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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული
შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების
შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს
ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების
ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.
1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა
იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან
რწმუნებულება).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად.
1.6 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
1.7 შემსყიდველი ორგანიზაციას უფლება აქვს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებამდე
ნებისმიერ დროს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს შესყიდვის განხორციელება, როდესაც ამის აუცილებლობა წარმოიქმნება
მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზების გამო, აგრეთვე სახელმწიფო
ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე.
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3. teqnikuri dokumentacia
1. SesyidvaSi monawile fizikurma da iuridiulma pirebma (pretendentebma) unda warmoadginon
Semdegi teqnikuri informacia/dokumentebi:
1.1) rekvizitebi, satendero winadadebis fasi da satendero winadadebis vada danarTi #2- is
mixedviT;
1.2) fasebis cxrili (xarjTaRricxva).
1.3) informacia samuSaoebis Sesasruleblad saWiro manqana-meqanizmebis Sesaxeb.
1.4)

informacia

SesyidvaSi

monawileobis

msurveli

piris

mier,

ukanaskneli

3

(sami)

wlis

ganmavlobaSi Sesrulebuli mxolod analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis samuSaoebis
gamocdilebis Sesaxeb.
1.5) პრეტენდენტის მიერ ხარჯთაღრიცხვისა და ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს მის
დისკვალიფიკაციას;

4. warmosadgeni teqnikuri dokumentacia:
4.1 informacia samuSaoebis Sesasruleblad saWiro manqana-meqanizmebis Sesaxeb.
SesyidvaSi monawileobis msurvel
pirs
tenderiT
gaTvaliswinebuli samuSaoebis
Sesasruleblad
unda
gaaCndes
sakuTari
an
saqarTvelos
samoqalaqo
kodeqsiT
nebadarTuli an aukrZalavi nebismieri formiT (qira, Txoveba da a.S.) Tanamedrove
teqnikuri moTxovnebis Sesabamisi, satendero dokumentaciaSi mocemuli manqana-meqanizmebi.
informacia warmodgenili unda iqnas cxrili #1 is Sesabamisad.
cxrili #1 - informacia samuSaoebis Sesasruleblad saWiro manqana-meqanizmebis Sesaxeb
mflobelobis
aRweriloba

manqana-

mdgomareo
ba

meqanizmebis

#

an
sargeblobis
forma

dasaxeleba
modeli

gamoSvebis

damatebiTi

(axa

წელი

monacemebi

li,

1

naxma

2

ri)

(sakuTari,
ijara)

da a.S.

4.2 informacia SesyidvaSi monawileobis msurveli piris mier, ukanaskneli 3 (sami)
wlis ganmavlobaSi Sesrulebuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis
samuSaoebis
gamocdilebis Sesaxeb.
SesyidvaSi monawileobis

msurvel

pirs

ganmavlobaSi Sesrulebuli unda hqondes

ukanaskneli 3 (sami) wlis (2013-2015w.w.)
tenderiT

4

gaTvaliswinebuli analogiuri

xasiaTis,

sirTulis

da

Sinaarsis samuSaoebi (saavtomobilo gzebis mSenebloba;

an/da rekonstruqcia; an/da modernizacia; an/da reabilitacia) saerTo RirebulebiT 1
200 000 laris odenobiT.
SesyidvaSi

monawileobis

gaTvaliswinebuli
gaformebuli

msurvelma

analogiuri

xelSekrulebebis

pirma

xasiaTis,
da

am

unda

sirTulis

samuSaoebis

warmoadginos
da

Sinaarsis

dasrulebis

tenderiT
samuSaoebze

damadasturebeli

dokumentis aslebi (samuSaoebis Sesrulebis aqti, an/da Sesrulebuli samuSaoebis
miReba-Cabarebis aqti, an/da damkveTis mier

gacemuli

Sesrulebuli

samuSaoebis

damadasturebeli cnoba).
cxrili #2 - informacia SesyidvaSi monawileobis msurveli piris mier, ukanaskneli 3 (sami) wlis ganmavlobaSi
Sesrulebuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis samuSaoebis gamocdilebis Sesaxeb

samuSaoebis
dasaxeleba

#

Semsyidvelis
sakontaqto

Semsyidvelis

xelSekrulebis

saxelSekrulebo

informacia

(TiToeuli

Sesrulebuli

(misamarTi,

xelSekrulebis

samuSaoebis

moqmedebis

telefoni,

dasaxeleba

dasaxelebiT)

faqtiurad

Rirebuleba

vadebi

elfosta)

