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მუხლი I. შესყიდვის ობიექტი
1.1
1.2
1.3
1.4

შესყიდვის ობიექტი: ვერტმფრენის მომსახურების შესყიდვა;
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება - 45 230 ლარი დღგ-ს ჩათლით
სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყარო: სს „ნენსკრა“-ს შემოსავლები.
სატენდერო კომისიის შემადგენლობა: თეიმურაზ კოპაძე, ივერი სოზიაშვილი, თათია თოფჩიშვილი.

მუხლი II. ტექნიკური დავალება
2.1 მიმწოდებელმა (ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი, რომელთანაც გაფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება) უნდა უზრუნველყოს:
- თბილისიდან სოფელ ჭუბერამდე ადამიანთა ტრანსპორტირება ერთი დღის განმავლობაში, ორმხრივი
მიმართულებით, ერთჯერადად;
2.2 მომსახურების გაწევის ხანგრძლივობა სავარუდოდ შეადგენს 4-6 საათს.
2.3 ერთმხრივი გადაადგილებიდან უკან დასაბრუნებლად ლოდინის დრო შეადგენს დაახლოებით 1 საათს.
2.4 ვერტმფრენით შესაძლებელი უნდა იყოს არანაკლებ 13 ადამიანის ტრანსპორტირება.
2.5 მომსახურების გაწევის კონკრეტულ თარიღს განსაზღვრავს შემსყიდველი.
2.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ადამიანთა ტრანსპორტირება განახორციელოს კანონმდებლობის სრული დაცვით

მუხლი III. სისტემაში ასატვირთი ტექნიკური დოკუმენტაცია
პრეტენდენტმა ტექნიკურიდოკუმენტაციისსახით სისტემაშიუნდაატვირთოსშემდეგი დოკუმენტებიდაინფორმაცია:
3.1
პრეტენდენტის საბანკო რეკვიზიტები, იურიდიული და ფაქტიური მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი
და ელექტრონული მისამსართი;
3.2
სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული
ხარჯთაღრიცხვა/ფასების ცხრილი;

ფორმის - „VII მუხლი“-ს შესაბამისად

შევსებული

3.3
სუბკონტრაქტორის არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სუბკონტრაქტორ(ებ)თან
სამართლებრივი ურთიერთობის დოკუმენტ(ებ)ი (ხელშეკრულება, შეთახმება ან სხვა ექვივალენტური დოკუმენტი).

მუხლი IV. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი
4.1

მომსახურების გაწევის ადგილია ქ. თბილისი-სოფ.ჭუბერი.

4.2
მომსახურების გაწევის ვადა: 2015 წლის სექტემბერი (შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად ერთი დღის
განმავლობაში)

მუხლი V. მომსახურების ხარისხი და გარანტია
5.1

მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს მის მიერ გაწეული მომსახურების ხარისხზე.

მუხლი VI. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები
6.1

წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

6.2
ანგარიშსწორების საფუძველს წარმოადგენს: მხარეთა მიერ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტი და
მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (იმ შემთხვევაში,
თუ
მიმწოდებელი დღგ-ს გადამხდელია);
6.3
ანგარიშწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 7.2 პუნქტით გათვალისწინებული
დოკუმენტების შემსყიდველისათვის წარდგენიდან
30 (ოცდაათი)
საბანკო დღის
განმავლობაში, უნაღდო
ანგარშისწორებით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.
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მუხლი VII. ხარჯთაღრიიცხვა / ფასების ცხრილი
№

შესყიდვის ობიექტი

საერთო ფასი
ლარი დღგ-ს ჩთ.

1

2

3

1

ვერტმფრენით მომსახურება ერთი დღის განმავლობაში

(თანამდებობა)

(ხელმოწერა)

(გვარი, სახელი)

შენიშვნა:
 ფასი მითითებული უნდა იყოს ლარში და მოიცავდეს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახდელს და გადასახადს.
 შემსყიდველი იტოვებს უფლებას მოახდინოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია, თუ მის მიერ წარმოდგენილი

ინფორმაცია არ შეიცავს ხარჯთაღრიცხვა/ფასების ცხრილით გათვალისწინებულ სავალდებულო მონაცემებს.
 წინამდებარე ხარჯთაღრიცხვა/ფასების ცხრილი ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

მუხლი VIII. დამატებითი ინფორმაცია
10.1
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან
ვალუტა - ლარში.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

გაფორმდება ეროვნულ

10.2 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების (ტექნიკური
დოკუმენტაციისა და სატენდერო წინადადების ფასი) წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას
შეასრულოს სატენდერო განცხადებითა და სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული მოთხოვნები.
10.3

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ მოითხოვება.

10.4 „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის“ თანახმად, სატენდერო წინადადება ძალაშია მისი სისტემაში ატვირთვის მომენტიდან და მოქმედებს
აღნიშნული წესის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ეტაპის დადგომამდე.
10.5 ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია (ელექტრონული
გარანტია) სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების 1%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების
ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 120 კალენდარული დღით, ტენდერისათვის სტატუსის – „წინადადების მიღება
დაწყებულია“ მინიჭების ეტაპიდან.
10.6

პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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მუხლი IX. აფიდავიტი
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