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პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის `სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ და `გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ~ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
1. სახელმწიფო შესყიდვების დაფინანსების წყარო
* დაფინანსების წყარო – 2016 წლის სახლემწიფო ბიუჯეტი.
2. შესყიდვებში მონაწილეთა უფლებამოსილება
2.1 სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის პირველ რიგში უნდა დარეგისტრირდეთ სახელმწიფო შესყიდვების
ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მიმწოდებლის სტატუსით. შემდეგ ვალდებული ხართ გაეცნოთ აფიდავიტს და
დაეთანხმოთ მას (გაცნობას და თანხმობას ადასტურებთ სისტემის მეშვეობით).
2.2 პრეტენდენტის ქმედებასთან დაკავშირებული რისკისგან დაზღვევის მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია
ჯერ წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია, რომელიც იქნება
სატენდერო განცხადებაში მითითებული შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 1%-ის ოდენობით,
რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება არანაკლებ 120 კალენდარული დღით სატენდერო წინადადების
მიღების დაწყებიდან.
სატენდერო წინადადების გარანტია მიმწოდებელს უკან არ დაუბრუნდება შემდეგ შემთხვევებში;
ა) თუ პრეტენდენტი უარს აცხადებს მის მიერ წარმოდგენილ სატენდერო წინადადებაზე;
ბ) თუ საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ან/და საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები არ შეესაბამება (მათ შორის, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ)
სატენდერო განცხადებისა და/ან სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს;
გ) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე ან ვერ წარმოადგენს
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას (ასეთი გარანტიის არსებობის შემთხვევაში)
გათვალისწინებულ ვადაში;
დ) პრეტენდენტის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების განხორციელებისას;
ე) პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების (ასეთი დოკუმენტაციის მოთხოვნის
შემთხვევაში) დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოუდგენლობისას.
2.3 მიმწოდებელმა ტენდერში უნდა წარადგინოს წინადადების მონაწილეობის საფასური 50 ლარის ოდენობით,
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში არსებული ავტომატური საშუალებების მეშვეობით, რომელიც შემდგომ
დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
3. სატენდერო წინადადების წარდგენის ფორმა
3.1 მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ სისტემის მეშვეობით
წარადგინოთ სატენდერო წინადადება, რომელიც ძალაშია `გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ~ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის `ჟ~, `რ~, ან
`ტ~ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

3.2 სატენდერო წინადადება შედგება - სატენდერო წინადადების ფასისაგან (ერთეული ფასი –გამოსახული უნდა
იყოს ტრანსპორტირების ხარჯების და ყველა სხვა გადასახადების გათვალისწინებით) და ტექნიკური
დოკუმენტაციით გათვალისწინებული გადასახადებისაგან.
3.3 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა იქნას წარმოდგენილი
მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (ლარი).
3.4 ტექნიკური დოკუმენტაცია არის პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული შესყიდვის ობიექტისა და
პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია სატენდერო განცხადებითა და
სატენდერო დოკუმენტაციით.
3.5 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიუთითოთ თქვენი სატენდერო
წინადადების ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
3.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
4. სატენდერო წინადადების განხილვა
41 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადების
და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი მას განუსაზღვრავს არაუმეტეს 3 დღეს ტექნიკური
დოკუმენტაციის დაზუსტებისათვის. დაუშვებელია ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი დაზუსტება, რომელიც
გამოიწვევს სატენდერო წინადადების არსებით ცვლილებას და მოახდენს გავლენას წინადადების ფასზე.
4.2 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადების და
სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავას მას საკვალიფიკაციო
მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით, (ასეთი დოკუმენტაციის მოთხოვნის
შემთხვევაში).
4.3 პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემები არის ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი
დოკუმენტი, რომლის წარმოდგენას პრეტენდენტს, შემსყიდველ ორგანიზაცია განუსაზღვრავს ვადას არაუმეტეს 5
სამუშაო დღისა. (ასეთი დოკუმენტაციის მოთხოვნის შემთხვევაში).
4.4 იმ შემთხვევაში თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა წარმატებით გაიარა ყველა ზემოთ
მოყვანილი ეტაპი (არ იქნა დისკვალიფიცირებული), შემსყიდველი დებს მასთან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულებას.
4.5 პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება რიგ შემთხვევებში:
ა) პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების
წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენისას, (ასეთი დოკუმენტაციის მოთხოვნის
შემთხვევაში).
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 წარმოდგენს
ხელშეკრულების
შესრულების
უზრუნველყოფის
გარანტიას
(გარანტიის
არსებობის
შემთხვევაში)
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადაში;
ე) პრეტენდენტის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების განხორციელებისას.
4.6 იმ შემთხვევაში თუ მოხდა პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია, შემსყიდველი ორგანიზაციას უფლება აქვს
მიმართოს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე მომდევნო პრეტენდენტს, თუ ამ პრეტენდენტის მიერ სისტემაში
ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციაში
მოცემულ მოთხოვნებს.
4.7 იმ შემთხვევაში თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციის შემდეგ, თუ მომდევნო
ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის წინადადების ფასი ბაზარზე შეცვლილი გარემოებების შემდეგ,
მნიშნელოვნად აღემატება დისკვალიფიცირებული პრეტენდენტის მიერ შემოთვაზებულ ფასს ან/და ამ შესყიდვის
ობიექტის საბაზრო ღირებულებას, სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი.
5. სატენდერო პროცედურების შეჩერება ან შეწყვეტა
5.1 შემსყიდველ ორგანიზაციას ტენდერის შემთხვევაში 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.
5.2 შემსყიდველი ორგანიზაცია ტენდერის შეწყვეტის შემთხვევაში ვალდებული არ არის პრეტენდენტს
წარუდგინოს დეტალური ინფორმაცია და აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

6. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადება
6.1 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების
დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
6.2 პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების სრულყოფილად
წარმოდგენის შემდეგ (ასეთი დოკუმენტაციის მოთხოვნის შემთხვევაში) გამარჯვებულ პრეტენდენტსა და
შემსყიდველს შორის იდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება, საკვალიფიკაციო მონაცემების
წარდგენიდან არანაკლებ 4 სამუშაო დღისა და არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა. აღნიშნული ვადის გაგრძელება
შესაძლებელია არაუმეტეს 5 სამუშაო დღით, მხოლოდ სატენდერო კომისიის დასაბუთებული ოქმის საფუძველზე,
რომელშიც მითითებული იქნება ობიექტური მიზეზები, რომელთა გამოც ვერ მოხერხდა ხელშეკრულების დადება
დადგენილ ვადაში.
6.3 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ სისტემაში უნდა
აიტვირთოს მისი დადებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა.
7. დამატებითი პირობა
7.1 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას
ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
7.2 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
7.3 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში-სისტემა) ატვირთული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტექნიკური დოკუმენტაცია
1.

შესყიდვის ობიექტი – დანართი #1-ის შესაბამისად.

2.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი ქიზიყის ქ. #5.

3.

შესყიდვის

ობიექტის

მიწოდების

ვადები

–

ხელშეკრულების

გაფორმებიდან

45 კალენდარული დღის

განმავლობაში.
4. პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დამატებით დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
4.1 პრეტენდენტის იურიდიული დასახელება.
4.2 პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი.
4.3 ხელმძღვანელის სახელი და გვარი.
4.4 ელექტრონული მისამართი.
4.5 პრეტენდენტის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.
4.6 პრეტენდენტის საბანკო რეკვიზიტები.
4.7 პრეტენდენტის საინდიფიკაციო კოდი.
4.8 ფასების ცხრილი - დანართი #1-ის შესაბამისად.
4.9

პრეტენდენტმა

უნდა

წარმოადგინოს

შემოთავაზებული

საქონლის

სრული

ტექნიკური

აღწერილობა

(წარმოშობის ქვეყნისა და ტექნიკური მახასიათებლების მითითებით).
შენიშვნა: დამატებით დოკუმენტებისა და ინფორმაციის ჩამონათვალი ელექტრონულ სისტემაში უნდა აიტვირთოს
ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად
5. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
6. საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ქ. თბილისი, ქიზიყის ქ #5-ში საქონლის ნიმუში
(ნიმუშის წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
7. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა.
7.1

იმ

შემთხვევაში,

თუ

ტენდერში

დაფიქსირებული

საბოლოო

ღირებულებაზე,

პრეტენდენტს

შემსყიდველის

მიერ

ყველაზე

20%-ით

ფასი

ან

მეტით

მოეთხოვება

განესაზღვრება

დაბალი

ფასის

დაბალი

ფასწარმოქმნის

არაუმეტეს

3

(სამი)

მქონე
იქნება

პრეტენდენტის
შესყიდვის

ადეკვატურობის

სამუშაო

დღე.

