlamağı yaxud bu
sənədlərdə müvafiq dəyişiklik aparmağı malgöndərənə (podratçıya) təklif etməlidir
C) Satınalan təşkilatın tender qalibinə hər növ borcu, əgər varsa, ləğv olunmuş sayılır
D) Həmin müqavilənin şərtləri əsas götürülməklə, satınalan təşkilatla tender qalibinin varisi arasında
malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasının başa çatdırılması haqqında yeni müqavilə bağlanır
E) Sənədlər təqdim olunduqdan ən çoxu 5 bank günü sonra çatışmayan sənədi hazırlamağı yaxud bu
sənədlərdə müvafiq dəyişiklik aparmağı malgöndərənə (podratçıya) təklif etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

44. Elektron satınalmada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçən malgöndərənlərin sayı səmərəli rəqabəti
təmin etmək üçün neçə iştirakçıdan az olduqda, satınalan təşkilat bu proseduru ləğv edir?
A) Beş
B) İki
C) Yeddi
D) Dörd
E) Üç
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

45. Satınalan təşkilat məhdud iştiraklı tender keçirirsə, iddiaçılarda bu tenderə maraq oyatmaq məqsədilə
dövlət qəzetində dərc etdirir:
A) Bildiriş
B) Çıxarış
C) Fərman
D) Protokol
E) Təklif
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

46. Qalib təklifin seçilməsi üçün satınalan təşkilat tərəfindən tətbiq edilən, real vaxt rejimində dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə keçirilən, malgöndərənlərin (podratçıların) təqdim
etdikləri təkliflərin avtomatik qiymətləndirilməsini təmin edən satınalma proseduru necə adlanır?
A) Ümumi satınalma
B) Əsas satınalma
C) İctimai satınalma
D) Xüsusi satınalma
E) Elektron satınalma
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

47. Hansı halda satınalan təşkilatın (və ya təsdiq edən orqanın) rəhbəri şikayətə baxmır?
A) Xidmət göstərənlərə satın alınan xidmətlərin yalnız bir qismi üçün təklif verməyə icazə verilmişdirsə
B) Şikayət ona əsas vermiş hallardan malgöndərənin (podratçının) xəbər tutduğu və ya xəbər tutmalı
olduğu vaxtdan 30 bank günü keçdikdən sonra verilmişdirsə
C) Əgər şikayət satınalan təşkilatın hər hansı hərəkəti, qərarı və ya istifadə etdiyi prosedurla bağlıdırsa
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D) Şikayət ona əsas vermiş hallardan malgöndərənin (podratçının) xəbər tutduğu və ya xəbər tutmalı
olduğu vaxtdan 15 bank günü keçdikdən sonra verilmişdirsə
E) Əgər şikayət malgöndərənin (podratçının) hər hansı hərəkəti, qərarı və ya istifadə etdiyi prosedurla
bağlıdırsa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

48. Satınalan təşkilat sığortanı məcburi sayırsa, bunu əks etdirməlidir:
A) Kotirovka sorğusu şərtlərində və satınalma müqaviləsində
B) Satınalma müqaviləsində və tender təklifinin təminatında
C) Kotirovka sorğusu şərtlərində və satınalma planında
D) Tenderin əsas şərtlər toplusunda və satınalma müqaviləsində
E) Satınalma müqaviləsində və satınalma planında
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

49. Satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən sonra, Azərbaycan Respublikasının hansı Məcəlləsində
nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə yol verilmir?
A) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində
B) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində
C) Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində
D) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Proseesual Məcəlləsində
E) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

50. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən kotirovka sorğusu şərtləri nədir?
A) Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların kağız daşıyıcıda təqdim etdikləri
təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqə
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B) Malların (işlərin və xidmətlərin) qanunla müəyyənləşdirilmiş üsullarla dövlət vəsaiti hesabına əldə
edilməsi
C) Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların elektron formada təqdim etdikləri
təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqə
D) Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəd
E) Satınalan təşkilatın kotirovka şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəd
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

51. Satınalan təşkilat xidmət təkliflərinin qiymətləndirilməsi üçün tətbiq ediləcək meyarları
müəyyənləşdirir, hər belə meyarın nisbi qiymətini və təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq edilmə
qaydasını müəyyənləşdirir. Təkliflər sorğusunda xidmət göstərənlərə bildirilən bu təkliflər aid ola bilər:
1. Xidmət göstərənin verdiyi təklifin satınalan təşkilatın ehtiyaclarının ödənilməsi baxımından
səmərəliliyinə;
2. Müdafiə və milli təhlükəsizlik mülahizələrinə;
3. Malgöndərənin (podratçının) idarəetmə və texniki səriştəsinə;
4. Xidmət göstərilənlərin və onların işçi heyətinin ixtisas göstəricilərinə, təcrübəsinə, nüfuzuna,
etibarlığına, peşə və idarəetmə səriştəsinə;
5. Satınalma metodunun seçilməsinə;
6. Malgöndərən (podratçı) tərəfindən təklif olunan malların (işlərin) qiymətlərinə və çəkiləcək istismar,
xidmət və təmir xərclərinə;
7. Hər hansı yardımçı və əlaqədar xərclər də daxil olmaqla, müvafiq Qanuna uyğun tərtib edilən güzəştli
düzəlişlər nəzərə alınmaqla təklifin qiymətinə;
8. Malgöndərənin (podratçının) ixtisas göstəricilərinə dair məlumata.
A) 1, 4, 5, 8
B) 3, 5, 6, 7
C) 2, 3, 4, 8
D) 1, 2, 4, 7
E) 2, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

52. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı şikayəti rədd etmirsə, aşağıdakı hüquqi müdafiə vasitələrindən hansını
tövsiyə edə bilər?
1. Podratçıya qanunsuz hərəkətlər etməyi və ya qanunsuz qərarlar qəbul etməyi və ya qanunsuz
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prosedurlar tətbiq etməyi qadağan etmək;
2. Satınalma prosedurlarına xitam verilməsi barədə sərəncam vermək;
3. Şikayətin predmetinə aid məsələləri tənzimləyən hüquq normalarını və ya prinsiplərini
müəyyənləşdirmək;
4. Satınalan təşkilatın qanunsuz hərəkətini dəyişdirmək və ya qanunsuz qərarına əlavələr etmək;
5. Satınalan təşkilatın qanunsuz qərarına yenidən baxmaq və ya onun əvəzinə öz qərarını qəbul etmək;
6. Kompensasiya ödənilməsi barədə iddia qaldırmaq;
7. Satınalma prosedurlarına əlavələr edilməsi barədə sərəncam vermək.
A) 1, 2, 3, 5
B) 2, 4, 5, 7
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 3, 5, 7
E) 2, 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

53. Tender komissiyası tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş tender təkliflərinin qüvvədə olma
müddətinin bitməsinə 10 bank günü qalanadək tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi
əsasında hansı qərarlardan birini qəbul edir?
1. Heç bir tender təklifi tender predmetinin tam həcmdə icrasını təmin etmədikdə, tender predmetinin iki
və ya daha çox iddiaçı arasında bölünməsi haqqında;
2. İddiaçılar arasında birinci, ikinci və üçüncü yerlərin müəyyənləşdirilməsi haqqında;
3. Təkliflərin təhlilinə və müqayisəsinə daha az vaxt lazım olduqda, tenderin müddətinin azaldılması
haqqında;
4. Tender təkliflərindən heç birinin qənaətbəxş olmadığı haqqında;
5. İddiaçılar arasında birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü yerlərin müəyyənləşdirilməsi haqqında;
6. Təkliflərin təhlilinə və müqayisəsinə daha çox vaxt lazım olduqda, tenderin müddətinin uzadılması
haqqında.
A) 2, 3, 4, 5
B) 1, 2, 4, 6
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 3, 4
E) 1, 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu
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54. Satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən və əgər tələb olunarsa, malgöndərən (podratçı) müqavilənin
icrası üçün təminat təqdim etdikdən sonra həmin müqavilə barədə digər malgöndərənlərə (podratçılara)
bildiriş göndərilir. Bu bildirişdə nə kimi məlumatlar göstərilir?
1. Podratçının imzası;
2. Podratçının ünvanı;
3. Müqavilənin forması;
4. Müqavilənin qiyməti;
5. Podratçının adı;
6. Müqavilənin məzmunu.
A) 2, 4, 5
B) 3, 5, 6
C) 1, 2, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

55. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı nələri təmin etməlidir?
1. Tender təklifinin təminatının verilməsini;
2. Podratçı tərəfindən ödənişlə bağlı təsdiq bildirişinin təqdim olunmasını;
3. Elanın dərc edilməsini;
4. Hesab-fakturaların satınalan təşkilata təqdim olunmasını;
5. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini;
6. Satınalma planının yerləşdirilməsini;
7. Satınalan təşkilatın iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçməsini.
A) 2, 4, 6, 7
B) 1, 3, 4, 6
C) 3, 5, 6, 7
D) 2, 3, 4, 5
E) 1, 2, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu
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56. Satınalan təşkilatın malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim etdiyi təkliflər sorğusunda təklifin uyğun
gəlməli olduğu texniki və başqa parametrlər də daxil olmaqla, satınalmaya tələbatın təsviri göstərilir. Bu
zaman işlərin və xidmətlərin satın alındığı hallar baxımından nə kimi fərq vardır?
A) İşlərin satın alındığı halda nəzərdə tutulan formalar və təlimatlar, xidmətlərin satın alındığı halda isə
konkret təkliflə bağlı tətbiq edilə bilən müvafiq müddətlər göstərilir
B) İşlərin satın alındığı halda onların göstərilməli olduğu yer, xidmətlərin satın alındığı halda isə onların
yerinə yetirilməli olduğu yer əks edilir
C) İşlərin satın alındığı halda kəmiyyətlə ifadə olunan və nisbi qiyməti göstərilən meyarlar, xidmətlərin
satın alındığı halda isə təkliflərin tətbiqi qaydası nəzərə alınır
D) İşlərin satın alındığı halda konkret təkliflə bağlı tətbiq edilə bilən müvafiq müddətlər, xidmətlərin satın
alındığı halda isə nəzərdə tutulan formalar və təlimatlar göstərilir
E) İşlərin satın alındığı halda onların yerinə yetirilməli olduğu yer, xidmətlərin satın alındığı halda isə
onların göstərilməli olduğu yer əks edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

57. Satınalan təşkilat hansı hallarda tender təklifinin kənarlaşdırılması barədə əsaslandırılmış qərar qəbul
edir? Tam və doğru cavabı müəyyən edin.
1. Tender təklifi formal tələblərə uyğun gəlmirsə;
2. Tender təklifində maraqların toqquşması və saxtakarlıq halları yoxdursa;
3. Tender təklifi vermiş malgöndərən (podratçı) hər hansı hesab səhvinin düzəldilməsi ilə razılaşırsa;
4. Tender təklifi vermiş malgöndərən (podratçı) ixtisas tələblərinə uyğun gəlmirsə;
5. Tender təklifi formal tələblərə uyğun gəlirsə.
A) 1 və 4
B) 2 və 5
C) 3 və 4
D) 2, 3 və 5
E) 1, 3 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

58. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Satınalan təşkilatla bağlanan satınalma müqaviləsinin potensial və ya real tərəfi;
2. Tender şərtlərinə əsasən təklif verən, tenderdə iştirak haqqını ödəyən hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud
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hüquqi şəxslərin birliyi;
3. Malgöndərənin tender təklifinə, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə təminatlarına və digər
ödəniş sənədlərinə zəmanət verən maliyyə qurum.
a) Emitent;
b) Podratçı;
c) İddiaçı.
A) 1-a; 2-b; 3-c
B) 1-c; 2-a; 3-b
C) 1-b; 2-c; 3-a
D) 1-a; 2-c; 3-b
E) 1-c; 2-b; 3-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

