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1.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1
ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).
1.2
სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის #9 ბრძანების ,,გამრტივებული შესყიდვის , გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.
1.3
გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და
ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის
უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ
თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და
ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სისტემის მოდულის -,,კითხვა/პასუხი“ მეშვეობით.
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ავტო საწვავი (ბუნებრივი აირი) 800 მ3.
2.2 ანგარიშსწორების პირობები:
პირობები:
2.2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობითგათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.2.2

ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.2.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) დღის
განმავლობაში.

2.2.4.

საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.3. საქონლის მიწოდების ვადები:

საქონლის მიწოდება(ტალონებით) უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან
2015 წლის 31 დეკემბრამდე შემსყიდველის მოთხოვნის შსაბამისად.მისამართზე: ქ.ახმეტა,
ჭანტურიას ქ.# 1
2.4 მომწოდებელს უნდა გააჩნდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არანაკლებ
ერთი გაზგასამართი სადგური.
2.5 დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან,
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე კახა მამულაშვილისაგან T- 591 –010-177 ელ.ფოსტა
kulturis.centri2013@gmail.com
2.6. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.6.1.რეკვიზიტები დანართი #1-ის შესაბამისად;

2.6.2. მისაწოდებელი საქონლის ფასების ცხრილი დანართი #2- ის შესაბამისად;
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დანართი 1

რეკვიზიტები:
რეკვიზიტები:

1

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა
და დასახელება

2

ხელმძღვანელის სახელი გვარი

3
4

პრეტენდენტის იურიდიული ან/
ფაქტიური მისამართი
საიდენტიფიკაციო კოდი

5

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი

6

ელექტრონული მისამართი

7

ბანკის დასახელება

8

ბანკის კოდი

9

ანგარიშსწორების ანგარიში

10

საქონლის მიწოდების ადგილი და
ვადა

11 სატენდერო წინადადებით
შემოთავაზებული ფასი

ხელმძღვანელი

/ხელმოწერა/
ხელმოწერა/

5

დანართი 2
ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____________________________

დასახელება

ავტოსაწვავი

რაოდენობა

ერთ.ფასი

ღირებულება

წარმოშობის
ქვეყანა

შენიშვნა

800 მ3

ხელმძღვანელი

/ხელმოწერა/
ხელმოწერა/
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erTis mxriv axmetis municipalitetiს
municipalitetiს კულტურის ცენტრი (შემდგომში ,,შემსყიდველი”)
წარმოდგენილი დირექტორი კახა მამულაშვილის da meoresmxriv-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(შემდგომში ,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი
მისი დირექტორის –––––––––––– სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის დაპრეტენდენტის (მისი
დასახელება) სატენდეროწინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაშიგამოყენებულტერმინთაგანმარტებები
1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში _ „ხელშეკრულება“)
_შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ,მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ _ საერთოთანხა, რომელიცუნდაგადაიხადოსშემსყიდველმა
მიმწოდებლისმიერხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისსრულიდაზედმიწევნით
შესრულებისათვის.
1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარულიდღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიცახორციელებსშესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაცმოიპოვაგამარჯვებატენდერშიდააწვდისსაქონელსან /და
მომსახურებასსახელმწიფოშესყიდვისშესახებმოცემულიხელშეკრულებისფარგლებში.
1.6. „ტექნიკურიდავალება“– სატენდეროდოკუმენტაციისტექნიკურიდავალება, რომელიცდაეკვრება
ხელშეკრულებასროგორცმისიგანუყოფელინაწილი.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ავტო საწვავის( ბუნებრივი აირის)შეძენა, კოდი-09123000
2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული saqonlis აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში,
რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულებისჯამურიღირებულებაშეადგენს – ––––––––––––––––––––– ლარს.(dRg-s CaTvliT)
3.2.
ხელშეკრულებისჯამურიღირებულებამოიცავსხელშეკრულებითგათვალისწინებულიმომსახურებისშესყი
დვასთანდათანმდევიმომსახურებისგაწევასთანდაკავშირებულმიმწოდებლისყველახარჯსდასაქართველო
სკანონმდებლობითგათვალისწინებულგადასახადებს.

Semsyidvelimimwodebeli
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4. ანგარიშსწორებისფორმადავადები
ანგარიშსწორებისფორმადავადები
4.1.
მიმწოდებელთანანგარიშსწორებაგანხორციელდებაუნაღდოანგარიშსწორებისფორმითეროვნულვალუტაშ
ი, შესაბამისიშუალედურისააანგარიშსწორებოდოკუმენტაციისგაფორმებიდანარაუმეტეს 10
(ათი)კალენდარულიდღისგანმავლობაში.
წინამდებარედოკუმენტიწარმოადგენსსახელმწიფოშესყიდვებისშესახებხელშეკრულებისპროექტს,
რომელიცდაიდებაგამარტივებულიელექტრონულიტენდერისჩატარებისშედეგად. წინამდებარე
ხელშეკრულებისპროექტისპირობებისდაზუსტებაგანხორციელდებაგამარჯვებულიპრეტენდენტის
სატენდეროწინადადებისშესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება
ხელშეკრულებას,როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

5. შესყიდვისობიექტისმიღებაშესყიდვისობიექტისმიღება-ჩაბარებისწესი
5.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ გაფორმებული სააანგარიშსწორებო
დოკუმენტაციის ხელმოწერის შემდეგ.

