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ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“, „სახელმწიფო
შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების და „სახელმწიფო შესყიდვის
ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ შესაბამისად.
1.2 სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის უნდა იყოთ დარეგისტრირებული სისტემაში
მიმწოდებლის სტატუსით. შემდეგ ვალდებული ხართ გაეცნოთ აფიდავიტს და დაეთანხმოთ მას (გაცნობას
და თანხმობას ადასტურებთ სისტემის მეშვეობით). აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა იხ. დანართი #1.
1.3 ამის შემდეგ, მიმწოდებელი ვალდებულია ჯერ წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის
ელექტრონული გარანტია, ხოლო შემდეგ გადაიხადოს ტენდერში მონაწილეობის საფასური.
1.4 სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია უნდა იქნას წარმოდგენილი
სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების 1%–ის ოდენობით.
1.5 ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდის სისტემაში არსებული
ავტომატური საშუალებების გაუმართაობის შემთხვევაში, ყოველ კონკრეტულ ტენდერში, ელექტრონული
გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს სააგენტოსთან შეთანხმებით,
ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთამდე სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის
შესახებ დებულებით გათვალისწინებული პროცედურების გამოყენებით. აღნიშნული ქმედებების
განხორციელების გარეშე თქვენ არ გექნებათ სატენდერო წინადადების წარდგენისა და შესაბამისად, ტენდერში
მონაწილეობის შესაძლებლობა.
1.6 მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ სისტემის მეშვეობით
წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.
1.7 სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისგან და ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.
1.8 ტექნიკური დოკუმენტაცია არის პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული შესყიდვის ობიექტისა
და პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია სატენდერო განცხადებითა
და სატენდერო დოკუმენტაციით, გარდა ადმინისტრაციული ორგანოდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო
მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა.
1.9 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიუთითოთ თქვენი
სატენდერო წინადადების ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის
გათვალისწინებით.
1.10 სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა
ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ და დამატებით 3 რაუნდად.
1.11 ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის გათვალისწინებითა
და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.
1.12 ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასწარ განსაზღვრული მინიმალური ოდენობა,
რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის ველში.
1.13 დამატებითი რაუნდების თითოეულ რაუნდში პრეტენდენტს უფლება აქვს მხოლოდ ერთხელ
შეამციროს წინადადების ფასი, რისთვისაც განესაზღვრება ორი წუთი. დამატებით რაუნდებში მონაწილეობა
სავალდებულო არ არის და პრეტენდენტს უფლება აქვს რაუნდში მონაწილეობა არ მიიღოს და, შესაბამისად,
ძალაში დარჩება მის მიერ ბოლოს დაფიქსირებული ფასი. რაუნდებში მონაწილეობის მიღება გულისხმობს
ზემოთ აღნიშნული პრინციპით ფასის შემცირებას ან მის იგივე ოდენობით დატოვებას.
1.14 დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს, რომლებმაც ძირითად
დროში წარადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში პრეტენდენტის მიერ წინადადების
ფასის წარდგენის რიგითობა განისაზღვრება ძირითად დროში წარდგენილი წინადადების ფასის მიხედვით,
კერძოდ, პირველ რაუნდში ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც ძირითად დროში
ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა, ხოლო ყოველ მომდევნო რაუნდში - კი ის პრეტენდენტი, რომელმაც წინა
რაუნდში ყველაზე
დაბალი ფასი დააფიქსირა. წინადადების თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში, რაუნდში ბოლო
შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც პირველმა დააფიქსირა ასეთი ფასი.
1.15 მას შემდეგ, რაც დასრულდება დამატებითი რაუნდები, სისტემა პრეტენდენტებს აჯგუფებს
სატენდერო წინადადების ფასის მიხედვით. ამის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოწმდება ყველაზე
დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია.
1.16 იმ შემთხვევაში თუ ორი ან მეტი პრეტენდენტის მიერ სისტემაში მითითებულია თანაბარი ფასი, სისტემა
ავტომატურად ანიჭებს უპირატესობას იმ პრეტენდენტს, რომელმაც პირველმა მიუთითა სატენდერო
წინადადების აღნიშნული ფასი
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1.17 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო
განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი მას განუსაზღვრავს არაუმეტეს 3
დღისა ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტებისათვის. დაუშვებელია ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი
დაზუსტება, რომელიც გამოიწვევს სატენდერო წინადადების არსებით ცვლილებას და მოახდენს გავლენას
წინადადების ფასზე.
1.18 თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და
სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს მას ადმინისტრაციული
ორგანოს მიერ გასაცემი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის
მოთხოვნით.
1.19 იმ შემთხვევაში თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა წარმატებით გაირა ყველა ზემოთ
მოყვანილი ეტაპი (არ იქნა დისკვალიფიცირებული), ამ პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, შემსყიდველი დებს
მასთან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას.
1.20 პრედენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში:
ა) პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო
მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების
წარმოდგენისას.
ბ) თუ პრეტენდენტი უარს აცხადებს მის მიერ წარმოდგენილ სატენდერო წინადადებაზე;
გ) თუ საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ან/და საკვალიფიკაციო მონაცემები არ
შეესაბამება (მათ შორის, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ) სატენდერო განცხადებისა და
სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს;
დ) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე ან ვერ წარმოადგენს
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას (ასეთი გარანტიის არსებობის
შემთხვევაში) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადაში;
ე) პრეტენდენტის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების განხორციელებისას.
1.21 ამ პუნქტის 1.20 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს
მიმართოს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე მომდევნო პრეტენდენტს, თუ ამ პრეტენდენტის მიერ
სისტემაში ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო განცხადებასა და სატენდერო
დოკუმენტაციაში მოცემულ მოთხოვნებს.
1.22 ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:
ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრედენდენტის
დისკვალიფიკაციის შემდეგ, მომდევნო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის წინადადების ფასი
ბაზარზე შეცვლილი გარემოებების შედეგად, მნიშვნელოვნად აღემატება დისკვალიფიცირებული
პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ ფასს ან/და ამ შესყიდვის ობიექტის საბაზრო ღირებულებას.
ბ) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის შემთხვევებში ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შესყიდვის
პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი
ობიექტური მიზეზებით,
აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე;
გ) შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ
არის პრეტენდენტებს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის
საფუძველზედაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესყიდვის პროცედურების შეჩერებისას ან შეწყვეტისას
შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან
დაკავშირებული ხარჯები.
1.23 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა
იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა
დაერთოსნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.24 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.25 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული
ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის
მიერ.
1.26 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.27 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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sakvalifikacio moTxovnebi
1. sakvalifikacio monacemebi unda Seicavdes Semdeg cnobebsa da informacias:
1.1 iuridiuli pirisaTvis:
a) cnobas, rom ar xorcieldeba iuridiuli piris reoganizacia an likvidacia (cnoba
warmodegnili unda iqnas sajaro reestris erovnuli saagetodan);
b) cnobas, sajarosamarTlebrivi SezRudvis (yadaRis) ararsebobis Sesaxeb (cnoba
warmodegnili unda iqnas sajaro reestris erovnuli saagetodan);
1.2 fizikuri pirisaTvis:
a) cnobas, saqarTvelos Sss momsaxurebis saagentodan nasamarTleobis Sesaxeb,
romliTac dasturdeba, rom piri ar aris nasamarTlevi.
b) piradobis damadasturebeli dokumentis qseroasli.
1.3 rogorc fizikuri, aseve iuridiuli pirisaTvis:
a) amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiul pirTa
reestridan;
b) cnoba maszed, rom biujetis winaSe ar gaaCnia davalianeba (cnoba finansTa
saministros Semosavlebis samsaxuridan).
SeniSvna (1): pretendentma sakvalifikacio monacemebi (dednis saxiT an
notariulad damowmebuli aslebi) unda warmoadginos Semsyidvel organizaciaSi,
moTxovnidan araumetes 5 (xuTi) samuSao dRisa. zemoT CamoTvlili
sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebis gacemis TariRi ar
unda uswrebdes satendero winadadebebis miRebis dasrulebis TariRs.
2. pretendentis mier sakvalifikacio monacemebis warmodgena Semsyidvel
organizaciaSi xorcieldeba sistemis gamoyenebis gareSe, saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenili formiT. warmoudgenlobis an/da xarvezis mqone
monacemebis warmodgenis SemTxvevaSi, satendero komisia valdebulia moaxdinos am
`pretendentis~ diskvalifikacia.
3. Ppredendentis mier warmosadgeni sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli
dokumentebi saxelmwifo Sesyidvebis erTiani eleqtronuli sistemaSi aitvirTeba
teqnikur dokumentaciasTan erTad.
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Sesasyidi saqonlis dasaxeleba,
dasaxeleba, raodenoba
da miwodebis pirobebi