59. Satınalan təşkilatın malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim etdiyi təkliflər sorğusunda ən azı göstərilir
(tam və düzgün cavab):
1. Podratçının adı, soyadı və imzası;
2. Satınalan təşkilatın adı və ünvanı;
3. Nəzərdə tutulan formalar və hər hansı təlimatlar, o cümlədən konkret təkliflə bağlı tətbiq edilə bilən hər
hansı müvafiq müddətlər;
4. Təklifin uyğun gəlməli olduğu texniki və başqa parametrlər istisna olmaqla, satınalmaya tələbatın təsviri;
5. Təkliflərin qiymətləndirilməsi üçün imkan daxilində kəmiyyətlə ifadə olunan və nisbi qiyməti göstərilən
meyarlar, habelə təkliflərin qiymətləndirilməsi zamanı onların tətbiqi qaydası.
A) 3, 5
B) 1, 4
C) 2, 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

60. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə dövlət satınalmalarının
vahid internet portalı nələri təmin etməlidir?
1. Podratçı tərəfindən ödənişlə bağlı təsdiq bildirişinin təqdim olunmasını;
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2. Satınalan təşkilat tərəfindən ödənişlə bağlı təsdiq bildirişinin təqdim olunmasını;
3. Satınalan təşkilatın iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçməsini;
4. Tender komissiyasının virtual iclaslarının keçirilməsini;
5. Malgöndərənin iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçməsini;
6. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini;
7. Bildirişlərin yazılı və elektron qaydada göndərilməsini;
8. Tender təkliflərinin və qiymət kotirovkalarının təqdim olunmasını.
A) 1, 2, 4, 8
B) 3, 5, 6, 7
C) 1, 3, 4, 5
D) 2, 4, 5, 8
E) 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

61. Tender nə deməkdir?
A) Tender şərtlərinə əsasən təklif verən, tenderdə iştirak haqqını ödəyən hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud
hüquqi şəxslərin birliyi
B) Satınalan təşkilatla tender qalibi (qalibləri) arasında bağlanan və malların (işlərin və xidmətlərin) satın
alınması ilə əlaqədar tərəflərin öhdəliklərini müəyyənləşdirən sənəd
C) Satınalan təşkilat tərəfindən yaradılan və onun adından tender prosedurlarını həyata keçirən müvəqqəti
işçi qrupu
D) Qalib təklifin seçilməsi üçün satınalan təşkilat tərəfindən tətbiq edilən, real vaxt rejimində dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə keçirilən satınalma proseduru
E) Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların kağız daşıyıcıda və ya elektron formada
təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədilə keçirilən müsabiqə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

62. Dövlət satınalmaları üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dövlət vəsaitləri hesabına malların (işlərin
və xidmətlərin) satın alınması sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirir və bu məqsədlə nə edir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Qanunvericiliyin pozulması hallarını aşkar etdikdə, satınalma prosedurlarını 3 bank gününədək
dayandırır və lazım gəldikdə satınalan təşkilat qarşısında tenderin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə
məsələ qaldırır
B) Dövlət satınalma prosedurlarında mübahisəli məsələləri araşdırır, qanunvericiliyin pozulduğu hallarda
ağlabata və operativ tədbirlər görür
C) Satınalan təşkilatların, malgöndərənlərin (podratçıların) dövlət satınalmalarının vahid internet
portalından istifadə etmələri üçün onlara metodiki köməklik göstərir, məsləhətlər verir
D) Qanunvericiliyin pozulması hallarını aşkar etdikdə, satınalma prosedurlarını 5 bank gününədək
dayandırır və lazım gəldikdə satınalan təşkilat qarşısında tenderin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə
məsələ qaldırır
E) Dövlət satınalmalarının vahid internet portalında mövcud olan informasiya resurslarının loyallığının
qorunması üçün tədbirlər görür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

63. Satınalma prosedurlarında iştirak etmək üçün malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəriciləri
aşağıdakı meyarlardan hansına uyğun gəlməli deyil?
A) Müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması,
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması
B) Öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olması
C) Satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, texniki
və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması
D) Satınalma prosedurlarının başlanmasından əvvəlki 3 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə edənlərin,
qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri ilə əlaqədar cinayətə görə məhkum olunmaması
E) Müvafiq sahibkarlıq fəaliyyəti növünün həyata keçirilməsi və ya müəyyən hərəkətlərin yerinə
yetirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya və ya icazəyə malik olması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

64. Satınalan təşkilat xidmət göstərənlə görüş keçirdikdə nə tərtib edir?
A) Fərman
B) Protokol
C) Qanun

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Əmr
E) Sərəncam
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

65. Elektron satınalmanın ləğv edilməsi barədə məlumat qeydiyyatdan keçmiş malgöndərənlərə
(podratçılara) nə qədər müddətdə göndərilir?
A) 24 saat ərzində
B) Dərhal
C) 3 gün müddətində
D) 12 saat ərzində
E) Müəyyənləşdirilmiş müddətdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

66. Aşağıdakılardan hansı biri elektron satınalma zamanı mümkün olmur?
A) Elektron satınalmanın hər bir iştirakçısına onun təklifinin açılmasını və qiymətləndirilməsini müşahidə
etmək üçün bərabər şərait yaradılır
B) Tətbiqindən asılı olaraq müvafiq Qanuna uyğun olaraq bütün təkliflərin avtomatik qiymətləndirilməsi
təmin olunur
C) Satınalan təşkilat ilə elektron satınalmanın iştirakçıları və ya onların özü arasında yalnız dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə əlaqə saxlanılır
D) Bütün iştirakçılara təkliflərin təqdim olunması üçün bərabər şərait yaradılır
E) Satınalma müqaviləsinin bağlanılması barədə qərarda ən aşağı qiymət əsas götürülür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

67. Tender qalibi iflasa uğradıqda satınalma müqaviləsi sayılır:
A) Əlavə edilmiş

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Ləğv olunmuş
C) Tərtib edilmiş
D) Dəyişdirilmiş
E) Təklif olunmuş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

68. Satınalma müqaviləsinin tam yerinə yetirilməsi haqqında satınalan təşkilatla malgöndərənin
(podratçının) birgə sənədi necə adlanır?
A) Akt
B) Çıxarış
C) Şikayət
D) Məktub
E) Ərizə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

69. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı şikayəti rədd etmirsə, verilən hüquqi müdafiə vasitələrindən hansını
tövsiyə edə bilməz?
A) Satınalan təşkilata qanunsuz hərəkətlər etməyi və ya qanunsuz qərarlar qəbul etməyi və ya qanunsuz
prosedurlar tətbiq etməyi qadağan etmək
B) Qanunsuz hərəkətlər etmiş və ya qanunsuz prosedurlar tətbiq etmiş və ya qanunsuz qərarlar qəbul
etmiş satınalan təşkilatı qanuni hərəkət etməyə və ya qanuni prosedurlar tətbiq etməyə və ya qanuni qərar
qəbul etməyə məcbur etmək
C) Şikayətin predmetinə aid məsələləri tənzimləyən hüquq normalarını və ya prinsiplərini
müəyyənləşdirmək
D) Satınalan təşkilatın qanunsuz qərarına yenidən baxmaq və ya onun əvəzinə üçüncü şəxslərə təkliflər
üçün müraciət etmək
E) Satınalan təşkilatın qanunsuz hərəkətini dayandırmaq və ya qanunsuz qərarını tam və ya qismən ləğv
etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

70. Tender qalibinin (qaliblərinin) satınalan təşkilata təqdim etdiyi və satınalma müqaviləsi üzrə
öhdəliklərinin icrasına verdiyi təminat dedikdə nə başa düşülür?
A) Təkliflərin cəlb edilməsi
B) Kotirovka sorğusu şərtləri
C) Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatı
D) Tender təklifinin təminatı
E) Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

71. Tenderin qalibi təqdim olunmuş satınalma müqaviləsini neçə bank günü ərzində imzalayır və
müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim edir?
A) 15
B) 7
C) 20
D) 10
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

72. Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin və kotirovka sorğusunun keçirilməsinə münasibətdə
satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə hansı
qaydada bağlanılır?
A) Şifahi
B) Elektron
C) Verbal
D) Xüsusi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Daxili
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

73. Satınalma müqaviləsi nə zaman qüvvəyə minir?
A) İmzalandığı andan
B) Yaradıldığı andan
C) Dəyişiklik edildiyi andan
D) Ləğv olunduğu andan
E) Tərtib edildiyi andan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

74. Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələrlə bağlı aşağıdakı mülahizələrdən hansı düzgündür?
A) Satınalan təşkilat satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üçün qalib malgöndərənə (podratçıya)
tender sənədlərində göstərilən həcmdə, lakin satınalma müqaviləsinin ümumi dəyərinin 20 faizindən çox
olmayaraq avans ödəyə bilər
B) Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr (avans ödənişi istisna olmaqla) satınalma müqaviləsində müəyyən
olunmuş müddətdə ödənilmədikdə gecikdirilmiş hər gün üçün satınalma müqaviləsində müəyyən olunmuş
məbləğdə faiz hesablanır
C) Müqavilənin icrası ilə bağlı satınalma müqaviləsində əvvəlcədən müəyyən edilmiş sənədlər
malgöndərən (podratçı) tərəfindən təqdim olunduqdan sonra satınalan təşkilat 15 bank günü ərzində bu
sənədləri təsdiq etməli və ya bundan əsaslandırılmış imtina etməlidir
D) Satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələr (o cümlədən avans ödənişi) satınalan təşkilat tərəfindən həmin
müqavilədə nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsinə mütənasib olaraq satınalma müqaviləsində nəzərdə
tutulmuş qaydada və müddətdə malgöndərənə (podratçıya) ödənilir
E) Avansın alınması üçün malgöndərən (podratçı) tərəfindən satınalan təşkilata avans ödənişinin ümumi
həcmindən çox olmayan məbləğdə bank zəmanəti təqdim olunmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

75. İflasa uğramış tender qalibinin hüquq varisi varislik hüququnu aldıqdan sonrakı 10 bank günü ərzində
tender qalibinin satınalma müqaviləsi üzrə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmək haqqında satınalan
təşkilata yazılı müraciət etməzsə:
A) Tender təklifi rədd edilir və satınalan təşkilat qalib gələn tender təklifini digər tender təklifləri
içərisindən seçir
B) Tender qalibinin varisi ilə malların (işlərin və xidmətlərin) satın alınmasının başa çatdırılması haqqında
yeni müqavilə bağlanır
C) Satınalan təşkilatın tender qalibinə hər növ borcu, əgər varsa, ləğv olunmuş sayılır
D) Tenderin əsas şərtlər toplusunda və satınalma müqaviləsində əks etdirilir
E) Satınalan təşkilatla tender qalibinin varisi arasında malların satın alınmasının başlanması haqqında yeni
müqavilə bağlanır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

76. Binanın, qurğunun və ya obyektin layihələşdirilməsi, tikintisi, yenidən qurulması, sökülməsi, təmiri, o
cümlədən tikinti meydançasının hazırlanması, avadanlığın qurulması, inşaat, quraşdırma, tamamlama və
ya torpaq işləri, habelə bunlarla əlaqədar qazma, geodeziya, elmi-konstruktor, geoloji-kəşfiyyat, peykdən
çəkiliş, nəşr və çap işləri, seysmik tədqiqat və satınalma müqaviləsinə əsasən digər işlər necə adlanır?
A) Mallar
B) Şərtlər
C) Xidmətlər
D) İşlər
E) Təkliflər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

77. Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi ilə razılaşmayan tender komissiyasının üzvləri
nəyi təqdim edərək protokolu imzalamalıdırlar?
A) Xüsusi əmri
B) Xüsusi rəyi
C) Xüsusi məktubu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Xüsusi çıxarışı
E) Xüsusi fərmanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

78. Satınalan təşkilat elan verməklə yanaşı, malgöndərənlərə (podratçılara) satınalmada iştirak üçün
göndərə bilər:
A) Kollektiv müraciət
B) Ərizə
C) Tapşırıq
D) Fərdi dəvət
E) Təklif
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

