QƏZET VƏ JURNALLARIN ÇATDIRILMA XİDMƏTİNİN GÖSTƏRİLMƏSİNƏ
DAİR MÜQAVİLƏ № _____
Bakı şəhəri

“____” ____________2017-ci il

Bundan sonra birlikdə “Tərəflər” və ya müvafiq olaraq “Tərəf” adlandırılacaq, “____________”
__________________________ şəxsində (bundan sonra “Sifarişçi” adlandırılacaq) bir tərəfdən və
“Kaspi Mətbuat Yayımı” MMC (bundan sonra “İcraçı” adlandırılacaq) nizamnamə əsasında
fəaliyyət göstərən direktor Salmanov Süleyman Əli oğlunun şəxsində digər tərəfdən aşağıdakı şərtlərlə
bu müqaviləni (bundan sonra - “Müqavilə” adlandırılacaq) bağladılar:
1. Müqavilənin predmeti
1.1. Bu Müqavilə ilə İcraçı Sifarişçiyə sifariş edilən qəzet və jurnalların sifarişdə göstərilən müddət
ərzində itkisiz və vaxtlı-vaxtında İcraçının ünvanına çatdırılma xidmətinin (bundan sonra
“Xidmət” adlanacaq) göstərilməsini, Sifarişçi isə əvəzində İcraçıya göstərilmiş xidmətə görə bu
Müqavilədə göstərilən müddətdə və qaydada xidmət haqqı ödəməyi öhdəsinə götürür.
2. Tərəflərin hüquq və vəzifələri
2.1. Sifarişçinin aşağıdakı hüquqları vardır:
2.1.1. Bu Müqavilənin 1.1-ci yarımbəndində müəyyən olunmuş xidmətin vaxtında və üçüncü
şəxslərin hüquqlarına xələl gətirilmədən, qanunvericiliyin tələblərini pozmadan, yüksək
keyfiyyət və standartlara cavab verən şəkildə yerinə yetirilməsini tələb etmək;
2.1.2. İstənilən müddət ərzində İcraçıdan bu Müqavilənin 1.1-ci yarımbəndində qeyd edilmiş
xidmətin göstərilməsi barədə məlumat almaq;
2.1.3. Bu Müqavilənin 1.1-ci yarımbəndində qeyd edilmiş xidmətin göstərilməsinə nəzarət etmək
və xidmət bu sahədə formalaşmış işgüzar adətlər (müvafiq standart və təcrübələrə uyğun)
çərçivədə təmin edilmədikdə, xidmətin təqdim edildiyi müddət ərzində İcraçıya yazılı və
ya şifahi şəkildə etiraz və məlumat vermək;
2.1.4. Şəxsi mülahizəsinə əsasən zərurət yarandıqda, İcraçının göstərdiyi xidmətin həcminin
artırılmasını və ya azaldılmasını, habelə onun məzmununda dəyişikliklər edilməsini tələb
etmək;
2.1.5. İcraçının göstərdiyi xidmətdə
qaldırılmasını tələb etmək;

nöqsanlar

aşkar

edildikdə,

nöqsanların

aradan

2.1.6. İcraçı tərəfindən ona zərər vurulduqda vurulmuş real zərərin əvəzinin ödənilməsini
İcraçıdan tələb etmək;
2.1.7. Müqaviləni birtərəfli qaydada vaxtından əvvəl ləğv etmək;
2.1.8. Bu Müqavilə ilə üzərinə götürdüyü vəzifələrinin vaxtında və lazımi qaydada icra
olunmasını və onların pozulmasına yol verilməməsini İcraçıdan tələb etmək;
2.1.9. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hüquqları həyata keçirmək.
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2.2. Sifarişçinin aşağıdakı vəzifələri vardır:
2.2.1. Bu Müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə İcraçıdan göstərilmiş xidməti
(onların nəticəsini) qəbul edərək dəyərini ödəmək;
2.2.2. Zərurət yarandığı təqdirdə xidmətin göstərilməsi üçün İcraçını lazımi məlumatlarla və
materiallarla təmin etmək.
2.3.