Rirebuleba

1

2

4.3. yvelaze dabali fasis mqone pretendentis mier sistemaSi dafiqsirebul saboloo fassa
da savaraudo Rirebulebas Soris 20%-ze meti sxvaobis SemTxvevaSi, satendero dokumentaciiT
gaTvaliswinebuli xarisxis, masalebisa da mowyobilobebis sabazro Rirebulebisagan mkveTri
gansxvavebis gaTvaliswinebiT, mimwodebelma unda daasabuTos faswarmoqmnis adekvaturoba da am
fasad

samuSaoebis

ganxorcielebis

SesaZlebloba

ssip

“levan

samxaraulis

saxelobis

sasamarTlo eqspertizis erovnuli biuros’’ an sxva akreditebuli, licenzirebuli piris mier
gacemuli daskvnis safuZvelze. (akreditebuli, licenzirebuli piris mier gacemul daskvnasTan
erTad warmodgenili unda iqnas daskvnis gamcemi piris akreditaciis, licenziis damadasturebeli
dokumentis asli).
pretendentma

aRniSnuli

daskvnis

Rirebuleba

unda

dafaros

sakuTari

xarjebiT

da

unda

uzrunvelyos misi warmodgena erTiani eleqtronuli sistemis meSveobiT, Setyobinebis miRebidan
ara umetes 10 (aTi) samuSao dReSi. aRniSnul vadaSi daskvnis warmoudgenlobis SemTxvevaSi
pretendenti diskvalificirebuli iqneba tenderidan.
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5.

Sesyidvis obieqtis teqnikuri davaleba da samuSaoTa Sesrulebis vadebi

Cxorowyus municipalitetis sofel ლეწურწუმეს centraluri gzis samuSaoebis vadaa
xelSekrulebis gaformebidan 60 dRe.
xelSekrulebis vadaze adre Sewyvetis pirobebi mocemulia xelSekrulebis proeqtSi.
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
vadebis
darRvevisaTvis
damrRvev
mxares
ekisreba
xelSekrulebis pirobebiT gaTvaliswinebuli pasuxismgebloba.
5.1 samuSaoTa Semadgenloba
Cxorowyus municipalitetis sofel ლეწურწუმეს gzis asfalto-betonis safaris mowyobiTi
samuSaoebis detaluri moculobebi mocemulia xarjTaRricxvaSi da specifikaciebSi.
Casatarebeli ZiriTadi samuSaoTa saxeobebi:
- mosamzadebeli samuSaoebi
6.ანგარიშსწორების პირობები:
6.1.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდებასთან
დაკავშირებული
ყველა
გადასახადის
გათვალისწინებით.
6.1.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიხედვით უნაღდო
ანგარისწორებით ლარებში.
6.1.3 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ
სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2,
ფორმა №3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
6.1.4
საბოლოო
ანგარიშსწორება
მიმწოდებელთან
განხორციელდება ხელშეკრულების
შესაბამისად
გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული, ლიცენზირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, ფორმა #2,
ფორმა #3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან, არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო
დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის (ფორმა #2 და/ან ექსპერტის დასკვნა)
მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული.
6.1.5 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა
გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების
შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.
6.1.6 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე,
ავანსის სახით მიმწოდებელს ჩაერიცხება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30-40%.
6.1.7 ექსპერტიზის დასკვნის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი.
6.1.8 მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების
ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკი. შემსყიდველი უფლებამოსილია არ განახორცილოს ანაზღაურება
ხელშეკრულების ყოველთვიური გადახდის სავარაუდო გრაფიკის წარმოდგენამდე.
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3.ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №
დ.ჩხოროწყუ

