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Giriş
Satınalma təşkilatı iqtisadi operatorla müqaviləyə daxil olduqda razılaşma boş-boşuna
idarə edilə bilməz. Müqavilə elə idarə edilməlidir ki, həm satınalma tışkilatı həm də
iqtisadi operator müqavilə üzrə öhdəliklərinə cavab versin. Müqavilələr adətən
kompleks olduğundan bir neçə tərəfin iştirakını cəlb edə bilər, daha uzun müddət
ərzində mövcud ola bilər və çox resurslardan istifadə edə bilər.
İqtisadi operator satınalma şirkətinin işlərin gedişatını izləməməsini aşkarlayarsa, bu
səhlənkarlıq və çatdırılmanın gözləndiyindən zəif olması ilə nəticələnə bilər, yaxud bu
müqavilədə nəzərdə tutulmayan dəyişikliklərə səbəb ola və onların tətbiq edilməsini
tələb edə bilər.

Müqavilələrin idarə edilməsi prosesi
Müqavilənin idarə edilməsi fəaliyyəti üç böyük sahədə qruplaşa bilər: çatdırılmanın
idarə edilməsi, əlaqələrin idarə edilməsi və müqavilə administrasiyası.
•

Çatdırılmanın idarə edilməsi təmin edir ki, sifariş edilən hər bir şey sonradan
müqavilədə deyildiyi kimi tələb olunan keyfiyyət səviyyəsində çatdırılır.
Çatdırılmanın idarə edilməsinə aşağıdakılarının xüsusiyyətlərinin, kəmiyyətinin
və keyfiyyətinin yoxlanılması daxil ola bilər:
o

Təchiz edilmiş mal-material – çatdırılma zamanı və lazım olduqda
istehsal olunduğu vaxtda;

o

Həyata keçirilmiş işlər – dizayn və cizgilərlə, eləcə də kvalifikasiya və
materialların keyfiyyəti ilə uyğunluq;

o

Göstərilmiş xidmətlər – xidmətlərin tələb olunan səviyyələrinin və vaxt
cədvəllərinin təmin edilməsini yoxlamaq.

•

Əlaqələrin idarə edilməsi çalışır ki, iqtisadi operatorla satınalma təşkilatı
arasında əlaqə açıq və konstruktiv olaraq qalsın. Bunun məqsədi gərginlikləri
həll etmək və azaltmaq, potensial problemləri ilkin mərhələdə müəyyən
etməkdən, habelə təkmilləşmə üçün imkanları müəyyən etməkdən ibarətdir.
Əlaqələr tamamilə peşəkar səviyyədə qurulmalıdır və əlaqələr problemlərin
idarə edilməsi və mübahisələrin həlli üçün peşəkar yanaşmadan təşkil
olunmalıdır.
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•

Müqavilə administrasiyası müqavilənin formal idarəçiliyini və müqavilənin
mövcudluğu müddətdə sənədləşmədə yol verilən dəyişiklikləri əhatə edir.
Müqavilə idarəetməsinin bu sahəsi müqavilənin effektiv və səmərəli şəkildə
idarə edilməsi üzrə gündəlik aspektlərin nəzərdə saxlanmasını təmin edir

Təcrübədə müqavilələrin idarə edilməsi
Əlaqələrin idarə edilməsi:

Müqavilə razılaşmaları satınalma təşkilatı və iqtisadi

operatorlar arasında əlaqə yaradır. Çox güman ki, bura asılılıq dərəcəsi daxildir.
Əlaqələri yaratmaq satınalma təşkilatının öz marağındadır, belə ki, müqaviləyə erkən
xitam verilməsi, habelə zəif fəaliyyətin nəticələri və iqtisadi operatorun gözlənilməz
dəyişiklikləri ciddi ziyanlara səbəb olur. Müvəffəqiyyətin üç faktoru bunlardır:
•

