,,დამტკიცებულია“
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
სატენდერო კომისიის 2016 წლის
20 იანვრის სხდომის N1 ოქმით

უსადენო კავშირით (ინტერნეტით) მონაცემთა გადაცემის მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვის
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
სატენდერო დოკუმენტაცია
CPV კოდი - 72400000

ინტერნეტმომსახურებები
წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 121 მუხლის, „გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე

ქ. ბათუმი
2016 წელი

სარჩევი:

1

ტექნიკური და სხვა პირობები –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3

2

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი––––––––––––

5

3

დამატებითი ინფორმაცია––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10

4

დანართი N1 რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი ––––––––––––

11

5

დანართი N2 ფასების ცხრილი და მომსახურების მიწოდების ვადები -––--
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1. ტექნიკური და სხვა პირობები
1.1.პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული სატენდერო
წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
ა) რეკვიზიტები და სატენდერო წინადადების ფასი დანართი №1–ის მიხედვით;
ბ) ფასების ცხრილი და მომსახურების მიწოდების ვადები დანართი №2 – ის მიხედვით;
გ) ინფორმაცია შემოთავაზებული გასაწევი მომსახურების შესახებ 1.2. პუნქტის შესაბამისად;
დ) ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ.
1.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:
1.2.1 პრეტენდენტი 1.2.2. პუნქტით განსაზრვრული ვადის დადგომიდან 2016 წლის 31
დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში შემსყიდველს უზრუნველყოფს 5 ტერმინალზე,
თითოეულზე 50 გბ თვეში 250 გბ მოცულობის უსადენო კავშირით (ინტერნეტით)
მონაცემთა გადაცემის მომსახურებას დანართი N2-ის შესაბამისად.
1.2.2. პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში დროებით სარგებლობაში, უსასყიდლოდ
გადასცეს შემსყიდველს 5 ცალი მობილურ სატელეფონო ქსელში ჩართულ მდგომარეობაში
მყოფი ტერმინალი.
1.2.3. პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს ტერმინალის საშუალებით უსადენო
კავშირით მონაცემთა გადაცემა არანაკლებ 2.1 მბ/წმ სიჩქარით, დაფარვის ზონა აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
1.2.4. ტერმინალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს WI-FI ფუნქციით, LAN/WLAN საკომუნიკაციო პორტებით და ინტერნეტის მიწოდების წერტილებზე სტატიკური (როგორც
შიდა ასევე გლობალური) IP მისამართების გამოყოფა.
1.2.5. ტერმინალის გადაცემისას მხარეებს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი,
სადაც სულ მცირე აღინიშნება ტერმინალის მოდელი, რაოდენობა და მობილური
სატელეფონო ნომერი, რომელიც დამონტაჟდება აღნიშნულ ტერმინალ(ებ)ში;
1.2.4 მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით პრეტენდენტი დაადასტურებს, რომ:
I) შემსყიდველს გადაეცა ტერმინალი და სხვა ტექნიკური საშუალებები (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) ნივთობრივად უნაკლო მდგომარეობაში;
II) შემსყიდველთან დამონტაჟდა ტერმინალი და ის გამართულად მუშაობს;
III) შემსყიდველს ჩაუტარდა ტერმინალის სათანადო გამოყენების (ექსპლუატაციის)
ინსტრუქტაჟი და ტერმინალის სათანადო გამოყენების (ექსპლუატაციის) წესები.
1.2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ლიმიტის კონტროლი, შესაბამის
ნომერზე თვის ლიმიტის ამოწურვის შემთხვევაში შემსყიდველი არ ანაზღაურებს
მომსახურების ღირებულებას.
1.2.7. ტექნიკურ მხარდაჭერას (უკაბელო იინტერნეტმომსახურება) მიმწოდებელი უზრუნველყოფს კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში.
1.3. მიწოდების ვადები:
უსადენო კავშირით მონაცემთა გადაცემის (ინტერნეტით) მომსახურების გაწევის
სავალდებულო ვადაა: 1 თებერვლიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
1.4. ანგარიშსწორების პირობები:
1.4.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
1.4.2. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად მოწოდებულ მომსახურებაზე ანგარიშ3