მიერ

ობიექტის

დასაბუთება,

ფასწარმოქმნის

სისტემაში
სავარაუდო
რისთვისაც

ადეკვატურობის

დასაბუთება უნდა მოხდეს ყოველი კონკრეტული შემთხევევიდან გამომდინარე პრეტენდენტის მიერ.
ფასწარმოქმნის

ადეკვატურობა

შესაძლებელია

დასაბუთდეს

ექსპერტიზის

დასკვნით,

შესყიდვის

ობიექტის

მოწოდებასთან დაკავშირებით გაფორმებული ხელშეკრულებით ან/და ანგარიშფაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა
ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.
7.2

ფასწარმოქმნის

ადეკვატურობის

დასაბუთების

წარმოუდგენლობა

გამოიწვევს

პრეტენდენტის

დისკვალიფიკაციას `გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების
ბრძანებით

შესახებ~

სახელმწიფო

დამტკიცებული

წესის

შესყიდვების
მე-13

მუხლის

სააგენტოს
მე-2

თვამჯდომარის

პუნქტის

`ა~

2011 წლის

ქვეპუნქტის

07

აპრილის

საფუძველზე,

გარდა

#9
იმ

შემთხვევისა, როდესაც სახეზეა ამ წესის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის `ზ~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
საფუძველი. პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებას არ
ექვემდებარება.
8. ანგარიშსწორების პირობები
8.1 უნაღდო. ანგარიშსწორების ფორმა _ სტანდარტული.
8.2 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს შემსრულებელს მომსახურების ღირებულება ეტაპობრივად,
ყოველი კონკრეტული მომსახურების

გაწევიდან კანონმდებლობის შესაბამისად

დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20 კალენდარულ დღეში.
8.3 წინასწარი ანგარიშსწორება არ განიხილება.

ანაზღაურებისათვის საჭირო

9. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო
კომისიის აპარატში წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.
საკონტაქტო პირები:
სატენდერო

დოკუმენტაციასთან

დაკავშირებით

-

ინდირა

გოგილავა

ტელ:

577

52-70-75;

i.gogilava@mia.gov.geნინო გეწაძე ტელ: 577 55-61-21; ელ-ფოსტა: n.gecadze@mia.gov.ge.
ტექნიკურ მხარესთან დაკავშირებით მოწვეული სპეციალისტი – გიორგი აბესაძე 577 26-31-14

ელ-ფოსტა:

დანართი #1

საქონლის მიწოდების გრაფიკი და ტექნიკური პირობა

#

საქონლის დასახელება და ტექნიკური მახასიათებელი

1

სამშენებლო ბადე - ნაქსოვი მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ფირით,
მდგრადი მზის სხივებისადმი, ქსოვილის ჩრდილში პროცენტული
ხილვადობა არანაკლებ 75%. წონა: ერთი კვადრატული მეტრი ბადე უნდა
იწონიდეს არანაკლებ 120 გრამს, ფერი მწვანე. Gგარანტია 2 წელი

წარმოშობის
ქვეყანა

განზ

კვ.მ

რაოდ

5800

ერთ.ფასი
(ლარი)

საერთო
ღირებულება
(ლარი)

მიწოდების
ვადები

მიწოდების
ადგილი

ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 45
კალენდარული
დღის
განმავლობაში

ქ.
თბილისი,
ქიზიყის ქ
#5

საერთო ჯამი

შენიშვნა:
1. საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტმა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემის შესაბამისი მოდულის მეშვეობით წერილობითი
მიმართვიდან

3 სამუშაო დღეში

უნდა წარმოადგინოს საქონლის ნიმუში შემსყიდველ ორგანიზაციაში შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ქიზიყის ქ. #5

(საქონლის ნიმუშს ჩაიბარებს მოწვეული სპეციალისტი – გიორგი აბესაძე 577 26-31-14). ნიმუშის შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოუდგენლობა გამოიწვევს
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
2. პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების ფასების ცხრილში დაფიქსირებული ერთეულის ფასი არ უნდა აღემატებოდეს ვაჭრობის შედეგად
დასაზუსტებელ ერთეულის ფასი.
3. პრეტენდენტმა ვაჭრობის შემდეგ ფასები უნდა განსაზღვროს (ფასების ცხრილში) საერთო ღირებულების მეათედის სიზუსტით.