Qarşılıqlı etimad və anlaşma

•

Ünsiyyətin açıq və mükəmməl olması

•

Çatdırılmanın idarə edilməsində birgə yanaşma

Bu qeyddə qısaca olaraq iri müqavilənin idarə edilməsi prosesinə nəzər salınmışdır. Bu
qeyri-qənaətbəxş və illüstrativ siyahıdır; bəzi proseslərin heç də bütün müqavilələr
üçün zəruri olmadığı halda, digərləri üçün bəzi situasiyalarda əhəmiyyətli ola bilər ki,
onlar da burada əhatə edilməmişdir çünki müvafiq proseslər idarə edilən müqavilənin
xüsusiyyətindən asılıdır.
Açılış görüşü və ya ilk görüş: İstənilən iri müqavilə üçün müqavilə rəsmən təltif
edildikdən dərhal sonra formal açılış və ya ilk görüşün keçirilməsi təcrübədə müsbət
qiymətləndirilir. Bu görüş həm iqtisadi operator, həm də satınalma təşkilatının
razılaşdırılmış müqavilə kontekstində ilk görüşü hesab edilir. Onların əvvəlcə də görüşü
ola bilərdi, amma bu tərəflər satınalma prosesində ikən baş tuta bilərdi. Bu görüşdə isə
tərəflərin rəqabət masasından əməkdaşlıq masasına keçməsi çox mühümdür, belə ki,
müqavilə boyu birlikdə işləyəcək və hər iki tərəfə müvəffəqiyyətli nəticələri
gözləyəcəkdir. Görüşün məqsədlərinə bunlar daxildir:
•

İştirakçıların hər birinin rol və məsuliyyətlərinin başa düşülməsi

•

Layihə planının icrasının müzakirə edilməsi

•

Müqavilənin gedişatına təsir edən məsələlərin müzakirə edilməsi

•

Nəzarət mexanizmlərinin müzakirə edilməsi
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Bu görüşün əlaqələrin idarə edilməsi baxımından əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq,
bu müqavilənin şərtlərində qoyulmuş spesifikasiya və tələblərə hər hansı bir dəyişikliyin
edilməsinə yol verməməlidir. Hətta buna ehtiyac duyulduqda belə, bu məqsədlə
müqavilədə müəyyən edilmiş ilkin razılaşdırılmış prosedurlara əsasən aparılmalıdır
(aşağıda təsvir edilmişdir).
Müqavilənin davamlı idarə edilməsi: İqtisadi operator müqaviləni razılaşdırılmış
həcmdə icra edəcəkdir. Bura satınalma təşkilatına malların və materialların çatdırılması
və ya işlər yaxud xidmətlərin təchiz edilməsi daxildir. Hər iki tərəfin problemləri aşkar
etdikdə məsələ qaldırmaq və qarşı tərəfin bu məsələni ciddi və operativ şəkildə həll
etmək funksiyası vardır. Müqavilənin davamlı idarə edilməsinə bir sıra fəaliyyətlərin
idarəçiliyi və eləcə də aşağıdakılar daxildir:
•

