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ქ. ქუთაისი

1.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1. სახელმწოფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ", „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან და გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ
ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს
ნოტარიალურად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა) ატვირთული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)
უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ. (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული იქნას მინდობილობა ან
რწმუნებულობა).
1.5 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდეტმა უნდა წარმოადგინოს:
2.1. იურიდიული პირისათვის:
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ გამოიყენება
2.2. ფიზიკური პირისათვის:
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები არ გამოიყენება
2.3. როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირისათვის წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაციაა

ა) პრეტენდენტის შეთავაზება დანართი N1 მიხედვით
ბ) ფასების ცხრილი დანართი N2 მიხედვით (პირველი,მეორე.მესამე )ნაკადის
შესაბამისად.
გ) კვების მენიუ დანართი N3 მიხედვით
დ)პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური შესრულებული საქმიანობის
შესახებ ინფორმაცია(მიღება ჩაბარების აქტით)

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:
პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს ქ. ქუთაისის ა.ა.ი.პ-ი სპორტულ დაწესებულებათა
გაერთიანების სპორტსმენთა (საერთო რაოდენობაა 216 პერსონა) დასვენება 15 აგვისტოდან 13
სექტემბრის ჩათვლით კეთილმოწყობილ სასტუმროში,სამჯერადი კვებით (თანდართული მენიუს
შესაბამისად დანართი#3), შემდეგი განრიგით
1)პირველი ნაკადი 72 სპორტსმენი 15 აგვისტოდან 24 აგვისტოს ჩათვლით(სამჯერადი კვებით)
2)მეორე ნაკადი 72 სპორტსმენი 25 აგვისტოდან 3 სექტემბრის ჩათვლით(სამჯერადი კვებით)
3)მესამე ნაკადი 72

სპორტსმენი 4 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით(სამჯერადი კვებით)

4. სასტუმრო უნდა იყოს, კეთილმოწყობილი ცივი და თბილი წყლით,ტელევიზორით,ოთახები
კონდიციონერით უზრუნველყოფილი,სასტუმროს უნდა გააჩნდეს ეზო,სასტუმროს მიმდებარე
ტერიტორიაზე უნდა იყოს სპორტული მოედანი, სასტუმროს თითოეულ ნომერში უნდა მოთავსდეს
არაუმეტეს 6 პერსონა.
5. .სპორტსმენების ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს ა.ა.ი.პ-ი ქ.ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა
გაერთიანება.

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების
პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო
წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც
მისი განუყოფელი ნაწილი
ქუთაისი

2015 წელი

ერთის მხრივ, ა.ა.ი.პ ,,ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება", (შემდგომში
,,შემსყიდველი“) გაერთიანების მმართველის მ/შ ნინო უჩაძის სახით. (მისამართი: ქ.ქუთაისი, წმ. ნინოს
#9, მეორეს მხრივ ______________________ , (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი
დირექტორის _______________ სახით, (მისამართი: ______________________), სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე,
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად
დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1.ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომში _ “ხელშეკრულება”) - შემსყიდველ
ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი
დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
1.2. “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა
ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და
ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
1.3. “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომში “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას),
რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
1.4. “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს
სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
1.6 „მომსახურება“– ხელშეკრულების მე–2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო
წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას,
როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.
2.ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი
2.1 ხელშეკრულების ობიექტია ქ.ქუთაისის ა.ა.ი.პ-ი სპორტულ დაწესებულებათა
სპორტსმენებისთვის სასწავლო–საწვრთნელი შეკრების მოწყობის ორგანიზება.
2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ
დავალებაში.
2.3 კლასიფიკატორის კოდი– 92600000

გაერთიანების

3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1 შესასრულებელი მომსახურების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----- ლარს.
3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების
გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ
4. სტანდარტები