#

misawodebeli
saqonlis
dasaxeleba

kodi

ganzomilebis
erTeuli

raodenoba

Ffasi

miwodebis
vada

miwodebis
adgili

19.09-23.12

a.i.p. `saCxeris
gaerTianebuli
sabavSvo baRis~
12 ganyofileba

1

Bbrinji

0.3211300

kg.

721

1300

2

wiwibura

0.3211900

Kkg.

217

980

3

xaxvi

0.3221110

kg.

253

460

19.09-23.12

`___________~

4

kartofili

0.3212100

Kkg.

2163

2600

19.09-23.12

`___________~

5

niori

0.3221120

Kkg.

44

440

19.09-23.12

`___________~

6

stafilo

0.3221110

Kkg.

73

120

19.09-23.12

`___________~

7

lobio

0.3221210

Kkg.

433

1605

19.09-23.12

`___________~

8

Warxali

0.3221110

Kkg.

145

235

19.09-23.12

`___________~

9

kombosto

0.3221410

Kkg.

361

365

19.09-23.12

`___________~

19.09-23.12

`___________~

6

teqnikuri pirobebi
3.1 mimwodebelma Semsyidvelis moTxovnisTanave unda warmoadginos saqonlis xarisxis
damadasturebeli serTifikatebi an teqnikuri kontrolis ganxorcielebaze
uflebamosili sainspeqcio samsaxuris mier gacemuli mowmoba da angariSi
ganxorcielebuli teqnikuri kontrolis Sesaxeb.
3.2 misawodebeli saqoneli unda iyos SefuTuli an dafasoebuli, romelic unda
uzrunvelyofdes produqtis xarisxis da usafrTxoebis SenarCunebas.
3.3 kvebis produqtebis Senaxvisas da transportirebisas daculi unda iqnas
sanitaruli wesebisa da normebis moTxovnebi;
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xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

(p r o e q t i)
q. saCxere

`----~ `--------------------~ 2011 weli.

erTis mxriv, a.i.p. `saCxeris gaerTianebuli sabavSvo baRis~ (SemdgomSi
,,Semsyidveli~), misi uflebamosili warmomadgenlis, direqtoris
___________________________saxiT da meores mxriv,
________________________________(SemdgomSi,,mimwodebeli~),
misi uflebamosili warmomadgenlis, ________________________saxiT, saqarTvelos
kanonis
,,saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ da ,,saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebis wesis
Sesaxeb
debulebis~ safuZvelze vdebT winamdebare xelSekrulebas Semdegze:

1. xelSekrulebis sagani
xelSekrulebis sagania a.i.p. `saCxeris gaerTianebuli sabavSvo baRis~ saxsrebiT,
Semsyidvelis mier mimwodeblisagan ____________________ (SemdgomSi ,,Sesyidvis
obieqti~) Sesyidva, gamartivebuli eleqtronuli tenderis saSualebiT, winamdebare
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad.

