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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1. 1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები
ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და „სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე.
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).
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, ტენდერში მონაწილეობის
საფასური შეადგენს 50 ლარს.
1.5 ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა
და
საფასურის
გადახდის სისტემაში არსებული
ავტომატური საშუალებების
დროებითი
ტექნიკური
გაუმართაობის
შემთხვევაში,
ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა ყოველ კონკრეტულ ტენდერში შესაძლებელია
განხორციელდეს სისტემის გამოყენების გარეშე. 1.6 ამ ინსტრუქციის 1..5 პუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში, როდესაც ხდება ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა სისტემის
გამოყენების გარეშე, ელექტრონული
გარანტიის
დედანი
და
საფასურის
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარედგინება შემსყიდველ ორგანიზაციას. აღნიშნული ქმედებების
განხორციელების გარეშე თქვენ არ გექნებათ სატენდერო წინადადების წარდგენისა და შესაბამისად, ტენდერში
მონაწილეობის შესაძლებლობა.
1.7 ელექტრონული გარანტიის ოდენობა შეადგენს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 1 (ერთი)
პროცენტს.
1.8 მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ სისტემის მეშვეობით
წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.
1.9. სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისაგან და ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.
1.10 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.
1.11 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიუთითოთ თქვენი
სატენდერო წინადადების ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
1.12 სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა
ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ და დამატებით 3 რაუნდად.
1.13. ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის გათვალისწინებითა და
შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.
1.14. ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასაწარ განსაზღვრული მინიმალური ოდენობა,
რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის ველში.
1.15დამატებითი 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. 1.16 დამატებით რაუნდებში
მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს, რომლებმაც ძირითად დროში წარადგინეს
წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში პრეტენდენტის
მიერ
წინადადებისფასისწარდგენისრიგითობა 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
ფასი
1.17 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.
1.18 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.
1.19 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.
1.20 თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო
დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს მას ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
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გასაცემი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით.
1.21 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 .22 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.
1.23 ამ ინსტრუქციის 1.22 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.
1.24
გამარტივებული
ელექტრონული
ტენდერის
ან
ელექტრონული
ტენდერის
ჩატარებისას, „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“
მე - 2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ და „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის შემდეგ
ელექტრონული გარანტია უბრუნდება პრეტენდენტს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
ა) პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე;
ბ) პრეტენდენტი შეყვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შედეგად;
გ) პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებულია საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების
წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების
წარმოდგენის შემთხვევაში.
1.25 იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტიის პრეტენდენტისათვის დაბრუნება მოხდება ამ ინსტრუქციის
1.24 პუნქტით დადგენილი პირობების დარღვევით, პრეტენდენტი ვალდებულია სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს დაუბრუნოს საგარანტიო თანხა შესაბამისი მოთხოვნისთანავე.
1.26 ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:
ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრედენდენტის
დისკვალიფიკაციის შემდეგ, თუ 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.
1.27 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი იქნება
ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა
დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.28 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.29 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტიან/დაინფორმაცია ხელმოწერილი ან/დაბეჭედდასმული
უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.30 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.31 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2. ტექნიკური დავალება
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების
წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციაში
განსაზღვრულ მოთხოვნებზე
2.1. ანგარიშსწორების პირობები:
2.1.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. (dRg-s gareSe)
.2.1.2 სატენდერო წინადადების ფასი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონულ სისტემაში
მითითებული უნდა იქნას დღგ-ს გარეშე (იმის მიუხედავად არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ-ს
გადამხდელად რეგისტრირებული). იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი იქნება დღგს გადამხდელი, ხელშეკრულების დადებისას ხელშეკრულების ღირებულებაში იქნება
გათვალისწინებული დღგ-ს ოდენობა;
2.1.3. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.
2.1.4. ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მიხედვით,
შესაბამისი დასკვნის და მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო
დღის განმავლობაში.
2.1.5. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
2.1.6 დაფინანსების წყარო : adgilobrivi

ბიუჯეტი

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობა:
შესყიდვის ობიექტის აღწერა:
სამუშაოთა ზედამხედველობა უნდა განხორციელდეს:
ტერიტორიაზე მიმდინარე შემდეგ სამშენებლო ობიექტზე.

