ƏLAVƏ 1

Şirkətlərin uyğunluğu üzrə sorğu vərəqi

Tarix:
Şirkətin adı:
Fiziki ünvan:
Telefon:
Təyin olunmuş
nümayəndənin adı:

Faks:

Vəzifəsi:
Şirkətin vebsaytı:
İş ünvanı:
İş telefonu:
Mobil telefonu:

Faks:

E-poçt:
Təsdiq məktubu
Bu imza ilə təsdiq edilir ki, bu sənəddə olan məlumatlar mənə məlum olan məlumatlara əsaslanmaqla, tam, doğru və
dəqiqdir. Aşağıdakı sənədlər Şirkətlərin uyğunluğu üzrə sorğu vərəqinə əlavə edilməlidir, onlar olmadan (müvafiq
hallarda) hazırki sənədə baxılmayacaqdır:
1. Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin (dövlət reyestrindən çıxarışın) və nizamnamənin (əsasnamə), vergi
uçotu barədə şəhadətnamənin surəti,
2. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üçün vergi qeydiyyatına dair
şəhadətnamənin surəti və vergi ödəyicisinin şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
AFFA əlavə sənədlərin təqdim edilməsini tələb edə bilər. Belə olan halda, həmin sənədlər haqqında Şirkətlərin
uyğunluğu üzrə sorğu vərəqini aldıqdan sonra 7 (yeddi) gün ərzində Sizi məlumatlandıracayıq.
Hər hansı sualınız yaranarsa, aşağıda qeyd olunmuş e-mail ünvanı vasitəsilə əlaqə saxlayın:
tender@affa.az
Biz sizə hər zaman kömək etməyə hazırıq.
Xahiş olunur, bu sorğu vərəqinin bir surətini özünüz (daxili sənədləşmə və ya uçot bazası) üçün saxlayın.
Bu sorğu vərəqini imzalayıb email vasitəsi ilə tender@affa.az, poçt vasitəsilə isə Azərbaycan
Respublikası, Bakı şəhəri, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası, (AFFA) Nobel prospekti
2208 AZ 1025, ünvanına göndərə bilərsiniz.
Adı (çap hərfləri ilə):
Vəzifəsi:
Təsdiqedici imza (möhür, varsa):
Şirkət:
Tarix:

MƏXFI SƏNƏD – PAYLAŞMAYIN

Qeydlər :
-

-

Xahiş olunur, hər bir suala mümkün qədər tam cavab verin və bütün müvafiq məlumatları dəqiqliklə
təqdim edin.
Əgər tam cavab vermək üçün təqdim olunan səhifələrin üzərində kifayət qədər yer olmazsa,
xahiş olunur, əlavə vərəqlərin üzərində davam edin və bu əlavə vərəqləri sorğu vərəqinizə əlavə
edin. Xahiş olunur, bu cür cavabların hansı sualla əlaqəli olduğunun aydın olmasını təmin edin.
Sual sizin şirkətə şamil olunmadıqda, xahiş olunur, sualı boş saxlamaqdansa, bunu aydın
şəkildə bildirin (yəni, məlumat yoxdur).
Hazırkı sorğu vərəqinin formatı sizə cavablarınızı birbaşa elektron sənədə asanlıqla yazmaq
imkanı verir. Buna baxmayaraq, sənədin sonunda imza yeri kağız formasında əlyazması ilə
doldurulmalıdır.

Hazırkı sorğu vərəqi AFFA-nın uyğunluq proqramının tərkib hissəsini təşkil edir. Bu suallar xüsusi olaraq sizin
şirkətə ünvanlanmır, lakin qüvvədə olan siyasətlərə uyğunluğu təmin etmək üçün AFFA-nın öz biznes
tərəfdaşlarından soruşmalı olduğu sualları təşkil edir.

KORPARATİV MƏLUMATLAR

A.

1

2

Xahiş olunur, şirkətin təşkilati-hüquqi formasını (yəni,
dövlət və ya özəl, ortaqlıq, məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət və s.) qeyd edin.
Xahiş olunur, şirkəti/şirkətin ehtiyatlarını idarə edən/
onlara sahib olan bütün şirkət sahiblərini/səhmdarları
sadalayın.
Hər bir sahibkar/səhmdarın şirkət
faizini sadalayın.

