KOTĠROVKA SORĞUSU
Sifarişçi: Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi
Bakı şəhəri, Hökumət Evi
Ü. Hacıbəyli 84, tel: 493-39-44; 493-45-43; faks: 498-10-28,
aşağıdakı təklifləri kotirovka sorğusu üsulu ilə həyata keçirmək niyyətindədir:
GÖRÜLƏCƏK ĠġLƏRĠN ADLARI

Azərbaycan ənənəvi mədəniyyətinin rəqəmsal bazası
1. Azərbaycan folkloru
2. Aşıq sənət
3. Muğam sənəti.
Azərbaycan folkloru
1.Bayatılar (mətn)
2.Laylalar (video, audio, notlar)
3.Yanıltmac (mətn)
4.Tapmacalar (mətn)
5.Əfsanələr (mətn)
6.Rəvayətlər (mətn)
7.Nağıllar (audio,mətn, cizqi filmləri)
8.Atalar sözü (mətn)
9.Lətifələr (mətn)
10. Oyunlar (mətn)
11.Xalq mahnıları (video, mətn, audio, notlar) – ardı
12.Xalq rəqsləri (video, mətn, audio, notlar) – ardı
13.Gülməcələr (mətn)
14.Ağı-epitafiyalar (mətn)
15.Oxşamalar (mətn)

AĢıq sənəti
1.Dastanlar:
qəhrəmanlıq, (mətn)
məhəbbət, (mətn)
ailə-əxlaq, (mətn)
2.Təsniflər (mətn)
3.Bayatılar (audio)
4.Gəraylı (audio, video, notlar)
5.Cıgalı gəraylı (mətn)
6.Sallama gəraylı (mətn)
7.Qaytarma gəraylı (mətn)
8.Təcnis gəraylı (mətn)
9.Qoşma - (mətn,video,audio,not)
10.Güllü qafiyə -(mətn,audio,not)
11.Ayaqlı qoşma (mətn)
12.Ustadnamə (audio, video)
13.Təəssüfnamə (mətn)
14.Təcnis (mətn,video,not)
15.Dodaqdəyməs (mətn,audio)
16.Divani (video, audio, notlar,mətn)
17.Müxəmməs (video, audio, notlar,mətn)
18.Aşıq sənəti simalarda (ustad aşıqları və el şairların şəkilləri) (mətn,foto)
19.Aşıq klassik havalarının not kolleksiyası
20.İnstrumental aşıq havaları (audio, video)
Muğam sənəti
1.Dəstgahlar (video, audio, notlar)
2.İnstrumental muğam (video, audio)
3.Kiçik muğamlar (audio)
4.Muğam simalarda (tarzənlər, kamançalar, muğam ifaçılar və xanəndələr, şairlər) mətn
5.Təsniflər (video, audio, notlar)
6.Simfonik muğamlar (video, audio, notlar)
7.Diringi (audio, not)
8.Bərdaş (audio, not)
9.Dəraməd (audio, not)
10.Not kolleksiyası
11.Qəzəllər (mətn, audio, video)
Azərbaycan xalq çalğı musiqi alətləri
(foto, audio, video)
SĠMLĠ ALƏTLƏR
Qopuz, Rud, Çoğur, Səntur, Çəqanə, Saz, Rübab, Tar, Bərbət, Kamança,
Şirvan tənburu, Qanun, Çəng, Ud
NƏFƏSLĠ ALƏTLƏR
Ney, Balaban, Zurna, Tulum, Tütək, Qarmon
ZƏRBLĠ ALƏTLƏR
Laqqutu, Qoltuq nağara, Cürə nağara, Böyük nağara, Qoşa
nağara, Qaval, Dəf, Dümbək

ĠĢlərin görülməsi
1.Arxivdən toplanmıĢ mətn, video, audio yazılarının
sistemləĢdirilməsi;
2.Audio, videoların bərpası;
3.Təsnifatın hazırlanması;
4.Xanəndə aĢıqlarının foto kolleksiyasının bərpa edilməsi;
5.Bütün görülmüĢ iĢlərin rəqəmsal hala gətirilməsi.
6.AĢıq, muğam və xalq musiqisinin notlaĢdırılması və
sistemləĢdirilməsi.
Bütün bu işlər görüldükdən sonra tam formada diskə köçürülərək təhvil verilməlidir.

Köçürmə yolu ilə
Malgöndərən (podratçı) tərəfindən təklif olunan qiymət kotirovkaları malların (işlərin və
xidmətlərin) qiymət dəyərlərindən başqa, nəqliyyat, sığorta, vergi, gömrük, rüsumları
digər xərcləri nəzərə almaqla göstərməlidir.
Göndərilən mallar, yerinə yetiriləcək işlər və xidmətlər aşağıdakı tələblərə cavab
verməlidir.
Satınalınan malların (işlərin və xidmətlərin) texniki tələbləri, satınalma müqaviləsinin
yerinə yetirilməsinə dair tələblər, o cümlədən icra müddəti, nəzərdə tutulan cərimələr və
digər tələblər.
Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət kotirovkaları qapalı zərfdə, imzalanıb və
möhürlənərək.
Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinə, Ü.Hacıbəyli küç. 84 ünvanına
31 may 2016-cı il saat 18.00-dək təqdim olunmalıdır.

