
GrCF2 W2 — Gəncə şəhərində küçələrin işıqlandırılması  

Ölkə:  AZƏRBAYCAN  

Layihə nömrəsi:  52419  

Biznes sektoru:  Infra Eurasia  

Bildiriş növü:  DÖVLƏT  

Ətraf mühit kateqoriyası:  B  

Gözlənilən təsdiq tarixi:  31 may 2022-ci il  
Vəziyyət:  Təsdiqlənmiş  

LİS sənədinin buraxılış tarixi:  
  

  
30 sentyabr 2021-ci il  
  

Layihənin təsviri  

Azərbaycan Respublikasına ("Borcalan") Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ("Layihə subyekti") üçün 12,5 milyon avro 

məbləğində dövlət krediti ayrılacaqdır. Bankın ayıracağı kredit beynəlxalq donorlardan 2,5 milyon avroyadək 

kapital xərcləri qrantı ilə maliyyələşdiriləcəkdir.  

Kredit məbləği və kapital qrant vəsaitləri Gəncə şəhərinin ("şəhər") seçilmiş küçələrində işıq şəbəkələrinin 

modernləşdirilməsi, o cümlədən LED işıqlarının, avtomatlaşdırılmış idarəetmə və nəzarət sistemlərinin 

qurulması, eləcə də yeni işıq dirəkləri və kabellər üçün istifadə olunacaqdır.  
  

Layihənin məqsədləri  

Layihənin məqsədi şəhərdə küçə işıqları infrastrukturunun yaxşılaşdırılması hesabına enerjiyə ciddi qənaətə nail 

olmadır. Layihə həmçinin küçə işıqlarının istismar və texniki xidmət xərclərinin optimallaşdırılmasına, habelə CO2 

emissiyalarının qarşısının alınmasına, bununla da xidmət keyfiyyətinin və sağlamlıq və texniki təhlükəsizlik 

standartlarının yaxşılaşdırılmasına imkan verəcəkdir.  

Keçid təsiri  

ETI 70  

Layihə çərçivəsində  əməliyyat xərclərini və karbon emissiyalarını azaldan LED işıqlar quraşdırılacaq və enerjiyə 

ciddi qənaətə nail olmaqla Yaşıl keçid keyfiyyəti təşviq ediləcəkdir. Layihə həmçinin yeni işıqların enerji 

səmərəliliyi meyarlarına uyğunluğunu və közərmə yolu ilə enerjiyə və CO2 emissiyasına qənaət üçün məsafədən 

idarəetmə sisteminə inteqrasiyanı və digər qabaqcıl küçə işıqlandırma texnologiyalarını təmin edəcəkdir.  

Layihə eyni zamanda ölkədə ilk dəfə tətbiq olunan  və enerji sərfiyyatına dair tələbləri özündə ehtiva edəcək 

Layihələndirmə, Təchizat və Quraşdırma müqaviləsi vasitəsilə ömürlük istismar xərclərinin təhlilini təşviq edərək 

Yaxşı idarəçilik keçid məqsədini də dəstəkləyəcəkdir.  



Sifarişçi haqqında məlumat  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİ  

Borcalan Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikasıdır. İcraçı qurum Azərbaycan 

Respublikasının yerli icra hakimiyyəti orqanı olan Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti olacaqdır.  

AYİB-in Maliyyə İcmalı  

12 500 000,00 avro  

Layihənin ümumi dəyəri  

15 000 000,00 avro  

Layihənin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsində dəstək üçün texniki əməkdaşlıq məqsədli tapşırıqlar, eləcə 

də kapital xərclərini qarşılamaq üçün beynəlxalq donordan 2,5 milyon avro məbləğində birgə maliyyələşdirmə 

şəklində qrant ayrılacaqdır. 

