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ტექნიკური დავალება
1. შესასყიდი საქონლის დასახელება და რაოდენობა: ავეჯის შესყიდვა. შესასყიდი საქონლის
ფასების ცხრილი მოცემულია დანართი #1 სახით.
2. მიწოდების ადგილი და ვადა: საქონელი მოწოდებული
უნდა იქნას მარნეულის
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში. საქონელი მოწოდებულ უნდა იქნას
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 დღის განმავლობაში .
3. სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა მოიცავდეს ტენდერით გათვალისწინებული
საქონლის
სრულყოფილად
მოწოდებასთან
დაკავშირებულ
ყველა
ხარჯსა
და
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო
წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.
სატენდერო წინადადების ღირებულება გაანგარიშებული უნდა იქნას სატენდერო
წინადადების დანართის #1–ის შესაბამისად.
4. მონაწილის რეკვიზიტები: მისამართი (რეგისტრაციის და ფაქტიური), ტელეფონი, ფაქსი,
საბანკო რეკვიზიტები;
5. სატენდერო წინადადების ხელის მომწერისთვის გაცემული მინდობილობა (დაურთეთ
საჭიროებისამებრ).
6. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს წერილობითი დასტური საგარანტიო ვადის
შესახებ.
7. პრეტენდენტი
ვალდებულია
შემსყიდველი
ორგანიზაციის
მოთხოვნისთანავე
წარმოადგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციაში შესყიდვის ობიექტის ნიმუში.
8. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
9. ანგარიშსწორება განხორციელდება მომსახურების გაწევის შესახებ „მიღება–ჩაბარების“ აქტის
საფუძველზე, აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. წინასწარი
ანგარიშსწორების პირობები არ განიხილება.
10. მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი
წარმოდგენილი

იქნება

სახელმწიფო

შესყიდვების

ერთიან

ელექტრონულ

სისტემაში,

სატენდერო წინადადების წარდგენამდე.
11. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია: ა) რეკვიზიტები, ბ)

სატენდერო

წინადადების ფასი, გ) სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა (სატენდერო წინადადება
უნდა მოქმედებდეს სატენდერო წინადადების მიღების დაწყების დღიდან არანაკლებ 30
კალენდარული დღის განმავლობაში) (დანართი #2).
12. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარაანტიის წარდგენა
და
საფასურის გადახდა: ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 07. 04 .2011 წლის N 9 ბრძანების მე–16
მუხლის შესაბამისად.
13. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით ატვირთული უნდა იქნას
ტექნიკური დავალებაში მითითებული ინფორმაცია.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისაგან:
სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები: ზანდა კვანჭიანი zkvanchiani@yahoo.com . ტელ: 8 357
22 52 15
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xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb proeqti
xelSekrulebis #

winamdebare
dokumenti
warmoadgens
saxelmwifo
Sesyidvebis
Sesaxeb
xelSekrulebis proeqts, romelic daideba gamartivebuli eleqtronuli
tenderis Catarebis Sedegad. winamdebare xelSekrulebis proeqtis pirobebis
dazusteba
ganxorcieldeba
gamarjvebuli
pretendentis
satendero
winadadebis
Sesabamisad,
romelic
amavdroulad
TandarTuli
eqneba
xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli nawili.
winamdebare xelSekruleba dadebulia ` _____~ ____________ 201 __ w.
erTis mxriv
marneulis municipalitetis TviTmmarTvelobა (SemdgomSi
`Semsyidveli~)
warmodgenili
marneulis
municipalitetis
sakrebulos
Tavmjdomaris ------------------------ saxiT da meores mxriv ----------------------- (SemdgomSi
`mimwodebeli~) warmodgenili misi direqtoris ---------------saxiT, saxelmwifo
Sesyidvebis kanonis da pretendentis (misi dasaxeleba) satendero winadadebis
safuZvelze, gamartivebuli eleqtronuli tenderis Catarebis Sedegad deben
winamdebare saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebas Semdegze.
1. xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1. `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~)
_
Semsyidvel
organizaciasa
da
mimwodebels
Soris
dadebuli
xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli
yvela dokumentiT da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT,
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, Tu
xelSekrulebiT sxva piroba ar aris gaTvaliswinebuli
1.6. “teqnikuri davaleba”_ satendero dokumentaciis teqnikuri davaleba,
romelic daerTveba xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli nawili.
2. xelSekrulebis sagani
2.1. xelSekrulebis sagans warmoadgens ავეჯის შესყიდვა. xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli საქონლის aRwera mocemulia teqnikur davalebaSi.
3. xelSekrulebis Rirebuleba
3.1. მოსაწოდებელი საქონლის saerTo Rirebuleba Seadgens ---------------------4