დუშეთის

მუნიციპალიტეტის

1)სოფელ ბულაჩაურში ეკლესიის გზის მოხრეშვა.(სავარაუდო ღირებულება 114 ) ლარი.
2) სოფელ ჭოპორტში მიწაყრილის აღდგენა ხიდის ბურჯთან სავალი ნაწილის გამაგრება.
სამუშაოები.(სავარაუდო ღირებულება 126 ) ლარი.
3) სოფელ ჭოპორტში მისასვლელი გზის სტიქიის მიერ ჩამოშლილი გზის მონაკვეთის
რეაბილიტაცია და დამცავი კედლის მოწყობა.(სავარაუდო ღირებულება 92 ) ლარი.
4) სოფელ დავათში შიდა გზების მოხრეშვა.(სავარაუდო ღირებულება 129 ) ლარი.
5) ნოკორნაში მისასვლელი გზის სარემონტო სამუშაოები.(სავარაუდო ღირებულება 65) ლარი.
6)ქ.დუშეთში საცალფეხო ხიდის შეკეთება დუშეთის ხევზე არაგვისპირელის ქუჩის ბოლოში.
სამუშაოები.(სავარაუდო ღირებულება 17 ) ლარი.

სატენდერო წინადადების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს –
დღგ-ს გარეშე
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543

( ხუთასორმოცდასამი) ლარი

4. ტექნიკური დავალება
4.1. შესყიდვის მომსახურების ტექნიკური დავალება
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:
_სამშენებლო ნორმებითა და წესებით, აგრეთვე ტექნიკური პირობებით გათვალისწინებული,
მშენებლობის ხარისხის და ფარული მოცულობების განმსაზღვრელი დოკუმენტების შედგენა და
გამოყენება (ფარული სამუშაოების აქტები, მოცულობათა ან ფასთა ცვლილებების აქტების შედგენა,
ლაბორატორიული გამოცდის ოქმების გაშიფრვა, მასალების სერთიფიკატის ან ტექნიკური პასპორტების
მოთხოვნების პრაქტიკული გამოყენება) – საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო მოცულობების
გამოთვლა, მათი გადამოწმება და გაანგარიშება.
– კონტროლი საპროექტო გადაწყვეტილებების დაცვაზე, ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებზე;
– ანაზღაურებისათვის წარმოდგენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობისა და ღირებულების
შემოწმება და დადასტურება;
–სამუშაოების პროცესში შემსყიდველისათვის სისტემატიურად ინფორმაციების მიწოდება სამუშაოების
მიმდინარეობის შესახებ;
– მომსახურება გაწეულ უნდა იქნას საქართველოში დადგენილი შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და
წესების დაცვით. უნდა განხორციელდეს მშენებლობის ხარისხისა და ფაქტიური მოცულობების
საპროექტო მოცულობებთან შესაბამისობის კონტროლი.
მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების პროცესში შემსყიდველს მიაწოდოს ინფორმაცია ყოველ 10
დღეში სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში.

5. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი:
5.1.1 მომსახურების გაწევის ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან საზედამხედველო ო ბიექტის
სამუშაოების დასრულებამდე.
5.1.2 მომსახურების გაწევის ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი.
6. სატენდერო წინადადების ფასი:
6.1.1სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება
წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
6.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია
მხოლოდ ლარებში.
7.3 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
7.3.1 სატენდერო წინადადების ფასი: დანართი #1;
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7.3.2 რეკვიზიტები დანართი #2;

აღნიშნულ
დამადასტურებელი

ტენდერში
დოკუმენტაციის

არ

გამოიყენება

მოთხოვნა,

ფასწარმოქმნის

იქიდან

გამომდინარე,

ადეკვატურობის
რომ

ტექნიკური

ზედამხედველობის მომსახურება წარმოადგენს ინტელექტუალურ მომსახურებას და გულისხმობს
პრეტენდენტის მიერ გასაწევ შრომას.