1.1

2. Sesyidvis obieqti
2.1 xelSekrulebis obieqti mocemulia teqnikur dokumentaciaSi, romelic warmoadgens
winamdebarexelSekrulebis ganuyofel nawils.
3. xelSekrulebis Rirebuleba
3.1 Sesyidvis obieqtis Rirebuleba

(saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili yvela
gadasaxadis, transportirebis da sxv. xarjebis gaTvaliswinebiT) Seadgens ________
(___________________) lars.

4. Sesyidvis obieqtis xarisxi da garantia
4.1 Sesyidvis obieqtis xarisxi unda Seesabamodes teqnikur pirobebiT gaTvaliswinebul
standartebs.

5. Sesyidvis obieqtis miwodebis pirobebi
Sesyidvis obieqtis miwodeba mimwodebelis mier ganxorcieldeba, Semsyidveli
organizaciis mier wardgenili misawodebeli kvebis produqtebis yovelkvireuli
ganacxadis safuZvelze.
5.2 xelSekrulebis Tanaxmad mimwodebeli valdebulia gansazRvrul vadaSi miawodos
kvebis produqtebi qalaqisa da soflebis 12 obieqts.
5.3 Sesyidvis obieqtis miwodebis paralelurad, mimwodebeli valdebulia uzrunvelyos
Tanmxlebi dokumentaciis wardgena SemsyidvelisTvis (sagadasaxado angariS-faqtura an
kanonmdeblobiT daSvebuli sxva dokumenti)
5.1

6. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
6.1 Sesyidvis obieqti CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis aqtis gaformebis
Semdeg.
6.2 xelSekrulebis obieqtis miRebas axorcielebs Semsyidvelisa da mimwodeblis mier
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saamisod uflebamosili warmomadgenlebi, romlebic Sesyidvis obieqtis miRebis
Sedegebis mixedeviT aformeben miReba-Cabarebis aqts.
6.3 miReba-Cabareba moxdeba a.i.p. `saCxeris gaerTianebuli sabavSvo baRis~
ganyofilebebSi adgilze.
7. angariSsworebis forma da wesi
angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba unaRdo agariSsworebiT,
mimwodeblis angariSze Tanxis gadaricxvis gziT.
7.2 angariSsworebas Semsyidveli ganaxorcielebs faqtobrivad miRebuli Sesyidvis
obieqtis raodenobis gaTvaliswinebiT Sesabamisi sasaqonlo zednadebisa (an
kanonmdeblobiT daSvebuli sxva dokumenti) da miReba-Cabarebis aqtis wardgenidan 10
(aTi) samuSao dRis ganmavlobaSi.
7.1

8. mxareTa ufleba-movaleobani
8.1 Semsyidveli valdebulia:
8.1.1 uzrunvelyos misTvis gadacemuli

Sesyidvis obieqtis Sesabamisi anazRaurebis
gadaxda
mimwodeblisaTvis winamdebare xelSekrulebis pirobaTa sruli dacviT;
8.1.2 Sesyidvis obieqtis miwodebisTanave, gaaformos miReba-Cabarebis aqti.
8.2 Semsyidveli uflebamosilia:
uflebamosilia
8.2.1 mimwodeblisgan moiTxovos uflebrivad

da nivTobrivad unaklo obieqti
xelSekrulebiT dadgenili odenobiTa da vadaSi miReba;
8.2.2 mimwodeblis mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobaTa Seusruleblobis
SemTxvevaSi Sewyvitos xelSekruleba;
8.2.3 TviT an mowveuli eqspertebis meSveobiT ganaxorcielos mimwodeblis
mier gadacemuli Sesyidvis obieqtis xarisxis Semowmeba;
8.2.4 mimwodeblisgan moiTxovos Sesyidvis obieqtis gadacemis Sesaxeb dadgenili
formis
miReba-Cabarebis aqtis gaformeba.
8.3
8.3 mimwodebeli valdebulia:
valdebulia:
8.3.1 xelSekrulebiT dadgenil vadaSi

