Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, “Hewlett-Packard” və
“Microsoft Azərbaycan” şirkətləri arasında əməkdaşlıq haqqında
NİYYƏT PROTOKOLU
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, “Hewlett-Packard” və “Microsoft
Azərbaycan” şirkətləri Azərbaycan Respublikasında İKT-nin tətbiqini
genişləndirməklə rəqəmsal fərqi azaltmaq, əhalinin müasir İKT-dən istifadəsinə
imkanı
yaratmaq,
lisenziyalı
proqram
təminatlarından
istifadənin
genişləndirilməsi məqsədilə “Xalq Kompüteri” layihəsinin həyata keçirilməsi
məqsədi ilə Niyyət Protokolunu imzaladılar.
Maddə 1. Niyyət Protokolunun məqsədi
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

“Xalq Kompüteri” layihəsini həyata keçirməklə Azərbaycan hökumətinin
e-cəmiyyətin və e-hökumətin inkişaf etdirilməsi istiqamətindəki
fəaliyyətini dəstəkləmək, əhalinin müasir İKT-dən istifadəsini
genişləndirmək.
“Xalq Kompüteri” layihəsi çərçivəsində əhaliyə güzəştli şərtlərlə kompüter
və lisenziyalı proqram təminatlarının əldə etməsinə şərait yaratmaq.
Regionlarda “rəqəmli geriliyi” aradan qaldırılmaq və kompüter
savadlığını artırmaq.
Respublikada əhalinin kompüterdən istifadə faizini inkişaf etmiş ölkələrin
orta göstəricilərinə çatdırmaq.

Maddə 2. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin vəzifələri
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

“Xalq Kompüteri” layihəsinin həyata keçirilməsini əlaqələndirir.
“Azərpoçt” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət tərəfindən “Xalq Kompüteri”
layihəsi iştirakçılarına kompüterlərin çatdırılmasına nəzarət edir.
Ümumtəhsil orta və ali məktəb müəllimləri, işçi heyəti, şagirdlər və
tələbələr tərəfindən məhsul təchizatçısı ilə bağlanmış “Xalq Kompüteri”
Müqaviləsində müəyyən edilmiş vəzifələrin vaxtı-vaxtında yerinə
yetirilməsinin monitorinqini aparmaq.
“Xalq Kompüteri” Layihəsində iştirak edəcək ümumtəhsil orta və ali
məktəb müəllimlərini, işçi heyətini, şagirdləri və tələbələri müasir
texnologiyalardan istifadəyə həvəsləndirmək məqsədilə təbliğat işlərini
aparmaq.

Maddə 3. Təhsil Nazirliyinin vəzifələri
3.1
3.2

3.3

“Xalq Kompüteri” layihəsində iştirak edəcək ümumtəhsil orta və ali
məktəb müəllim, işçi heyəti, tələbə və şagird siyahısını təqdim edir.
Ümumtəhsil orta və ali məktəb müəllimləri, işçi heyəti, şagirdlər və
tələbələr tərəfindən məhsul təchizatçısı ilə bağlanmış “Xalq Kompüteri”
Müqaviləsində müəyyən edilmiş vəzifələrin vaxtı-vaxtında yerinə
yetirilməsinin monitorinqini aparmaq.
“Xalq Kompüteri” layihəsi iştirakçılarının Təhsil Nazirliyi tərəfindən
keçiriləcək müvafiq təlim kurslarında iştirakına şərait yaradır.

Maddə 4. “Hewlett-Packard” şirkətinin vəzifələri
4.1.

Kommersiya xidmətlərinə dair:
 “Hewlett-Packard”-ın rəsmi tərəfdaşı – “Bestcomp Group”-un ayrıca
müqavilələri bağladığı zaman əlavə olaraq razılaşdırılacaq şərt və
xüsuslara uyğun olaraq avadanlığı (fərdi kompüterləri) təchiz etmək;
 Rəsmi tərəfdaşa “Xalq Kompüteri” Layihəsi çərçivəsində təchiz edilən
kompüter avadanlığına dair razılaşdırılmış xüsusi kommersiya şərtləri
təqdim etmək.

4.2.

Kompüter avadanlığı və sistem proqram təminatı alətlərinin texniki
dəstəyi xidmətlərinə dair:
 “Hewlett-Packard” kompüter avadanlığı və sistem proqram təminatı
alətlərinin texniki dəstəyi üçün, “Hewlett-Packard” qaydalarına uyğun
olaraq, o cümlədən “Hewlett-Packard”-ın təyin etdiyi rəsmi tərəfdaşı –
“Bestcomp Group” tərəfindən ayrıca müqavilələrə əsasən (həm zəmanətli,
həm də zəmanət müddəti bitəndən sonra) texniki dəstək fəaliyyətini təşviq
etmək.

