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1. საკვალიფიკაციო და ტექნიკური მოთხოვნები
1.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრედენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
1.1.1 იურიდიული პირებისათვის:
a) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ
ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
b) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე
საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ
2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:
a) ნოტარიულად დამოწმებული პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი.
1.1.3 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:
ა) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და
სატენდერო

წინადადების

მოქმედების

ვადა

დანართი

#1–ის

მიხედვით,

ფასების

ცხრილი

(ხარჯთაღრიცხვა) დანართიN #2-ის მიხედვით
ბ)

პრეტენდენტმა

უნდა

წარმოადგინოს

ინფორმაცია

ანალოგიური

სამუშაოების

მიწოდების

გამოცდილების შესახეb , რაზეც სისტემაში ატვირთული უნდა იყოს შესაბამისი ხელშეკრულებ(ებ)ის
და მიღება ჩაბარების აქტ(ებ)ის ასლები.
1.2 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს: ელექტრონული ტენდერის
შემთხვევაში

–

,,გამარტივებული

შესყიდვის,

გამარტივებული

ელექტრონული

ტენდერისა

და

ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის’’ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ, ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში –
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ამ წესის მე2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყებამდე არა უგვიანეს
ოცდაათი დღისა
1.3 ამ პუნქტის 1.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან
წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან
ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველი
ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა
პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი

ორგანოების

მიერ

გაცემული

საკვალიფიკაციო

მონაცემების

დამადასტურებელი

დოკუმენტები,

რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

1.4 პრედენდენტის მიერ წარმოსადგენი ამ პუნქტის 1.1.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
საკვალიფიკაციო

მონაცემები

ელექტრონულ

სისტემაში

უნდა

აიტვირთოს

ტექნიკურ

დოკუმენტაციასთან ერთად.

1.5 ანგარიშსწორების პირობები:
1.5.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით ლარში.
1.5.2

ანგარიშსწორება

მოხდება

სამუშაოების

დასრულების

შემდეგ

მიღება

ჩაბარების

აქტის

გაფორმებიდან და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 30
კალენდარული დღისა.
1.5.3 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
1.5.4 დაფინანსების წყაროა ცენტრალური ბიუჯეტი.
1.6 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
1.6.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა
პრეტენდენტმა

უნდა

წარმოადგინოს

ხელშეკრულების

უზრუნველყოფის

საბანკო

გარანტია

სახელშეკრულებო ღირებულების 5 %-ის ოდენობით, აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი
უნდა იქნას შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებამდე.
1.6.2 საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა ერთი თვით უნდა აღემეტებოდეს
ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

1.8 მიწოდების პირობები და ვადები:
1.8.1 სამუშაოები უნდა დასრულდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20
კალენდარულ დღეში
1.8.2 მიწოდების ადგილი – გორის რაიონი სოფელ ატენის საჯარო სკოლა

2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
_______________________________________________________________
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos
tenderSi gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.
_________________________________________________________________________________

___ ____________ 201__

winamdebare xelSekruleba daido

w.

erTis mxriv
ssip goris municipalitetis sofელ
ატენის sajaro skola

(SemdgomSi `Semsyidveli~)

da meores mxriv
_______________________________________________ (SemdgomSi `mimwodebeli~)
mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)

Soris.
imis gaTvaliswinebiT, rom Semsyidvelma Caatara tenderi

_____________________________________________________
samuSaos mokle aRwera

Sesyidvaze romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis satendero winadadeba,
romlis Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba gauwios Semsyidvels zemoaRniSnuli
samuSao Semdeg Tanxaze:

_____________________________________________________
(xelSekrulebis Tanxa cifrebiT, sityvierad da valutis CvenebiT)

(SemdgomSi `xelSekrulebis Rirebuleba~).

1.gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1`xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _
Semsyidvel

organizaciasa

da

tenderSi

gamarjvebul

pretendents

Soris

dadebuli

xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT
da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris miniSnebebi.
1.2`xelSekrulebis
Semsyidvelma

Rirebuleba~

organizaciam

niSnavs

mimwodeblis

sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;

saerTo
mier

Tanxas,

romelic

xelSekrulebiT

unda

nakisri

gadaixados

valdebulebebis

1.3`Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.4 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da asrulebs samuSaos
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves

2. standartebi da xarisxi
2.1

xelSekrulebis

Seesabamebodes

farglebSi

samSeneblo

Sesasrulebeli

normebiTa

da

samSeneblo

wesebiT

samuSaoebis

gaTvaliswinebul

xarisxi
moTxovnebs

unda
da

standartebs;