Nəzarətin dəyişdirilməsi

•

Xərclərin və qiymətin monitorinqi

•

Sifariş prosedurları

•

Qəbul və akseptə edilmə prosedurları

•

Ödəniş prosedurları

•

Büdcə prosedurları

•

Resursların idarə edilməsi və planlaşdırılması

•

Əməliyyat və idarəetmə hesabatı

•

Aktivlərin idarə edilməsi

•

Hesabat görüşləri

Satınalma təşkilatlarına məsləhət görülür ki, bu cür fəaliyyət üçün yerində standart
prosedurlar tətbiq etsinlər və iri və kompleks müqavilələr üzrə digər səlahiyyətli
orqanlardan məsləhət alsınlar, belə ki, bu zaman standart prosedurlar qənaətbəxş və
adekvat olmaz.
Məsələlər jurnalı: Məsələlər jurnalı müqavilə icrası zamanı meydana çıxan
məsələlərin qeydə alınması və idarə edilməsi üçün faydalı mexanizmdir. Burada
məsələlər və onların meydana çıxması zaman onların həlli üzrə tədbirlər qeydə alınır.
Müqavilə daxilində mübahisələrin həlli proseduru bu yolla həll edilə bilməyən məsələlər
üçün təmin edilməlidir.
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Periodik görüşər: Müqavilə tərəfləri arasında periodik görüşlərin digər praktiki tərəfi
də vardır və bu müqavilənin xüsusilə kompleks olduqda və ya bir neçə il ərzində
mövcud olduqda nəzarətdə saxlanmasından ibarətdir. Periodik görüşlərin tezliyi və
əhatəsi müqavilənin xüsusiyyətindən asılı olacaqdır. Periodik görüşlər müqavilən icrası
zamanı müqavilə tərəfləri arasında faydalı ünsiyyət vasitəsidir və bu görüşlərin
olmaması mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Onlar yaxşı hazırlanmalı, önəmli və vaxtaparan olmamalıdır.
Periodik görüşlər müqavilənin tərəfləri üçün forum kimi nəzərdə tutulmuşdur, bu digər
benefisiarlar və ya maraqlı tərəflərdən ötəri deyildir. Bəzi hallarda iri infrastruktur
layihələri, digər benefisiarlar və ya maraqlı tərəflərə məsləhət verilməsi yaxud layihənin
cari çatdırılması barədə məlumat verilməsi lazım ola bilər. Bu periodik görüşlərə aid
olmayan ayrıca bir prosesdir.
Müqavilənin effektivliyinə nəzarət: Nəzarət vacibdir amma ölçü olmadan aparıla
bilməz. Bu səbəbdən müqavilənin effektivliyinin aydın və effektiv şəkildə ölçülməsi
əhəmiyyətlidir. Nəzarət belə olmalıdır:
•

Müqavilənin mahiyyətinə çox yaxın olmalıdır

•

İqtisadi operator və satınalma təşkilatı tərəfindən başa düşülməli və qəbul
edilməlidir

•

Ölçmək qabiliyyəti olmalıdır

•

Əməliyyatlarda möhkəm olmalıdır

•

Xərclərdən çox dəyərləri təmin etməlidir

•

Yumşaq və sərt tədbirləri əks etdirməlidir

•

Faydalı məlumat mənbəyi olmalıdır

Vaxtlı və ümumiləşmiş hesabat, gec və dəqiq məlumatdan daha yaxşıdır. Əldə edilmiş
məlumatın faydalı olması həm daxili məsələlər üçün, həm də qərar və fəaliyyətin
formalaşması

üçün

məlumatı

təmin

etmək

baxımından

vacibdir.

Satınalma

mütəxəssislərinə məsləhət görülür ki, yalnız məlumat əldə edilməsi və hesabat
hazırlanmasına xidmət edən çox-saylı nəzarətlər əvəzinə az-saylı effektiv nəzarətlər
aparsınlar.

Müqavilənin effektivliyinə nəzarətin mərkəzləşmiş olması və satınalmanın erkən
mərhələsində, yəni ehtiyacları müəyyən edərkən və müqavilənin satın alınmasından
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öncə nəticələr barədə qərar verərkən işlənib hazırlanması lazımdır. Müzakirələr və
nümunələr üzrə daha ətraflı məlumat üçün bax: Satınalma İcmalı 21 – Effektivliyin
Ölçülməsi

Xidmət səviyyəsində müqavilələr:

Xidmət səviyyəsindəki müqavilələr müqavilə

daxilində nəzarəti təmin edən əla vasitədir. Tələb olunan və gözlənilən keyfiyyətin,
xidmətlərin çatdırılması tələblərinin aydın formada izah edilməsi ilə həm satınalma
təşkilatı həm də iqtisadi operator xidmətlərin çatdırılması və onlara dəstək sahəsində
nə kimi hədəflərin təmin edilməsini bilməli və anlamalıdır. Oxşar yanaşmalar avadanlıq
və ya obyektlərin fəaliyyətinə də tətbiq edilə bilər, məsələn bunu emal imkanları, əldə
edilmə, uğursuzluq arasındakı vaxt intervalı və enerji istehlakı kimi nümunələrdə
görmək olar. Tələb olunan xidmət səviyyələrini, gözlənilən effektivliyi və göstərilən
xidmətin keyfiyyətini, habelə zəif fəaliyyətin nəticələrini əks etdirən təfsilatlı saziş
olmalıdır. Bunlar müqaviləyə (adətən cədvəllərə) və effektivliyin ölçülməsinə nəzarət
sistemlərinə

daxil

edilir.