4.1 ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ დავალებაში
მითითებულ სტანდარტებს.
5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
5.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე
განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე, რომლის
მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.
5.2. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი
დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული მომსახურების და წუნდების
მიზეზების მითითებით;
5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება
ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
6. მომსახურების გაწევის პირობები
6.1 მომსახურების გაწევა განხორციელდება მიმწოდებლის ტექნიკურ დავალებაში ასახული
პირობების შესაბამისად.
6.2. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს მომსახურების პირობებში
ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.
7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
7.1. „შემსყიდველი” გაწეული მომსახურების მიღებას მოახდენს 2015 წლის15 აგვისტოდან 13 სექტემბრის
ჩათვლით.
7.2 მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ მომსახურების
ფაქტიური დადასტურების შემდეგ.
7.3 ფაქტიურად გაწეული მომსახურების დამტკიცებას ახორციელებს
ა.ა.ი.პ-ი
სპორტულ
დაწესებულებათა გაერთიანება.
8. გარანტია
8.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაოს შეასრულებს თანამედროვე სტანდარტების
შესაბამისად დადგენილი ნორმების დაცვით;
9. ანგარიშსწორება
9.1 ანგარიშსწორება ხორციელდება შესასრულებელი სამუშაოების დასრულების შემდეგ ,,მიმწოდებლის"
შესაბამისი წერილობითი მომართვის საფუძველზე;
9.2 ,,მიმწოდებლის" წერილობით მომართვას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს:
ა) ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება,
ბ) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად ამოწერილი დ.ღ.გ–ს ანგარიშფაქტურა.
9.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო (ლარებში);
9.4 ანგარისშწორების ვადაა სამუშაოს შუალედური და/ან საბოლოო შესრულების აქტის დამტკიცებიდან 10
(ათი) სამუშაო დღე;
10. ფასები
10.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული ფასი არ უნდა აღემატებოდეს მიმწოდებლის
მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებულ ფასს.
10.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრის შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის
განმავლობაში დაუშვებელია, თუკი ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური
ღირებულება ან შემსყიდველისათვის უარესდება ხელშეკრულების პირობები. გარდა იმ შემთხვევისა,

თუკი ხელშეკრულების შესრულების პროცესში დადგინდა, რომ მასში გათვალისწინებული პირობები არ
აკმაყოფილებს თანამედროვე პროგრესულ მოთხოვნებს და ორივე მხარემ გამოთქვა თანხმობა და სურვილი
შეიტანონ სათანადო შესწორება ხელშეკრულების პირობებში.
10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის
შემთხვევაში ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების
ღირებულების 10%–ზე მეტი ოდენობით.
11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
11.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების
პირობები;
11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვება ხელშეკრულების პირობების
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს
მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;
12. უფლებების გადაცემა
12.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან
ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება–მოვალეობები.
13. სუბკონტრაქტორები
13.1 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დასადები ყველა სუბკონტრაქტი უნდა გაფორმდეს მიმწოდებლის
სატენდერო წინადადებაში მითითებული მონაცემების მიხედვით.
13.2 იმ შემთხვევაში, თუ სუბკონტრაქტის დადების ან სუბკონტრაქტორის შეცვლის აუცილებლობა
წარმოიშობა ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს
შემსყიდველს ზემოაღნიშნულის შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა.
13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს
შემსყიდველს.
13.4 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს
მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
14.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს,
რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, შესაბამისმა მხარემ დაუყოვნებლივ
უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო
ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე
დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან
დაკავშირებით.
14.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები
შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს
გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წერილობით, ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.
15. მხარეთა უფლება–მოვალეობები
15.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
– გასაწევი მომსახურების დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლისგან მისთვის
საჭირო ინფორმაცია
15.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
– უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.
15.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების
ანაზაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

15.4 მიმწოდებელი ვალდებულია დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებები.
16. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
16.1 დაუძლეველი ძალის გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა
ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები:
– ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით შესრულებისათვის ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი სამუშაოს ჯამური ღირებულების 0.1%–ს;
– იმ შემთხვევაში თუ საჯარიმო სანქციების ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების
3%–ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
16.2 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისადმი;
17. დაუძლეველი ძალა
18.1
მხარეები
თავისუფლდებიან
ხელშეკრულებით
განსაზღვრული
ვალდებულებების
შეუსრულებლობით გამოწვეულ პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი
ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს
ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შეუძლებლობის შესახებ;
18.2 თუ ერთ–ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი
ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე
მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ
გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;
18.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე.
18. ხელშეკრულების შეწყვეტა
18.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი
ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.
18.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია
შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების
თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს დაუყონებლივ.
18.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.
19. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
19.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური
მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ
შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
19.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას,
ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს
საქართველოს სასამართლოს.