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3.2. xelSekrulebis
saerTo
Rirebuleba
moicavs
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli საქონლის მოწოდებასთან
dakavSirebul mimwodeblis
yvela
xarjs
da
saqarTvelos
kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebul
gadasaxadebs.
3.3. საქონლი მოწოდებული iqneba Semdeg misamarTze: q. marneuli
mxareTa ufleba-movaleobani
4.1. mimwodebeli valdebulia საქონლის მოწოდება განახორციელოს ხელშეკრულების
გაფორმებიდან
15 დღის განმავლობაში.
igi pasuxismgebelia mowodebuli
saqonlis xarisxsa da droulobaze.
4.2. Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis mier xelSekrulebiT
nakisri valdebulebebis srulad da jerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi
aunazRauros mas mowodebuli saqonlis Rirebuleba.
4.3. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis
miyenebul zianze an zaralze.
4.4. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame piris mimarT nakisr
valdebulebebze.
4.5. mimwodebeli ar agebs pasuxs Semsyidvelis mier mesame piris mimarT nakisr
valdebulebebze.
saqonlis miReba-Cabarebis wesi
5.1. saqoneli mowodebulad CaiTvleba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ aqtis
gaformebis Semdeg.
5.2. Semsyidvelis mxridan “miReba-Cabarebis” aqtis xelmoweraze uflebamosili
piri marneulis municipalitetis TviTmmarTvelobis mier gansazRvruli
iqneba xelSekrulebis dadebis momentisaTvis.
xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
6.1. mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebiT nakisri
valdebulebebis da masSi Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze
kontrols ganaxorcielebs Semsyidvelis mier xelSekrulebis dadebis
momentisaTvis gansazRvruli piri.
6.2. kontroli gulisxmobs mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis
Sesruelebis, agreTve gaweuli momsaxurebis xarisxis kontrols.
6.3. yvela gamovlenili xarvezis an naklis aRmofxvrasTan dakavSirebuli
xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels saqarTvelos kanonmdeblobiT
dadgenili wesiT.
mosawodebeli saqonlis xarisxi da garantia
7.1. mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier mowodebuli saqoneli ar
gamoavlens xarvezebs da iqneba moxmarebisTvis vargisi (Sesrulebuli
iqneba maxalxarisxovnad), winaaRmdeg SemTxvevaSi igi valdebulia sakuTari
saxsrebiT Tavad uzrunvelyos gamovlenili xarvezis gamosworeba.
angariSsworeba
8.1. angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi.
8.2. anariSsworeba moxdeba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ aqtis gaformebidan 30
sabanko dRis ganmavlobaSi:
8.3. angariSsworebis forma iqneba unaRdo. gadaricxva moxdeba mimwodeblis
sabanko angariSze.
fasebi
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9.1. winamdebare xelSekrulebis me-3 punqtSi dafiqsirebuli mosawodebeli
saqonlis fasi warmoadgens xelSekrulebis RirebulebiT parametrs.
9.2. xelSekrulebis
RirebulebiTi
parametris
Secvla
xelSekrulebis
moqmedebis mTeli periodis ganmavlobaSi dasaSvebia mosawodebeli
saqonlis gansazRvruli fasis gazrdis an Semcirebis, inflaciis maRali
donis, savaluto kursis mniSvnelovani cvlilebis, sagadasaxado reJimis
Secvlisa
da
saqarTvelos
samoqalaqo
kodeqsis
398-e
muxlSi
gaTvaliswinebuli pirobebis SemTxvevaSi, Tu aRniSnuli cvlilebebi ar
gamoiwvevs
xelSekrulebis
pirobebis
gauaresebas
Semsyidveli
organizaciisaTvis.
9.3. xelSekrulebaSi dafiqsirebuli Rirebulebis gazrdis SemTxvevaSi misma
odenobam ar unda gadaaWarbos xelSekrulebis Rirebulebis 10%-s.
10. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
10.1. xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad
Secvalos xelSekrulebis pirobebi.
10.2.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.
10.3.xelSekrulebis
pirobebis
nebismieri
cvlileba
unda
gaformdes
xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis
ganuyofel nawilad.
11. uflebebis gadacema
11.1. mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe
mTlianad an nawilobriv gadasces mesame pirs am xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli ufleba-movaleobani.
12. sub-kontraqtorebi
12.1. im SemTxvevaSi, Tu sub-kontraqtis dadebis an sub-kontraqtoris Secvlis
aucilebloba
warmoiSoba
xelSekrulebis
Sesrulebis
procesSi,
mimwodebelma werilobiT unda acnobos Semsyidvels zemoaRniSnulis
Sesaxeb da miiRos misgan werilobiTi Tanxmoba.
12.2.am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela sub-kontraqtis asli unda
waredginos Semsyidvels misi gaformebidan erTi kviris vadaSi.
12.3.am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arcerTi sub-kontraqti ar
aTavisuflebs mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.
13. fors-maJori
13.1. 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.
13.2.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
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movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da embargos dawesebiT, sabiujeto
asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
13.3. 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.
14. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis
14.1. saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi
mimwodeblis mxridan xelSekrulebis 4.1. punqtiT gaTvaliswinebuli
vadebis darRvevis SemTxvevaSi mas daekisreba pirgasamtexlo yovel
vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 1% odenobiT.
14.2.im SemTxvevaSi Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs
xelSekrulebis jamuri Rireulebis 10 (aT) procents, Semsyidveli itovebs
uflebas
Sewyvitos
xelSekruleba
da
mosTxovos
mimwodebels
xelSekrulebis Sewyvetis momentisaTvis gadasaxdeli pirgasamtexlos
anazRaureba.
14.3.sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi
valdebulebebis Sesrulebisagan.
15. xelSekrulebis Sewyveta
15.1. xelSekrulebis
erT-erTi
mxaris
mier
xelSekrulebis
pirobebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi meore mxare uflebamosilia calmxrivad
miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb.
15.2.mxare valdebulia 10.2. punqtiT gaTvaliswinebuli gadawyvetilebis miRebis
ganzraxvis Sesaxeb aranakleba 5 kalendaruli dRiT adre werilobiT
Seatyobinos meore mxares.
15.3. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
mxareebs danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
15.4.xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs
mimwodebels xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli
pasuxismgeblobisagan.
15.5. xelSekruleba
aseve
SeiZleba
Sewydes
mxareTa
iniciativiT,
urTierTSeTanxmebis safuZvelze.
16. davebis gawyvetis wesi
16.1. xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones
ixmaren, raTa pirdapiri araoficialuri molaparakebebis meSveobiT
SeTanxmebiT moagvaron nebismieri uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT
Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sakiTxebis irgvliv.
16.2.Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis
SeTanxmebas, nebismier mxres davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili
wesiT mimarTos saqarTvelos sasamarTlos.
17. sxva pirobebi
7