2016 წელი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ტენდერში გამარჯვებულთან. წინამდებარე
ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციედლება გამარჯვებული პრეტენდენტის
წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი
განუყოფელი ნაწილი.
ერთი მხრივ, ჩოროწყუს მუნიციპალიტეტი (შემდგომში ,,შემსყიდველი”) წარმოდგენილი ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის გამგებლის დათო გოგუას სახით და მეორეს მხრივ, ––––––––––––– (შემდგომში
„მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი –––––––– სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე–3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო
წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის (SPA------) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე
ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება
1.1 მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება შეასრულოს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეწურწუმეს
მიმართულებით გზის ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობითი სამუშაოები. (CPV 45233110).
1.3 მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლეწურწუმეს ასფალტო-ბეტონის
საფარის მოწყობითი სამუშაოები.
ლარად (შემდგომში ხელშეკრულების ღირებულება).
2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
2.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია სამუშაოების შესრულების პარალელურად მოახდინოს სამუშაოების
შემოწმება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გეგმა გრაფიკისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი
ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ პირობებთან. ამასთანავე, მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ შეათანხმოს შემსყიდველთან
მშენებლობის პროცესში გამოსაყენებელი მასალების ხარისხი.
2.2 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ
წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს, დაწუნებული სამუშაოების ან/და მისი ნაწილის შესახებ წუნდების
მიზეზების მითითებით.
2.3 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული
ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2.4. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ტექნიკური ზედამხედველობა, მშენებლობის ნებისმიერ
მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ
ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე
უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება.
2.5. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შესაბამისად უფლებამოსილი
პირები.
3.სამუშაოს შესრულების პირობები
3.1სამუშაოების შესრულება განხორციელდება 2016 წლის ___;
3.2.მიმწოდებელი ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოები დაიწყოს
მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან 5 დღის განმავლობაში. სამუშაოების შესრულების ვადად
განისაზღვროს 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.
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მიმწოდებელმა სამუშაოს დასრულების შემდეგ, 10 კალენდარული დღის ვადაში, თავისი ძალებითა და
სახსრებით უნდა გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, დროებითი
ნაგებობებისაგან, ასევე სამშენებლო ნარჩენებისაგან.
5.შესყიდვის იბიექტის მიღება-ჩაბარების წესი (დაზუსტდება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის)
5.1. სამუშაოს ეტაპის მიღება-ჩაბარებისთვის მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა N2, ფორმა
N3 და ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის
წარმომადგენლის მიერ.
5.2 საბოლოო მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს ფორმა N2, ფორმა N3,
ფარული სამუშაოების
აქტი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის
წარმომადგენლის მიერ და სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს
ან სხვა აკრედიტებული, ლიცენზირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნა, რითაც დადასტურდება:
1. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობის რაოდენობრივი სიზუსტე,
2. შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების ხარჯთაღრიცხვის მოცულობებთან შესაბამისობა,
3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი. ამისათვის მიმწოდებელმა სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული, ლიცენზირებული პირს მიმართვა
შესრულებულ სამუშაოთა დადასტურების მიზნით უნდა წარადგინოს შემდეგი ფორმით:
„წარმოდგენილ სამუშაოთა ფორმა N2-ის მიხედვით გთხოვთ, დაგვიდგინოთ:
1. ფორმა N2-ით წარმოდგენილი შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობების სიზუსტე;
2. ფორმა N2-ით წარმოდგენილი სამუშაოების მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობა
ხარჯთაღრიცხვით გათალისწინებულ შესაბამის სამუშაოთა მოცულობებსა და ღირებულებასთან მიმართებაში;
3. შესრულებულ სამუშაოთა ხარისხი“.
5.3 შესყიდვის ობიექტის მიღებას ახორციელებს კონტროლის (ინსპექტირების) ჯგუფი მიღება–ჩაბარების აქტის
საფუძველზე, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში. შემსყიდველი
ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგები
დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით.
5.4 სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის
აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
5.5 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შესაბამისად
უფლებამოსილი პირები.
6. გარანტია
6.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების
და მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად;
6.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო
პერიოდი შეადგენს 1 წელს.
6.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ
არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში მიმწოდებლის მიზეზით
წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.
6.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს
ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია
გაფრთხილებიდან 30 დღის ამოწურვის შემდეგ მიმართოს სასამართლოს მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად.
7.ანგარიშსწორება
7.1 საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის
ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
7.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მოცულობის მიხედვით უნაღდო
ანგარისწორებით ლარებში.
7.3 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება კონკრეტული ეტაპით სრულად გათვალისწინებულ
სამუშაოებზე ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის, ფორმა №2,
ფორმა №3 და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
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ზემოთაღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოუდგენლობა ან/და
ხარვეზით
წარმოდგენის
შემთხვევაში,
შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.
7.4 საბოლოო ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული
მიღება-ჩაბარების აქტის, სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს
ან სხვა აკრედიტებული,ლიცენზირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის, ფორმა #2, ფორმა #3 და
საგადასახადო ანგარიშ- ფაქტურის საფუძველზე წარმოდგენიდან, არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის
განმავლობაში. ანგარიშსწორება განხორციელდება იმ დოკუმენტის (ფორმა #2 და/ან ექსპერტის დასკვნა)
მიხედვით, რომელშიც უფრო ნაკლები ღირებულება იქნება დაფიქსირებული.
7.5 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა 3%
ოდენობით გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების
შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.
7.6 მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, საბანკო ან სადაზღვევო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე,
ავანსის სახით მიმწოდებელს ჩაერიცხება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 30-40%.
7.7 ექსპერტიზის ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი.
8.ფასები
ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ფასების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება
ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი
ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.
9.ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
9.1არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორების გარდა.
9.2თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის
აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს
შესაბამისი ინფორმაცია.
9.3ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველის პირობების
გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა.
9.4ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართოს სახით, რომელიც
ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
10. მხარეთა უფლება-მოვალეობები
10.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
10.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
10.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
10.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს
მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
10.2.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
10.2.4. წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის
შესახებ.
10.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
10.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების
დაცვაზე;
10.3.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი
შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის
კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.
10.3.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;
10.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
დადებული ხელშეკრულების მოქმდება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ყალბი აღმოჩნდება;
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10.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
10.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
10.4.2.სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით
შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულების პირობების 3.2 პუნქტით განსაზღვრულ ვადებში;
10.4.3.ფარული სამუშაოები აწარმოოს შემსყიდველის კოორდინატორის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ.
მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ 2 (ორი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით და სიტყვიერად
აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნული სამუშაოების შესრულების თარიღის შესახებ.
10.4.4. აწარმოოს სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების გამოცდები და ფარული სამუშაოების აქტები;
10.4.5. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ
შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
10.4.6. სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება
უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და
მიმწოდებლი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების
უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება
მიმწოდებლს.
10.4.7. მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური
უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
10.4.8. მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი
კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის
ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
10.4.9. ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები
სამუშაო მოედნებზე.
10.4.10. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საგარანტიო პერიოდის
განმავლობაში, რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ
აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მათი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია
აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით;
10.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
10.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
10.5.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული
სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.
11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
11.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ შესასრულებული სამუშაოს დადგენილ ვადაში
შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელი ჯარიმდება ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით.
11.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისგან.
11.3 იმ შემთხვევაში თუ საჯარიმო სანქციების ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს
შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
12. ფორს-მაჟორი
12.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს- მაჟორული
გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან
დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების
შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.
12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” 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, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
12.3 ფორს-მაჟორული
გარემოებების
რომლისთვისაც
შეუძლებელი
ხდება