xelSekrulebiT dadgenili odenobiT,
RirebulebiTa da moTxovnis Sesabamisad miawodos uflebrivad da nivTobrivad
unaklo Sesyidvis obieqti;
8.3.2 xelSekrulebis moqmedebis periodSi Semsyidvels warudginos Sesyidvis obieqtTan
dakavSirebiT nebismieri saxis informacia da dokumentebi;
8.3.3 sakuTari xarjebiT uzrunvelyos Semsyidvelis mier gamovlenili Sesyidvis
obieqtis
mdgomareobasTan dakavSirebuli yvela naklis aRmofxvra;
8.3.4 Sesyidvis obieqtis miwodebasTan dakavSirebiT moTxovnis SemTxvevaSi warudginos
Semsyidvels miwodebuli Sesyidvis obieqtis Sesaxeb Sesabamisi pirveladi
dokumentaciis
aslebi da angariSi;
8.3.5 dauyovnebliv acnobos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
valdebulebebis
Sesrulebis SeuZleblobisa an/da xelisSemSlel dabrkolebaTa Sesaxeb;.
8.4 mimwodebeli uflebamosilia:
8.4.1 Semsyidvelisgan moiTxovos am xelSekrulebiT

gaTvaliswinebuli valdebulebebis

srulad da droulad Sesruleba.

9. uflebebis gadacema
9.1

mimwidebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad

an
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nawilobriv gadasces mesame pirs xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli uflebamovaleobani
.
10. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
winamdebare xelSekrulebis pirobebis, maT Soris, fasis Secvla dauSvebelia, Tu am
cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis saerTo Rirebuleba an uaresdeba
xelSekrulebis pirobebi SemsyidvelisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis
398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis pirobebis gadasinjva
xdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

9.1

11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad Secvalos
xelSekrulebis pirobebi.
11.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia
werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia. amave dros Semsyidveli
ar aris valdebuli warudginos mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan
dakavSirebiT, romlebis gamoc warmoiSva xelSekrulebis pirobebis Secvlis
aucilebloba.
11.3 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis
danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad
11.1

12. Setyobineba
nebismieri Setyobineba, mxaris mier xelSekrulebis Sesabamisad, gaegzavneba meore
mxares werilobiTi saxiT, xelSekrulebaSi miTiTebul meore mxaris misamarTze.
12.2 Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
12.1

13. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
xelSekrulebis Serulebis procesSi mxareTa winaSe warmoSobili dabrkolebis
gamo nakisri valdebulebebis ver an arajerovnad Seusruleblobis safrTxis Sesaxeb,
mxare valdebulia werilobiT acnobos meore mxares Seferxebis faqtis, misi SesaZlo
xangZlivobis da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. xolo Setyobinebis mimRebi mxare ki
aseve dauyovnebliv acnobebs Tavis gadawyvetilebas aRniSnul garemoebebTan
dakavSirebiT.
13.2 im SemTxvevaSi Tuki xelSekrulebis pirobebis Seferxebis gamo mxareebi
SeTanmxdebian xelSekrulebis moqmedebis vadis gagrZelebaze, es gadawyvetileba unda
gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebebis Setanis gziT.
13.1

14. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
14.1 mimwodeblis mier xelSekrulebiT damtkicebuli pirobebis darRvevisaTvis jarimis
saxiT mimwodebeli valdebulia gadaixados saxelSekrulebo Rirebulebis 0,1 %-s,
yovel gadacilebul dReze.
14.2 sajarimo Tanxis gadaxda unda moxdes valdebulebis Seusruleblobis momentidan
erTi Tvis vadaSi.
14.3 sajarimo Tanxis gadaxda ar aTavisuflebs mxareebs nakisri valdebulebebis
Sesrulebisagan.