79. Satınalan təşkilat satınalma prosedurları ilə bağlı hər hansı qərarın qəbul olunmasına təsir göstərmək
məqsədilə malgöndərənin (podratçının) saxtakarlıqla məşğul olmasını müəyyənləşdirdikdə və bu, müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edildikdə, aşağıdakılardan birini etmir:
A) Satınalma prosedurlarını 7 bank gününədək dayandırır və lazım gəldikdə satınalan təşkilat qarşısında
tenderin nəticələrinin ləğv edilməsi barədə məsələ qaldırır
B) Malgöndərənin (podratçının) gələcək satınalma prosedurlarında iştirakını qeyri-müəyyən müddətə və
ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi müddətə qadağan edir
C) Tender təklifinin, ofertanın və ya kotirovkanın rədd edilməsini və bunun səbəblərini satınalma
prosedurları haqqında hesabatda göstərir və dərhal malgöndərənə (podratçıya) bildirir
D) Həmin malgöndərənin (podratçının) təqdim etdiyi tender təkliflərini, ofertaları və kotirovkaları rədd
edir
E) Saxtakarlıq hallarının araşdırılması üçün məlumatları müvafiq səlahiyyətli orqanlara təqdim edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

80. Açıq tenderlə bağlı qeyd olunan mülahizələrdən hansı düzgündür?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan digər satınalma metodlarının tətbiqi barədə
qərarını müraciət daxil olduğu gündən 30 bank günü ərzində qəbul edir
B) Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən aşağı olduqda onların satın alınması açıq tender üsulu ilə aparılır
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan digər satınalma metodlarının tətbiqi barədə
qərarını müraciət daxil olduğu gündən 20 bank günü ərzində qəbul edir
D) Satınalan təşkilat məbləğ məhdudiyyətini aradan qaldırmaq məqsədilə bir büdcə ili ərzində müvafiq
xərc maddəsində nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına malların satın alınmasını ayrı-ayrı müqavilələrə bölə
bilər
E) Malların (işlərin və xidmətlərin) ehtimal olunan qiyməti müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyənləşdirdiyi minimum məbləğdən yuxarı olduqda onların satın alınması açıq tender üsulu ilə
aparılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

81. Satınalma müqaviləsinin icrasına subpodratçılar cəlb olunduğu halda, subpodrat müqavilələrinin
ümumi dəyərinin 20 faizdən az olmayan hissəsinin icrası Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan
keçmiş hansı subyektlərə həvalə olunmalıdır (tam və doğru cavab)?
1. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinə;
2. Əsas sahibkarlıq subyektlərinə;
3. Mikro sahibkarlıq subyektlərinə;
4. Orta sahibkarlıq subyektlərinə;
5. İri sahibkarlıq subyektlərinə.
A) 1, 4, 5
B) 1, 3, 4
C) 3, 5
D) 2, 4
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

82. Satınalan təşkilat malgöndərənləri (podratçıları) satınalma prosedurlarına cəlb edərkən, onları nə
barədə məlumatlandırmalıdır?
1. Məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün tələblər;
2. Satınalma prosedurları nəticəsində bağlanmalı olan satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi;

Rəy və təklifləriniz üçün
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3. Yazılı formada məlumatlarla və imzalarla əlaqədar müvafiq Qanunda nəzərdə tutulmuş tələblərin təmin
olunması üsulları;
4. Məlumatların ötürülməsinin forması;
5. Satınalmanın ardıcıllığı, təqvim ili üzrə bölgüsü və satınalma üsulu;
6. Malların göndərilməsinin, işlərin görülməsinin, xidmətlərin göstərilməsinin planlaşdırılan yeri və
müddətləri;
7. Satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər
(podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsinin üsulları.

A) 1, 2, 4, 5
B) 3, 5, 6, 7
C) 2, 4, 5, 6
D) 1, 3, 4, 7
E) 1, 3, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

83. Satınalan təşkilat dövlət mənafelərinin qorunması məqsədilə hansı hallarda bütün tender təkliflərinin,
oferta və kotirovkaların aksept olunana qədər rədd edilməsi barədə qərar qəbul edə bilər?
1. Fövqəladə hallarla əlaqədar mallara (işlərə və xidmətlərə) təcili tələbat yarandıqda;
2. Tender təklifləri tenderin əsas şərtlər toplusuna uyğun olmadıqda;
3. Tender prosedurlarının keçirilməsi zamanı iddiaçılar arasında qiymətin qaldırılmasına yönələn
sövdələşmə müəyyən etdikdə;
4. Satınalan təşkilat malgöndərənlərin satınalma prosedurlarında iştirakını dövlət mənsubiyyətinə görə
məhdudlaşdırdıqda;
5. Tender komissiyası tərəfindən tenderin əsas şərtlər toplusu və tender elanı təsdiq edildikdə;
6. Tender predmetinin maliyyələşdirilməsi dayandırıldıqda.
A) 3, 4, 6
B) 1, 2, 5
C) 2, 3, 6
D) 1, 3, 4
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu
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84. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Bütün podratçılara ilkin tender təklifini onun qiymətini göstərmədən təqdim etmək təklif olunur;
2. Satınalan təşkilat tender təklifi rədd edilməmiş podratçılara malların (işlərin və xidmətlərin)
özünəməxsus xüsusiyyətlərinin məcmusu barədə qiymətləri göstərməklə yekun tender təkliflərini verməyi
təklif edir.
a) Tender prosedurlarının üçüncü mərhələsi;
b) Tender prosedurlarının birinci mərhələsi;
c) Tender prosedurlarının ikinci mərhələsi.
A) 1-b və 2-c
B) 1-a və 2-b
C) 1-c və 2-b
D) 1-a və 2-c
E) 1-b və 2-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

85. Satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində və ya
ondan aşağı olan malların (işlərin, xidmətlərin) satın alınması hansı subyektlərin iştirakı ilə, açıq tender və
ya kotirovka sorğusu üsulunu tətbiq etməklə elektron satınalma vasitəsilə keçirilir?
1. İri sahibkarlıq subyektlərinin;
2. Mikro sahibkarlıq subyektlərinin;
3. Xüsusi sahibkarlıq subyektlərinin;
4. Orta sahibkarlıq subyektlərinin;
5. Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin.
A) 1, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu
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86. Satınalmanın sənədlər toplusuna aşağıdakılardan hansılar daxil edilmir?
1. Tender xərclərinin ödənişi ilə bağlı sənədlər;
2. Bağlanan satınalma müqavilələri;
3. Satınalmanın keçirilməsi haqqında satınalan təşkilatın təsdiq edilmiş qərarı;
4. Satınalma müqaviləsinin tam və qismən yerinə yetirilməsi haqqında satınalan təşkilatla malgöndərənin
(podratçının) birgə aktı;
5. Tenderin əsas şərtlər toplusu və ya təkliflərin, ofertaların, kotirovkaların cəlb edilməsinə dair sənədlər
toplusu;
6. Satınalma müqaviləsi qısamüddətli və uzunmüddətlidirsə, icrasının gedişi haqqında mütəmadi
məlumatları;
7. Satınalmanın nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun aktı.
A) 1, 3, 6
B) 4, 6, 7
C) 2, 5, 6
D) 3, 6, 7
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

87. Xidmət təklifləri sorğusuna hansı məlumatlar daxil edilir?
1. Satınalan təşkilat bütün təklifləri rədd etmək hüququnu saxlayırsa, müvafiq hesabat;
2. Xidmət göstərənlərə satın alınan xidmətlərin yalnız bir qismi üçün təklif verməyə icazə verilmişdirsə,
satın alınan xidmətlərin həmin qisminin və ya qisimlərinin təsviri;
3. Qiymət meyarının nəzərə alınmadığı hallar daxil olmaqla, təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə
edilməli olduğu üsul;
4. Satınalan təşkilat bütün təklifləri rədd etmək hüququnu saxlayırsa, müvafiq bəyanat;
5. Qiymət meyarının nəzərə alınmadığı hallar istisna olmaqla, təklifin qiymətinin hesablanmalı və ya ifadə
edilməli olduğu valyuta və ya valyutalar;
6. Satınalma müqaviləsinin satınalan təşkilata məlum olan şərtləri və tərəflərin bağlayacaqları müqavilənin
forması;
7. Təkliflərin verilməsinin məzmunu, şərtləri, üsulu, yeri və son müddəti;
8. Qiymət meyarının nəzərə alınmadığı hallar daxil olmaqla, təklifin qiymətinin hesablanmalı və ya ifadə
edilməli olduğu valyuta və ya valyutalar.
A) 1, 2, 3, 4
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 2, 6, 8
D) 2, 4, 5, 6
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E) 3, 4, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

88. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa görə elanda (dəvətdə) nə kimi
məlumatlar göstərilir?
1. Satınalma predmetinin ətraflı təsviri, həmçinin onun təqdim olunmasının müddəti və yeri;
2. Təqdim olunan sənədli sübutlar istisna olmaqla, malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas göstəricilərinin
qiymətləndirilməsi üçün tətbiq olunan meyarlar və prosedurlar;
3. Səmərəli rəqabətin təmin edilməsi və elektron satınalmanın baş tutması üçün qeydiyyatdan keçməli olan
malgöndərənlərin (podratçıların) maksimal sayı;
4. Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta (valyutalar);
5. Təkliflərin satınalma predmetinin təsvirinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi meyarları və
prosedurları;
6. Satınalan təşkilat tərəfindən satınalma prosedurlarına dair izahat almanın üsulu və yeri.
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 6
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 4, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

89. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən illik satınalma planında hansı məlumatlar əks edilmir?
1. Satınalan təşkilatın möhürü;
2. Satın alınacaq malların (işlərin və xidmətlərin) adı, həcmi, miqdarı və ölçüsü;
3. Malların göndərilməsinin, işlərin görülməsinin, xidmətlərin göstərilməsinin planlaşdırılan yeri və
müddətləri;
4. Tender təklifinin, ofertanın, kotirovkanın və satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi;
5. Satınalan təşkilatın adı;
6. Satınalma prosedurları nəticəsində bağlanmalı olan satınalma müqaviləsinin əsas şərtlərinin xülasəsi;
7. Məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün tələblər;
8. Satınalmanın ardıcıllığı, təqvim ili üzrə bölgüsü və satınalma üsulu.
A) 2, 3, 4, 6
B) 1, 4, 6, 7
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C) 3, 5, 7, 8
D) 1, 2, 4, 7
E) 2, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

90. Satınalma müqaviləsi qüvvəyə mindikdən və əgər tələb olunarsa, podratçı müqavilənin icrası üçün
təminat təqdim etdikdən sonra həmin müqavilə barədə digər podratçılara bildiriş göndərilir ki, həmin
bildirişdə hansı məlumatlar göstərilə bilməz?
1. Müqavilənin forması:
2. Malgöndərənin ünvanı;
3. Müqavilənin məzmunu;
4. Müqavilənin qiyməti;
5. Malgöndərənin adı;
6. Malgöndərənin imzası.
A) 2, 4, 5
B) 1, 3, 6
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

91. Tender şərtlərinə əsasən təklif verən, iştirak haqqını ödəyən hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud hüquqi
şəxslərin birliyi necə adlanır?
A) İddiaçı
B) Malgöndərən
C) Emitent
D) Podratçı
E) Sığortaçı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

92. Satınalmanın sənədlər toplusu 5 il ərzində satınalan təşkilatda saxlanılır, daha sonra
müəyyənləşdirilmiş qaydada hara verilir?
A) Komissiyaya
B) Arxivə
C) Nəzarətə
D) Kitabxanaya
E) Mərkəzə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

93. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq satınalan
təşkilat dedikdə nə başa düşülür?
A) Malgöndərənin (podratçının) tender təklifinə, satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə
təminatlarına və digər ödəniş sənədlərinə zəmanət verən maliyyə qurumu
B) Satınalan təşkilat tərəfindən yaradılan və onun adından tender prosedurlarını həyata keçirən müvəqqəti
işçi qrupu
C) Malları (işləri və xidmətləri) dövlət vəsaiti hesabına satınalan dövlət müəssisə və təşkilatları (idarələri),
nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox olan müəssisə və təşkilatlar
D) Tender şərtlərinə əsasən təklif verən, tenderdə iştirak haqqını ödəyən hüquqi və ya fiziki şəxslər, yaxud
hüquqi şəxslərin birliyi
E) Tenderdə, ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi prosedurunda, təkliflər sorğusu
prosedurunda və ya elektron satınalmada iştirak etmək üçün verilən dəvət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

