ა(ა)იპ ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სკოლამდელი
სააღმზრდელო დაწესებულება N2 საბავშვო ბაგა-ბაღის მიერ
სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერის საშუალებით

სავარაუდო ღირებულება - 10322 ლარი

გორი
2015

სარჩევი
1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისათვის.........................................

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია .........................................................................

3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი ..............

4. დანართი №1 რეკვიზიტები ........................................................................

5. დანართი №2 ფასების ცხრილი ....................................................................

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის:

● ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ spa.ge-ზე.

დამატებითი ინფორმაცია სატენდერო დოკუმენტაციის თაობაზე შეგიძლიათ მიიღოთ ქ.
გორი, თოიძის ქ. N3-ში, ან ტელეფონზე, 577091881, ლეილა მანვეშვილი, სატენდერო
კომისიის აპარატის წევრი.

ტექნიკური დავალება
შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა საკვები პროდუქტი.

კლასიფიკატორის კოდი: CPV 15800000
უნდა განხორციელდეს შემდეგი სახის პროდუქტების მიწოდება:

მიწოდების ვადა : ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 31დეკემბრამდე (შემსყიდველის
მოთხოვნის საფუძველზე - ყოველკვირეულად, შესაძლებელია ყოველდღიურადაც.

აუცილებელი პირობები:


საქონლის მიწოდება განთავსების ადგილზე მიტანით შემსყიდველის მისამართზე: ქ. გორი,
თოიძის ქ. N3-ში, დილის 08:35-დან 09:15-მდე.

მისაწოდებელი საქონლის რაოდენობა, ნორმა და გრაფიკი ცვალებადია, იგი დამოკიდებულია
ბავშვთა დასწრებაზე, აქედან გამომდინარე შემსყიდველის მხრიდან აღნიშნულის ცვლილების თაობაზე
წინასწარ ეცნობება მიმწოდებელს.
● საქონლის მიწოდება ხორციელდება შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, თოიძის ქ.N3-ში
● სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.
● შემოთავაზებული
ფასი უნდა მოიცავდეს
ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ
ყველა გადასახადს,
ასევე ტრანსპორტირების ხარჯებს. ხარჯები, რომლებიც
სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება
ანაზღაურებას.
სატენდერო წინადადების ფასი სისტემაში მითითებული უნდა იქნეს დღგ-ს გათვალისწინებით.
● ხელშეკრულების გაფორმებამდე, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია
წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვაში ჩამოთვლილი პროდუქციის ნიმუშები.
● პრეტედენტს უნდა გააჩნდეს ს ა კ ვე ბი პ რ ო დ უ ქ ტე ბის მ იწო დ ე ბი ს და ბა ვშ ვთ ა კვე ბი ს სფ ე რ ო შ ი
მუ შ ა ო ბი ს მინ ი მუ მ ერთწლიანი გ ა მო ც დ ი ლ ე ბა . ა ღ ნ იშ ნ უ ლ ი ფ ა ქ ტე ბი ს დ ა დ ა სტუ რ ე ბის მ იზ ნ ით პ
რ ე ტე ნდ ე ნ ტი ვა ლ დ ე ბუ ლ ია სა ტე ნ დ ე რ ო დ ო კუ მნ ე ტა ც ია სთ ა ნ ე რ თ ა დ სის ტე მი ს მე შ ვე ო ბით
წა რ მო ა დ გ ინ ო ს ხ ე ლ შ ე კრ უ ლ ე ბე ბი ა ნ / დ ა მიღ ე ბა - ჩა ბა რ ე ბი ს ა ქ ტ ე ბი.
* 20%-ზე მეტი ფასის დაკლების შემთხვევაში პრეტენდენტს მოეთხოვება ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის
დასაბუთება.

ბ) პრეტენდენტებმა
ტექნიკური დოკუმენტაციის
სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ შემდეგი
დოკუმენტები და ინფორმაციები:
● ინფორმაცია კომპანიის რეკვიზიტების შესახებ (ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის დასახელება,
იურიდიულ მისამართი, ტელეფონის/ფაქსის ნომერი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელ(ებ)ის სახელი
და გვარი(დანართი №1).
● ფასების ცხრილი და მიწოდების გრაფიკი
სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული ფასების
ცხრილის მიხედვით (დანართი №2).
● ინფორმაცია ბავშვთა კვების სფეროში მუშაობის და საკვები პროდუქტების მიწოდების ერთწლიანი
გამოცდილების შესახებ.
● ალტერნატიული წინადადება არ განიხილება.
● ანგარიშსწორებისათვის შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის უნდა გაფორმდეს
მიღება-ჩაბარების
დოკუმენტაცია.