ფაქტურის წარდგენის და მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15
(თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში.
1.4.3. გამომდინარე იქიდან, რომ სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იქნას
დღგ-ს გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არ იქნება დღგ-ს გადამხდელი, ანგარიშსწორებისას გადასახდელი თანხა შემცირდება დღგ-ს თანხის ოდენობით.
1.5. დამატებითი მოთხოვნები
1.5.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში –
სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედ დასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.5.2. პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო
წინადადება.
1.5.3. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს
ყველა ხარჯის გათვალისწინებით, როგორიცაა საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი გადასახადები, თუ მოსაკრებლები (მათ შორის - დღგ).
1.5.4. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულ ის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია
მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.
1.5.5. ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის
გარანტია (ელექტრონული გარანტია) სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო
ღირებულების 1%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მინიმუმ 120
კალენდარული დღით, ტენდერისათვის სტატუსის – „წინადადების მიღება დაწყებულია“
მინიჭების ეტაპიდან.
1.5.6. გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ ვაჭრობის შედეგად სისტემაში შესყიდვის
ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე 20 %–ზე მეტით დაბალი საბოლოო ფასის დაფიქსირების შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შესაბამისად, მიმწოდებელმა
უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით), ან/და სხვა მსგავსი დოკუმენტაციით.
1.5.7. გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით ყველა დოკუმენტი
ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე არსებობის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას როგორც
უცხოენოვანი დოკუმენტი, ასევე მას უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.
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2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
ხელშეკრულება N
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება
განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმების დროს
ქ. ბათუმი
2016 წელი
ერთის მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნობის სამინისტრო
(შემდგომში ,,შემსყიდველი”) წარმოდგენილი მინისტრის ზაურ ფუტკარაძის სახით და
მეორეს მხრივ, –––––––––––––––––– (შემდგომში ,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი ––––
– ––– სახით, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე–3 მუხლის
პირველი პუნქტის ,,რ“ ქვეპუნქტის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო
წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის (SPA------) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
1.1.„ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“)
შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება,
რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2.„ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს
შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული
და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5.„მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6.„მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული
ხელშეკრულების საგანი.
1.7.„ფასების ცხრილი“ – მიმწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „ფასების ცხრილი“.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. ხელშეკრულების საგანია მიმწოდებლის მიერ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
სამინისტროსათვის 5 (ხუთი) ცალ ტერმინალზე (შემდგომში ტერმინალი), თითოეულზე 50
გბ სულ 250 გბ მოცულობის უსადენო კავშირით (ინტერნეტით) მონაცემთა გადაცემის
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა, (CPV–72400000 - ინტერნეტმომსახურებები) შესყიდვა.
2.2. შესყიდვის ობიექტის მოცულობა, რაოდენობა, ერთეულის ფასი და მიწოდების
ვადა განსაზღვრულია დანართი N 2 – ის მიხედვით.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ––––––––––––––––––––––ლარს.
3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, რომელთა გადახ5