აფიდავიტი
სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე
მე, qvemoT ხელმომწერი,_______________________________________________________________________________
(სახელი, გვარი, პ/ნ)

_____________________________________________________________________________________________სახელით,
(პრეტენდენტის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

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 მუხლის შესაბამისად.

satendero winadadebis sagarantio uzrunvelyofa
(sabanko garantiis SemTxvevaSi)
viTvaliswinebT ra, rom _____________________________________________________
(piri, romelzec gaicema sagarantio werili)

(SemdgomSi
`pretendenti~)
mzad
aris
warmoadginos
Tavisi
satendero
__________________________________________ satendero komisiis mier

winadadeba

(Semsyidveli organizaciis dasaxeleba)

____________________________ Sesyidvaze gamocxadebul tenderSi monawileobis
(saqonlis dasaxeleba)

misaRebad, Cven _____________________________________________ (SemdgomSi `banki~)
(bankis dasaxeleba)

v a d a s t u r e b T,

r o m

viRebT valdebulebas ______________________________ (SemdgomSi `Semsyidveli~)
(Semsyidveli organizaciis dasaxeleba)

winaSe,
romlis
mixedviTac
droulad
da
srulad
uzrunvelvyofT
____________________________________________________ gadaxdas

SemsyidvelisaTvis

(Tanxa cifrobrivad, sityvierad, valutis miTiTebiT)

Semdeg SemTxvevebSi:
1.Tu satendero winadadebebis gaxsnis Semdeg pretendentma uari ganacxada tenderSi monawileobaze,
Tavisi satendero winadadebis moqmedebis vadis dasrulebamde;
2. Tu pretendenti gamarjvebis SemTxvevaSi uars ganacxadebs SemsyidvelTan saxelmwifo Sesyidvis
Sesaxeb xelSekrulebis dadebaze;
3. Tu pretendenti diskvalificirebul iqna Sesyidvis procedurebis dros arakeTilsindisieri
qmedebis Cadenis gamo.
garantia ZalaSi rCeba _________________mde* .
(TariRi)

* garantiis moqmedebis vada unda iyos pretendentis satendero winadadebis moqmedebis vadaze 30 kalendaruli dRiT
meti.
banki uzrunvelyofs sagarantio Tanxis gadaxdas Semsyidvelis werilobiTi moTxovnis miRebisTanave, Semsyidvelis
mxridan yovelgvari mtkicebulebebis warmodgenis gareSe, im pirobiT, rom Semsyidvelis moTxovnaSi miTiTebuli iqneba
romeli zemoaRniSnuli SemTxvevis (SemTxvevebis) dadgomis gamo ekuTvnis mas es Tanxa da Semsyidvelis moTxovna
sagarantio Tanxis gadaxdaze waredgineba banks garantiis moqmedebis vadis dasrulebamde.

_____________________________
(xelmowera)

_____________________________
(saxeli, gvari, Tanamdeboba)

damowmebulia bankis beWdiT _____ ______________ 20 _

proeqti
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb #
q. Tbilisi

`------~ `----------------~ 201 w.

1. xelSekrulebis mxareebis zusti dasaxeleba da rekvizitebi
winamdebare xelSekruleba daido erTis mxriv (SemdgomSi Semsyidveli) saqarTvelos Sinagan saqmeTa
saministros specialuri da sagangebo RonisZiebebis centris administraciis ufrosis ---------------- saxiT,
mis: (q.Tbilisi,) da meores mxriv (SemdgomSi mimwodebeli) --------------s direqtoris -------------- saxiT, (mis:
q. Tbilisi ----------------- tel: ---------------) da
miRweul iqna urTierTSeTanxmeba mimwodeblis mier
warmodgenili satendero winadadebis safuZvelze #PA ***** Semdegze: gamartivebuli eleqtronuli
tenderis _ ---------------------- Sesyidvaze
2. xelSekrulebis obieqtis dasaxeleba
2.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas miawodos Semsyidvels:
2.2 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli mosawodebeli saqonlis aRwera mocemulia teqnikur davalebasa da
teqnikur dokumentaciaSi, romelic daerTveba xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli nawili.
3. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba
3.1 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens: --------------- (sityvierad) lars.
3.2.xelSekrulebis jamuri Rirebuleba unda Seicavdes mimwodeblis mier
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul yvela gadasaxads.
3.3 dafinansebis wyaro – 2016 wlis saxelmwifo biujeti.