6. მხარეთაუფლება–
მხარეთაუფლება–მოვალეობები
6.1.
მიმწოდებელიუფლებამოსილიამოსთხოვოსშემსყიდველსმომსახურებისღირებულებისანაზღაურებახელშ
ეკრულებითგათვალისწინებულივადებისადაპირობებისდაცვით.
6.2. მიმწოდებელიპასუხისმგებელიამიწოდებულიმომსახურებისხარისხსადადროულობაზე.
6.3.
შემსყიდველივალდებულიამიმწოდებლისმიერხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებისსრულადდაჯერ
ოვნადშესრულებისშემთხვევაშიაუნაზღაუროსმასმოწოდებულიმომსახურებისღირებულება.
7. თანმდევი მომსახურება
7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობებით
გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან
და/ან შესყიდვისობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.
7.2. თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება
8.1. ხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისინსპექტირებასგანახორციელებს
შემსყიდველისმიერხელშეკრულებისდადებისმომენტისათვისშესაბამისადგანსაზღვრულიპირი.
8.2. ინსპექტირებაგულისხმობსმიმწოდებლისმიერხელშეკრულებისპირობებისშესრულების,
აგრეთვეგაწეულიმომსახურებისხარისხისკონტროლს.
8.3.
ყველაგამოვლენილიხარვეზისანნაკლისაღმოფხვრასთანდაკავშირებულიხარჯებისანაზღაურებაეკისრებამ
იმწოდებელსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
9.1. არავითარიგადახრაანცვლილებახელშეკრულებისპირობებშიარდაიშვებაორივემხრისმიერ
ხელმოწერილიწერილობითიშესწორებებისგარდა.
9.2. თურაიმეწინასწარგაუთვალისწინებელიმიზეზებისგამოწარმოიშობახელშეკრულებისპირობების
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შეცვლისაუცილებლობა,
ცვლილებებისშეტანისინიციატორივალდებულიაწერილობითშეატყობინოსმეორე
მხარესშესაბამისიინფორმაცია.
9.3. ნებისმიერიცვლილება,
რომელსაცმოჰყვებახელშეკრულებისფასისგაზრდაანშემსყიდველისათვისპირობებისგაუარესება,
დაუშვებელიაგარდასაქართველოსსამოქალაქოკოდექსის 398-ემუხლითდადგენილიშემთხვევებისა
”სახელმწიფოშესყიდვებისშესახებ”
საქართველოსკანონისდაამდებულებისმოთხოვნათაგათვალისწინებით. (3.08.2010 -N 5)
9.4.
ხელშეკრულებისპირობებისნებისმიერიცვლილებაუნდაგაფორმდესხელშეკრულებისდანართისსახით,
რომელიცჩაითვლებახელშეკრულებისგანუყოფელნაწილად.
ამმექანიზმისგამოყენებისშემთხვევაში))
10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია(ამმექანიზმისგამოყენებისშემთხვევაში
10.1. ხელშეკრულებისშესრულებისუზრუნველყოფისმიზნითმიმწოდებლისმიერწარმოდგენილიგარანტია
გამოიყენებანებისმიერიზარალისანაზღაურებისმიზნით, რომელიცმიადგებაშემსყიდველსმიმწოდებლის
მიერხელშეკრულებისპირობებისშეუსრულებლობისანარასრულიშესრულებისგამო. (გარანტირების
მექანიზმისგამოყენებასავალდებულოათუშესყიდვისობიექტისსავარაუდოღირებულებააღემატება 200.000
ლარსდაგარანტიისოდენობაარუნდააღემატებოდესხელშეკრულებისჯამურიღირებულების 5 პროცენტს
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დაარუნდაიყოს 2 პროცენტზენაკლები). იმგარემოებებისჩამონათვალი, რომელთადადგომაგამოიწვევს
მიმწოდებლისათვისგარანტიისდაუბრუნებლობასდააღნიშნულგარემოებათადადგომისგამო,
შემსყიდველისათვისმიყენებულიზარალისანაზღაურებისმიზნით, საგარანტიოთანხისგამოყენებისწესი
განსაზღვრულიახელშეკრულებისპირობებში. (3.08.2010 N 5)
10.2. მიმწოდებლისმიერხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისსრულადშესრულებისშემდეგ
შემსყიდველივალდებულიადაუბრუნოსმიმწოდებელსხელშეკრულებისშესრულებისუზრუნველყოფის
გარანტია.
10.3. მიმწოდებლისაგანდამოუკიდებელიმიზეზებისგამოხელშეკრულებისშეწყვეტისშემთხვევაში
შემსყიდველიორგანიზაციავალდებულიამიმწოდებლისმოთხოვნისთანავედაუბრუნოსმასხელშეკრულები