20. გამოყენებული სამართალი
20.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული
იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

21. შეტყობინება
22.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე
მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი
წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
22.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის
დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.
22. გადასახადები და დაბეგვრა
22.1 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს
გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

კანონმდებლობით

დადგენილი

23. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
23.1. წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედების ვადა განისაზღვრება მისი დადებიდან 2015 წლის 31
დეკემბრამდე.
2.2. ხელშეკრულება შედგენილია სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი
იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი მიმწოდებელთან და 2 (ორი) პირი
შემსყიდველთან.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე – მამუკა მღვდელაძე : ტელ: 0 (431) 240608

შემსყიდველი:
–––––––––––––––––––––––––––
ა.ა.ი.პ ,,ქალაქ ქუთაისის სპორტულ
დაწესებულებათა გაერთიანება"

მიმწოდებელი
––––––––––––––––––

:

დანართი1
პრეტენდენტის შეთავაზება

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
1

ხელმძღვანელის თანამდებობა სახელი და გვარი
პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი:
საიდენთიფიკაციო კოდი
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი
ელექტრონული მისამართი
ბანკი
ბანკის კოდი
ანგარიშის ნომერი

2
3

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონულ სისტემაში
პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასი
ინფორმაცია მომსახურების გაწევის ვადების შესახებ

მიმწოდებელი:--ხელმოწერილი/ბეჭედდასმული არსებობის შემთხვევაში.

დანართი2
ხარჯთაღრიცხვა - პირველი ნაკადი
N დასახელება

განზომილებ
ა
(დღე)

რაოდენობა
(პირი)

1

სასტუმროს
მოსახურება

10

72

2

კვება
სამჯერადი
თანდართული
მენიუს
შესაბამისად

10

72

ერთი პირის
ღირებულება
1 დღეში
(ლარი)

1 პირის
ღირებულ
ე
10დღეში
(ლარი)

72 პირის
ღირებულ
ე
10დღეში
(ლარი)

მომსახურების
გაწევის
თარიღი 2015
წლის 15
აგვისტოდან 24
აგვისტოს
ჩათვლით

მომსახუ
რების
გაწევის
ადგილი

მიმწოდებელი:--------

ხელმოწერილი/ბეჭედდასმული არსებობის შემთხვევაში.

ხარჯთაღრიცხვა - მეორე ნაკადი
N დასახელება

განზომილებ
ა
(დღე)

რაოდენობა
(პირი)

1

სასტუმროს
მოსახურება

10

72

2

კვება
სამჯერადი
თანდართული
მენიუს
შესაბამისად

10

72

ერთი პირის
ღირებულება
1 დღეში
(ლარი)

1 პირის
ღირებულ
ე
10დღეში
(ლარი)

72პირის
ღირებულ
ე
10დღეში
(ლარი)

მომსახურების
გაწევის
თარიღი 2015
წლის
25აგვისტოდან 3
სექტემბრის
ჩათვლით

მიმწოდებელი:--------

ხელმოწერილი/ბეჭედდასმული არსებობის შემთხვევაში.

მომსახუ
რების
გაწევის
ადგილი

ხარჯთაღრიცხვა - მესამე ნაკადი
N დასახელება

განზომილებ
ა
(დღე)

რაოდენობა
(პირი)

1

სასტუმროს
მოსახურება

10

72

2

კვება
სამჯერადი
თანდართული
მენიუს
შესაბამისად

10

72

ერთი პირის
ღირებულება
1 დღეში
(ლარი)

1 პირის
ღირებულ
ე
10დღეში
(ლარი)

72 პირის
ღირებულ
ე
10დღეში
(ლარი)

მომსახურების
გაწევის
თარიღი 2015
წლის 4
სექტემბრიდან13 სექტემბრის
ჩათვლით

მომსახუ
რების
გაწევის
ადგილი

მიმწოდებელი:--------

ხელმოწერილი/ბეჭედდასმული არსებობის შემთხვევაში.