94. Xidmət təklifləri sorğusuna aşağıdakı məlumatlardan hansı biri daxil edilə bilməz?
A) Satınalma müqaviləsinin qüvvəyə minməsi üçün təklifin akseptindən sonra tələb olunan hər hansı
rəsmiyyət, o cümlədən zərurət varsa, satınalmaya dair yazılı müqavilənin tərtibi və müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiqi, aksept haqqında bildiriş göndərildikdən sonra təsdiqin alınması
üçün tələb olunan vaxt
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B) Təkliflər sorğusunda göstərilən xidmətlərin, müqavilə şərtlərinin və ya digər tələblərin alternativinə yol
verilirsə, alternativ təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi üsulu haqqında müvafiq göstəriş və onun
təsviri
C) Qiymət meyarının nəzərə alınmadığı hallar istisna olmaqla, təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə
edilməli olduğu üsul, o cümlədən qiymətə xidmətlərin dəyəri ilə yanaşı digər elementlərin daxil edilibedilmədiyi barədə məlumat
D) Satınalan təşkilatın xidmət göstərənlər ilə vasitəçilərin müdaxiləsi olmadan birbaşa əlaqə saxlamaq və
onlardan satınalma prosedurları haqqında məlumat almaq səlahiyyəti verilmiş bir neçə vəzifəli şəxsinin və
ya qulluqçusunun adı, vəzifəsi və ünvanı
E) Malların (işlərin) istismar, texniki xidmət və təmir xərcləri, malların göndərilməsi, işlərin başa
çatdırılması və ya xidmətlərin göstərilməsi müddətləri, malların (işlərin) funksional xüsusiyyətləri, ödəniş
şərtləri və mallar (işlər və xidmətlər) üçün təminat şərtləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

95. Satınalan təşkilat malgöndərənin (podratçının) ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi
üçün öz təklifini təyin olunmuş müddətdə təqdim etməsinə imkan yaratmaq məqsədilə onun istənilən
sorğusuna nə qədər müddət ərzində cavab verməlidir?
A) 3 təqvim günü ərzində
B) 5 bank günü ərzində
C) 1 təqvim günü ərzində
D) 3 bank günü ərzində
E) 5 təqvim günü ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

96. Satınalan təşkilat satınalma prosedurları haqqında müəyyən məlumatların göstərildiyi hesabatı tərtib
edir. Bəs həmin məlumatlara aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) İxtisas uyğunluğu sənədlərinin və ya tender sənədlərinin izahı barədə istənilən sorğunun, həmçinin belə
sorğulara cavabların, eləcə də bu sənədlərdəki hər hansı dəyişikliyin xülasəsi
B) Tender təklifləri, ofertalar və ya kotirovkalar təqdim etmiş malgöndərənlərin (podratçıların) adları və
ünvanları, satınalma müqaviləsi bağlanan malgöndərənin (podratçının) adı və ünvanı, həmin müqavilənin
qiyməti
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C) Açıq tenderdən başqa digər satınalma metodlarının tətbiqi ilə keçirilən satınalma prosedurları
nəticəsində satınalma müqaviləsi bağlanmadıqda, müvafiq əsaslar göstərilməklə bu barədə məlumat
D) Tender təklifləri, ofertalar və ya kotirovkalar təqdim etmiş malgöndərənlərin (podratçıların) ixtisas
göstəriciləri haqqında məlumat və ya belə məlumatın olmadığına dair qeyd
E) Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) dəqiq qiyməti və ya onun müəyyənləşdirilməsinin əsası,
hər bir tender təklifinin, ofertanın, kotirovkanın və satınalma müqaviləsinin digər əlavə şərtlərinin qısa
xülasəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

97. İkimərhələli tender prosedurlarının ikinci mərhələsində satınalan təşkilat nəyi təklif edir?
A) İşlərin və xidmətlərin texniki, keyfiyyət və ya digər xüsusiyyətlərinə aid tələbləri, habelə satınalma
müqaviləsinin şərtlərini, müvafiq hallarda isə malgöndərənlərin (podratçıların) peşə və texniki səriştəsinə
və ixtisas göstəricilərinə dair şərtləri
B) Bütün malgöndərənlərə (podratçılara) ilkin tender təklifini onun qiymətini göstərmədən təqdim etməyi
C) Tender təklifi rədd edilməmiş malgöndərənlərə (podratçılara) malların (işlərin və xidmətlərin)
özünəməxsus xüsusiyyətlərinin məcmusu barədə qiymətləri göstərməklə yekun tender təkliflərini verməyi
D) Malların texniki, keyfiyyət və ya digər xüsusiyyətlərinə aid tələbləri, habelə satınalma müqaviləsinin
şərtlərini, müvafiq hallarda isə malgöndərənlərin (podratçıların) peşə və texniki səriştəsinə və ixtisas
göstəricilərinə dair şərtləri
E) Satın alınan malların (işlərin və xidmətlərin) texniki və keyfiyyət xarakteristikasının hər hansı cəhətini,
həmçinin tender təkliflərinin qiymətləndirilməsi, müqayisəsi və qalib tender təklifinin
müəyyənləşdirilməsi üçün hər hansı meyarları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

98. Xidmət təklifləri sorğusuna nə kimi məlumatlar daxil edilir?
1. Satınalan təşkilat bütün təklifləri rədd etmək hüququnu saxlayırsa, müvafiq hesabat;
2. Təkliflərin verilməsinin üsulu, yeri və son müddəti;
3. Qiymət meyarının nəzərə alınmadığı hallar daxil olmaqla, təklifin qiymətinin hesablanmalı və ya ifadə
edilməli olduğu valyuta və ya valyutalar;
4. Satınalan təşkilatın adı və ünvanı;
5. Satınalan təşkilatın öz tələbatını ödəməyin müxtəlif mümkün üsulları barəsində təklifləri qəbul edibetməməsi haqqında məlumat;
6. Qiymət meyarının nəzərə alınmadığı hallar daxil olmaqla, təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə
edilməli olduğu üsul;
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7. Təkliflərin tərtib edilməli olduğu dil və ya dillər;
8. Satınalma müqaviləsinin podratçıya məlum olan şərtləri və tərəflərin bağlayacaqları müqavilənin
forması.
A) 2, 3, 4, 6
B) 1, 2, 3, 5
C) 2, 4, 5, 7
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 3, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

99. Tender təklifinin təminatı hansı hallarda təxirə salınmadan qaytarılır?
1. Tender prosedurları ləğv olunduqda;
2. Tender qalibinə satınalma müqaviləsi imzalandıqdan və müqavilənin yerinə yetirilməsi üçün təminat
verildikdən sonra;
3. Tenderdə ilk beş yerdən birini tutmayan iddiaçılara tenderin nəticələrinə dair qərar qəbul olunduqdan
sonra;
4. Tender təkliflərinin qüvvədə olma müddəti qurtardıqda;
5. Tender prosedurları dəyişdirildikdə;
6. Tenderdə birinci və ikinci yerləri tutan iddiaçılara tender qalibi ilə bağlanan satınalma müqaviləsi
qüvvəyə mindikdən sonra.
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 4, 6
D) 1, 3, 4
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

100. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Tenderdə, ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi prosedurunda, təkliflər sorğusu
prosedurunda və ya elektron satınalmada iştirak etmək üçün verilən dəvət;
2. Satınalan təşkilatın tender şərtlərini əks etdirən və iddiaçılara təqdim edilən sənəd;
3. İddiaçının tender təklifi üzrə satınalan təşkilat qarşısında götürdüyü öhdəliklərə verilən təminat;
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4. Tender qalibinin (qaliblərinin) satınalan təşkilata təqdim etdiyi və satınalma müqaviləsi üzrə
öhdəliklərinin icrasına verdiyi təminat.
a) Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatı;
b) Təkliflərin cəlb edilməsi;
c) Tender təklifinin təminatı;
d) Tenderin əsas şərtlər toplusu.
A) 1-b; 2-c; 3-a; 4-d
B) 1-c; 2-a; 3-d; 4-b
C) 1-a; 2-b; 3-c; 4-d
D) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
E) 1-b; 2-d; 3-c; 4-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 27 dekabr tarixli Qanunu

101. Müqavilə üzrə aparılan tədqiqatların nəticələri, hesabatlar və İcraçı tərəfindən hazırlanan digər
sənədlər kimin mülkiyyəti hesab olunur?
A) Sığortaçının
B) İcraçının
C) Üçüncü şəxsin
D) Sifarişçinin
E) Borclunun
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

102. Avansın alınması üçün İcraçı tərəfindən Sifarişçiyə avans ödənişinin ümumi həcmindən az olmayan
məbləğdə nə təqdim olunmalıdır?
A) Akt
B) Bank zəmanəti
C) Qərar
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D) Bildiriş
E) Qərar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

103. Müqavilə üzrə sənədləşdirmə (o cümlədən xəbərdarlıq, bildiriş və s.) hansı şəkildə aparılır?
A) Şifahi
B) Məxfi
C) Yazılı
D) Verbal
E) Konfidensial
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

104. Malların son təyinat məntəqəsinə daşınmasını təmin edən nəqliyyat vasitələrinin növü kim tərəfindən
müəyyənləşdirilir?
A) İcraçı
B) Borclu
C) Sifarişçi
D) Üçüncü şəxs
E) Sığortaçı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

105. Hansı sənəd mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab
olunmur?
A) İcraçının tender təklifini təsdiq edən əsaslandırıcı sənədlər
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B) Müqavilənin xüsusi şərtləri
C) Tender təklifinin aksept edilməsi barədə bildiriş
D) Texniki şərtlər
E) Sifarişçinin tender təklifi və qiymət cədvəlləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

106. Müqavilənin icrası müddətində Sifarişçi aşkar olunmuş qüsurlar haqqında İcraçıya dərhal nə
verməlidir?
A) Əmr
B) Bildiriş
C) Çıxarış
D) Sərəncam
E) Protokol
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

107. Sifarişçi və ya İcraçı hansı halda qarşı tərəfə 30 gün əvvəl yazılı xəbərdarlıq etmək şərti ilə müqaviləni
bütövlükdə və ya qismən ləğv edə bilər?
A) İcraçı müqavilə üzrə məsləhətçi qismində iştirak edərsə
B) Müqavilə şərtlərinin əsaslı pozulmasına yol verilərsə
C) İcraçı müqavilə üzrə ekspert qismində iştirak edərsə
D) Müqavilənin icrasına qarşısıalınmaz qüvvə təsir göstərərsə
E) Müqavilə üçüncü şəxsin günahı nəticəsində ləğv olunarsa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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108. Müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlər əsasında malların (işlərin və ya xidmətlərin) İcraçıdan qəbul
edilməsini və dəyərinin ödənilməsini öhdəsinə götürür:
A) İcraçı
B) Sığortaçı
C) İcarəçi
D) Sifarişçi
E) Sığortalı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

109. Müqavilənin xüsusi şərtləri dedikdə nə başa düşülür?
A) Müqavilənin şərtlərini dəqiqləşdirən sənəd
B) Texniki şərtlər
C) Çertyojlar, cizgilər, layihələr
D) Təklifin aksept edilməsi barədə bildiriş
E) Tender təklifi və qiymət cədvəlləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

110. Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsi ilə bağlı aşağıdakı müddəalardan hansı
doğrudur?
A) Sifarişçi müqavilədə nəzərdə tutulmuş sığorta risklərinin sığortalanması üçün məsuliyyət daşıyır və
müvafiq sığorta müqavilələrini (onların surətlərini) İcraçıya təqdim etməlidir
B) Müqavilənin icra müddətində sığorta müqaviləsi ləğv edilərsə (dəyişilərsə), İcraçı 5 bank günü
müddətində Sifarişçiyə bu barədə yazılı məlumat verməlidir
C) Sığorta müqaviləsinin qüvvədə olduğu müddət bu müqavilənin icra müddətini bütövlüklə əhatə
etməlidir
D) İcraçı tərəfindən digər sığorta risklərinin sığortalanması nəzərdə tutulduqda, bu barədə tələblər
müqavilənin xüsusi şərtlərində göstərilməlidir
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E) İcraçı tələb olunan sığorta müqavilələrinin hər hansı birini təqdim etmirsə, Sifarişçi həmin sığortaların
məbləğini müqavilə üzrə nəzərdə tutulmuş ödənişdən çıxa bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

111. Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsinə əsasən hansı pozuntular əsaslı
sayılmır?
A) İcraçının müqavilədə nəzərdə tutulmadığı hallarda və ya Sifarişçi ilə razılaşmadan 15 gündən artıq
müddətdə işləri dayandırması
B) Sifarişçi və ya İcraçının iflasa uğraması və ya ləğv olunması (müəssisə və təşkilatların yenidənqurulması
halları daxil olmaqla)
C) Müqavilənin xüsusi şərtlərində göstərilən qaydada vurulmuş ziyanların maksimum həddi aşması
D) Sifarişçinin müqavilənin pozulmasına səbəb ola biləcək qüsurlar haqqında yazılı bildirişinə baxmayaraq
İcraçının təqdim edilmiş sənəd əsasında 30 gün müddətində tədbir görməməsi
E) Tərəflərin müqavilədə nəzərdə tutulmuş digər öhdəliklərini yerinə yetirməməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

112. Satınalma müqaviləsinin icrası tam başa çatdıqdan (texniki təminat müddəti də daxil olmaqla) və
bunu təsdiq edən sənədlər tərtib olunduqdan sonra (qüsurların aradan qaldırılması nəzərə alınmaqla)
neçə bank günü müddətində Sifarişçi ilə İcraçı arasında son haqq-hesab aparılır və həmin müddət ərzində
yekun məbləğ İcraçıya ödənilir?
A) 30 bank günü
B) 5 bank günü
C) 15 bank günü
D) 3 bank günü
E) 10 bank günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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113. Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin icrası ilə bağlı verilən bəndlərdən hansı
düzgündür?
A) Müqavilənin icrası müqavilənin xüsusi şərtlərində göstərilmiş müddət ərzində və İcraçı tərəfindən
təsdiq olunmuş qrafiklər əsasında aparılır
B) Sifarişçi tenderin əsas şərtlər toplusunda göstərilmiş müddət ərzində satınalma müqaviləsini imzalayır
və müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim edir
C) Satınalma müqaviləsinin yerinə yetirilməsinin təminatının məbləği müqavilənin ümumi məbləğinin 510 faizi həcmində müəyyən olunur
D) Müqavilənin xüsusi şərtlərində İcraçının yuxarı təşkilatı tərəfindən bağlanmış müqavilənin
təsdiqlənməsi nəzərdə tutulubsa, müqavilə təsdiq olunan andan qüvvəyə minir
E) İcraçı müqavilə üzrə öhdəlikləri yerinə yetirə bilmədiyi halda Sifarişçiyə dəyən ziyanı müqavilənin
yerinə yetirilməsi təminatından ödəməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

114. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən sifarişçinin mülkiyyəti hesab olunur və onun sərəncamında qalır:
1. Protokollar;
2. Müqavilə üzrə aparılan tədqiqatların nəticələri;
3. İcraçı tərəfindən hazırlanan digər sənədlər;
4. Çıxarışlar;
5. Hesabatlar.
A) 2, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 2, 3, 5
E) 1, 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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115. Satınalma müqaviləsinin icrasına subpodratçılar cəlb olunduğu halda, submüqavilələrin ümumi
dəyərinin 20 faizdən az olmayan hissəsinin icrası Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş hansı
sahibkarlıq subyektlərinə həvalə olunmalıdır?
1. Kiçik;
2. Orta;
3. İri;
4. Mikro;
5. Əsas;
6. Böyük.
A) 2, 3, 6
B) 1, 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 3, 4, 6
E) 1, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

116. Hansı sənədlər mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab
olunur?
1. Müqavilənin xüsusi şərtləri;
2. İcraçının tender təklifini təsdiq edən əsaslandırıcı sənədlər;
3. Sifarişçinin tender təklifi və qiymət cədvəlləri;
4. Texniki şərtlər;
5. Müqavilənin əlavə şərtləri;
6. Sifarişçinin tender təklifini təsdiq edən əsaslandırıcı sənədlər;
7. Tender təklifinin aksept edilməsi barədə bildiriş;
8. İcraçının tender təklifi və qiymət cədvəlləri.
A) 1, 2, 4, 7, 8
B) 2, 3, 5, 6, 7
C) 1, 3, 4, 6, 8
D) 3, 4, 5, 6, 7
E) 2, 4, 5, 6, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

117. Qanunvericiliyə görə hansı pozuntular əsaslı sayılır (tam və düzgün cavab)?
1. Tərəflərin tətbiq etdikləri cərimə məbləğinin yuxarı həddi aşması;
2. Sifarişçinin müqavilənin pozulmasına səbəb ola biləcək qüsurlar haqqında yazılı bildirişinə baxmayaraq,
İcraçının təqdim edilmiş sənəd əsasında 30 gün müddətində tədbir görməməsi;
3. İcraçının müqavilədə nəzərdə tutulmadığı hallarda və ya Sifarişçi ilə razılaşmadan 30 gündən artıq
müddətdə işləri dayandırması;
4. Sifarişçi və ya İcraçının iflasa uğraması və ya ləğv olunması (müəssisə və təşkilatların yenidənqurulması
halları daxil olmaqla);
5. Müqavilənin xüsusi şərtlərində göstərilən qaydada vurulmuş ziyanların minimum həddi aşması.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 5
D) 2, 3
E) 1, 2
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

118. Əsaslı sayılan pozuntuları seçin.
1. İcraçının müqavilədə nəzərdə tutulmadığı hallarda və ya Sifarişçi ilə razılaşmadan 30 gündən artıq
müddətdə işləri dayandırması;
2. Sifarişçinin verdiyi təlimat əsasında işlər 15 gündən artıq müddətə dayandırıldıqda, İcraçı ilə işlərin
dayandırılması ilə əlaqədar gecikdirmələrin xərclərin ödənilməsi üçün razılığın əldə edilməməsi;
3. Sifarişçi və ya İcraçının iflasa uğraması və ya ləğv olunması (müəssisə və təşkilatların yenidənqurulması
halları istisna edilməklə);
4. Müqavilənin xüsusi şərtlərində göstərilən qaydada vurulmuş ziyanların minimum həddi aşması.
A) 1, 2
B) 3, 4
C) 2, 3
D) 1, 4
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

119. Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunan
sənədlərə aid deyil:
1. Müqavilənin xüsusi şərtləri;
2. İcraçının tender təklifini təsdiq edən əsaslandırıcı sənədlər;
3. Sifarişçinin tender təklifi və qiymət cədvəlləri;
4. Texniki şərtlər;
5. Müqavilənin əlavə şərtləri;
6. Sifarişçinin tender təklifini təsdiq edən əsaslandırıcı sənədlər;
7. Tender təklifinin aksept edilməsi barədə bildiriş;
8. İcraçının tender təklifi və qiymət cədvəlləri.
A) 1, 2, 5
B) 3, 5, 6
C) 2, 7, 8
D) 1, 3, 6
E) 2, 3, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi. AR Nazirlər Kabinetinin 2003cü il 28 fevral tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

120. Maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər ondan asılı olmayan səbəblərdən verilərsə,
dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs bu barədə birbaşa rəhbərinə məlumat verməli və maddi və
qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər onun işlədiyi dövlət orqanına nə üzrə təhvil verilməlidir?
A) Sərəncam
B) Əmr
C) Akt
D) Fərman
E) Qərar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

121. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin davranış kodeksi hansı normativ hüquqi akta
uyğun olaraq hazırlanmışdır?
A) "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa
B) "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa
C) "Məlumat azadlığı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa
D) "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa
E) "İnzibati icraat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununa
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

122. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli
şəxs öz vəzifələrinin icrası ilə bağlı ona məlum olan məlumatların konfidensiallığını təmin etməlidir. Bu
dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxsin xidməti davranışına olan tələblərdən hansıdır?
A) Konfidensiallıq
B) Vicdanlılıq
C) Qərəzsizlik
D) Loyallıq
E) Peşəkarlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

123. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksinə əsasən aşağıdakılardan hansı
biri dövlət orqanı rəhbərinin vəzifələrinə aid deyil?
A) Davranış qaydalarının pozulması halları ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər barədə vətəndaşları,
təşkilatları və dövlət orqanlarını məlumatlandırmaq
B) Tabe olduğu vəzifəli şəxslərin xidməti davranışlarının Davranış Kodeksi ilə müəyyən olunan davranış
qaydalarına uyğunluğuna nəzarət etmək

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Davranış qaydalarının pozulmasının nəticələrinin aradan qaldırılması, habelə dövlət orqanına ictimai
etimadın artırılması üçün tədbirlər görmək
D) Tabeliyində olan vəzifəli şəxsləri hüquqa və etik normalara zidd olan hərəkət etməyə və qərarlar qəbul
etməyə sövq etməmək
E) Davranış qaydalarını pozan vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

124. İntizam icraatı zamanı dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs tərəfindən yol verilən hüquq
pozuntusunda cinayət tərkibinin əlamətləri aşkar edildikdə, həmin əlamətləri aşkar etmiş dövlət orqanının
rəhbəri bu barədə hara məlumat verməlidir?
A) Maliyyə orqanına
B) Yuxarı orqana
C) İcra hakimiyyəti orqanına
D) Aşağı orqana
E) Hüquq-mühafizə orqanına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

125. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs satınalan təşkilatın rəhbərliyinə dərhal məlumat
verməyə borcludur:
A) Satınalma prosedurlarından əvvəlki iki il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olması
B) Xidməti vəzifələri ilə onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarada biləcək halların olmaması
C) Malgöndərənin (podratçının), onun tabe olduğu baş müəssisənin və ya onun filialının
(nümayəndəliyinin) əməkdaşı olması
D) Satınalma prosedurlarından əvvəlki beş il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olması
E) İddiaçının nümayəndəsi və ya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa qohumluq, qəyyumluq, hamilik və ya övladlığa
götürmə, təsisçilik və digər münasibətdə olmaması

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

126. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxsin xidməti davranışına olan tələblərdən qərəzsizlik
dedikdə nə başa düşülür?
A) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs vəzifə funksiyalarının icrası zamanı Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının, Azərbaycan Respublikasının qanunlarının, habelə Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə, insan hüquqlarına və demokratik
prinsiplərə əməl etməyə borcludur
B) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs peşə nüfuzunu möhkəmləndirməli, öz adını, şərəf və
ləyaqətini uca tutmalı, davranış qaydalarına nümunəvi olaraq əməl etməli, ictimai etimad qazanmasına
çalışmalıdır
C) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs peşə vəzifəsini yerinə yetirərkən qərəzsiz olmalı,
satınalma prosedurlarının iştirakçıları arasında fərq qoymamalı, özünün və ya maraqlı şəxslərin
mənafelərinin vəzifə funksiyalarının icrası zamanı ona təsir etməsinə yol verməməli və buna şərait
yaratmamalıdır
D) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs onun peşə vəzifəsinə aid olmadığı hallarda, işlədiyi və
digər dövlət orqanlarının, onların rəhbərlərinin fəaliyyəti ilə əlaqədar (qanunsuz fəaliyyət istisna olmaqla)
tənqidi ictimai mülahizələrdən, çıxışlardan və onların fəaliyyətinə ictimai qiymət verilməsindən
çəkinməlidir
E) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş səlahiyyətləri çərçivəsində və peşəkarlıq səviyyəsində yerinə
yetirməyə borcludur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

127. Aşağıdakılardan hansı dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxsin vəzifəsidir?
A) Tabeliyində olan vəzifəli şəxsləri hüquqa və etik normalara zidd olan hərəkət etməyə və qərarlar qəbul
etməyə sövq etməmək
B) Xidmət etdiyi dövlət orqanının sərəncamında olan məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada əldə olunması və yayılması mümkünlüyünü təmin etmək
C) Davranış qaydalarının pozulması halları ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər barədə vətəndaşları,
təşkilatları və dövlət orqanlarını məlumatlandırmaq
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D) Xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları şəxsi və peşəkar maraqları üçün istifadə etmək
E) Davranış qaydalarının pozulmasının nəticələrinin aradan qaldırılması, habelə dövlət orqanına ictimai
etimadın artırılması üçün tədbirlər görmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

128. Davranış Kodeksinə əməl olunmasına nəzarət tabeçilik əsasında hansı orqan tərəfindən həyata
keçirilir?
A) Yuxarı orqan
B) Beynəlxalq orqan
C) Aşağı orqan
D) Xüsusi orqan
E) İctimai orqan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