დაზეც პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
3.3. გამომდინარე იქიდან, რომ სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იქნას
დღგ-ს გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არ იქნება დღგ-ს გადამხდელი, ანგარიშსწორებისას გადასახდელი თანხა შემცირდება დღგ-ს თანხის ოდენობით.
4. მომსახურების გაწევის ვადები
მომსახურების გაწევის სავალდებულო ვადა: 2016 წლის 01 თებერვალი 2016 წლის 31
დეკემბრის ჩათვლით.
5. მხარეთა ვალდებულებები
5.1 პრეტენდენტი 5.2. პუნქტით განსაზრვრული ვადის დადგომიდან 2016 წლის 31
დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში შემსყიდველს უზრუნველყოფს 5 ტერმინალზე,
თითოეულზე 50 გბ სულ 250 გბ მოცულობის უსადენო კავშირით (ინტერნეტით) მონაცემთა
გადაცემის მომსახურებას დანართი N2-ის შესაბამისად.
5.2. პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში დროებით სარგებლობაში, უსასყიდლოდ
გადასცეს შემსყიდველს 5 ცალი მობილურ სატელეფონო ქსელში ჩართულ მდგომარეობაში
მყოფი ტერმინალი.
5.3. პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს ტერმინალის საშუალებით უსადენო
კავშირით მონაცემთა გადაცემა არანაკლებ --- მბ/წმ სიჩქარით, დაფარვის ზონა აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკის ყველა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
5.4. ტერმინალი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს WI-FI ფუნქციით, LAN/WLAN საკომუნიკაციო პორტებით და ინტერნეტის მიწოდების წერტილებზე სტატიკური (როგორც შიდა
ასევე გლობალური) IP მისამართების გამოყოფა.
5.5. ტერმინალის გადაცემისას მხარეებს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი,
სადაც სულ მცირე აღინიშნება ტერმინალის მოდელი, რაოდენობა და მობილური
სატელეფონო ნომერი, რომელიც დამონტაჟდება აღნიშნულ ტერმინალ(ებ)ში;
5.6 მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით პრეტენდენტი დაადასტურებს, რომ:
I) შემსყიდველს გადაეცა ტერმინალი და სხვა ტექნიკური საშუალებები (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) ნივთობრივად უნაკლო მდგომარეობაში;
II) შემსყიდველთან დამონტაჟდა ტერმინალი და ის გამართულად მუშაობს;
III) შემსყიდველს ჩაუტარდა ტერმინალის სათანადო გამოყენების (ექსპლუატაციის)
ინსტრუქტაჟი და ტერმინალის სათანადო გამოყენების (ექსპლუატაციის) წესები.
5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ლიმიტის კონტროლი, შესაბამის
ნომერზე თვის ლიმიტის ამოწურვის შემთხვევაში შემსყიდველი არ ანაზღაურებს
მომსახურების ღირებულებას.
5.8. ტექნიკურ მხარდაჭერას (უკაბელო იინტერნეტმომსახურება) მიმწოდებელი უზრუნველყოფს კვირაში 7 დღე 24 საათის განმავლობაში.
5.9. მიმწოდებელი არ არის პასუხისმგებელი მომსახურების ხარისხზე შესმყიდველის
მიერ ტერმინალის ადგილმდებარეობის თვითნებურად შეცვლის შემთხვევაში;
5.10. შესმყიდველს ეკრძალება ტერმინალის ადგილმდებარეობის თვითნებურად
შეცვლა;
5.11. შესმყიდველს ეკრძალება ტერმინალში დამონტაჟებული სიმ-ბარათი გამოიყენოს
სატელეფონო საუბრის განსახორციელებლად;
5.12. იმ შემთხვევაში, თუ შესმყიდველი განიზრახავს შეცვალოს ტერმინალის პირვანდელი ადგილმდებარეობა, იგი ვალდებულია წერილობით აცნობოს ამის შესახებ მიმწოდებელს, ხოლო მიმწოდებელი, თავის მხრივ, ვალდებულია ასეთი შეტყობინების მიღებიდან 3
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(სამი) სამუშაო დღის ვადაში მოახდინოს სათანადო რეაგირება და მისცეს შესმყიდველს
დასტური ტერმინალის ახალ ადგილზე გადატანისათვის, თუ ეს ადგილი უზრუნველყოფს
მომსახურების დადგენილი ხარისხით მიღების შესაძლებლობას;
5.13. შემსყიდველი იღებს სრულ მატერიალურ პასუხისმგებლობას მიმწოდებლის
წინაშე, ამ უკანასკნელის მიერ მისთვის გადაცემულ ტერმინალზე, ასევე სხვა ტექნიკურ
საშუალებებზე, რომლის/რომელთა დამონტაჟებაც განხორციელდა მიღება-ჩაბარების აქტის
საფუძველზე;
5.14. შესმყიდველი ვალდებულია ტერმინალის დაზიანების ან მწყობრიდან გამოსვლის
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეატყობინოს ამის შესახებ მიმწოდებელს;
5.15. შესმყიდველი ვალდებულია არ გაასხვისოს, არ გააქირაოს, არ გააჩუქოს და/ან
უფლებრივად არ დატვირთოს ამ ხელშეკრულებით/დანართით მისთვის დროებით
სარგებლობაში გადაცემული ტერმინალი;
5.16. შესმყიდველი უფლებამოსილია წერილობით 30 (ოცდაათი) დღით ადრე
შეატყობინოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესახებ.
ყოველგვარი გაუგებრობის გამოსარიცხად, ხელშეკრულება შეწყვეტილად ჩაითვლება
შესმყიდველი მიერ შეტყობინების მიმწოდებლისათვის დადგენილი წესით ჩაბარებიდან 30ე (ოცდამეათე) დღიდან.
5.17. ნებისმიერი მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტიდან 2 (ორი) კალენდარული
დღის განმავლობაში შესმყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს მუშა
მდგომარეობაში მყოფი ტერმინალი (ნორმალური ცვეთის გათვალისწინებით), ყველა
თანმხლები დოკუმენტაცისა და აქსესუარის ჩათვლით;
5.18. მხარეთა შეთანხმებით, მათ შორის შეტყობინება ხორციელდება ელექტრონულად,
კერძოდ, შეტყობინება გადაცემულად ითვლება, თუ იგი განხორციელებულია შემსყიდველის ელ. ფოსტის მეშვეობით მიმწოდებლის ელ. ფოსტის მისამართზე.
6. ანგარიშსწორების პირობები
6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში.
6.2. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად მოწოდებულ მომსახურებაზე ანგარიშფაქტურის წარდგენის და მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15
(თხუთმეტი) სამუშაო დღის ვადაში.
6.3. მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე,
შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს სააბონენტო გადასახადს დანართი N2-ის
შესაბამისად.
7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე
განახორციელოს ტექნიკური კონტროლი.
7.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი
კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო
პირობებით.
7.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული
ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
7.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ------------------------------.