სახელმწიფო

შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების

პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს ტენდერში
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.
ქ.დუშეთი

2016 წელი

ერთი მხრივ მუნიციპალიტეტი (შემდგომში ,,შემსყიდველი“) წარმოდგენილი
მეორეს

მხრივ,

---

(შემდგომში

,,მიმწოდებელი“)

წარმოდგენილი

მისი

---- სახით და

დირექტორის

----

სახით,

სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების
საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ

ტერმინთა განმარტება

1.1 ,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების 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
შესრულებისთვის.
1.3 ,,დღე“, ,,კვირა“, ,,თვე“-კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4 ,,შემსყიდველი“- ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5 ,,მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6 ,,მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
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2. ხელშეკრულების საგანი
2.1ქ.დუშეთის მუნიციპალიტეტში ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.(CPV71200000/71247000)
2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერა მოცემულია დანართ #1-ში.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ---------------- ლარს.
3.2

ხელშეკრულების

მომსახურების

ჯამური

გაწევასთან

ღირებულება

დაკავშირებულ

მოიცავს

ხელშეკრულებით

მიმწოდებლის

ყველა

ხარჯს

გათვალისწინებული
და

საქართველოს

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები
4.1 ,,მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით

ეროვნულ

ვალუტაში.
4.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაწეული
მომსახურების დამადასტურებელი შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი ფინანსური
დოკუმენტაციიის საფუძველზე.
4.3 ანგარიშსწორების ვადა: 4.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 15
სამუშაო დღე.
4.4 დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი.
5. მიღება-ჩაბარების წესი
5.1 მომსახურების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს მიღება-ჩაბარების აქტს.
5.2

შემსყიდველის

მხრიდან

მიღება-ჩაბარების

აქტის

ხელმოწერაზე

უფლებამოსილი

პირი ქალაქ

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრულ ი ქნება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის.
5.3 მიღება-ჩაბარების

აქტში მითითებული

უნდა იყოს: ა) ,,მიმწოდებლის“

მიერ

შესრულებული

ვალდებულების დასახელება; ბ) ,,მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული ვალდებულების აღწერა; გ)
,,მიმწოდებლის“ მიერ შესრულებული ვალდებულების ღირებულება.
6. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი
6.1მომსახურების გაწევის ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან ----6.2 მომსახურების გაწევის ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი
7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია: ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი
ვალდებულებების

შესრულებისა

და

ხარისხის

ინსპექტირება;

ბ)

მომსახურების

დასრულებამდე

გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.
7.2

შემსყიდველი

ვალდებულია:

ა)უზრუნველყოს

მიმწოდებლის

მომსახურების

ღირებულების

ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;
7.3

მიმწოდებელი

უფლებამოსილია

მოსთხოვოს

შემსყიდველს

მომსახურების

ღირებულების

ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
7.4

მიმწოდებელი

ვალდებულია:

ა)

გასწიოს

მომსახურება

სათანადო

ხარისხისა

და

სრული

მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში;
7.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების პროცესში შემსყიდველს მიაწოდოს ინფორმაცია ყოველ 10
დღეში სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში.
7.6 მიმ წოდებელი ვალდებულია _სამშენებლო ნორმებითა და წესებით, აგრეთვე ტექნიკური
პირობებით გათვალისწინებული, მშენებლობის ხარისხის და ფარული მოცულობების განმსაზღვრელი
დოკუმენტების შედგენა და გამოყენება (ფარული სამუშაოების აქტები, მოცულობათა ან ფასთა
ცვლილებების აქტების შედგენა, ლაბორატორიული გამოცდის ოქმების გაშიფრვა, მასალების
სერთიფიკატის ან ტექნიკური პასპორტების მოთხოვნების პრაქტიკული გამოყენება) – საჭიროების
შემთხვევაში სამშენებლო მოცულობების გამოთვლა, მათი გადამოწმება და გაანგარიშება
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8. ხელშეკრულებით
8.1

ხელშეკრულებით

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

ნაკისრი

ვალდებულებების

შესრულების

ინსპექტირებას

განახორციელებს

შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.
8.2

ინსპექტირების

გამწევის

ფუნქციები:

ა),,მიმწოდებლის“

მიერ

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულების ხარისხსა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების
აქტის

გაფორმება.