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1

Semsyidveli

samuSaoebis

uflebamosilia

Semowmeba,

samuSaoebis

romlis

mizania

misi

Sesrulebis

paralelurad

Sesabamisobis

dadgena

moaxdinos

xelSekrulebiT

gaTvaliswinebul pirobebTan da Semsyidvelis moTxovnebTan.
3.2 Semowmebis Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb
Semsyidveli

dauyovnebliv

werilobiT

acnobebs

mimwodebels

dawunebuli

samuSaoebis

nawilis da wundebis mizezebis miTiTebiT.
3.3

gamovlenili

defeqtis

an

naklis

aRmofxvrasTan

da

xelaxal

inspeqtirebasTan

dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels, saqarTvelos kanonmdeblobiT
dadgenili wesiT.
3.4. mimwodebelma samuSaoTa warmoebis normebis mixedviT sistematurad unda awarmoos
masalebisa da Sesrulebuli samuSaos xarisxis kontroli da miRebuli Sedegebi Seitanos
yoveldRiurad JurnalSi;
3.5.

Semsyidvels

ufleba

aqvs

ganaxorcielos

teqnikuri

zedamxedveloba,

mSeneblobi

nebismier momentSi Seamowmos gamoyenebuli masalebisa da samuSaoTa Sesrulebis xarisxi. im
SemTxvevaSi, Tu xarisxi ar aRmoCndeba samSeneblo normebisa da standartebi Sesabamisi,
Semsyidveli mxare uflebamosilia SeaCeros samSeneblo samuSaoTa warmoeba da akrZalos
Seusabamo masalebis gamoyeneba.
3.6.

xelSekrulebis

inspeqtirebas

Semsyidvelis

mxridan

ganaxorcieleben

winamdebare

xelSekrulebis me-7 muxlis 7.3 punqtSi aRniSnuli pirebi.
3.7 am muxlis arc erTi punqti ar aTavisuflebs mimwodebels mocemuli xelSekrulebis
garantiis an sxva valdebulebebisagan.

4.teqnikuri pirobebi (samuSao moculobebis CamonaTvali)
4.1
dasaxeleba

#

ganz.

raod.

3

4

2
I. demontaJi
1 arsebuli fanjris demontaJi
kar--fanjris mowyoba
kar
2 metalo-plastikis fanjris montaJi

kv.m

92,00

kv.m

92,00

SeniSvna
5

5. samuSaos Sesrulebis pirobebi
5.1 samuSaoebi unda dasruldes ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 კალენდარულ
დღეში
5.2 miwodebis adgili _ გორის რაიონი, სოფელ ატენის საჯარო სკოლა.

6. dazRveva
6.1 mimwodebeli valdebulia daazRvios Sesyidvis obieqti da/an misi nawilebi
(calkeuli elementebi, danadgarebi da warmoebis sxva saSualebebi, qoneba, miwodeblis da/an
subkontraqtoris personali da sxva.

7. Sesyidvis obieqtis miRebamiReba-Cabarebis wesi
7.1 Sesyidvis obieqti CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis aqtis gaformebis
Semdeg.
7.2 samuSaoTa miReba-Cabareba ganxorcieldeba maTi damTavrebis Semdeg Tanaxmad
teqnikuri pirobebisa, moqmedi samSeneblo normebiTa da wesebiT gansazRvruli aqtebis
safuZvelze.
7.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze, teqnikur zedamxedvelobaze da
xelSekrulebiT
pirebs

gaTvaliswinebuli

warmoadgenen: სსიპ

miReba-Cabarebis

aqtebis

gaformebaze

pasuxismgebel

გორის მუნიციპალიტეტის რაიონ სოფელ ატენის საჯარო სკოლის

დირექტორი.
7.4 Sesyidvis obieqtis (misi nawilis, etapis) miRebis da/an saboloo Semowmebis
Sedegad gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT uzrunvelyofs
mimwodebeli.
7.5

Semsyidveli

სaboloo
miTiTebiT.

valdebulia

Semowmebis

Sedegebi

operatiulad,
dawunebuli

werilobiTi
samuSaos

saxiT

moculobis

acnobos
da

mimwodebels

wundebis

mizezis

8.angariSsworeba da valuta
8.1 angarissworeba moxdeba unaRdo angariSsworebiT larSi.
8.2 angariSsworeba moxdeba samuSaoebis dasrulebis Semdeg araugvianes 10
კალენდარულ დღეში.
8.3. angariSsworeba ganxorcieldeba aRniSnuli samuSaoebisaTvis ცენტრალური

biujetiT,

miznobrivad gamoyofili Tanxebis Sesabamisad, risTvisac mimwodebelma უნდა წარმოადგინოს
sagadasaxado dokumentacia. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Semsyidvels ufleba aqvs uari Tqvas
angariSsworebaze.