saqarTvelos

moqmedi

4. angariSsworebis forma da vadebi
4.1 unaRdo. angariSsworebis forma standartuli.
4.2 Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels saqonlis Rirebuleba etapobrivad, yoveli
konkretuli partiis Semotanidan kanonmdeblobis Sesabamisad anazRaurebis saWiro dokumentaciis
warmodgenidan 20 kalendarul dReSi.
43 saqonlis mowodeba moxdeba yoveli konkretuli partiis moTxovnis Sesabamisad da im SemTxvevaSi Tu ar
iqna Sesabamisi moTxovna, SesaZlebelia xelSekrulebis Tanxis Semcireba.
5. miReba Cabarebis wesi
5.1 Sesyidvis obieqtis (saqoneli) miRebis vada ganisazRvros 5.2 Sesyidvis obieqtis (saqoneli) miwodebis adgili:
5.3 Sesyidvis obieqti (saqoneli) an misi nawili (etapi) CaiTvleba miRebulad mxolod saTanado
dokumentaciis gaformebis Semdeg.
5.4 mimwodebels SeuZlia Sualeduri miReba-Cabarebis aqtis gaformeba, xolo srulad Semotanili saqonlis
dasrulebis Semdeg mimwodebeli Sesyidvel oragnizacias warudgens saboloo miReba-Cabarebis aqts.
5.5 Sesyidvis obieqtis an misi nawilis, etapis (Sualeduri) miRebis da/an saboloo Semowmebis Sedegad
gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli.
5.6 Semsyidveli valdebulia operatiulad, werilobiTi saxiT, acnobos mimwodebels saboloo Semowmebis
Sedegebi dawunebuli Sesyidvebis obieqtis (saqoneli) wundebis mizezebis miTiTebiT.
6. Sesyidvis obieqtis xarisxi
6.1 mimwodeblis mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli miwodebuli Sesyidvis obieqti unda iyos maRali
xarisxis da Seesabamebodes Semsyidvelis organizaciis moTxovnebs, kerZod: teqnikur davalebasa da teqnikur
dokumentaciaSi aRwerili saqonlis Sesabamisi, romelic
daerTveba xelSekrulebas, rogorc misi
ganuyofeli nawili
7. mxareTa ufleba movaleobani
7.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas ganaxorcielos DSesyidvis obieqtis miwodeba 5.1 punqtSi miTiTebul
vadebSi.