ბ)სახელმწიფო

შესყიდვის

შესახებ

ხელშეკრულების

პირობების

,,მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება. გ),,მიმწოდებლის“ მიერ

შესაბამისად

ხელშეკრულებით

ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით.
დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება ,,მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.
8.3 ,,მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი
ყველა

ხარვეზის

ან

ნაკლის

აღმოფხვრასთან

დაკავშირებული

ხარჯების

ანაზღაურება

ეკისრება

,,მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. პირგასამტეხლო ხელშერულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
9.1 ,,მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების
შემთხვევაში, ,,მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელ
შეკრულებო ღირებულების 0,1% -ის ოდენობით.
9.2 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან
10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1

ხელშეკრულებაში

ნებისმიერი

ცვლილების,

დამატების

შეტანა

შესაძლებელია

მხოლოდ

წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები
შემსყიდველისათვის,

გარდა

საქართველოს

სამოქალაქო

კოდექსის

398-ე

მუხლით
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გათვალისიწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის
შემთხვევაში,

ხელშეკრულების

ჯამური

ღირებულების

გაზრდა

დაუშვებელია

ხელშეკრულების

პირობების

შეურულებლობის

ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
10.4

ხელშეკრულების

ერთ-ერთი

მხარის

მიერ

ხელშეკრულების

შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ.
10.5 მხარე ვალდებულია 10.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის
შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
10.6

ხელშეკრულება

ასევე

შეიძლება

შეწყდეს

მხარეთა

ინიციატივით,

ურთიერთშეთანხმების

საფუძველზე.
11. დაუძლეველი ძალა
11.1

მხარეები

თავისუფლდებიან

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

ვალდებულებების

შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი
ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი
ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე
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მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მეორე მხარე
არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე.
12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
12.1

ხელშეკრულების

ურთიერთშეთანხმების

მოქმედების
გზით.

პერიოდში

შეთანხმების

წამოჭრილი

მიუღწევლობის

ყველა

შემთხვევაში,

დავა
დავის

გადაიჭრება
გადასაწყვეტად

მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად.
13.

ხელშეკრულების

მოქმედების

ვადა

ხელშეკრულება

ძალაში

შედის

ხელშეკრულების

მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს -------------- ჩათვლით. .

შემსყიდველი

მიმწოდებელი
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თავში

დანართი №1

სატენდერო წინადადება

სატენდერო წინადადების ფასი

№

---------------

მომსახურების
ღირებულება
დღგ-ს გარეშე

შესყიდვის ობიექტის დსახელება
სოფელ ბულაჩაურში ეკლესიის გზის

1

2

3

მოხრეშვა.

სოფელ ჭოპორტში მიწაყრილის აღდგენა
ხიდის
ბურჯთან
სავალი
ნაწილის
გამაგრება. სამუშაოები.
სოფელ ჭოპორტში მისასვლელი გზის
სტიქიის მიერ ჩამოშლილი გზის
მონაკვეთის რეაბილიტაცია და დამცავი
კედლის მოწყობა

4

სოფელ დავათში შიდა გზების მოხრეშვა
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შენიშვნა

ნოკორნაში მისასვლელი გზის
5

სარემონტო სამუშაოები
ქ.დუშეთში საცალფეხო ხიდის შეკეთება

6

7

დუშეთის ხევზე არაგვისპირელის ქუჩის
ბოლოში. სამუშაოები
სულ:

________________
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

__________
(ხელმოწერა)
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დანართი №2
რეკვიზიტები

3

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და
დასახელება
ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი
პრეტენდენტის იურიდიული და
ფაქტიური მისამართი

4
5
6
7
8
9

საიდენტიფიკაციო კოდი
ტელეფონის ნომერი
ელექტრონული მისამართი
მომსახურე ბანკი
ბანკის კოდი
ანგარიშის ნომერი

1
2
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ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
შემოთავაზებული სატენდერო
წინადადების ფასი (ლარში)

პრეტენდენტის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––

ბ. ა.

დანართი № 3
დამატებითი ინფორმაცია;

სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად განმარტებების მიღება პრეტენდენტებს შეუძლია
სატენდერო კომისიის აპარატში: საკონტაქტო პირი ავთანდილ რაზმაძე

ქ.დუშეთი რუსთაველის ქუჩა № 27;
მობ: 551448766,
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