İcraçının aşağıdakı hüquqları vardır:
2.3.1. Göstərdiyi xidmətin müqabilində Sifarişçidən xidmət haqqının ödənilməsini tələb etmək;
2.3.2. Zərurət yarandığı təqdirdə xidmətin göstərilməsinə üçüncü şəxsləri (ixtisaslaşdırılmış
subpodrat təşkilatları) cəlb etmək;
2.3.3. Sifarişçi tərəfindən vurulmuş real zərərin əvəzinin ödənilməsini Sifarişçidən tələb etmək.
2.4.
İcraçının aşağıdakı vəzifələri vardır:
2.4.1. Bu müqavilə üzrə üzərinə götürdüyü öhdəliklərin vicdanla və vaxtında icra edilməsini
təmin etmək;
2.4.2. Xidmətin göstərilməsinə üçüncü şəxsləri (ixtisaslaşdırılmış subpodrat təşkilatlarını) cəlb
etdiyi təqdirdə xidmətin yüksək keyfiyyət və standartlara cavab verən şəkildə yerinə
yetirilməsi üçün bütün zəruri tədbirləri görmək və üçüncü şəxslərin (ixtisaslaşdırılmış
subpodrat təşkilatların) xidmət haqqını öz vəsaiti hesabına ödəmək;
2.4.3. Xidmətin həyata keçirilməsi üçün hazırlıq prosesində nəzərdə tutulmuş bütün mühüm
hərəkətlər barədə Sifarişçini qabaqcadan məlumatlandırmaq;
2.4.4. Sifarişçinin tələbi ilə ona göstərdiyi xidmət barədə məlumat vermək;
2.4.5. Xidmətin göstərilməsi üçün Sifarişçi tərəfindən ona verilmiş lazımi məlumatlardan
səmərəli və təyinatına uyğun istifadə etmək;
2.4.6. Bu Müqavilənin 1.1-ci yarımbəndində qeyd edilmiş xidməti göstərərkən üçüncü şəxslərə
hər hansı zərər vurduqda, vurulmuş zərəri öz vəsaiti hesabına ödəmək;
2.4.7. Xidməti göstərərkən qanunvericiliyin tələblərini pozduğu təqdirdə məsuliyyət daşımaq;
2.4.8. Xidməti göstərərkən qanunvericiliklə sirr hesab edilən istənilən xarakterli məlumatların
qorunmasını təmin etmək;
2.4.9. Qanunvericilikdən irəli gələn digər öhdəlikləri (vəzifələri) daşımaq.
3. Müqavilənin qiyməti və ödəmə şərtləri
3.1.
Müqavilə üzrə xidmət haqqı ƏDV daxil _________ (__________________ manat __ qəpik)
manat təşkil edir.
3.2.
Bu Müqavilədə nəzərdə tutulmayan ödənişlər Sifarişçi tərəfindən ödənilmir və bu cür
ödənişlərin İcraçı tərəfindən tələb edilməsinə yol verilmir.
3.3. Bu müqavilənin 3.1.- ci yarımbəndində nəzərdə tutulmuş məbləğ Müqavilə imzalandıqdan sonra
10 (on) bank günü ərzində Sifarişçi tərəfindən köçürmə yolu ilə İcraçının bank hesabına ödənilir.

4. Xidmətin (onun nəticəsinin) təhvil verilməsi qaydası
4.1. Xidmətin (onun nəticəsinin) qəbulu xidmət bu Müqavilənin şərtlərinə uyğun yerinə
yetirilmişdirsə, Tərəflərin səlahiyyətli nümayəndəlirinin imzaladığı təhvil-təslim aktı əsasında
həyata keçirilir.
4.2. Təhvil-təslim aktı İcraçının bu Müqavilə ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri icra etdiyini təsdiq
edir.
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5. Müqavilənin müddəti və şərtlərinin dəyişdirilməsi
5.1. Bu Müqavilə imzalandığı və tərəflərin möhürləri ilə təsdiq edildikdən sonra “05”yanvar 2018-ci il
tarixindən qüvvəyə minir və 31 dekabr 2018-ci il tarixinə kimi qüvvədədir.
5.2. Bu müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə və ona əlavələr edilməsinə Tərəflərin razılığı ilə yol
verilir. Müqaviləyə edilən bütün əlavə və dəyişikliklər yazılı qaydada aparılır və Tərəflərin
imzaları və möhürü ilə təsdiq edildiyi andan hüquqi qüvvəyə minir. Birtərəfli qaydada aparılan
dəyişikliklər hüquqi qüvvəyə malik deyil.
6. Müqaviləyə xitam verilməsi
6.1.

Bu Müqaviləyə aşağıdakı əsaslarla xitam verilə bilər:
6.1.1. Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə;
6.1.2. Sifarişçi İcraçını 3 (üç) iş günü əvvəl xəbərdarlıq etməklə müqaviləni birtərəfli qaydada
vaxtından əvvəl ləğv edə bilər.
6.2. İcrası başa çatmamış öhdəliklərin hüquqi rejimi isə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada
tənzimlənir.
7.