ს
შესრულებისუზრუნველყოფისგარანტია.
11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
11.1. დაუძლეველიძალისპირობებისგარდა, მიმწოდებლისმიერხელშეკრულებისპირობების
შეუსრულებლობისაან/დადაგვიანებითშესრულებისშემთხვევაშიგამოიყენებასაჯარიმოსანქციები, ყოველ
ვადაგადაცილებულდღეზე 0.1 % ოდენობით.
11.2 თუპირგასამტეხლოსმთლიანიჯამიგადააჭარბებსხელშეკრულებისსაერთოღირებულების5%–
ს,შემსყიდველსუფლებააქვსცალმხრივადშეწყვიტოსხელშეკრულება.
11.3. საჯარიმოსანქციებისგადახდაარათავისუფლებსმიმწოდებელსძირითადივალდებულებების
შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველი ძალა
12.1. მხარეებითავისუფლდებიანხელშეკრულებითგანსაზღვრულივალდებულებებისშეუსრულებლობით
გამოწვეულიპასუხისმგებლობისაგან, თუაღნიშნულიგამოწვეულიადაუძლეველიძალისზეგავლენით.
აღნიშნულისარსებობისშემთხვევაში, მხარევალდებულიააცნობოსმეორემხარესნაკისრივალდებულებების
შესრულებისშეუძლებლობისშესახებ.
12.2. თუერთ-ერთიმხარედაუძლეველიძალისგამოვერასრულებსნაკისრვალდებულებებს, იგი
ვალდებულიადაუყოვნებლივ, მაგრამარაუგვიანესმომდევნოკალენდარულიდღისააცნობოსმეორემხარეს
მათიდადგომისან/დადასრულებისშესახებ. წინააღმდეგშემთხვევაში,
შესაბამისიმხარეარგათავისუფლდება
ნაკისრივალდებულებებისაგან;
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12.3. მხარეთაპასუხისმგებლობადავალდებულებებიგანახლდებადაუძლეველიძალისმოქმედების
დასრულებისთანავე.
13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
13.1. შემსყიდველმადამიმწოდებელმაყველაღონეუნდაიხმაროს, რათაპირდაპირიარაოფიციალური
მოლაპარაკებებისპროცესშიშეთანხმებითმოაგვარონყველაუთანხმოებადადავა, წარმოქმნილიმათშორის
ხელშეკრულებისანმასთანდაკავშირებულისხვაკომპონენტისირგვლივ.
13.2. თუასეთიმოლაპარაკებისდაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღისგანმავლობაშიშემსყიდველიდა
მიმწოდებელივერშეძლებენსადაოსაკითხისშეთანხმებითმოგვარებას, ნებისმიერმხრესდავისგადაწყვეტის
მიზნითშეუძლიადადგენილიწესისდამიხედვითმიმართოსსაქართველოსსასამართლოს, თუ
ხელშეკრულებისპირობებშისხვარამარარისგათვალისწინებული.
14. გამოყენებული სამართალი
14.1. ხელშეკრულებადადებულიასაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისადდაინტერპრეტირებული
იქნებასაქართველოსკანონმდებლობისმიხედვით.
15. ხელშეკრულების
ხელშეკრულების ენა
15.1. ხელშეკრულებადაწერილუნდაიქნასქართულენაზე. იმშემთხვევაში,
თუხელშეკრულებისმეორემხარე
არისუცხოქვეყნისწარმომადგენელი, მაშინმეორეეგზემპლიარიითარგმნებამიმწოდებლისათვისმისაღებ
ენაზე. ინტერპრეტაციისასქართულენაზედაწერილიხელშეკრულებაწარმოადგენსგადამწყვეტს.
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ხელშეკრულებასთანდაკავშირებულიმთელიწერილობითიმოლაპარაკებებიდასხვადოკუმენტაცია,
რომელიცგაიცვლებამხარეთაშორის, უნდაშეესაბამებოდესაღნიშნულპირობებს.
16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
16.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს
31/12/2015 წლამდე

შემსყიდველი::
შემსყიდველი
axmetis municipalitetiს
კულტურის ცენტრი
q.axmeta
ჭანტურიას q.#1
ს/კოდი 224631423
s/s,,liberTibankis”axmetis filiali
ბ/კოდი: LBRTGE22ბ/კოდი:

მიმწოდებელი::
მიმწოდებელი
-------------------------------------------__________________-------_____________________-s/kodi _____________-------------------

_____________
ა/ა __________________

აxmetis municipalitetis
კულტურის ცენტრის
დირექტორი კახა მამულაშვილი

__________________

_____________________
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