აქტი.

მიმწოდებელი

ანგარიშსწორება

მოხდება

ვალდებულია

მიაწოდოს

შემსყიდველს

თანმხლები

შემდეგნაირად: ერთი თვის განმავლობაში მიწოდებული

პროდუქციის ღირებულება დაანგარიშდება და ჩაირიცხება არაუგვიანეს მომდევნო თვის 20 რიცხვისა.
● სატენდერო წინადადება ძალაშია მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან არანაკლებ 120 კალენდარული
დღის განმავლობაში
●

საქონლის

მიწოდება

განხორციელდება

ტექნიკურ

დავალებაში

მოცემული პირობების

გათვალისწინებით.

 საკვები პროდუქტების მიწოდებისას დაცული უნდა იყოს სანიტარული და ჰიგიენური ნორმები.


საკვები

პროდუქტები

უნდა

შეესაბამებოდეს

საქართველოს შრომის,

ჯანმრთელობისა

და

სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს #301/ნ ბრძანებას „სასურსათო ნედლეულისა და
კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარული წესების და ნორმების“ მოთხოვნებს.

saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb #
gori
`-----~ -------------------- 201... w.
........................................................................................................., warmodgenili --............................................---------, ---------------- saxiT, erTis mxriv (SemdgomSi `Semsyidveli~), da meores mxriv ---- `-------------------~, warmodgenili misi ------ ------------------- saxiT (SemdgomSi `mimwodebeli~),
samive erTad wodebuli, rogorc `mxareebi~, saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobisa
da
mimwodeblis
satendero
winadadebis
safuZvelze
(SPA-----------------),
gamartivebuli
eleqtronuli
tenderis
Catarebis
Sedegad
deben
winamdebare
saxelmwifo
Sesyidvis
Sesaxeb
xelSekrulebas
(SemdgomSixelSekruleba) Semdegze:
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1
`xelSekruleba
saxelmwifo
Sesyidvis
Sesaxeb~
(Semdgom
_
`xelSekruleba~) _ `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da
kanonqvemdebare normatiuli aqtis safuZvelze Semsyidvel organizaciasa da
mimwodebels Soris dadebuli xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier,
masze TandarTuli yvela dokumentiT da damatebebiT, romlebzec xelSekrulebaSi
aris miniSnebebi.
1.2 `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.3 `mimwodebeli~
niSnavs
iuridiul
an
fizikur
pirs,
romelmac
SemsyidvelTan gaaforma xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb;
1.4 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda
gadaixados Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT
nakisri valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
1.6 `samuSao~ - xelSekrulebis me-3 muxliT gansazRvruli xelSekrulebis sagani.
1.7 `teqnikuri dokumentacia~ - Semsyidvelis mier satendero dokumentaciiT
dadgenili pirobebi da mimwodeblis mier warmodgenili (sistemaSi atvirTuli
satendero winadadeba da dokumentacia) dokumentacia, romelic warmoadgens
xelSekrulebis ganuyofel nawils.
1. xelSekrulebis sagani
xelSekrulebis sagans warmoadgens sxvadasxva sakvebi produqtebis Sesyidva
(CPV......................)
kerZod, puri da pur-produqtebis Sesyidva, satendero
dokumentaciis pirobebisa da ------`-------------------~-s mier warmodgenili satendero
winadadebis Sesabamisad.
2. xelSekrulebis Rirebuleba
xelSekrulebiT jamuri Rirebuleba Seadgens ----------- (------------------------) lars,
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili Sesabamisi gadasaxadebis gaTvaliswinebiT.
3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1
Semsyidveli
uflebamosilia
saqonlis miwodebis
paralelurad
moaxdinos Semowmeba mimwodeblis mier warmodgenili xarjTaRricxvisa da
teqnikuri dokumentaciis Sesabamisad, romlis mizania maTi Sesabamisobis
dadgena
xelSekrulebiTa da satendero dokumentaciiT