10

15. xelSekrulebis moqmedebis Sewyveta
erT-erTi mxaris mier nakisr valdebulebaTa Seusruleblobis gamo meore mxare,
uflebamosilia calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis sruli an calkeuli pirobebis
moqmedeba.
15.2 xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb mxares ecnobeba werilobiT xelSekrulebis (an
misi nawilis) Sewyvetamde 2 (ori) kviriT adre mainc, amasTan, unda mieTiTos miRebuli
gadawyvetilebis safuZveli da misi amoqmedebis TariRi.
15.3 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta, ar aTavisuflebs
mxareebs danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
15.1

16. fors - maJori
mxareebi ar arian pasuxismgebelni TavianTi valdebulebebis srul an nawilobriv
Seusruleblobaze, Tu es Seusrulebloba gamowveulia iseTi garemoebebiT, rogoricaa
wyaldidoba, xanZari, miwisZvra da sxva stiqiuri movlenebi, agreTve omebi da saomari
moqmedebebi, Tu isini uSualo zemoqmedebas axdenen xelSekrulebis Sesrulebaze.
xelSekrulebis Sesrulebis vada gadaiwevs Sesabamisi droiT, garemoebaTa dasrulebis
Semdeg.
16.2 Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis
pirobebi gagrZeldeba sam Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton
xelSekrulebis moqmedeba, kompesaciis uflebis moTxovnis gareSe.
16.3 mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoruli garemoeba dauyonebliv acnobebs amis
Sesaxeb meore mxares.
16.1

17. davebis gadawyvetis wesi
17.1 xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an azrTa
sxvadasxvaoba SesaZlebelia gadawyvetil iqnas orive mxaris erToblivi molaparakebis
safuZvelze.
17.2 SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi mimarTaven sasamarTlos
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

18. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi
Semsyidvels an mis mier Seqmnil inspeqtirebis komisias ufleba aqvT
xelSekrulebis nebismier etapze ganaxorcielos kontroli mimwodeblis mier nakisri
valdebulebebis Sesrulebaze.
18.2 inspeqtireba ganxorcieldeba warmoqmnili saWiroebidan gamomdinare.
18.3 Semsyidveli uflebamosilia ganaxorcielos xelSekrulebiT nakisr valdebulebaTa
Sesrulebis, agreTve miRebuli Sesyidvis obieqtis xarisxis, raodenobis, Senaxvis da
miwodebis vadebis kontroli.
18.4 mimwodebeli valdebulia Sesyidvis obieqtis miwodebis ganxorcielebis dros
inspeqtirebis jgufs Semowmebis proceSi aRmouCinos xelSewyoba, ar Seuqmnas
xelisSemSleli pirobebi da warudginos Sesyidvis obieqtis miwodebasTan
dakavSirebiT nebismieri saxis informacia da dokumentebi.
18.1

19. daskvniTi debulebani
mxareebi valdebulni arian daicvan erToblivi saqmianobis Sedegad maTTvis
cnobili meore mxaris konfidencialuri informacia.
19.2 xelSekrulebis mxareebs ara aqvT ufleba gaakeTon gancxadeba, meore mxaris mier
xelSekrulebis ver an ar Sesrulebis, misi Sesrulebisas darRvevebis Sesaxeb da a.S.
Tu winaswar ar moxdeba Sesabamisi sakiTxis erToblivi Seswavla da Sesabamisi
faqtebis dadastureba.
19.1
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19.3 xelSekrulebis debulebebSi cvlilebebis an damatebebis Setana SesaZlebelia
mxolod mxareTa Soris SeTanxmebis werilobiTi gaformebis Sedegad.
19.4 xelSekruleba ZalaSi Sedis misi xelmoweris momentidan da moqmedebs 2011 wlis 15
ivlisamde.
19.5 winamdebare xelSekruleba Sedgenilia 2 (ori) Tanabaruflebiani Zalis mqone
egzemplarad, 1 (erTi) egzemplari inaxeba SemsyidvelTan, xolo 1 (erTi) egzemplari
gadaecema mimwodebels.