Tərəflərin məsuliyyəti

7.1. Bu Müqavilənin 7.2.-ci yarımbəndi istisna olmaqla bütün digər hallarda Tərəflər Müqavilə ilə
nəzərdə tutulmuş öhdəliklərinin pоzulmasına, vəzifələrinin yеrinə yеtirilməməsinə, habelə
öhdəliklərini yеrinə yеtirməməyə və ya lazımınca yеrinə yеtirməməyə görə məsuliyyət daşıyırlar
və bu Müqavilədən irəli gələn öhdəliklərinin pоzulmasına görə əldən çıxmış fayda istisna
olmaqla qarşı tərəfə vurulmuş real zərəri ödəməyə bоrcludurlar.
7.2. Müqavilə üzrə ödəniş vaxtında olmadığı təqdirdə Sifarişçi hər bir gecikdirilmiş gün üçün İcraçıya
ödənilməmiş məbləğin 0,1%-i olmaqla cərimə ödəyir, lakin bu cərimənin ümumi məbləği
Müqavilə dəyərinin 10%-dən çox olmamalıdır.
7.3. Bir tərəf digər tərəfi ödəməli olduğu cərimələr, dəymiş zərərin əvəzi və onların miqdarı barədə həmin
halların yarandığı gündən etibarən 3 iş günü müddətində xəbərdar edir.
7.4. İcraçı bu Müqavilənin 1.-ci bəndinin məqsədlərinə nail olunmasına görə göstərdiyi xidmətlərin
tamlığına və doğruluğuna görə məsuliyyət daşıyır.
7.5. İcraçı bu Müqavilənin xitamına qədər yaranan öhdəlikləri barədə məsuliyyət daşıyır.

8. Fоrs-majоr halları
8.1.
Tərəflər bu Müqavilə ilə üzərilərinə götürdükləri öhdəliklərin tam və ya qismən icra
edilməməsinə görə məsuliyyətdən o vaxt azad olunurlar ki, bu icra etməmə Müqavilənin
bağlanmasından sonra yaranmış, Tərəflərin iradəsindən asılı olmayan, əvvəlcədən görə və
təsirinə mane ola bilmədikləri qarşısıalınmaz qüvvənin təsirindən əmələ gəlmiş olsun. Bu cür
hallara daşqın, zəlzələ, yanğın, yer sürüşməsi və digər təbii fəlakətlər, müharibə və hərbi
əməliyyatlar, kütləvi iğtişaşlar, Tərəflərin münasibətlərini bilavasitə dəyişdirən qanunvericilikdə
dəyişikliklər, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının bu Müqavilənin icrasının
mümkünsüzlüyünə səbəb olan hərəkətləri və ya qəbul etdikləri aktları aiddir.
8.2. Bu Müqavilənin 8.1-ci yarımbəndində göstərilən səbəblərdən Müqavilənin icrası mümkün
olmadıqda, onun icrası həmin halın mövcud olduğu müddət ərzində dayandırılır.
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8.3. Fors-major halların təsirinə məruz qalan Tərəf digər Tərəfi belə halların baş verdiyi gündən 3
(üç) təqvim günündən gec olmayaraq yazılı surətdə xəbərdar etməlidir.
8.4.
Fors-major halların baş verməsi barədə xəbərdar etməyən və ya vaxtlı-vaxtında
xəbərdar etməyən Tərəf Müqavilə üzrə öhdəliklərini icra edə bilmədikdə fors-major hallara
istinad etmək hüququnu itirir.
8.5.
Fors-major halların baş verməsinə istinad etmək hüququnu itirmiş Tərəf qüvvədə olan
qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyır.
8.6. Fors-major halların mövcudluğu və təsir müddəti səlahiyyətli dövlət orqanları və ya digər
səlahiyyətli təşkilatlar tərəfindən verilən sənədlərlə təsdiq olunmalıdır.
9. Mübahisələrin həlli
9.1. Bu Müqavilədən və ya onunla əlaqədar yaranan bütün münaqişələr, fikir ayrılıqları və tələblər, o
cümlədən Müqavilənin icrasına, pozulmasına, xitam verilməsinə və ya etibarsızlığına aid olanlar
Tərəflər arasında danışıqların aparılması yolu ilə həll edilir. 30 (otuz) təqvim günü ərzində
qarşılıqlı razılıqla həll edilməyən mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan
qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məhkəmə qaydasında həll ediləcəkdir.
10. Məxfilik
10.1.

Tərəflərdən hər biri hazırkı Müqavilə bağlanarkən və bu Müqavilədən irəli gələn
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zamanı onlara məlum olmuş məxfi informasiyanı heç bir vəchlə
yaymamaq barədə öz üzərlərinə öhdəlik götürürlər.
10.2. Tərəflər bu Müqavilədən irəli gələn öhdəliklərin icrası zamanı onlara məlum olmuş məlumatları
başqa məqsədlər üçün istifadə etməmək barədə öhdəlik götürürlər.
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11. Tərəflərin hüquqi ünvani və rekvizitləri
İcraçı:

Sifarişçi:

“Kaspi Mətbuat Yayımı” MMC
Hüquqi ünvan: Səbail r, F.Əmirov küçəsi 1.
Faktiki ünvan: Mətbuat pr. 529-cu məhəllə,
bina23M.
VÖEN: 1700165031
H/h AZ02IBAZ40060019443119023350
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC -nin
Mətbuat şöbəsi
VÖEN: 9900001881
M/h: AZ03NABZ01350100000000002944
Kod: 805142
S.W.I.F.T : IBAZAZ2X

“_________________________”

_______________S.Ə.Salmanov
(M.Y.)

_____________ ***********
(M.Y.)
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