gaTvaliswinebul pirobebTan. amasTanave mimwodebeli valdebulia winaswar
SeaTanxmos SemsyidvelTan nebismieri saxis produqtis cvlileba.
3.2 Semowmebis an/da vizualuri daTvalierebis Sedegad gamovlenil nebismier
naklis an defeqtis Sesaxeb Semsyidveli dauyovnebliv acnobebs mimwodebels
naklis an defeqtis mqone saqonlis Sesaxeb Sesabamisi mizezebis miTiTebiT.
3.3 gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan da xelaxal SemowmebasTan
dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
3.4 mimwodebelma normebis mixedviT sistematurad unda awarmoos misawodebeli
produqciis xarisxis kontroli.
3.5 saqonlis miwodebis periodSi teqnikur zedamxedvelobas ganaxorcielebs
Semsyidvelis mier Sesabamisad uflebamosili piri an/da pirebi. teqnikuri
zedamxedveli
uflebamosilia
nebismier
dros
Seamowmos
saqonlis
xelSekrulebis pirobebTan Sesabamisoba. im SemTxvevaSi, Tu xarisxi ar
aRmoCndeba normebisa da standartebis Sesabamisi, Semsyidveli uflebamosilia
SeaCeros miwodebis procesi.
3.6
teqnikuri
zedamxedveli
acnobebs
Semsyidvels
saqonlis miwodebis
.
vadis gasvlis Sesaxeb

4. saqonlis miwodebis vadebi
mimwodebeli
valdebulia
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
saqonlis
miwodeba ganaxorcielos 2016 wlis 1 ianvridan 2016 wlis 31 dekembris CaTvliT.
5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1 Sesrulebuli samuSaos, maT Soris etapobrivis miReba-Cabareba warmoebs
miReba-Cabarebis aqtis saxiT. miReba-Cabarebis aqti formdeba werilobiTi
formiT, mxareTa uflebamosili warmomadgenlis xelis moweriT, teqnikuri
zedamxedvelobis ganmaxorcielebeli piris/pirebis TandaswrebiT.
5.2 samuSaoebis
miReba-Cabarebis aqtis gaformebis mizniT mimwodebeli
warudgens Semsyidvels yovel miwodebaze Sesabamis sagadasaxo dokumnetacias.
5.3 saqonlis miReba-Cabarebas awarmoebs ...................................................................................
5.4 Tu miReba-Cabarebis aqti unda gaformdes gansazRvrul dRes da es dRe
emTxveva arasamuSao dRes, maSin miReba-Cabarebis aqtis gaformeba
SesaZlebelia ganxorcieldes momdevno samuSao dRes, rac ar CaiTvleba
miwodebis vadis gadacilebad.
6. garantia
6.1 garantia ar moiTxoveba.
7. angariSsworeba
angariSsworebis formaa unaRdo angariSsworeba erovnul valutaSi,
romelic ganxorcieldeba Semdegi saxiT:
a) erTi Tvis ganmavlobaSi miwodebuli saqonlis Rirebuleba daangariSdeba
Tvis bolos da aRniSnuli Tanxa Caericxeba mimwodebels araugvianes momdevno
Tvis 20 ricxvisa.
b) avansi ar ganixileba

8. mxareTa ufleba-movaleobani
8.1 Semsyidveli da mimwodebeli unda moqmedebdnen saqarTvelos kanonmdeblobis
sruli dacviT.
8.2 Semsyidveli valdebulia:
a) droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri
valdebulebebi;
b) xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis Sesrulebisas saqmis kursSi
Caayenos mimwodebeli yvela gansakuTrebuli garemoebebis warmoSobis Sesaxeb;
g) xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad aunazRauros
mimwodebels Sesrulebuli samuSaoebis Rirebuleba;
d) werilobiTi formiT, gonivrul vadaSi acnobos mimwodebels raime defeqtis
an naklis aRmoCenis SemTxvevaSi
8.3 Semsyidvels ufleba aqvs:
a)
ganaxorcielos
kontroli
da
zedamxedveloba
mimwodeblis
mier
xelSekrulebis pirobebis dacvaze;
b)
ganaxorcielos
k o n t r o l i
satendero
dokumentaciisa
da
mimwodeblis mier warmodgenili satendero winadadebis gaTvaliswinebiT;
g) xeli moaweros samuSaoebis miReba-Cabarebis aqtebs;
mimwodeblisagan
moiTxovos
samuSaoebis
warmoebasTan
dakavSirebuli
informacia an/da dokumentacia.
8.4 mimwodebeli valdebulia:
a) droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri
valdebulebebi;
b) samuSaoebis Sesrulebis procesSi Semsyidvelis Setyobinebis miRebisTanave
aRmofxvras nebismieri nakli.
9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
9.1 cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba, orive mxaris mier
xelmowerili werilobiTi Sesworebis garda.
9.2 Tu raime winaswar
gauTvaliswinebeli
mizezebis
gamo warmoiSoba
xelSekrulebis
pirobebis
Secvlis
aucilebloba,
cvlilebebis
Setanis
iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi
informacia, Sesabamisi mizezebis miTiTebiT.
9.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
Semsyidvelis
pirobebis
gauareseba
dauSvebelia,
garda
saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT da saxelmwifo Sesyidvebis saagentos
Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis #9 brZanebis `gamartibvebuli Sesyidvis,
gamartivebuli eleqtronuli tenderis da eleqtronuli tenderis Catarebis
wesis~ me-20 muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
9.4
xelSekrulebis
pirobebis
nebismieri
cvlileba
unda
gaformdes
xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel
nawilad.