Ətraf mühit və sosial icmal  

2019-cu ilin Ətraf Mühit və Sosial Siyasətinə uyğun olaraq B kateqoriyasına aid edilmişdir. Ətraf Mühit və Sosial 

Təhlil (ƏMST) texniki-iqtisadi əsaslandırmanın tərkib hissəsi kimi beynəlxalq araşdırma çərçivəsində müstəqil 

kənar məsləhətçilər tərəfindən icra edilməklə, köhnə civə lampalarının  istismardan çıxarılması, işçi və əhali 

təhlükəsizliyi, maraqlı tərəflərin iştirakı, həmçinin şikayətlərin cavablandırılması kimi sahələrə fokuslanmışdır. 

ƏMST göstərir ki, küçə işıqları infrastrukturunun modernləşdirilməsi, habelə mövcud civə lampalarının enerji 

səmərəliliyi baxımından yeni LED lampalarla əvəzlənməsi ilə əlaqədar ətraf mühit və təhlükəsizlik təsirləri əsasən 

müsbət olacaq ki, bu da şəhərin yerli əhalisi üçün enerji qənaətinə və küçələrin təhlükəsizlik və görünmə 

şəraitinin yaxşılaşdırılmasına gətirib çıxaracaqdır. Layihənin mümkün mənfi nəticələri onun məhdud və sahə 

üçün səciyyəvi olacaq və Ətraf Mühit və Sosial Tədbirlər Planında (ƏMSTP) əks olunan müvafiq yumşaltma 

tədbirləri ilə tənzimlənəcəkdir. ƏMSTP üzrə sifarişçidən qabaqcıl beynəlxalq standartlar əsasında ətraf mühit və 

təhlükəsizliyin idarə olunması sisteminin işlənib hazırlanması, insan resursları təcrübələrinin inkişaf etdirilməsi, 

tikinti fəaliyyətləri və yenidənqurma mərhələsi, eləcə də tender sənədləri və iş müqavilələri ilə bağlı ətraf mühit 

və təhlükəsizlik planlarının hazırlanması tələb olunur. Bununla, köhnə civə lampalarının düzgün qaydada 

istismardan çıxarılması, işçilərə və ictimai təhlükəsizliyə qarşı sağlamlıq və texniki təhlükəsizlik riskləri ilə bağlı 

qabaqlayıcı tədbirlər, eləcə də yenidənqurma işləri ilə bağlı hərəkətin təhlükəsizliyi planının işlənib hazırlanması 

əhatə olunacaqdır. Qeyri-texniki icmal (QTİ) və Maraqlı Tərəflərin Fəaliyyət Planı (MTFP) da hazırlanmışdır və 

sifarişçi tərəfindən daxili qaydada açıqlanacaqdır. Bank sifarişçinin illik ətraf mühit və sosial hesabatları, o 

cümlədən zəruri hallarda sahə səfərləri ilə Layihənin ətraf mühit və sosial fəaliyyətinin icrasına nəzarət 

edəcəkdir.  

Texniki əməkdaşlıq  

Layihədə aşağıdakı texniki əməkdaşlıq ("TƏ") tədbirləri nəzərdə tutulur:  

• Texniki Tədqiqat  

• İnstitusional İnkişafla bağlı Tədqiqat  



• Ətraf Mühit və Sosial Təhlil  

• Layihənin İcrasına Dəstək  

• Korporativ İnkişaf Proqramı  

  

  Əlavə amillər 

AYİB Layihəni təşkil etmək üçün zəruri olan məqsədəuyğun şərt və müddəalara əsaslanan, lakin bazarda 

kommersiya mənbələrindən əldə edilməsi mümkün olmayan maliyyələşdirmə təklif edir. 

AYİB Borcalana azkarbonlu sistemə keçid ilə əlaqədar riskləri azaltmaqda və iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə 

aparmaqda, məsələn, az karbon emissiyalı sistemə keçid istiqamətində irəliləməkdə kömək edir. 