დადგომის
შემთხვევაში
ხელშეკრულების
დამდებმა მხარემ,
ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა
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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 ფორს-მაჟორული
გარემოებების ზეგავლენისაგან.
12.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი
შეთანხმების სახით.
13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
13.1. წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ერთობლივი
მოლპარაკების საფუძველზე.
13.2. თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკების დაწყებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში ვერ
მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2016 წლის __________ ,
მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.
15 დამატებითი პირობა
15.1. ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად და თითოეულ მათგანს თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს.
15.2. ხელშეკრულების თითო ეგზემპლარი ინახება მხარეებთან.
16. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები
„შემსყიდველი’’
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი
მისამართი: დ.ჩხოროწყუ, დ.აღმაშენებლი ქ#1
საიდენტიფიკაციო კოდი:242268791
გამგებელი

/დ. გოგუა/
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4. სატენდერო კომისიის აპარატის იმ წევრის ვინაობა და საკონტაქტო ინფომაცია,
რომელსაც უფლება აქვს გასცეს ინფორმაცია და განმარტებები
შესყიდვის პროცედურის შესახებ

4.1 დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისგან:გელა
ჩოკორაია-სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი, მისამართზე: დ.ჩხოროწუ, დ.აღმაშენებლის ქ1, პირველი
სართული, მე-4 ოთახი, ჩხოროწყუს მუნიციაპლიტიეტის გამგეობის შენობა, საკონტაქტო ტელეფონი:მობ:
599 86 65 70
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აფიდავიტი

danarTi #1

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე
მე, ქვემოთ ხელმომწერი,

(სახელი, გვარი, პ/ნ)

(პრეტენდენტის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

სახელით,

წარვუდგენ რა სატენდერო წინადადებას
(შემსყიდველი ორგანიზაცია და სატენდერო კომისიის დასახელება)

მის მიერ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ტენდერის გამოცხდების თარიღი და შესყიდვის ობიექტი)

შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ
წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე
ვადასტურებ, რომ:
1. ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ
აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
2. უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო
წინადადება;
3. ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად
უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ.
4. ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს
ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და
წარადგინოს სატენდერო
წინადადება ამ ტენდერში.
5. მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის
არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან
დაკავშირებით:
ა) სატენდერო წინადადების ფასი;
ბ) სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
გ) სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
დ) ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული
ტენდერის პირობებს.
ე) შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები,
რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება.
6. სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ,
არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების
მომენტამდე.
გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.
(პრეტენდენტის რეკვიზიტები)

(პრეტენდენტის უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი, გვარი და ხელმოწერა)
(თარიღი)

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს
სატენდერო წინადადების
დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერი,
პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების
უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული
ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა
იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951
მუხლისშესაბამისად
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დანართი #2

1.

rekvizitebi:
pretendentis iuridiuli forma da dasaxeleba:
xelmZRvanelis saxeli da gvari:
pretendentis iuridiuli an/da faqtiuri misamarTi:
saidentifikacio kodi:
pretendentis telefonis nomeri:
eleqtronuli misamarTi:
bankis kodi:
angariSsworebis angariSi:
angariSis nomeri:
saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi SemoTavazebuli
satendero winadadebis fasi:

2

3