9. fasebi
9.1

xelSekrulebaSi

dafiqsirebuli

fasebis

Secvla

dauSvebelia,

Tu

am

cvlilebebis

Sedegad izrdeba xelSekrulebis saerTo Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi
Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.

10.xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
10.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive mxris mier
xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
10.2Tu

raime

winaswar

gauTvaliswinebeli

mizezebis

gamo

warmoiSoba

xelSekrulebis

pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT
Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
10.3nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
SemsyidvelisaTvis

pirobebis

gauareseba,

dauSvebelia

garda

saqarTvelos

samoqalaqo

kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~
saqarTvelos kanonis da am debulebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.
10.4xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis
saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.

11. uflebebis gadacema
11.1 mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc mTlianad da
arc

nawilobriv

ar

unda

gadasces

mocemuli

xelSekrulebiT

arsebuli

Tavisi

valdebulebebi mesame pirs.

12. subkontraqtorebi
12.1mimwodebelma werilobiT unda acnobos Semsyidvels mocemuli xelSekrulebis farglebSi
dadebuli

yvela

winadadebaSi.

subkontraqtis

Sesaxeb,

Tu

es

ukve

ar

aris

miTiTebuli satendero

12.2am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela subkontraqtis asli unda
waredginos Semsyidvels.
12.3am

xelSekrulebis

farglebSi

dadebuli

arc

erTi

subkontraqti

ar

aTavisuflebs

mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.

13. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
13.1

Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime xelSemSlel

garemoebebs,

romelTa

gamo

ferxdeba

xelSekrulebis

pirobebis

Sesruleba,

am

mxarem

dauyovnebliv unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba Seferxebis faqtis,
misi SesaZlo xangrZlivobis da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. Setyobinebis mimRebma mxarem
rac SeiZleba mokle droSi unda acnobos meore mxares Tavis gadawyvetileba, miRebuli
aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT.
13.2 im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo
mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis Taobaze, es
gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis gziT.

14. mxareTa uflebaufleba-movaleobebi
14.1. Semsyidveli da mimwodebeli moqmedeben saqarTvelos kanonmdeblobis sruli dacviT.
14.2 Semsyidveli valdebulia:
14.2.1droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi;
14.2.2xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis Sesrulebisas saqmis kursSi
Caayenos mimwodebeli yvela gansakuTrebuli garemoebebis warmoSobis Sesaxeb;
14.2.3xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad aunazRauros
mimwodebels Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba.
14.2.4werilobiTi formiT dauyovnebliv acnobos mimwodebels raime defeqtis an
naklis aRmoCenis Sesaxeb.
14.3. Semsyidvels ufleba aqvs:
14.3.1ganaxorcielos

kontroli

da

zedamxedveloba

mimwodeblis

mier

xelSekrulebebis

pirobebis dacvaze;
14.3.2 ganaxorcielos Sesrulebuli samuSaoebis teqnikuri zedamxedveloba da Seamowmos maTi
Sesabamisoba

Semsyidvelis

qveyanaSi

moqmedi

mSeneblobis

normebisa

da

wesebSi

gaTvaliswinebuli xarisxis kriteriumebis, teqnikuri specifikaciebis, saqarTveloSi moqmedi
standartebis gaTvaliswinebiT.
14.3.3xeli moaweros samuSaoebis miReba-Cabarebis (Sesrulebis) aqtebs;
14.3.4saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad SeaCeros an Sewyvitos saxelmwifo Sesyidvis
Sesaxeb

dadebuli

xelSekrulebis

moqmdeba,

Tu

mimwodeblis

mier

warmodgenili

sakvalifikacio monacemebi yalbi aRmoCndeba;
14.4. mimwodebeli valdebulia:
14.4.1droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebი.