3

Xahiş olunur, şirkətin bütün vəzifəli şəxslərini/əsas
idarəetmə
heyətini müəyyənləşdirin. Xahiş olunur, hər birinin (a)
adını, (b) vəzifəsini və (c) milliyyətini göstərin.
Xahiş olunur, hər hansı əsas və ya törəmə şirkətləri
(əgər varsa) müəyyənləşdirin.

4

5

Şirkətin adını, ünvanını və telefon
nömrəsini, Şirkətlə əlaqəsini və
faizini daxil edin.
Xahiş olunur, şirkətin mühasiblərini (əgər kənardan
götürülübsə) və /ya auditorları (əgər varsa)
müəyyənləşdirin.
Adı və elektron poçt ünvanını daxil edin.
Xahiş olunur, müşayiətedici sənədlərlə birgə
müəssisənin
qeydiyyatı ( dövlət reyestri) haqqında məlumatları
təqdim edin.

6
Dövlət reyestrindəki məlumatları, həmçinin, qeydiyyat
yerini, qeydiyyat tarixini və şəhadətnamə nömrəsini
daxil edin və xahiş olunur, qeydiyyat sənədini əlavə
edin.

Sizin şirkət müvafiq sosial təminat/vergi orqanlarında
qeydiyyatdan keçibmi?
7

8

Əgər keçibsə, xahiş olunur, qeydiyyatın, o
cümlədən Şirkətin qeydiyyatının təfsilatlarını,
qeydiyyat tarixini və şəhadətnamə nömrəsini
göstərin.
Xahiş olunur ki, şirkətin əməkdaşlarının sayı
haqqında məlumat verin.
Aşağıda bəndlər üzrə cari məlumatları dəqiqliklə
təqdim edin:

9

10

- vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu
pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında.
- Son üç ildə vergi ödənişləri və vergi ödənişləri üzrə
borclar haqqında
Xahiş olunur ki, əməkdaşlıq etdiyiniz 3 (üç) əsas
şirkətin adını qeyd edin.

B. ETİKA VƏ UYĞUNLUQ HAQQINDA SUALLAR
1

Şirkət AFFA-nı hansı növ xidmətlər və/ya mallar ilə
təmin edəcək?
Yuxarıdakı 1-ci suala cavab olaraq, təsvir olunan
xidmətlərin və/ya malların AFFA-ya təqdim
olunması zamanı sizin Şirkət hər hansı dövlət
məmuru, o cümlədən:
hər hansı hökumət orqanının və ya idarənin,
agentliyin və ya onların strukturunun təyin olunmuş
şəxsi və ya əməkdaşı;

2

3

4

hər hansı dövlət müəssisəsinin (məs: dövlət
neft şirkəti) təyin olunmuş şəxsi, əməkdaşı və ya
direktoru ilə qarşılıqlı əlaqədə və ya işgüzar
münasibətlərdə olur;
Əgər belədirsə, xahiş olunur, ümumilikdə, şirkətin hər
səbəblərə görə işgüzar münasibətdə olacağı dövlət
məmurlarının
həmin
kateqoriyalarını
müəyyənləşdirin.
Şirkət son beş il ərzində (a) korrupsiya əleyhinə
qanunvericiliyin, (b) xarici ticarətə nəzarət
qaydalarının və ya sanksiyaların nəzərdə tutulan
pozulmalarına, yaxud (c) hər hansı dələduzluq və ya
maliyyə cinayətlərinə rəsmi qaydada araşdırılıb,
məhkum edilib və ya maddi öhdəliyə cəlb edilib?
Təfərrüatı ilə göstərin.
Şirkətin sahibləri, şura üzvləri və ya yuxarıda
bildirilən vəzifəli şəxslərin hər hansı biri son beş il
ərzində (a) korrupsiya əleyhinə qanunvericiliyin, (b)
xarici ticarətə nəzarət qaydalarının və ya sanksiyaların
nəzərdə tutulan pozulmalarına, yaxud
(c) hər hansı dələduzluq və ya maliyyə cinayətlərinə
görə rəsmi qaydada araşdırılıb, məhkum edilib və ya
maddi öhdəliyə cəlb edilib?
Təfərrüatı ilə göstərin.