Borcalan enerji və iqlim məsələləri ilə əlaqədar auditlərin keçirilməsi, texnologiyalarda minimum səmərəlilik 

standartlarının, iqlimlə əlaqədar siyasət və strategiyaların müəyyən edilməsi, monitorinq, hesabatlılıq və yoxlama 

(MRV) sistemlərinin və s. təmin edilməsi üçün enerji və resurs səmərəliliyi və iqlim dəyişikliyinə qarşı dayanıqlılıq 
tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi sahəsində AYİB-in təcrübəsinə ehtiyac duyur. 

Borcalan AYİB-in daha yüksək səviyyəli inklüzivlik və gender standartları üzrə təcrübəsindən istifadə etmək 
istəyir/istifadə edir. 

Borcalan AYİB-in qabaqcıl beynəlxalq satınalma standartları və küçə işıqlandırma sektorunda mövcud olan ən yaxşı 
texnologiya üzrə təcrübəsindən istifadə etmək istəyir. 

 

  Şirkətin əlaqə vasitələri  

  

Fərid Abdulzadə 

farid.abdulzade@gmail.com  

+994222561504  

http://www.ganja-ih.gov.az/index.html  

Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan, İnzibati bina, AZ 2000  

  

Keçidin öyrənilməsi  

Keçid təsirinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı AYİB-in yanaşmasına dair əlavə məlumatları buradan əldə edə bilərsiniz.  

Biznes imkanları  
Biznes imkanları və ya satınalma məsələləri ilə bağlı sifarişçi şirkətlə əlaqə saxlayın.  

AYİB ilə (satınalmadan sair mövzuda) biznes imkanları üçün aşağıdakı vas itələrlə əlaqə saxlayın:  

Tel: +44 20 7338 7168  

E-poçt: projectenquiries@ebrd.com  

Dövlət sektoru layihələri ilə bağlı AYİB Satınalmalar səhifəsinə daxil olun:  
  

Tel: +44 20 7338 6794  

E-poçt: procurement@ebrd.com  
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Ümumi müraciətlər  
Xüsusi müraciətlər AYİB Müraciət blankı vasitəsilə edilə bilər.  

Ətraf Mühit və Sosial Siyasət (ƏMSS)  
ƏMSS və müvafiq Fəaliyyət tələbləri (FT-lər) AYİB-in “ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində düzgün və dayanıqlı inkişaf” 

strategiyasının təşviqi öhdəliyinin icra metodlarını müəyyənləşdirir. ƏMSS-yə və FT-lərə müştərilərin ictimai məlumat 

və məsləhət üzrə dövlət qanunlarının tətbiq olunan tələblərinə cavab vermək, eləcə də maraqlı tərəflərin, xüsusilə də 

müştərinin və layihənin ətraf mühit və sosial göstəricilər sahəsində narahatlıqlarını və şikayətlərini qəbul etmək və 

həllini sürətləndirmək üçün şikayətlərin baxılması mexanizminin müəyyən edilməsi üçün xüsusi müddəalar daxildir. 

AYİB əlavə olaraq layihənin ətraf mühit və sosial risklərinin və təsirlərinin xarakterinə və miqyasına uyğun olaraq 

müştərilərindən layihələrdə yaranan risk və təsirlər barədə müvafiq məlumatları açıqlamağı və ya maraqlı tərəflərlə 

hərtərəfli məsləhətləşmə aparmağı və onların düşüncələrini nəzərə alaraq onlara cavab verməyi tələb edir.  

AYİB-in bu sahədə təcrübələrinə dair ətraflı məlumat ƏMSS səhifəsində verilmişdir.  