17.1. winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan da
moqmedebs
----------------------- w-mde.
17.2.xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze sam egzemplarad da samives aqvs
Tanabari iuridiuli Zala.
18. mxareTa rekvizitebi
Semsyidveli organizacia:
marneulis municipalitetis
TviTmmarTvelobა
misamarTi: q. marneuli, rusTavelis q.
# 73
s.k. 234232149
momsaxure banki: s/s ,,liberTi banki"-s
marneulis
filiali;
bankis
kodi
220101408; a/a GE22LB0120166049432000;
municipalitetis
Tavmjdomare:

sakrebulos

_______________________ /i. qerimovi/
(b.a.)

mimwodebeli:
მisamarTi:
s.k.
momsaxure banki:

direqtori:

---------------------------------------/

/

(b.a.)
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დანართი #1
ფასების ცხრილი

saqonlis
dasaxeleba

ganzomilebi
s erTeuli

raodenob
a

ცალი

1

კარადა

ცალი

3

სავარძელი

ცალი

1

კაბინეტის მაგიდა
(სამუშაო ოთახის)
სავარძელი

ცალი

1

ცალი

1

სამუშაო მაგიდასთან
მისადგმელი რბილი
სკამი
სამეული თავისი
ჟურნალის მაგიდით
სათათბირო ოთახის
მაგიდა
სათათბირო ოთახის
სკამი
მისაღები ოთახის
მაგიდა
მისაღები ოთახის
მაგიდის სავარძელი
ტრიბუნა გერბით

ცალი

2

კომპლექტი

1

ცალი

1

ცალი

30

ცალი

1

ცალი

1

ცალი

1

ცალი

1

erTeulis
Rirebuleba

საერთო
ღირებულ
ება

მიწოდების
ვადა

მიწოდ
ების
ადგი
ლი

საძინებელი საწოლი

საათი
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დანართი #2
1. პრეტენდენტის დასახელება და ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა:
ხელმძღვანელის სახელი გვარი:
მისამართი:
იურიდიული:
ფაქტიური:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
მომსახურე ბანკი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:
საკონტაქტო ტელეფონის #:
ელ. მისამართი:
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო
წინადადების ფასი:

3.სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წინადადებების მიღების დაწყებიდან
არანაკლებ 30 კალენდარული დღე.
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