5

Şirkət və ya onun sahibləri, şura üzvləri və ya
yuxarıda müəyyənləşdirilən vəzifəli şəxslərindən hər
hansı biri nə vaxtsa hər hansı hökumətin və ya iri
beynəlxalq təşkilatın qara siyahısına daxil edilib?
Təfərrüatı ilə göstərin.
Şirkət 3, 4 və 5-ci suallarda göstərilən məsələlərin hər
hansı birini ehtiva edən hər hansı ictimai açıqlamalar
edib?

6

Əgər belədirsə, xahiş olunur, sözügedən məsələləri
ehtiva edən açıqlamaları təsvir edin.
Əgər

belədirsə, xahiş olunur, həmin
orqanı müəyyənləşdirin və əlaqəni qısaca
təsvir edin.

7

8

9

Şirkətin direktorları və ya sahiblərindən hər hansı biri
hazırda, keçmişdə, yaxud:
- hər hansı hökumət orqanının və ya idarənin,
agentliyin və ya onların strukturunun təyin olunmuş
şəxsi və ya əməkdaşının;
- hər hansı dövlət müəssisəsinin (məs: dövlət neft
şirkəti) təyin olunmuş şəxsi, əməkdaşı və ya
direktorunun yaxın ailə üzvü ilə qarşılıqlı əlaqədə və
ya işgüzar münasibətdədir?
Əgər belədirsə, xahiş olunur şəxsi (şəxsləri)
müəyyənləşdimi
(əlaqəni)
təsvir edin.ilə
Siz
Azərbaycanvə münasibəti
Respublikasının
korrupsiya
mübarizə haqqında Qanunu, ABŞ-ın xaricdə
Şirkət Korrupsiya
əleyhinə
korrupsiya
haqqında
Qanunuuyğunluq
və Böyükproqramlarına
Britaniyanın
malikdir?
rüşvətxorluq haqqında 2010-cu il tarixli Qanunu ilə
tanışsınız və şirkət öz biznes fəaliyyətində bu
qanunlara riayət etməyə çalışır?
AFFA ilə nəzərdə tutulan biznes münasibətinə daxil
olmaq üçün şirkət və ya onun sahibləri, direktorları
və ya əməkdaşlarının hər hansı birinə vasitəçilik
haqqı, komisyon haqqı və ya oxşar təzminat təklif
edilib və ya alıb?
Əgər belədirsə, xahiş olunur, təfsilatları, o cümlədən
məbləği və cəlb olunan tərəfləri göstərin.

C. Təsdiq
Xahiş olunur, Bəli və ya Xeyr cavabları ilə aşağıdakı bəyanatların hər birini təsdiqləyin.

1

Mən təminat və zəmanət verirəm ki, Şirkətin adından cavab vermək səlahiyyətim var
və Şirkət burada təqdim olunan cavablara görə öhdəliyi qəbul etməyə razılaşır.

2

Mən təminat və zəmanət verirəm ki, yuxarıdakı suallara verdiyim cavablar mənə
məlum olan məlumatlara əsaslanır, aşağıda göstərilən tarixdən başlayaraq həqiqi və
düzgündür.

3

Mən təminat və zəmanət verirəm ki, Şirkət onun yuxarıda qeyd olunan kompleks
yoxlanma üzrə suallara cavablarına əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən və onlara düzəliş
edən məlumatlardan xəbərdar olduğu təqdirdə, dərhal AFFA-nı yazılı şəkildə
məlumatlandırmağa razılıq verir.

Bəyanatlar:
1. Bu Sorğu zamanı əldə etdiyimiz cavablar və məlumatlar aşağıda göstərilən şərtlər daxilində məxfi
saxlanılacaqdır:
- Bu anketdə göstərilən hər hansı məlumat AFFA-nın İcraiyyə Komitəsi daxil olmaqla, bütün digər idarəetmə
orqanlarına açıqlana bilər.
- Bu anketdə göstərilən hər hansı bir məlumat, əsaslandırılmış sorğu əsasında dövlət orqanları ilə bölüşdürülə
bilər.
2. Şirkətlər sorğunu tamamilə icra etmək və / və ya bütün suallara cavab vermək məcburiyyətində deyil, lakin
qiymətləndirmə zamanı bütün cavabların nəzərə alınacağını nəzərə alınmalıdır.

Tarix:
İmza (möhür):