Müxtəlif

alternativlər,

onların

maliyyəti

və

mənfəəti

hesablanarkən və iddiaçılardan və sonda cəlb edilən podratçıdan nəyin tələb
olunmasına dair qərar verərkən, effektivliyə nəzarət ilə bu xidmət səviyyələri satınalma
prosesinin erkən mərhələlərində müəyyən edilməlidir.

Risk və risk idarəetməsi: Risk, müsbət imkan və ya mənfi təhlükə olmasından
asılı olmayaraq çıxarın qeyri-müəyyənliyi kimi müəyyən oluna bilər. “Riskin
idarə olunması” anlayışı müqavilə idarəetməsi sahəsində müqavilənin icra
edilməsinə təsiri ola biləcək riskləri müəyyən və idarə etmək üçün tələb olunan
bütün tədbirlərlə bir arada tutulur.

Müqavilə idarəetməsinə cəlb olunan olan bir çox risklər tamamilə və ya
keyfiyyətin qənaətbəxş səviyyəsində ötürücülük qabiliyyətinə malik olmayan
iqtisadi operatorla əlaqəli olur.

Risklər ibarətdir:
•

Bilik və bacarıqların olmaması

•
İqtisadi operatorun başqa yerdə də istifadə olunmaqla paylanan işin və
ya təmin olunan xidmətin keyfiyyətini aşağı salan əsas heyəti
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•
İqtisadi operatorun işi müqavilə imzalayan səlahiyyətli şəxslər üçün görüş
zamanı əlavə dəyəri azaltmaqla və ya malların və işlərin vaxtında çatdırılmasına
təsir etməklə müqavilə bağlanmasından sonra başqa ərazilərə yerini
dəyişməkdən ibarətdir
•
İqtisadi operatorun müqavilə bağlanmasından sonra, nəhayətdə onun
alınan malların razılaşdırılmış keyfiyyət tələblərini və ya xidmətin səviyyəsini
qorumaq bacarığını zərbə altında qoymaqla pisləşən maliyyə vəziyyəti
•
Mallara və xidmətlərə olan tələbat gözlənildiyindən və iqtisadi operatorun
qarşılamaq iqtidarında olduğunda daha böyükdür
•
Xidmətə olan tələbat çox aşağıdır, belə ki, miqyaslı iqtisadiyyat itir və
əməliyyat xərcləri qeyri-mütənasib şəkildə yüksəkdir
•
Müqavilə imzalayan orqanın müqavilə haqqında münasibətləri
zəiflədərək kimin ötürdüyü və ya kimin irəlilədiyi ilə bağlı biliklərə malik olan
heyəti
•
İqtisadi operatorun səlahiyyətləri xaricində olan amillər malların və
xidmətlərin çatdırılmasını əngəlləyir, məsələn, təbii fəlakətlər üzündən
obyektlərə çatmaq mümkün olmur
•
Müqavilə imzalayan orqanın müqaviləyə əsasında öhdəliklərini yerinə
yetirmək bacarığının olmaması

Dərk edilən ve öncədən proqnozlaşdırılan risklər satınalmanı hazırlayarkən
əvvəlcədən müəyyən olunmalıdır və bundan sonra müqavilə sənədlərində aydın
və uyğun şəkildə yerləşdirilmiş məsuliyyət və müvafiq öhdəliklər və nəticələrin
anlaşılması ilə əlaqələndirilməlidir.