დანართი №3
კვების მენიუ
რაციონი წარმოდგენილია 1 პირზე, მთლიანობაში 216 პერსონა
საუზმე:
1. პური , ფუნთუშა 1ც. კაკაო 200 გრ.
2. ჩაი, კარაქი 20 გრ, თაფლი 30 გრ. არაჟანი 100 გრ.
3. ხილის იოგურტი 250 გრ. ხაჭო 150 გრ.
4. ბურღულის ფაფა შედედებული რძით. 1 ულუფა 300 გრ.
5. სოსისი მოხარშული 2 ცალი.
სადილი
1. სუპი ბოსტნეულის 1 ულუფა 300 გრ.
2. ხორცი ჩაშუშული 1 ულუფა 200გრ.
3. სალათი კრაბის 1 ულუფა 100 გრ.ყველი 100 გრ
4. ხილის ასორტი 1 ულუფა 200 გრ.
5. ნატურალური წვენი 150 გრ.
6. პური ულუფა 4-6 ნაჭერი
ვახშამი
1. პური 4-6 ნაჭერი, ბლინი 1 ულუფა 2 ცალი
2. ჩაი, კარაქი 20გრ, თაფლი 30, არაჟანი 100გრ.
3. ქათმის ჩაშუშული გარნირით 1 ულუფა 300 გრ.
4. ორცხობილა 1 ულუფა 100 გრ.
საუზმე:
1. პური 4-6 , ფუნთუშა 1ც. კაკაო 200 გრ.
2. კარაქი 20 ,თაფლი 30, ხაჭო 150გრ,
3. ბურღულის ფაფა შედედებული რძით 1 ულუფა 300 გრ.
4. შემწვარი ძეხვი საწებლით 1 ულუფა 200 გრ.
სადილი
1. პური 4-6 ნაჭერი, სუპი ქათმის 200 გრ.
2. ხორცის ჩაშუშული 200 გრ.
3. ვენეგრედი 100 გრ.ყველი 100გრ.
4. ხილის ასორტი 200 გრ.
5. ნატურალური წვენი 150გრ.
ვახშამი
1. პური, ბლინი
2. ჩაი, კარაქი, თაფლი
3. ქათმის შემწვარი ბარკალი გარნირით 1 ულუფა 300 გრ
4. ნამცხვარი
საუზმე:
1. პური , ფუნთუშა, კაკაო.
2. კარაქი ,თაფლი, ხაჭო
3. კვერცხი მოხარშული 2 ცალი.
სადილი
1. ბორში ხორცით, 1 ულუფა 300 გრ.
2. თევზი 250 გრ. გარნირი 100 გრ.
3. ბორტნეულის სალათი1 ულუფა 150 გრ.
4. ნამცხვარო 100 გრ.
5. ნატურალური წვენი
6. პური,ყველი 100 გრ,

ვახშამი
1. პური, ყავა
2. ჩაი, კარაქი, თაფლი
3. კოტლეტი გარნირით 1 ულუფა 300 გრ
4. ხილი
საუზმე:
1. ფუნთუშა, კაკაო.
2. პური, კარაქი ,თაფლი.
3. სოსისი მოხარშული.
4. ხილის იოგურტი.
სადილი
1. პური, საქონლის ხარშო 1 ულუფა 300 გრ..
2. თევზი შემწვარი.
3. სალათი.ყველი 100 გრ.
4. ნატურალური წვენი
5. შოკოლადის ფილა 150 გრ.
ვახშამი
6. პური, ყავა
7. ხილის იოგურტი
8. კოტლეტი გარნირით
9. ხილის ნატურალური წვენი

საუზმე:
1. პური, ფუნთუშა.
2. ჩაი, კარაქი, თაფლი, ხაჭო.
3. ბურღულის ფაფა.
4. კვერცხი შემწვარი 2 ცალი.
5. შოკოლადის ფილა 150 გრ.
სადილი
1. პური, ლობიო 1 ულუფა 300 გრ.
2. მჭადი 1 ცალი და ყველი 50 გრ.
3. თევზი მოხარშული 100 გრ. თევზი შემწვარი 100 გრ.
4. კიტრი, პომიდორი 1 ულუფა 100 გრ.
5. ფლავი ქიშმიშით 1 ულუფა 300 გრ.
6. ნატურალური წვენი
ვახშამი
7. პური, ბლინები
8. ჩაი, კარაქი, თაფლი არაჟანი
9. ქათმის ჩაშუშული, პიურე. 1 ულუფა 300 გრ.
10. ხილი. 1 ულუფა 300 გრ. ყველი 100 გრ,

მიმწოდებელი:------------

ხელმოწერილი/ბეჭედდასმული არსებობის შემთხვევაში.