129. Davranış qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyətlə bağlı qeyd olunan mülahizələrdən hansı
düzgündür?
A) İntizam məsuliyyəti dövlət orqanı rəhbərinin rəyinə və yol verilmiş pozuntu faktı üzrə keçirilən xidməti
araşdırmanın nəticələrinə əsasən müəyyən edilir
B) Davranış Kodeksinin müddəalarının dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs tərəfindən
pozulması barədə fiziki şəxslərdən şikayətin daxil olması intizam icraatına başlanılması üçün əsas deyil
C) İntizam icraatı zamanı dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs tərəfindən yol verilən hüquq
pozuntusunda cinayət tərkibinin əlamətləri aşkar edildikdə, dərhal yuxarı orqana məlumat verməlidir
D) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs öz qulluq borcunun məsuliyyətini dərindən dərk etməli,
vəzifələrini yerinə yetirərkən obyektiv, loyal, konfidensial və bitərəf mövqedən çıxış etməlidir
E) Kütləvi informasiya vasitələrində dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs tərəfindən Davranış
Kodeksinin tələblərinin pozulması və maraqların toqquşmasına yol verilməsi barədə məlumat dərc
edildikdə intizam icraatına başlanıla bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

130. Satınalan təşkilatın rəhbəri dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin nəzəri biliklərinin və
peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün hansı tədbirləri görür?
A) Tabeliyində olan vəzifəli şəxsləri hüquqa və etik normalara zidd olan hərəkət etməməyə və qərarlar
qəbul etməməyə çağırır
B) Davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə tədbirlər görür
C) Ehtiyacların təyin olunması çərçivəsində əməkdaşların attestasiyasını təşkil edir
D) Dövlət orqanında müəyyən olunmuş xidməti informasiyanın təqdim edilməsi qaydaları ilə bağlı təlimlər
keçirir
E) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxsləri qanunvericiliyə uyğun hazırlanan tədris-metodiki
vəsaitlərlə təmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

131. Dövlət satınalmalarında korrupsiyanın qarşısının alınması ilə bağlı qeyd edilən müddəalardan hansı
yanlışdır?
A) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslər qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar
və güzəştlər əldə etməyə yönəlmiş hərəkətlərə (hərəkətsizliyə) yol verməməlidirlər
B) Maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli
şəxsdən asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, o, bu barədə birbaşa rəhbərinə məlumat verməlidir
C) Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslər qanunsuz maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar
və güzəştlər əldə etməyə yönəlmiş qərarlar qəbul etməməlidirlər
D) Dövlət satınalmaları zamanı bu satınalmalara cəlb olunan vəzifəli şəxsə qanunsuz maddi və qeyri-maddi
nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər təklif olunduğu hallarda, həmin vəzifəli şəxs müstəsna hallarda onları
qəbul edə bilər
E) Maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli
şəxsdən asılı olmayan səbəblərdən verilərsə, maddi və qeyri-maddi nemətlər, imtiyazlar və ya güzəştlər
onun işlədiyi dövlət orqanına akt üzrə təhvil verilməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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132. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksinə görə dövlət orqanı
rəhbərinin vəzifəsini müəyyənləşdirin.
A) Dövlət orqanında müəyyən olunmuş xidməti informasiyanın təqdim edilməsi qaydalarına əməl etmək
B) Xidmət etdiyi dövlət orqanının sərəncamında olan məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada əldə olunması və yayılması mümkünlüyünü təmin etmək
C) Öz davranışı ilə Davranış Kodeksinin tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə nümunə olmaq
D) Xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə etməmək
E) Davranış qaydalarını pozan vəzifəli şəxslərin mülki və intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün
tədbirlər görmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

133. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxsin davranışının müvafiq Davranış Kodeksinin
tələblərinə uyğunluğu kim tərəfindən müntəzəm təhlil edilir? Tam və doğru cavabı seçin.
1. Vəzifəli şəxsin üzv olduğu qurum;
2. Vəzifəli şəxsin özü;
3. Vəzifəli şəxsin birbaşa tabe olduğu rəhbəri;
4. Vəzifəli şəxsin nümayəndəsi;
5. Vəzifəli şəxsin yuxarı rəhbəri.
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 5
C) 1, 3, 4
D) 3, 5
E) 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

134. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxsin davranışına olan tələblər hansılardır?
1. Vicdanlılıq;
2. Loyallıq;

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

3. Sosial məsuliyyət;
4. Ədalətlilik;
5. Peşəkarlıq;
6. Fərdi etimad;
7. Qanunun aliliyi;
8. İctimailik.
A) 1, 2, 5, 7
B) 2, 3, 4, 7
C) 3, 5, 7, 8
D) 1, 3, 4, 6
E) 2, 5, 7, 8
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

135. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs nə barədə satınalan təşkilatın rəhbərliyinə dərhal
məlumat verməyə borcludur?
1. Konkret satınalmalarda maraqlarının olması;
2. Satınalma prosedurlarından əvvəlki iki il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olması;
3. Xidməti vəzifələri ilə onun şəxsi maraqları arasında ziddiyyət yarada biləcək halların olması;
4. Satınalma prosedurlarından əvvəlki beş il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olması;
5. Satınalma prosedurlarından əvvəlki bir il ərzində satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının
əməkdaşı və ya vəzifəli şəxsi olması;
6. Satınalma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının nümayəndəsi və ya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa qohumluq,
qəyyumluq, hamilik və ya övladlığa götürmə, təsisçilik və maraqlarının toqquşmasına səbəb olan digər
münasibətdə olması;
7. Podratçının, onun tabe olduğu baş müəssisənin və ya onun filialının əməkdaşı olmaması;
A) 2, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 6
D) 2, 4, 7
E) 1, 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

136. Müvafiq qanunvericiliyə görə dövlət orqanının rəhbərinin vəzifələri hansılardır?
1. Dövlət orqanında müəyyən olunmuş xidməti informasiyanın təqdim edilməsi qaydalarına əməl etmək;
2. Tabeliyində olan vəzifəli şəxsləri hüquqa və etik normalara zidd olan hərəkət etməyə və qərarlar qəbul
etməyə sövq etməmək;
3. Xidməti fəaliyyəti zamanı əldə etdiyi məlumatları şəxsi maraqları üçün istifadə etməmək;
4. Davranış qaydalarını pozan vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görmək;
5. Davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə tədbirlər görmək;
6. Davranış qaydalarını pozan vəzifəli şəxslərin inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görmək.
A) 2, 3, 6
B) 1, 4, 5
C) 3, 5, 6
D) 2, 4, 5
E) 1, 2, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

137. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs bütün şəxslərə, o cümlədən birbaşa və yuxarı rəhbəri ilə
və ya tabeliyində olan şəxslərə münasibətdə nəzakətli, xeyirxah, diqqətli və səbrli olmalıdır;
2. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş səlahiyyətləri çərçivəsində və peşəkarlıq səviyyəsində yerinə
yetirməyə borcludur;
3. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs peşə nüfuzunu möhkəmləndirməli, öz adını, şərəf və
ləyaqətini uca tutmalı, davranış qaydalarına nümunəvi olaraq əməl etməli, ictimai etimad qazanmasına
çalışmalıdır;
4. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs bütün hallarda hər bir şəxs üçün nümunə olmalı,
sənədlərə və müraciətlərə vaxtında baxılması üçün qanunda nəzərdə tutulmuş bütün zəruri tədbirləri
görməlidir.
a) Vicdanlılıq;
b) İctimai etimad;
c) Mədəni davranış;
d) Peşəkarlıq və fərdi məsuliyyət.
A) 1-d; 2-a; 3-b; 4-c
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B) 1-a; 2-c; 3-b; 4-d
C) 1-d; 2-c; 3-b; 4-a
D) 1-b; 2-d; 3-a; 4-c
E) 1-c; 2-d; 3-b; 4-a
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

138. Hansı hallarda intizam icraatına başlanıla bilər (tam və düzgün cavab)?
1. Konkret satınalmalarda müəyyən maraqlar olduqda;
2. Davranış Kodeksinin müddəalarının dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs tərəfindən
pozulması barədə hüquqi və ya fiziki şəxslərdən şikayət və ya digər məlumat daxil olduqda;
3. Kütləvi informasiya vasitələrində dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxs tərəfindən müvafiq
Davranış Kodeksinin tələblərinin pozulması və maraqların toqquşmasına yol verilməsi barədə məlumat
dərc edildikdə;
4. Xidməti vəzifələrlə şəxsi maraqlar arasında ziddiyyət yarada biləcək hallar baş verdikdə.
A) Yalnız 3
B) 2, 3
C) 1, 3, 4
D) Yalnız 2
E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

139. Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxsin vəzifələrini seçin.
1. Dövlət əmlakından, maliyyə vəsaitlərindən, rabitə, kompüter və digər kommunikasiya sistemlərindən,
nəqliyyat vasitələrindən, texniki nəzarət vasitələrindən və digər maddi-texniki təchizat avadanlıqlarından
şəxsi maraqları, həmçinin, xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün istifadə
etməmək;
2. Davranış qaydalarının pozulmasının qarşısının alınması və profilaktikası üzrə tədbirlər görmək;
3. Xidməti vəsaitin və əmlakın korlanmasının, oğurlanmasının və talan edilməsinin qarşısının alınması
üçün tədbirlər görmək, xidməti istifadəsində olan xidməti vəsaitlərə ehtiyatla yanaşmaq, onlara kənar
müdaxilənin qarşısını almaq, onlar zədələndikdə, korlandıqda və ya itirildikdə, bu barədə rəhbərliyə
məlumat vermək;
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4. Öz davranışı ilə Davranış Kodeksinin tələblərinin yerinə yetirilməsi üzrə nümunə olmaq;
5. Davranış qaydalarını pozan vəzifəli şəxslərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün tədbirlər görmək;
6. Xidmət etdiyi dövlət orqanının sərəncamında olan məlumatların qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada əldə olunması və yayılması mümkünlüyünü təmin etmək.
A) 1, 3, 6
B) 2, 3, 4
C) 3, 4, 5
D) 1, 2, 6
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarına cəlb olunan vəzifəli şəxslərin Davranış Kodeksi. AR Nazirlər Kabinetinin
2019-cu il 19 mart tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

140. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının infrastrukturu texniki-texnoloji və funksional
baxımdan hansı əsas komponentlərdən ibarətdir?
1. Ehtiyat mərkəzi;
2. Proqram-texniki vasitələr;
3. İnzibati mərkəz;
4. Texniki təminat bölməsi;
5. Arxiv mərkəzi;
6. Əyani materiallar;
7. İdarəetmə sistemi.
A) 1, 2, 4, 5
B) 3, 4, 6, 7
C) 2, 3, 5, 6
D) 1, 2, 5, 7
E) 2, 3, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

141. Satınalan təşkilatın elektron kabineti dedikdə nə başa düşülür?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Elektron satınalma prosedurlarında iştirak etmək üçün ödənişin həyata keçirilməsini, operatorla və
satınalan təşkilatla əlaqəni təmin edən xüsusi fərdi elektron səhifə
B) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən yaradılan və fəaliyyəti
təmin edilən, satınalma prosedurları haqqında dəvətlər və həmin prosedurların nəticələri dərc edilən
vahid internet portalı
C) Qalib təklifin seçilməsi üçün satınalan təşkilat tərəfindən tətbiq edilən, real vaxt rejimində dövlət
satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə keçirilən, malgöndərənlərin təqdim etdikləri təkliflərin
avtomatik qiymətləndirilməsini təmin edən satınalma proseduru
D) Tenderdə, ixtisas uyğunluğunun əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi prosedurunda, təkliflər sorğusu
prosedurunda və ya elektron satınalmada iştirak etmək üçün verilən dəvət formatı
E) Satınalma planlarının, satınalma prosedurları haqqında elanların (bildirişlərin) və həmin prosedurların
nəticələrinin dərc edilməsini, ödənişlərin həyata keçirilməsini, operatorla və malgöndərənlə (podratçı ilə)
əlaqəni təmin edən xüsusi fərdi elektron səhifə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