Satınalma məmurlarına problemli hallarda yardım edəcək bir amil onların
iqtisadi operatorla olan münasibətləridir. Münasibətlərin yaxşı, açıq, ədalətli və
vicdanlı olduğu yerdə gözlənilən risk barədə başa düşülən erkən xəbərdarlıq
normal iş münasibətləri və nəzarət mexanizmi vasitəsilə təmin oluna bilər.
Münasibətlərin pis olduğu yerdə iqtisadi operator problemi gizlətməyə cəhd
göstərə bilər ki, bu da nəticədə daha böyük riskə çevrilə bilər.

Variasiyalar: Müqavilə şərtləri müqavilə dövründə icazə verilən dəyişiklərə
nəzarət mexanizmlərini özündə cəmləşdirməlidir. Valyuta dəyişmə müddəaları
və qiymət göstəriciliyi müddəaları dəyişiklik zərurətinin proqnozlaşdırıla və
müqavilə şərtlərinə uyğunlaşdırıla bildiyi ümumi misallardır.
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Məhdud istisnalardan biri tətbiq olunmazsa, mühüm təhlükə ortaya çıxa bilər ki,
bu halda müqavilənin variasiyası yeni müqavilənin bağlanması ilə nəticələnə
bilər. Dəyişikliklər maddidirsə və yeni müqavilənin bağlanmasına zəmin
yaradırsa, belə olan təqdirdə yeni müqavilə bağlanması Direktivə uyğun
olmalıdır. Dəyişikliklər yeni müqavilənin bağlanması ilə nəticələnərkən Direktivin
müddəalarına uyğunluğun gözlənilməsindəki uğursuzluq qeyri-qanuni birbaşa
müqavilə bağlanması kimi göstərilə bilər.

Məxsusi olaraq işlər üçün geniş istifadə olunan bəzi standart müqavilələrə xas
olan xüsusiyyət onların podratçıya müqavilənin mövzusunun xarakterini,
kəmiyyət və keyfiyyətini dəyişməyə imkan verən aydın və təfərrüatlı müddəalara
malik olmasıdır. Müqavilə idarəetməsi nöqteyi-nəzərindən müqavilənin icrası
zamanı meydana çıxan dəyişkən vəziyyətlərə şəffaf, vaxtında və səmərəli
şəkildə yanaşmaq daha məqsədyönlü hesab olunur. Bu belə bir müqavilə
formasında istifadə etmək üçün yaxşı səbəbdir, lakin bu zaman ən mühüm amil
ondan ibarətdir ki, müqavilə imzalayan orqan mümkün varıasiyaları minimuma
endirmək üçün layihənin çərçivəsinin hazırlayır və nöqsansız, təfərrüatlı və
davamlı plan işləyir. Bu mümkün olmadıqda digər satınalma və müqavilə
strategiyasından istifadə olunmalıdır. Bu işdə uğursuzluq nəinki yuxarıda adı
çəkilən prosessual-hüquqi problemlərə gətirib çıxara, həmçinin tərəflərin
vəhdətini və satınalma prosesini sual altına ala bilər.

Ödəmə: İqtisadi operatorun ödənişi özündə idarə etmədir, lakin satınalma
prosesinin bu mərhələsində müqavilə imzalayan tərəflərin malik olduğu
səlahiyyət işi yekunlaşdırmış İqtisadi operatorun ödənişini haqsız gecikdirmək
və ya dayandırmaq üçün istifadə edilməməlidir. Bunu etməklə iqtisadi operatorla
müqavilə imzalayan tərəflərin münasibətlərinə zərər yetirilə bilər. müqavilə
imzalayan orqan nöqteyi-nəzərindən ödəməm prosesi üç mərhələdən ibarətdir:
1)

Ödəmə üçün müraciətin alınması

2)

Uyğunlaşdırma və hüquqiləşdirmə

3)