10. fors-maJori
10.1 xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba forsmaJoruli garemoebebis
dadgomis
gamo ar
iqneba
ganxiluli rogorc
xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs
sajarimo
sanqciebis
gamoyenebas
da
mimwodeblisaTvis
xelSekrulebis
Sesrulebis garantiis daubruneblobas.
10.2 am 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 an stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT
da embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
10.3 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
werilobiT
pasuxs,
igi
Tavisi
Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobisda mixedviT agrZelebs
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos
valdebulebebis
Sesrulebis
iseTi
alternatiuli
xerxebi,
romlebic
damoukidebelni iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
11.
mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis
11.1 Tu `mimwodebeli~ ar asrulebs Tavis valdebulebebs xelSekrulebaSi
miTiTebul
vadebSi,
`Semsyidveli~
werilobiTi
formiT
afrTxilebs
`mimwodebels~ daicvas xelSekrulebis pirobebi.
11.2 saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi
mimwodeblis mxridan xelSekrulebis me-4 gaTvaliswinebuli vadis darRvevis
SemTxvevaSi mas daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze
xelSekrulebis Rirebulebis 0.2% odenobiT. Tu sajarimo Tanxa miaRwevs
xelSekrulebis
saerTo
Rirebulebis
10%,
Semsyidveli
uflebamosilia
calmxrivad
Sewyvitos
xelSekruleba.
sajarimo
sanqciebis
gadaxda ar
aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis Sesrulebisagan.
12. xelSekrulebis Sewyveta
Semsyidveli
uflebamosilia
Sewyvitos
winamdebare
xelSekruleba,
Tu
mimwodebeli ver uzrunvelyofs winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
valdebulebis
Sesrulebas,
an
moqmedi
kanonmdeblobiT
dadgenil
sxva
SemTxvevebSi.
13. davebis gadawyvetis wesi
13.1 xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones
ixmaren, raTa molaparakebebis meSveobiT SeTanxmebiT moagvaron nebismieri
uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan
dakavSirebuli sakiTxebis irgvliv.
13.2 Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis
SeTanxmebas, molaparakebis dawyebidan 10 dRis ganmavlobaSi, nebismier mxres
davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesiT mimarTos saqarTvelos
sasamarTlos.

14. xelSekrulebis moqmedebis vada
14.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia xelmoweris dRidan da moqmedebs
.......................................................................... CaTvliT.
14.2 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze sam egzemplarad da samives aqvs
Tanabari iuridiuli Zala.
15. mxareTa rekvizitebi
Semsyidveli:

mimwodebeli:

danarTi N1
rekvizitebi
pretendentis iuridiuli forma da dasaxeleba:
xelmZRvanelis saxeli da gvari:
pretendentis iuridiuli misamarTi:
pretendentis faqtiuri misamarTi:
saidentifikacio kodi:
pretendentis telefonis nomeri:
eleqtronuli misamarTi:
momsaxure bankis dasaxeleba:
bankis kodi:
angariSis nomeri:

saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi SemoTavazebuli
satendero winadadebis fasi:

satendero winadadebis
moqmedebis vada:
winamdebare
satendero
erTian eleqtronul

winadadeba
ZalaSia
saxelmwifo
Sesyidvebis
sistemaSi winadadebis miRebis dawyebidan
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dRis ganmavlobaSi

დანართი N2
ფასების ცხრილი
პრეტენდენტის დასახელება

N

1

შენიშვნა:

საქონლის
დასახელება

2

მახასიათებელი
3

რაოდენობა

ერთეულის
ღირებულება

4

5

მთლიანი
ღირებულება

6

* პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საბოლოო თანხა უნდა იყოს მოცემული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით.
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