20. mxareTa misamarTebi, sabanko rekvizitebi da xelmowerebi

Semsyidveli:
mimwodebeli:
a.i.p. `saCxeris gaerTianebuli sabavSvo baRi~
_____________________________
saidentifikacio kodi: 239396346
_____________________________
mis: q. saCxere Tavisuflebis q.#4
______________________________
sabanko rekvizitebi: s.s. liberTi bankis
______________________________
saCxeris filiali
______________________________
bankis kodi: 220101467
______________________________
angariSis nomeri: GE02LB0115124621690000
______________________________

a.i.p. `saCxeris gaerTianebuli sabavSvo baRis~
________________
direqtori: __________________________

xelmowera:
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სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია
1. pretendents ufleba aqvs warmoadginos mxolod erTi satendero winadadeba.
2. Semsyidveli organizaciis mier pretendentTa satendero winadadebis
wardgenis alternatiuli wesi ar ganixileba.
3. satendero winadadebaSi saerTo da erTeulis fasi gamosaxuli unda iyos
larebSi, danarTi #2-is Sesabamisad (saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
yvela gadasaxadis, transportirebis da sxv. xarjebis gaTvaliswinebiT).
4. satendero winadadeba, agreTve am winadadebasTan dakavSirebuli
Semsyidvelsa da pretendents Soris gacvlili mTeli korespondecia
warmodgenil unda iqnas qarTul enaze.

satendero komisiis aparatis im wevris vinaoba da sakontaqto informacia,
romelsac ufleba aqvs gasces informacia da ganmartebebi Sesyidvis
procedurebis Sesaxeb
1. damatebiTi informacia dainteresebul pirebs SeuZliaT miiRon Semdegi
pirisagan:
Marina yavelaSvili - satendero aparatis wevri. misamarTze: q. saCxere,
Tavisuflebis q. #4, III sarTuli a.i.p. `saCxeris gaerTianebuli sabavSvo baRi~
tel: 8 435 22 10 79; 5 99 37 87 02;