4.3.

İnformasiya və marketinq xidmətlərinə dair:
 “Xalq Kompüteri” Layihəsi tərəflərini “Hewlett-Packard” yenilikləri və
texnologiyaları barədə müntəzəm olaraq məlumatlandırmaq, “HewlettPackard” məhsullarını və həllərini təsvir edən xəbərləri, həmçinin
müstəqil mənbələrdən alınmış informasiya texnologiyaları bazarı barədə
məlumatı təqdim etmək;
 Tərəflərin əlavə olaraq razılaşdıqları ayrıca müqavilələrə (şərtlərə) əsasən,
“Xalq Kompüteri” Layihəsi tərəfdaşlarının rəhbərlərini və mütəxəssislərini
“Hewlett-Packard” və “Hewlett-Packard” qrupunun digər şirkətləri
tərəfindən təşkil etdiyi müxtəlif tədbirlərə, seminarlara və sərgilərə dəvət
etmək.

4.4.

Məsləhətçi xidmətlərinə, təlim və layihə davamlılığı üzrə xidmətlərə dair:
 “Hewlett-Packard” rəsmi tərəfdaş(lar)ı vasitəsilə və ya birbaşa bağlanan
ayrıca müqavilələrə əsasən, məsləhətçi xidmətləri, sistem inkişafı
xidmətləri və onların inteqrasiyasını təklif etmək, layihə idarəetməsi işinin
yerinə yetirilməsini təmin etmək v.s.;
 “Xalq Kompüteri” Layihəsi tərəfdaşlarının mütəxəssislərini “HewlettPackard” təlim mərkəzlərində keçirilən proqramlar və təlim kursları
barədə məlumatla təmin etmək və ayrıca müqavilələrə əsasən təlimlərin
təşkil edilməsini təşviq etmək.

Maddə 5. “Microsoft” şirkətinin vəzifələri
5.1.

5.2.
5.3.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycanda standart
“Microsoft” proqram təminatını lisenziyalaşdırmağa səlahiyyətli olan
yeganə “Microsoft” təşkilatı qismində “Microsoft Ireland Operations
Limited” (MIOL) şirkəti arasında imzalanmış “Microsoft Campus and
School Agreement” və “Microsoft Select Agreement” şərt və xüsuslarına
əsasən, hazırkı Niyyət Protokolunun tarixinə qüvvədə olan “Microsoft”
lisenziyalaşdırma proqramlarına uyğun olaraq əldə edilmiş proqram
təminatı “Xalq Kompüteri” Layihəsini irəlilətmək üçün istifadə edilə bilər.
“Microsoft” şirkəti kompüter savadlığının artırılması üçün xüsusi
təlimlərin həyata keçirilməsinə dəstək göstərir.
“Microsoft”
şirkəti
“Xalq
Kompüteri”
layihəsinin
marketinq
planlaşdırılmasında iştirak edir və layihənin yayılmasına yönəlmiş
tədbirləri (mətbuat konfransları, dəyirmi masalar, reklam kampaniyaları)
həyata keçirilməsinə dəstək göstərir.

Maddə 6. Niyyət Protokolunun qüvvədə olması
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.

Bu Niyyət Protokolu imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
Tərəflər qarşılıqlı razılıq əsasında, bu Niyyət Protokoluna lazımi əlavə və
dəyişikliklər edə bilərlər.
Bu Niyyət Protokolu 3 (üç) il müddətinə bağlanılır.
Bu Protokolun müddəalarının təfsiri və ya tətbiqində mübahisələr
yarandığı təqdirdə, Tərəflər onları danışıqlar və məsləhətləşmələr yolu ilə
həll edəcəkdir.
Hazırkı Niyyət Protokolu yalnız niyyətlərin bəyanatıdır və heç bir məcburi
hüquqi öhdəliklər yaratmır. Tərəflər hər bir zaman hüquqi, təşkilati və
maliyyə baxımdan ayrıca qalırlar və müstəqilliyini saxlayırlar. Tərəflər
gələcəkdə hazırkı Niyyət Protokoluna əlavə edilə bilən fəaliyyətə dair

yazılı müqavilələr bağlaya bilərlər. Müvafiq Tərəflərin imzaladığı ayrıca,
hüquqi cəhətdən məcburi müqavilələri olmadan Tərəflər üçün heç bir
hüquqi məcburiyyət yaranmır.
Maddə 7. Niyyət Protokolunun imzalanması
Hazırkı Niyyət Protokolu Bakı şəhərində Azərbaycan və ingilis dillərində tərtib
edilmiş dörd əsil surətdə imzalanır. İki dildəki versiyalar arasında ziddiyyət
yarandıqda ingilis dili versiyası üstünlük təşkil edəcək.
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