Maliyyənin köçürülməsi

Uyğunlaşdırma ödəmənin əmrə və müqavilə şərtlərinə uyğunluğunun, eyni
zamanda malların, işlərin və xidmətlərin həqiqətən də təmin edilməsinin –
müqavilə icrasına nəzarət vasitəsilə isbat edilməklə – yoxlanılmasında ibarətdir.
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Yekunlaşdırma: Yekunlaşdırma mərhələsinin məqsədi müqavilə imzalayan
orqanın aldığı malların, işlərin və xidmətlərin çatdırılmasını təmin etməkdən
ibarətdir. Təminat tez-tez müqavilə sonrası müşahidəyə və bütün satınalma
prosesinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Bura satınalmanı
həyata keçirən şəxs və müqaviləyə nəzarət edən şəxs, həmçinin azad
müşahidəçilər daxildir. Bu podratçının müqavilə və satınalma komandalarının
layihədə iştirakını müəyyən etmək, eyni zamanda onların gələcək üçün hansı
tapşırıqların öyrəndiyini təhlil etmək imkanı verir.

Müqavilə zəruri olaraq real fiziki işin bitməsi və malların çatdırılması ilə
yekunlaşmış sayılmaya bilər. Müqavilənin əsl yekunlaşması zəmanətin bitməsi,
saxlama və ya nöqsanları etiraf etməklə mümkündür. Lakin, bu nöqtəyə çatana
qədər keçilməli olan bir neçə mərhələ var. Bu mərhələlərin heç də hamısı hər
bir satınalma tapşırığı üçün zəruri olmayacaq və podratçılar müqavilənin xüsusi
tələblərinə cavab verəcək proses seçməlidir.

Yekunlaşdırma ilə nəticələnən mərhələlərin yekunlaşdırılması aşağıdakıları
əhatə edə bilər, məsələn:
•

Yekunlaşdırılmış tələbin birgə yoxlanması

•
Əngəl siyahısı: Yoxlama zamanı qrup əngəllərin siyahısını tərtib edəcək.
Əngəllər bitmiş tələbin və ya xidmətin çatdırılmasının funksionallığına elə də
böyük təsiri olmayan kiçik çatışmazlıqlardır. Əngəl siyahısı iqtisadi operator və
əngəllərin aradan qaldırılması üçün razılaşdırılmış real tarixlərə görə hazırlanır.
Əngəl siyahısındakı nümunələr aşağıdakı bəndlərdən ibarət ola bilər:
o

İqtisadi operatorun təmin etdiyi sənədlərdəki tipoqrafik səhvlər

o

Binada bağlanmayan pəncərələr

o

Pilot təlim proqramları iştirakçılarından təkmilləşdirmə siyahısı

o
Layiqincə aydınlaşdırmayan və yeni məlumat təqdim etməyən proqram
ekranları

•
Yekun sənədlər yekunlaşdırılıb və ehtiyata alınıb: İstənilən satınalma
ilə bağlı, xüsusilə iş müqavilələri üçün, çox mühüm amil ondan ibarətdir ki, tam
sənədlər bütün diaqramlar, spesifikasiyalar, məlumat faylları, çertyojlar və
orijinal müqavilənin bütün tələblərini əks etdirən sənədlər və onlara edilən
istənilən razılaşdırılmış dəyişikliklər, həmçinin həqiqətən də təmin olunanın
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xüsusiyyətləri, məsələn, “kimi qurulmuş” planlar ilə saxlanılır. Bunun iki səbəbi
var: (1) iqtisadi operator zəmanət, saxlama və ya nöqsanları etiraf etmə
müddətinə əsasən zəruri olan bütün fəaliyyətlərin öhdəsindən gəlməyi
bacarmalıdır; və (2) podratçı müfəssəl plan və onun lazımi şəkildə qorunmasını
və və əgər yekun olaraq hər hansı modifikasiya tələb olunarsa dəyişiklik edilmiş
planı əsaslandıran tam informasiya mövcudluğunu təmin etmək üçün
spesifikasiyalar haqqında tam məlumatlı olmalıdır. Bəzi sektorlarda müfəssəl
sənədləri istismardan çıxarılmayana qədər müəssisənin fəaliyyət dövrü üçün
saxlamaq məqsədilə qanunla müəyyən edilmiş tələblər ola bilər.