142. Mümkün qədər az resursdan istifadə edilməklə, nəzərdə tutulan nəticənin əldə olunması dövlət
satınalmalarının vahid internet portalının fəaliyyətinin hansı prinsipini ehtiva edir?
A) Şəffaflıq
B) Fasiləsizlik
C) Səmərəlilik
D) Operativlik
E) Təhlükəsizlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

143. Satınalan təşkilat nə qədər müddətdə satınalma müqaviləsini hazırlayır, portalda yerləşdirir və
gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə imzalayır?
A) Üç bank günü
B) Yeddi bank günü
C) Bir bank günü

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Beş bank günü
E) On bank günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

144. Portalda aparılan təşkilati, inzibati, texniki və digər dəyişikliklərdən asılı olmayaraq, fəaliyyətin
fasiləsiz həyata keçirilməsi dövlət satınalmalarının vahid internet portalının fəaliyyətinin hansı prinsipi
deməkdir?
A) Fasiləsizlik
B) Modulluq
C) Şəffaflıq
D) Miqyaslılıq
E) Səmərəlilik
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

145. Tender komissiyası 1 (bir) bank günü müddətində təklifləri "Dövlət satınalmaları haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq qiymətləndirərək nə qəbul edir?
A) Sərəncam
B) Qərar
C) Protokol
D) Əmr
E) Arayış
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

146. Satınalan təşkilat təklifi aksept etdikdən sonra təklifi vermiş malgöndərənə (podratçıya) dərhal portal
vasitəsilə avtomatik qaydada göndərilir:

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Teleqram
B) Qərar
C) Çıxarış
D) Əmr
E) Bildiriş
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

147. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnaməyə görə istifadəçi kimdir?
A) Sığortaçı
B) İddiaçı, cavabdeh
C) Mülkiyyətçi, sifarişçi, icraçı
D) Satınalan təşkilat, podratçı
E) Üçüncü şəxs
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

148. Tender komissiyası satınalmanın nəticələri haqqında nə tərtib edir?
A) Yekun məktub
B) Yekun ərizə
C) Yekun protokol
D) Yekun sərəncam
E) Yekun təklif
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir
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149. Elektron satınalma prosedurlarında iştirak etmək üçün ödənişin həyata keçirilməsini, operatorla və
satınalan təşkilatla əlaqəni təmin edən xüsusi fərdi elektron səhifə necə adlanır?
A) Ərizəçinin elektron kabineti
B) İddiaçının elektron kabineti
C) Podratçının elektron kabineti
D) Sığortaçının elektron kabineti
E) Cavabdehin elektron kabineti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

150. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının fəaliyyətinin təhlküəsizlik prinsipi dedikdə nə başa
düşülür?
A) Portalın fəaliyyətində aşkarlığın və hesabatlılığın təmin edilməsi, həyata keçirilən prosedurların və
onların nəticələrinin izlənməsi imkanının mövcudluğu
B) Sertifikatlaşdırılmış proqram təminatından və proqram-texniki vasitələrdən istifadə edilməsi,
məlumatlarla, o cümlədən fərdi məlumatlarla bağlı informasiya mübadiləsi zamanı normativ hüquqi
aktların tələblərinə riayət edilməsi, təşkilati, texniki və texnoloji tədbirlər həyata keçirməklə
informasiyanın mühafizəsinin təmin edilməsi
C) Müvafiq sənədlərin və müraciətlərin təqdim edilməsinin, qəbulunun, cavablandırılmasının, nəticələrinin
göndərilməsinin, informasiyanın əldə olunmasının və mübadiləsinin real vaxt rejimində həyata keçirilməsi
D) Portaldan istifadənin və informasiya mübadiləsinin rahat, əlavə əməliyyatlar aparılmadan təmin
edilməsi, mümkün qədər az resursdan istifadə edilməklə, nəzərdə tutulan nəticənin əldə olunması
E) Mövcud informasiya sistemində ciddi dəyişikliklər edilmədən proqram-texniki komponentlərin inkişaf
etdirilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

151. Elektron xidmətlər modulu təmin edir:
A) Son 5 il üzrə ayrı-ayrılıqda malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən əldə olunmuş gəlir, işçi
qüvvəsi, texniki və maliyyə imkanları barədə məlumatların əldə olunmasını
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B) Rəsmi məşğulluğa görə cərimə edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin adı və VÖEN-i barədə məlumatların
əldə olunmasını
C) Satınalmada iştirak etmək üçün nəzərdə tutulan sənədləri malgöndərənin (podratçının) iddiaçıya
təqdim etməsini
D) Son 1 il üzrə ayrı-ayrılıqda malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən əldə olunmuş gəlir, işçi
qüvvəsi, texniki və maliyyə imkanları barədə məlumatların əldə olunmasını
E) Tender komissiyasının virtual iclaslarının keçirilməsini, təkliflərə baxılmanı, onların
qiymətləndirilməsini və müqayisəsini, müqavilələrin elektron formada tərtibini və imzalanmasını
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

152. Portalın fəaliyyətinin dayanıqlılığını və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə yaradılan və portalın
proqram-texniki vasitələrinin nüsxəsinin saxlanıldığı mərkəz necə adlanır?
A) Ehtiyat mərkəzi
B) İdarəetmə sistemi
C) Elektron xidmətlər modulu
D) Arxiv mərkəzi
E) Telekommunikasiya kanalları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

153. Operator dövlət satınalmalarının vahid internet portalının fəaliyyətini təmin etmək üçün bir sıra
funksiyalar həyata keçirir. Həmin funksiyalardan hansı səhvdir?
A) Portalın etibarlı və davamlı funksional fəaliyyətini təmin etmək, portalın ayrı-ayrı komponentləri üzrə
audit tədbirlərini təşkil etmək və təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər görmək
B) Portaldan istifadə qaydaları barədə istifadəçiləri məlumatlandırmaq, istifadəçilərə portalın iş prinsipi və
funksional imkanları haqqında məlumat vermək, metodiki kömək göstərmək
C) Portalın təhlükəsizliyi pozulduqda, əsas avadanlıqda hər hansı qəza baş verdiyi halda Azərbaycan
Respublikasının Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyini bu barədə məlumatlandırmaq
D) Portala ötürülən məlumatların etibarlılığını, əlçatanlığını, təhrifolunmazlığını və konfidensiallığını,
habelə onların ehtiyat surətlərinin saxlanılmasını və qorunmasını təmin etmək
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E) Portalın idarə olunmasını təşkil etmək və portalın funksional imkanlarının artırılması istiqamətində
tədbirlər görmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

154. Elektron xidmətlər modulunun təmin etdiyi xidmətlərdən istifadə etmək üçün satınalan təşkilat:
1. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş müddətdə
satınalma planlarını portalda yerləşdirir;
2. Satınalmada iştirak etmək üçün Vahid Giriş Sistemi ("Single Sign On") vasitəsilə portalda qeydiyyatdan
keçərək elektron kabinet yaradır;
3. Satınalmanın keçirilməsi barədə elanı portalın müvafiq bölməsində yerləşdirir;
4. Satınalma müqaviləsi və tenderin nəticələrinə dair satınalma komissiyasının yekun protokolunu
portalda yerləşdirir;
5. Vahid Giriş Sistemi ("Single Sign On") vasitəsilə portalda qeydiyyatdan keçərək elektron kabinet yaradır;
6. Satınalmada iştirak etmək üçün "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq iştirak haqqını ödəyir.
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 3, 5, 6
D) 1, 3, 5
E) 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

155. Elektron xidmətlər modulunun təmin etdiyi xidmətlərdən istifadə etmək üçün malgöndərən
(podratçı):
1. Satınalmanın keçirilməsi barədə müvafiq bildirişləri göndərir;
2. Satınalmada iştirak etmək üçün "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq iştirak haqqını ödəyir;
3. Satınalmanın keçirilməsi barədə elanı portalın müvafiq bölməsində yerləşdirir;
4. "Dövlət satınalmaları haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş müddətdə
satınalma planlarını portalda yerləşdirir;
5. Satınalma müqaviləsi və tenderin nəticələrinə dair satınalma komissiyasının yekun protokolunu
portalda yerləşdirir;
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6. Satınalmada iştirak etmək üçün Vahid Giriş Sistemi ("Single Sign On") vasitəsilə portalda qeydiyyatdan
keçərək elektron kabinet yaradır.
A) 5, 6
B) 4, 5
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 2, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

156. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq elektron
xidmətlər modulu nəyi təmin edir?
1. Satınalma müqavilələrinin vahid reyestrinin aparılmasını;
2. Rəsmi məşğulluğa görə cərimə edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin adı və VÖEN-i barədə məlumatların
əldə olunmasını;
3. Podratçının iddiaçı kimi qeydiyyatdan keçməsini;
4. Etibarsız podratçıların vahid reyestrinin aparılmasını;
5. Cavabdeh kimi qeydiyyatdan keçmiş hər bir podratçı üçün elektron kabinetin yaradılmasını.
6. Dövlət satınalmalarını tənzimləyən beynəlxalq müqavilələrin yerləşdirilməsini;
7. İştirak haqqının ödənilməsini.
A) 2, 4, 5, 7
B) 1, 2, 4, 6
C) 2, 3, 4, 5
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 3, 4, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

157. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı təmin edir:
1. Hesab-fakturaların satınalan podratçıya təqdim olunmasını;
2. Keçiriləcək satınalma barədə bildirişin göndərilməsini;
3. Tender komissiyasının virtual iclaslarının keçirilməsini;
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4. Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsini;
5. Satınalma planının yerləşdirilməsini;
6. Təkliflərə baxılmasını, onların qiymətləndirilməsini və müqayisəsini;
7. Tender prosedurlarını tənzimləyən normativ hüquqi aktların, satınalma müqaviləsinin və digər
sənədlərin yerləşdirilməsini.
A) 2, 3, 5
B) 3, 5, 6
C) 1, 2, 4
D) 3, 6, 7
E) 2, 4, 5
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

158. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının fəaliyyəti hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir?
1. Operativlik;
2. Modulluq və miqyaslılıq;
3. Qərəzsizlik;
4. Şəffaflıq;
5. Fasiləsizlik;
6. Konfidensiallıq;
7. Loyallıq;
8. İstifadə asanlığı və rahatlığı.
A) 1, 3, 5, 6, 7
B) 2, 4, 5, 6, 8
C) 3, 4, 5, 6, 7
D) 1, 2, 4, 5, 8
E) 2, 3, 4, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

159. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnaməyə müvafiq olaraq elektron
xidmətlər modulu nəyi təmin edir?
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1. Son beş il üzrə ayrı-ayrılıqda malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən əldə olunmuş gəlir, işçi
qüvvəsi, texniki və maliyyə imkanları barədə məlumatların əldə olunmasını;
2. Təklifin və müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatlarının, avans ödənişinə görə bank zəmanətinin
alınmasını və satınalan təşkilata təqdim olunmasını;
3. Rəsmi məşğulluğa görə cərimə edilmiş sahibkarlıq subyektlərinin adı və VÖEN-i barədə məlumatların
əldə olunmasını;
4. Hesab-fakturaların satınalan təşkilata təqdim olunmasını, satınalan təşkilatın ödənişlə bağlı təsdiq
bildirişini təqdim etməsini;
5. Malgöndərənin (podratçının) cavabdeh kimi qeydiyyatdan keçməsini;
6. Satınalmada iştirak etmək üçün nəzərdə tutulan sənədləri malgöndərənin (podratçının) satınalan
təşkilata təqdim etməsini;
7. İddiaçı kimi qeydiyyatdan keçmiş hər bir malgöndərən (podratçı) üçün elektron kabinetin yaradılmasını;
8. Etibarlı malgöndərənlərin (podratçıların) vahid reyestrinin aparılmasını.
A) 2, 4, 6, 7
B) 1, 3, 4, 6
C) 3, 5, 6, 7
D) 2, 3, 5, 6
E) 1, 2, 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı haqqında Əsasnamə. AR Prezidentinin 2019-cu il 16
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