14.4.2samSeneblo

normebisa

da

wesebis

sruli

dacviT

uzrunvelyos

samuSaoTa

maRali

xarisxiT Sesruleba da maTi damTavreba dadgenil vadebSi;
14.4.3samuSaoebis Sesrulebis procesSi Setyobinebis miRebisTanave aRmofxvras
uxarisxod Sesrulebuli samuSao Semsyidvelis mxridan raime damatebiTi danaxarjebis
gawevis gareSe;
14.4.4

samuSaoebis

Sesasruleblad

aucilebeli

masalebi,

aRWurviloba

da

meqanizmebis

mowodeba uzrunvelyofili unda iqnas mimwodeblis mier sakuTari SesaZleblobebiT da
resursebiT da mimwodebli pasuxismgebeli unda iyos aRniSnuli masalebis, aRWurvilobis
da meqanizmebis usafrTxoebaze. xsenebuli masalebis dakargvis an
14.4.5mimwodebelma samuSaoebis ganxorcielebis ganmavlobaSi maT miRebamde
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis da arsebuli normebis Sesabamisad, unda miiRos
aucilebeli zomebi teqnikuri usafrTxoebis da garemos dacvis uzrunvelsayofad.
14.4.6mimwodebeli saqarTveloSi teqnikuri usafrTxoebis da garemos dacvasTan
dakavSirebiT moqmedi kanonebis da normebis Sesabamisad valdebulia miiRos
usafrTxoebis aucilebeli zomebi mSeneblobis zonaSi xanZris gaCenis da afeTqebis Tavidan
asacileblad.
14.4.7nebismier dros, winaswari Setyobinebis gareSe dauSvas Semsyidveli da misi
warmomadgenlebi samuSao moednebze.
14.5. mimwodebels ufleba aqvs:
14.5.1mosTxovos

Semsyidvels

xelSekrulebiT

gaTvaliswinebuli

pirobebis

Sesabamisad

Sesrulebuli samuSaoebis Rirebulebis anazRaureba;

15. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
15.1 Tu mimwodebeli:
ა) ar asrulebs an arajerovnad asrulebs xelSekrulebiT nakisr valdebulebebs;
ბ) sistematiurad da/an uxeSad arRvevs xelSekrulebis pirobebs,
Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis moqmedeba da aamoqmedos
xelSekrulebis Sesrulebis sabanko garantia (am meqanizmis gamoyenebis SemTxvevaSi); aseve
daakisros xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis SeusruleblobiT gamowveuli
zianis

anazRaureba

saqarTveloSi

moqmedi

kanonmdeblobiT

gaTvaliwinebuli

wesis

Sesabamisad;
15.2. Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis moqmedeba
agreTve:
a)Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi ver
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b)mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
d)Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis
damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba;

e)saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi;
15.3. Tu mimwodebeli gadaacilebs ხელშეკრულებით gaTvaliswinebul Sesyidvis obieqtis
miwodebis vadas, daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze ხელშეკრულების
საერთო Rirebulebis 0,5 %-is odenobiT;
15.4. im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa
gadaaWarbebs

xelSekrulebis

Rirebulebis

5%-s,

Semsyidvels

ufleba

aqvs Sewyvitos

xelSekruleba.
15.5. sajarimo sanqciis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi
valdebulebebis Sesrulebisagan.

16. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo
16.1 Semsyidvels SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba,
mimwodeblisaTvis valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis Semdeg:
a)Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebul an Semsyidvelis mier gagrZelebul
vadebSi ar SeuZlia Seasrulos samuSao an misi nawili;
b)Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli romelime
valdebuleba.
16.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
16,3 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavasuflebs mimwodebels
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisgan
16.4 me-15 muxlis me-2 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia
aunazRauros mimwodebels faqtiurad Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba.
16,5 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb agreTve..
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda rom misgan damomkidebeli mizezebis gamo igi ver
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas.
b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi. g) Tu misTvis cnobili gaxdeba rom
mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba.
d)saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevbSi
16,6 am muxlis me-5 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia
aunazRauros mimwodebels faqtiurad gaqeuli momsaxurebis Rirebuleba.

17. forsfors-maJori
17.1xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba

ar

gamoiwvevs

sajarimo

sanqciebis

gamoyenebas

da

xelSekrulebis

Sesrulebis garantiis daubruneblobas, Tu xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba an misi
valdebulebebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli garemoebis Sedegi.