•
Nəzarət və sınaq yekunlaşdırılıb: Zəruri olduğu halda nəzarət və sınaq
işlərin (bina və ya körpü), avadanlığın (maşın, kompüter sistemi və ya kseroks
aparatı) və ya xidmətin (maşın və ya avia xidmət) mülkiyyət hüququnun
podratçıya ötürülməsi prosesinin tərkib hissəsinin təşkil etməlidir. Bu prosesin
məqsədi öncədən təyin olunduğu məqsədə uyğun olması üçün tələbin
fəaliyyətindəki ilkin problemləri aradan qaldırmaqdır. Kompleks layihələrdə
bəzən azad nəzarət mühəndisi hər iki tərəflə bu prosesi öz üzərinə götürmək
üçün istifadə edilə bilər.

•
Təkrar suallar/podratçının qəbulu: Bu sona çatdırılmış sənədi iqtisadi
operatordan qəbul etməyin formal prosedurudur və sənədləşmə bütün sınaq və
nəzarət məlumatlarını, əməliyyat və istismar təlimatlarını və planları özündə
ehtiva etdirməlidir.
•
Zəmanət, saxlama və ya nöqsanları etiraf etmə müddəti: Müqavilənin
şərtlərinə zəmanət, saxlama və ya nöqsanları etiraf etmə müddəti üçün
müddəalar daxildir. Bu müddət podratçı tərəfindən işlənmiş tələblər və
spesifikasiyalarla fərqlənəcək. Lakin bura müqavilə sənədində müəyyən
olunmuş nöqsanlı hissələrin əvəz olunması və islahedici tədbirlər daxil olacaq.

•
Yekun şəhadətnamənin işlənilməsi: Müvafiq halda
yekunlaşmasını təsdiq edən yekun şəhadətnamə işlənilə bilər.

layihənin

•
Yekun hesab razılaşdırılıb və ödəniş edilib: Yekun şəhadətnamə
işlənilən zaman ödənməmiş ödəniş qalmamalıdır və satınalma məmuru son
hesabın razılaşdırılmış olduğuna və bütün ödənişlərin edildiyinə əmin olmalıdır.
Podratçı iqtisadi operatorun yarım-podraçılara bütün ödənişləri edib-etmədiyini
yoxlamaq arzusunda ola bilər.
•
İstənilən fəaliyyət istiqrazı, saxlama vəsaitləri və ya qiymətli kağızların
digər formaları
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•

Müqavilənin rəsmi yekunu

Qeyd: Konfidensiallıq razılaşması kimi bəzi müqavilə müddəaları müqavilənin
formal yekununu təmin edə bilər

Müqavilə sonrası fəaliyyətin baxılması və davamlı təkmilləşdirmə
Fəaliyyətin baxılması malların, işlərin, materialların və xidmətlərin icrasının
istinad edilən, müəyyən edilən və razılaşdırılmış meyarlarla müqayisəsidir.
Göstərildiyi kimi meyar müqavilə prosesinin mühüm hissəsidir, halbuki, bəzən
müqavilə bitərkən və podratçılar başqa layihəyə ünvanlanarkən bu unudulur.
Geniş satınalmada müqavilə sonrası baxış həmişə məqsədəuyğun vasitədir.

Davamlı təkmilləşdirmə satınalma prosesinə və alınan malların, işlərin,
materialların və xidmətlərə baxışdan və gələcək satınalmalar zamanı tətbiq
olunacaq təkmilləşdirmə üçün ərazi təyin olunmasından ibarətdir. Müqavilə
sonrası baxışın məqsədi satınalmanın öncədən nəzərdə tutulan mənfəəti veribvermədiyini qiymətləndirməkdir. Bu həmçinin öyrənilən tapşırıqları gələcəkdə
digər bu kimi layihələr həyata keçirərkən istinad üçün qeyd etmək, ən yaxşı
təcrübələrdən faydalanmaq, iqtisadi operatorun və bütün layihə idarəetmə
komandasının fəaliyyətini qeyd etmək üçün bir imkandır.

Daha ətraflı:
SIGMA İctimai Satınalma Təlim Vəsaiti
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