Düzgünlük və Uyğunluq  
AYİB-in Uyğunluq üzrə Baş direktorunun Ofisi (UBDO) yaxşı idarəetməni təşviq edir və Bankın bütün əməliyyatlarında 

qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrə uyğun olaraq ən yüksək düzgünlük standartlarının tətbiqini təmin edir. Layihələrin 

icrası zamanı qeyri-məqbul düzgünlük və ya reputasiya ilə bağlı risklərə yol verməmək üçün Bank bütün müştərilərinin 

düzgünlük sahəsində hüquqi yoxlamasını aparır. Bank hesab edir ki, layihələrin qiymətləndirilməsi və təsdiqlənməsi 

mərhələlərində problemlərin müəyyən və həll edilməsi Bank əməliyyatlarının düzgünlüyünün təmin olunması üçün ən 

effektiv üsuldur. UBDO bu qabaqlayıcı tədbirlərdə mühüm rol oynayır və eləcə də investisiya qoyuluşundan sonra 

layihələrin düzgünlük sahəsində risklərinə nəzarətdə kömək edir.  

UBDO həmçinin AYİB-in maliyyələşdirdiyi layihələrdə saxtakarlıq, korrupsiya və qeyri-məqbul davranışla bağlı iddiaların 

araşdırılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bankın daxilində və ya xaricində saxtakarlıq və ya korrupsiya halları ilə bağlı 

şübhəsi olan hər bir şəxs compliance@ebrd.com e-poçt ünvanı vasitəsilə Uyğunluq üzrə Baş direktora yazılı şəkildə 

müraciət etməlidir. Məruzə olunan bütün məsələlər UBDO tərəfindən araşdırılacaqdır. Bütün müraciətlər, o cümlədən 

anonim müraciətlər nəzərdən keçiriləcəkdir. Müraciətlər Bankda istifadə olunan və ya Bankın fəaliyyət göstərdiyi 

ölkələrin dilində edilə bilər. Məlumatlar dürüst şəkildə təqdim edilməlidir.  

İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasət (İƏS)  
İƏS AYİB-in informasiyanı açıqlama qaydasını və 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə mindikdən sonra bankın 

strategiya, siyasət və əməliyyatları sahəsində maariflənməni və anlayışı artırmaq üçün maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə 

qaydalarını müəyyən edir. AYİB-in veb-saytında mövcud olan məlumatları əldə etmək üçün İnformasiya Əlçatanlığına 

dair Siyasət səhifəsinə daxil ola bilərsiniz.  

İnformasiya əldə etməklə bağlı xüsusi müraciətlər AYİB Müraciət blankından istifadə etməklə göndərilə bilər.  

Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM)  
Ətraf mühit, sosial və ya ictimai məlumatların açıqlanması ilə bağlı narahatlıqların Müştəri və ya Bankla həll edilməsi 

cəhdləri uğursuz olduğu təqdirdə (məs., Müştərinin Layihə səviyyəli şikayətlərinin baxılması mexanizmi və ya Bankın 

rəhbərliyinə birbaşa müraciət vasitəsilə) fiziki şəxslər və təşkilatlar onları narahat edən məsələləri AYİB-in Layihənin 

Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM) vasitəsilə bildirə bilərlər.  
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LMHM zərər verdiyi ehtimal olunan (və ya zərər vermə ehtimalı olan) Layihə məsələlərini müstəqil şəkildə nəzərdən 

keçirir. Bu Mexanizmin məqsədi ətraf mühit, sosial və ya ictimai məlumatların açıqlanması ilə bağlı yaranan 

problemlərin həlli istiqamətində Layihənin maraqlı tərəfləri arasında dialoqu dəstəkləmək, Bankın özünün Ətraf Mühit 

və Sosial Siyasətinə və ya İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasətinin Layihəyə aid müddəalarına əməl edib-etmədiyini 

müəyyən etmək və Bankın gələcəkdə uyğunsuzluq hallarına yol verməməsi üçün aidiyyəti üzrə bu siyasətlərə riayət 

olunmama hallarını aradan qaldırmaqdır.  

LMHM və onun səlahiyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək, Yenidən baxılması üçün müraciətin 

qaydalarını öyrənmək üçün Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizminin veb-səhifəsinə daxil olmağınız və ya LMHM 

və müraciət etmək barədə təlimat və əlavə məlumat əldə etmək üçün ipam@ebrd.com e-poçt vasitəsilə LMHM ilə 

əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.  
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