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8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
8.1. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ ანგარიშფაქტურის
წარდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
8.2. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლი არ იქნება დღგ-ს გადამხდელი, საბოლოო შემოწმების, მიღება-ჩაბარების აქტი და სასაქონლო ზედნადები გაფორმდება დღგ-ს გამოკლებით.
8.3. შესყიდვის ობიექტის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი
დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
8.4. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს
მიმწოდბელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული მომსახურების ოდენობისა და
წუნდების მიზეზის მითითებით.
8.5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირია
------------------------------.
9. გარანტა
მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მოწოდებული მომსახურება იქნება
ხარისხიანი, საერთაშორისო სტანდარტებისა და ტენდერის ტექნიკურ დავალებაში
მითითებული
მოთხოვნების
სრულ
შესაბამისობაში,
წინააღმდეგ
შემთხვევაში
მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას ყველა ნაკლი.
10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
10.1. თუ მიმწოდებელის მიერ დარღვეული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიწოდების ვადები, მაშინ მას ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა მოუწოდებელი
მომსახურეობის ღირებულების 0.5 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
10.2. ხელშეკრულების 10.1. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს
გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
10.3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების მიმწოდებლის
მიერ შეუსრულებლობის გამო, შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად
შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების
ღირებულების 5 (ხუთი) %-ის ოდენობით.
10.4. მიმწოდებელი ვალდებულია დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა პირგასამტეხლოს დარიცხვის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის
ვადაში ჩარიცხოს შეტყობინებაში მითითებულ ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე და
წარუდგინოს შემსყიდველს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო
დავალების დედანი ან ბანკის მიერ დამოწმებული ასლი).
11. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია
მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
11.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა, დაუშვებელია თუ ამ
ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება
ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების
გადასინჯვა განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
11.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს
გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
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11.4. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო
12.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება,
მიმწოდებლისთვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის შესახებ წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ
გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი საქონელი ან მისი ნაწილი;
ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.
12.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს
მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
12.3. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის
შესახებ აგრეთვე:
ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზის
გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ბ) თუ მისთვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი
დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდა;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
13. დაუძლეველი ძალა
13.1. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება
დაუძლეველი ძალის დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების
გამოყენებას.
13.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ,,დაუძლეველი ძალა” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და
რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება
გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს
დაწესებით, გაფიცვებით, სახალხო მღელვარებებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით, საქართველოს ან/და მესამე სახელმწიფოების ან/და სხვა მესამე პირების მიერ
პოლიტიკური ან/და სხვა სახის გადაწყვეტილებით, რომლითაც პირდაპირ თუ ირიბად იზღუდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობა და სხვა.
13.3. დაუძლეველი ძალა დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ,
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და
მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე
მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და
შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან დაუძლეველი ძალის გარემოებების ზეგავლენისაგან.
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14. უფლებების გადაცემა
მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც
მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებები მესამე მხარეს.
15. გადასახადები და დაბეგვრა
15.1. უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მისაწოდებელი მომსახურების
მიწოდებასტან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებელების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
15.2. ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ
ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება
ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და
მოქმედებს 2017 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.
18. სხვა პირობები
ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი
მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული
ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

19. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები
„შემსყიდველი”
„მიმწოდებელი”
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
-------------------------------------------სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
------------------------------------------ქ. ბათუმი, აკ. მამია კომახიძის ქ. N 119
საიდენტიფიკაციო კოდი:
საიდენტიფიკაციო კოდი: 245428265
ანგარიშის N
მიმღები ბანკი:
ბანკის კოდი:

ზაურ ფუტკარაძე
მინისტრი
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3. დამატებითი ინფორმაცია :
სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია ქ. ბათუმი, მ. კომახიძის ქუჩა N119, მე–5 სართული. საკონტაქტო პირი: სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების უფროსი თემურ
ბოლქვაძე ტელ: 599 89-89-36; (422) 24-78-49. temurbolkvadze@gmail.com მთ. სპეციალისტი
თამილა ჩხარტიშვილი (422) 24-78-49.

.
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დანართი N1

რეკვიზიტები და სატენდერო წინადადების ფასი
1. პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
2. ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
3. პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი:
4. პრეტენდენტის ფაქტიური მისამართი:
5. საიდენტიფიკაციო კოდი:
6. პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
7. ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
8. მომსახურე ბანკის დასახელება:
9. ბანკის კოდი:
10. ანგარიშის ნომერი:
11. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული
სატენდერო წინადადების ფასი:

პრეტენდენტის ხელმოწერა ____________________ ბ.ა.
თარიღი _____________________

შინიშვნა: მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ
სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი ან/და
ბეჭედდასმული.
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დანართი N2

ფასების ცხრილი და მომსახურების მიწოდების ვადები
პრეტენდენტის დასახელება ____________________________

N

1

მომსახურების დასახე
ლება

უსადენო კავშირით
(ინტერნეტით)
მონაცემთა გადაცემის
მომსახურება

მომსახუ
რების
თვეთა
რაოდენ
ობა

11

ტერმინა
ლის
რაოდენ
ობა
(ცალი)

5

ინტერნეტ
ტრაფიკის მოცულობა
(თვე)

250 გბ

ჯამი
(ლარი)

მიწოდების
ვადა

2016 წლის 01
თებერვლიდ
ან 2016 წლის
31
დეკემბრის
ჩათვლით.

სულ:

პრეტენდენტის ხელმოწერა ______________________ ბ.ა.
თარიღი______________________

(*) დღგ-ს გადამხდელის შემთხვევაში სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს
დღგ-ს გათვალისწინებით.
(**)გამომდინარე იქიდან, რომ სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იქნას დღგ-ს გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არ იქნება დღგ-ს გადამხდელი,
ანგარიშსწორებისას გადასახდელი თანხა შემცირდება დღგ-ს თანხის ოდენობით.
(***)გამარჯვებულ პირს დამატებით მოეთხოვება მის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასის
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისი სატენდერო წინადადებისა და ფასების ცხრილის
განფასება.

13