13

danarTi #1

a f i d a v i t i
satendero winadadebis damoukideblad gansazRvris Taobaze
me, qvemoT xelmomweri: ___________________________________________________
(saxeli, gvari, p/n)
_________________________________________________________________ saxeliT,
(pretendentis dasaxeleba, saidentifikacio nomeri)
warvudgen ra satendero winadadebas ______________________________________
________________________________________________________________________
(Semsyidveli organizacia da satendero komisiis dasaxeleba)
mis mier ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(tenderis gamocxadebis TariRi da Sesyidvis obieqti)
Sesyidvis mizniT gamocxadebul tenderSi monawilebis misaRebad, vadastureb, rom
Cems mierwarmodgenili satendero winadadeba SemuSavebulia konkurentisagan
damoukideblad, aseve vadastureb, rom:
1. CemTvis cnobilia, rom satendero winadadeba diskvalificirebul iqneba, Tu
aRmoCnda, rom afidavitSi mocemuli informacia aris yalbi an/da cru;
2. uflebamosili var pretendentis mier xeli movawero am afidavits da warvadgino
es satendero winadadeba;
3. nebismieri piri, romlis xelmowerac dafiqsirebulia satendero winadadebaze
Sesabamisad uflebamosilia pretendentis mier;
4. CemTvis cnobilia, rom termini `konkurenti~ afidavitis miznebidan gamomdinare
gulisxmobs nebismier pirs, romelic SesaZlebelia iyos pretendenti an/da waradginos
satendero winadadeba am tenderSi;
5. materialuri gamorCenis an upiratesobis miRebis mizniT pretendentsa da konkurents Soris
ar warmoebula konsultacia, komunikacia, SeTanxmeba an molaparakeba შemdeg sakiTxebTan
dakavSirebiT:
a) satendero winadadebis fasi;
b) satendero winadadebis fasis gamoTvlis meTodi, koeficienti an formula;
g) satendero winadadebis wardgena an wardgenisgan Tavis Sekaveba;
d) iseTi satendero winadadebis ganzrax wardgena, romelic ar akmayofilebs gamocxadebuli
tenderis pirobebs;
e) Sesyidvis obieqtis xarisxi, moculoba, teqnikuri pirobebi an miwodebis detalebi,
romelTac exeba satendero winadadeba;
6. satendero winadadebis pirobebi pretendents winaswari ganzraxviT, pirdapir an
arapirdapir, ar gaumJRavnebia an/da ar gaumJRavnebs konkurents satendero winadadebis
gansajaroebis momentamde.
gavecani am afidavitis Sinaarss da vadastureb warmodgenili informaciis utyuarobas
(pretendentis rekvizitebi)
(pretendentis uflebamosili warmomadgenlis saxeli, gvari da xelmowera)
__________________________________________________________________
(TariRi)
saxelmwifo Sesyidvebis miznebisaTvis afidaviti warmoadgens satendero winadadebis
damoukideblad
gansazRvris Taobaze
werilobiT dokuments, romlis xelmomweri pretendentis saxeliT adasturebs dokumentSi
miTiTebul
informaciisa da
garemoebebis utyuarobas da saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT pasuxs agebs
aRniSnuli
informaciisa da garemoebebis
utyuarobaze. afidavitiT gansazRvruli pirobebis darRveva iwvevs sisxlis-samarTlebriv
pasuxismgeblobas, saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 1951 muxlis Sesabamisad.
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danarTi #2

a.i.p. `saCxeris gaerTianebuli sabavSvo baRis~
ganyofilebebis misamarTebi

#

dasaxeleba

misamarTi

1

saCxeris #1 ganyofileba

q. saCxere, gorgaslis q. #6

2

saCxeris #2 ganyofileba

q. saCxere, durmiSiZis q. #54

3

saCxeris #3 ganyofileba

q. saCxere, rusTavelis q. #111

4

ak. wereTlis ganyofileba

q. saCxere, Tamar mefis q. #1

5

sof. sxvitoris ganyofileba

sof. sxvitori

6

sof. sarekis ganyofileba

sof. sareki

7

sof. sairxis ganyofileba

sof. sairxe

8

sof. savanis ganyofileba

sof. savane

9

sof. merjevis ganyofileba

sof. merjevi

10

sof. Cixis ganyofileba

sof. Cixa

11

sof. argveTis ganyofileba

sof. argveTi

12

sof. Walis ganyofileba

sof. Wala
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danarTi #3

Ffasebis cxrili
(pretendentma unda warmoadginos fasebis cxrili Semdegi formis mixedviT)

#

saqonlis dasaxeleba

raodenoba
kg.

saerTo fasi

1

Bbrinji

721

1300

2

wiwibura

217

980

3

xaxvi

253

460

4

kartofili

2163

2600

5

niori

44

440

6

stafilo

73

120

7

lobio

433

1605

8

Warxali

145

235

9

kombosto

361

365

SeniSvna(1): gamarjvebul pretendents damatebiT moeTxoveba mis mier dafiqsirebuli
saboloo fasis Sesabamisi ganfaseba, zemoT naCvenebi formis Sesabamisad, moTxovnidan
araumetes 5 (xuTi) samuSao dReSi.

pretendentma aseve unda warmoadginos:
1.
2.
3.

rekvizitebi (misamarTi, telefoni, faqsi, sabanko rekvizitebi da sxva);
informacia angariSsworebis pirobebis Sesaxeb;
informacia materialur-teqnikuri bazis Sesaxeb.
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