160. Bazar qiyməti nə deməkdir?
A) İki tərəf arasında eyni növ baza aktivlərinin dəyişdirilməsi üzrə törəmə maliyyə aləti
B) Birtərəfli qaydada baza aktivini almaq, satmaq və ya svop etmək üçün mövcud olan qiymət
C) Baza aktivinin müəyyənləşdirilmiş növdə və sayda əvvəlcədən razılaşdırılmış tarixə və qiymətə alğısatqısı
D) Malın (işin, xidmətin) tələb təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti
E) Eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallar (işlər, xidmətlər)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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161. Malın (işin, xidmətin) bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən hansı qurumun idxal-ixrac əməliyyatları
üzrə tətbiq olunan qiymətlər barədə məlumatlarından istifadə edilir?
A) Dövlət Statistika Komitəsinin
B) Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin
C) Dövlət Gömrük Komitəsinin
D) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin
E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

162. Malın (işin, xidmətin) bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən hansı qurumun bazar qiymətləri barədə
məlumatlarından istifadə olunur?
A) Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
B) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin
C) Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin
D) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin
E) Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

163. Hansı Məcəllədə nəzərdə tutulan hallarda vergilərin hesablanması məqsədilə bazar qiymətləri
müxtəlif mənbələrdən alınmış məlumatlar və bütün dövrlər üzrə bazar qiymətlərinin səviyyəsində baş
verən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilir?
A) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində
B) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində
C) Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində
D) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində
E) Azərbaycan Respublikasının Ticarət Məcəlləsində
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

164. Malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyəti ilə əlaqədar qiymətlər bazar qiymətlərindən aşağı səviyyədə
müəyyənləşdirilərkən keyfiyyətin səviyyəsi hansı subyekt tərəfindən təsdiq olunmalıdır?
A) Aidiyyəti dövlət orqanı
B) Aidiyyəti hüquqi şəxs
C) Aidiyyəti bələdiyyə orqanı
D) Aidiyyəti fiziki şəxs
E) Aidiyyəti yerli özünüidarəetmə orqanı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

165. Malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətlərini müvafiq üsullardan biri ilə müəyyənləşdirmək
mümkün olmadıqda, bazar qiymətləri müqavilə əsasında cəlb edilmiş kim tərəfindən müəyyənləşdirilir?
A) Müstəntiq
B) Ekspert
C) Şahid
D) Vəkil
E) Hakim
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

166. Bazar qiyməti mal (iş, xidmət) satılan anadək, lakin malın (işin, xidmətin) təqdim edildiyi andan çoxu
neçə gün keçənədək (əvvəl və ya sonra) ən yaxın tarixdə eyni (analoji) mal (iş, xidmət) üçün müvafiq
əməliyyatlar zamanı təşəkkül tapan qiymətlərə əsasən müəyyənləşdirilir?
A) 15 gün
B) 20 gün
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C) 30 gün
D) 5 gün
E) 10 gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

167. İstehlak təyinatı, fiziki göstəriciləri, keyfiyyəti, mənşəyi, bir-biri ilə əvəzolunma imkanları və digər
xüsusiyyətləri eyni olan mallar (işlər, xidmətlər) necə adlanır?
A) Eyni məzmunlu mallar (işlər, xidmətlər)
B) Eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallar (işlər, xidmətlər)
C) Eyni statuslu mallar (işlər, xidmətlər)
D) Eyni qiymətli mallar (işlər, xidmətlər)
E) Eyni əhəmiyyətli mallar (işlər, xidmətlər)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

168. Malın (işin, xidmətin) bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən bazar qiymətləri barədə məlumatlarından
istifadə edilən qurum:
A) Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
B) Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi
C) Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
D) Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
E) Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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169. 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyəti və ya eyni cinsli mallara (işlərə, xidmətlərə)
tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi neçə faizdən az (aşağı və yuxarı) dəyişdikdə, vergilər faktiki
təqdimolunma qiymətləri əsasında hesablanır?
A) 70
B) 20
C) 50
D) 80
E) 30
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

170. Malın (işin, xidmətin) bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən hansı qurumun bazar qiymətləri barədə
məlumatlarından istifadə olunur?
A) Dövlət Sərhəd Xİdmətinin
B) Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
C) Dövlət Statistika Komitəsinin
D) Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
E) Dövlət Turizm Agentliyinin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

171. Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) alış qiyməti bazar qiymətlərindən 30 faizdən çox yuxarıdırsa və
onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə, hansı hallarda həmin malların (işlərin, xidmətlərin)
dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?
A) Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) faktiki satış dəyərinin əsassız artırılması təsdiq edildiyi halda
B) Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergilər və digər məcburi ödənişlər müəyyən edilmiş qaydada
ödənildikdə
C) Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) faktiki alış dəyərinin əsassız artırılması təsdiq edildiyi halda
D) Malgöndərəni (işləri görəni, xidmətləri göstərəni) müəyyənləşdirmək mümkün olduqda
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E) Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları auditor rəyi ilə birlikdə təqdim olunduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

172. Malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir edə bilən
müəyyən amillər nəzərə alınır ki, həmin amillərə aid deyil:
A) Mallara (işlərə, xidmətlərə) tələb və təklifin dəyişməsi, (o cümlədən istehsalçı tələbinin mövsümi olaraq
artıb azalması)
B) Öhdəliklərin icra olunması müddəti, ödəniş şərtləri
C) Malların keyfiyyətinin və digər istehlak göstəricilərinin səviyyəsi
D) Göndərilmiş malların (götürülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) həcmi (əmtəə partiyasının həcmi)
E) Malların (işlərin, xidmətlərin) göndərilmə şərtləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

173. Nə qıdır müddət ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara (işlərə,
xidmətlərə) tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən çox (aşağı və yuxarı) dəyişdikdə, vergilər
bazar qiymətləri əsasında hesablanır?
A) 2 ay ərzində
B) 30 gün ərzində
C) 3 ay ərzində
D) 15 gün ərzində
E) 6 ay ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
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174. Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) alış qiyməti bazar qiymətlərindən 30 faizdən çox yuxarıdırsa və
onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə, hansı hallarda həmin malların (işlərin, xidmətlərin)
dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?
A) Malgöndərəni (işləri görəni, xidmətləri göstərəni) müəyyənləşdirmək mümkün olduqda
B) Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) faktiki satış dəyərinin əsassız artırılması təsdiq edildiyi halda
C) Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları auditor rəyi ilə birlikdə təqdim olunduqda
D) Malgöndərəni (işləri görəni, xidmətləri göstərəni) müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda
E) Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergilər və digər məcburi ödənişlər müəyyən edilmiş qaydada
ödənildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

175. Eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallarla (işlərlə, xidmətlərlə) müvafiq əmtəə (iş, xidmət) bazarında
heç bir əməliyyat aparılmadıqda, rəsmi və açıq mənbələrdən bu malların (işlərin, xidmətlərin) bazar
qiymətləri haqqında məlumat toplamaq mümkün olmadıqda, hansı qiymətləndirmə üsullarından istifadə
edilə bilər?
1. Qiymətin azaldılması üsulu;
2. Sonrakı (təkrar) satış qiymətinə əsasən;
3. İlkin satış qiymətinə əsasən;
4. Dəyərin müəyyənləşdirilməsi üsulu.
A) 1, 3
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 3, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

176. Malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir edə bilən hansı
amillər nəzərə alınır?
1. Marketinq siyasətinin aparılması ilə əlaqədar olaraq bazara analoqu olmayan yeni malların (işlərin,
xidmətlərin) çıxarılması, yaxud malların (işlərin, xidmətlərin) yeni bazara çıxarılması, istehlakçıların tanış
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olması məqsədilə əmtəə nümunələrinin təqdim edilməsi;
2. İstehsalçıların tanış olması məqsədilə əmtəə nümunələrinin təqdim edilməsi;
3. Malların mənşə ölkəsi, alındığı və ya təqdim edildiyi yer;
4. Digər səlahiyyətli orqanların, hüquqi və fiziki şəxslərin, o cümlədən intizamlı vergi ödəyicilərinin rəsmi
məlumatları;
5. Öhdəliklərin icra olunması müddəti, ödəniş şərtləri;
6. Bir-birindən asılı olan şəxslər arasında bağlanmış müqavilələr (əqdlər) əsasında onun bağlandığı günə,
yaxud həmin dövrdə ərazi üzrə (rayon, şəhər) digər vergi ödəyicilərinin sənədlərində qeydə alınmış
qiymətlər.
A) 3, 5, 6
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
E) 1, 2, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

177. Malın (işin, xidmətin) bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən hansı məlumat mənbələrindən istifadə
edilir?
1. Dövlət Statistika Komitəsinin idxal-ixrac əməliyyatları üzrə tətbiq olunan qiymətlər barədə məlumatları;
2. Respublika daxilində, zəruriyyət yarandıqda xarici dövlətlərin birja kotirovkaları haqqında rəsmi və ya
kütləvi məlumatlar;
3. Digər səlahiyyətli orqanların, hüquqi və fiziki şəxslərin, o cümlədən intizamlı vergi ödəyicilərinin rəsmi
məlumatları;
4. Bir-birindən asılı olan şəxslər arasında bağlanmış müqavilələr (əqdlər) əsasında onun bağlandığı günə,
yaxud həmin dövrdə ərazi üzrə (rayon, şəhər) digər vergi ödəyicilərinin sənədlərində qeydə alınmış
qiymətlər;
5. Qanunvericiliklə səlahiyyətə malik olan ekspertin (mütəxəssisin) rəyi, habelə, nəzarət qaydasında mal
alqısının nəticələri, xronometraj qaydasında müşahidə aparılmaqla qeydə alınan qiymətlər;
6. Energetika Nazirliyi və onun yerli orqanlarının bazar qiymətləri barədə məlumatları;
7. Kütləvi informasiya vasitələrinin, müxtəlif nəşrlərin, "İnternet" sisteminin və digər mənbələrin elanları
və reklam məlumatları.
A) 1, 3, 4, 6
B) 2, 3, 4, 5
C) 3, 4, 6, 7
D) 1, 2, 5, 6
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E) 2, 3, 5, 7
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

178. Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) alış qiyməti bazar qiymətlərindən 30 faizdən çox yuxarıdırsa və
onların dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilibsə hansı hallarda həmin malların (işlərin, xidmətlərin)
dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır (tam və doğru
cavab)?
1. Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları auditor rəyi ilə birlikdə təqdim olunduqda;
2. Malgöndərəni (işləri görəni, xidmətləri göstərəni) müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda;
3. Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) faktiki alış dəyərinin əsassız artırılması təsdiq edildiyi halda;
4. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vergilər və digər məcburi ödənişlər müəyyən edilmiş qaydada
ödənildikdə.
A) Yalnız 3
B) 2 və 3
C) 1 və 2
D) Yalnız 1
E) 2, 3 və 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

179. Malların (işlərin, xidmətlərin) bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir edə bilən hansı
amillər nəzərə alınır?
1. İşlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, o cümlədən təmir, tikinti, quraşdırma işləri, nəqliyyat, icarə,
təhsil, tibb xidmətləri və digər sahələr üzrə bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən işlərin görüldüyü,
xidmətlərin göstərildiyi ərazi, onların keyfiyyət göstəriciləri və qiymətlərə təsir edə bilən digər şərtlər;
2. Sonrakı (təkrar) satış qiyməti;
3. Malların keyfiyyətinin və digər istehlak göstəricilərinin səviyyəsi;
4. Alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) faktiki alış dəyərinin əsassız artırılması;
5. Göndərilmiş malların (götürülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin) həcmi (əmtəə partiyasının həcmi);
6. Dəyərin müəyyənləşdirilməsi üsulu.
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 3
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C) 2, 4, 6
D) 1, 3, 5
E) 3, 5, 6
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Malın (işin, xidmətin) bazar qiymətinin müəyyən edilməsi Qaydaları. AR Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 4 yanvar tarixli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir

180. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

181. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

182. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə
hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
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C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

183. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

184. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır
E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh.
233

185. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş
vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
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B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh.
233

186. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456

187. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?
A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456

188. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə
qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
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B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

189. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

190. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox
olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox
olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox
olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox
olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox
olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526
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191. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

192. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

193. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500

194. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

195. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

196. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

197. Bədbəxt hadisə nədir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

198. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları

199. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

200. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

201. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

202. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

203. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı,
2008

204. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə
xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

205. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

206. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib.
Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

207. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

208. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

209. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

210. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

211. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

212. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

213. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

214. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

215. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

216. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək
D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

217. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