17.2am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~

niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi

kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebuli Semsyidvelisa
da/an

mimwodeblis

Secdomebsa

da

daudevrobasTan

da

romlebsac

gaaCnia

winaswar

gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnas omiT, stiqiuri
movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT, sabiujeto
asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
17.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma
mxarem, romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba,
dauyovnebliv unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi
garemoebebis da maTi gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar
miiRebs

meore

mxarisagan

mizanSewonilobisa

werilobiT

da SesaZleblobisda

pasuxs,
mixedviT

igi

Tavisi

agrZelebs

Sexedulebisamebr,

xelSekrulebiT

nakisri

valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos valdebulebebis Sesrulebis iseTi
alternatiuli xerxebi,

romlebic

damoukidebeli

iqnebian

fors-maJoruli

garemoebebis

zegavlenisagan.
17.4 Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis pirobebi
grZeldeba erT Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton xelSekrulebis moqmedeba
kompensaciis moTxovnis uflebis gareSe.

18. sadao sakiTxebis gadawyveta
18.1Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri
araoficialuri molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da dava,
warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis irgvliv.
18.2Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi Semsyidveli da
mimwodebeli ver SeZleben sadao sakiTxis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier mxres davis
gadawyvetis

mizniT

SeuZlia

dadgenili

wesis

da

mixedviT

mimarTos

saqarTvelos

sasamarTlos, Tu xelSekrulebaSi sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli.
19.

gamoyenebuli samarTali

19.1 xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da
interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT.

20. xelSekrulebis ena
20,1 xelSekruleba Sedgenili unda iyos qarTul enaze, im SemTxvevaSi Tu
xelSekrulebis meore mxare aris ucxo qveynis warmomadgeneli maSin meore egzemplari
iTargmneba mimwodeblisaTvis misaReb enaze. interpretaciisas qarTul enaze Sedgenili
xelSekruleba

warmoadgens

gadamwyvets.

xelSekrulebasTan

dakavSirebuli

mTeli

werilobiTi molparakebebi da sxva dokumentacia, romelic gaicvleba mxareTa Soris unda
Seesabamebodes aRniSnul pirobebs

21. Setyobineba
21.1nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis Sesabamisad, ugzavnis meore
mxares, gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis an faqsis saxiT, originalis Semdgomi
warmodgeniT, xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris misamarTze.
21.2Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.

22. gadasaxadebi
gadasaxadebi da dabegvra
22.1 ucxouri mimwodebeli pasuxs agebs samuSaos SesrulebasTan dakavSirebuli yvela im
gadasaxadebis,

baJebis,

mosakreblebis

da

sxva

gadasaxdelebis

gadaxdaze,

romlebic

kanonmdeblobiT

dadgenili

gadasaxdelia saqarTvelos farglebSi da mis gareT.
22.2

adgilobrivi

mimwodebeli

pasuxs

agebs

saqarTvelos

gadasaxadebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze.

23. xelSekrulebis moqmedebis vada
23.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris TariRidan da ZalaSia
mxareTa mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis srul da jerovan Sesrulebamde.

24. sxva pirobebi
24.1. am xelSekrulebiT gauTvaliswinebeli pirobebi regulirdeba saqarTvelos
kanonmdeblobiT.
24.2. mimwodebels ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe.
24.3. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da
riskiT.
24.4.xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, or egzemplarad, romelTagan TiToeuls aqvs
Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri mimwodebelTan da
erTi

piri

SemsyidvelTan).

xelSekrulebasTan

dakavSirebuli

nebismieri

mimowera

Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
24.5. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas
Semdeg, rac igi werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerili mxareTa mier.

Semsyidveli

mimwodebeli

3. დამატებითი ინფორმაცია:
3.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.

სსიპ გორის

მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის საჯარო სკოლის დირექტორი. საკონტაქტო პირი ნანა ლოთიშვილი ,
ტელ: 5 77 92 25 53.

დანართი # 1

1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული
სატენდერო წინადადების ფასი:
3. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წინადადებების მიღების
დაწყებიდან არა ნაკლებ 30 კალენდარული დღე.

დანართი # 2

#

სამუშაოოს
დასახელება

1
2
3
სულ ჯამი
ზედნადები
ხარჯი
ჯამი
გეგმიური
დაგროვება
ჯამი
დღგ 18%
18%
სულ ჯამი

განზომილება

რაოდენობა

ერთეულის
ფასი

ჯამი

დანართი # 3
ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)
ვის:
________________________________________________________________________________________
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ
________________________________________________________________________________________
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____________________________ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია
მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში
მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული
გარანტია. ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები
თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:
_________________________________________________________________________________________
(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.
წინამდებარე გარანტია ძალაშია ______________________________________
გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი
______________________________________
______________________________________
(თარიღი)
(მისამართ)