7.2 mimwodebeli iRebs valdebulebas uzrunvelyos DSesyidvis obieqtis mowodeba teqnikuri davalebiTa da
teqnikuri dokumentaciis Sesabamisad.
7.3 mimwodebeli iRebs valdebulebas Sesyidvis obieqtis an misi nawilis, etapis miRebis da/an saboloo
Semowmebis Sedegad gamovlenili defeqtis an naklis SemTxvevaSi sakuTari xarjebiT dauyovnebliv
aRmofxvras gamovlenili defeqti an Secvalos axliT.
7.4 amasTan Semsyidveli organizacia valdebulia xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis srulad da
jerovnad SesrulebisaTvis mimwodebels aunazRauros xelSekrulebis 3.1 punqtSi gaTvaliswinebuli Tanxa.
8. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis
8.1 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovnad Sesrulebis Sedegad miyenebuli
zaralisaTvis mimwodebeli pasuxs agebs Semsyidvelis winaSe saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis
Sesabamisad;
8.2 Semsyidveli uflebamosilia saqonlis miwodebis vadis gadacilebis SemTxvevaSi daakisros mimwodebels
sauravi yovel vada gadacilebul dReze droulad miuwodebeli saqonlis raodenobis Rirebulebis 0,2 %is odenobiT.
8.3 Semsyidveli uflebamosilia, mimwodeblis mxridan xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis srulad
Seusruleblobis da/an uxarisxo saqonlis mowodebis SemTxvevaSi, Sewyvitos xelSekruleba da mimwodebels
daakisros jarima miuwodebeli da/an uxarisxo saqonlis Rirebulebis 5%-is odenobiT.
9. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi
9.1 Semsyidveli uflebamosilia nebismier dros ganaxorcielos mimwodeblis mier nakisri valdebulebebi kontroli. kontrols xelSekrulebiT gaTvaliswinebul urTierTobebTan dakavSirebiT ganaxorcielebs
specialuri jgufi (inspeqtirebis jgufi), Semowmdeba ramdenad daculia xelSekrulebis mixedviT nakisri
valdebulebebi, kerZod; faqtiurad miwodebis vada, forma da xarisxi.
9.2 Semsyidvels an mis warmomadgenels ufleba aqvT ganaxorcielon teqnikuri kontroli da/an gamocadon
Sesyidvis obieqti (saqoneli), raTa darwmundnen maT SesabamisobaSi kontraqtiT gaTvaliswinebul teqnikur
pirobebTan;
9.3 mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis)
CatarebisaTvis aucilebeli personaliT, teqnikuri saSualebebiT da sxva samuSao pirobebiT. im SemTxvevaSi,
Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT gamoiyenebs sakuTar an mowveul personals, mis Sromis
anazRaurebas uzrunvelyofs TviT Semsyidveli;
9.4 mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis (inspeqtirebis) Sedegad
gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra;
9.5 mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebisa da masSi Semavali dokumentebis
pirobebis Sesrulebaze, aseve Sesyidvis obieqtis fassa da xarisxze Semsyidvelis mxridan kontrols
ganaxorcielebs Sesabamisi warmomadgeneli piri –
9.6 warmodgenili dokumentaciis sisruleze da realobaze pasuxismgebelia 9.5 punqtSi miTiTebuli pirebi.
10. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
10.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive mxaris mier xelmowerili
werilobiTi Sesworebebis garda;
10.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis pirobebis Secvlis
aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi
informacia;
10.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an SemsyidvelisaTvis pirobebis
gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT dadgenili SemTxvevebisa
`saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis da am debulebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT
10.4 xelSekrulebis jamuri Rirebulebis gazrda dauSvebelia xelSekrulebis Rirebulebis 10%-ze meti
odenobiT.
10.5 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis saxiT,
romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad;
10.6 mxareebi iReben valdebulebas Seatyobinon erTmaneTs aRniSnuli xelSekrulebis pirobebis cvlilebaTa
Sesaxeb araugvianes 10 dRisa.

11. dauZleveli Zala
11.1 mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis SeusruleblobiT gamowveuli
pasuxismgeblobisagan, Tu aRniSnuli gamowveulia dauZleveli Zalis zegavleniT. aRniSnulis arsebobis
SemTxvevaSi, mxare valdebulia acnobos meore mxares nakisri valdebulebebis Sesrulebis SeuZleblobis
Sesaxeb.
11.2 Tu erT-erTi mxare dauZleveli Zalis gamo ver asrulebs nakisr valdebulebebs, igi valdebulia
dauyonebliv, magram araugvianes momdevno kalenderuli dRisa acnobos meore mxares maTi dadgomis an/da
dasrulebis Sesaxeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Sesabamisis mxare ar gaTavisufldeba nakisri valdebulebebisagan.
11.3 mxareTa pasuxismgebloba da valdebulebebi ganaxldeba dauZleveli Zalis moqmedebis dasrulebisTanave.
12. xelSekrulebis Sewyveta
12.1 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis
moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb, mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi.
12.2 Semsyidvelsa da mimwodebels Soris urTierT SeTanxmebis safuZvelze, Semsyidvels SeuZlia miiRos
gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb.
12.3 xelSekrulebis erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis probebis Seusruleblobis SemTxvevaSi meore
mxare uflebamoselia calmxrivad miiRos gadawyvetilebas xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb.
12.4 Semsyidveli xelSekrulebis sruli an calkeuli Sewyvetis gadawyvetilebis miRebisas valdebulia
Seatyobinos mimwodebels miRebuli gadawyvetileba misi miRebis safuZveli da amoqmedebis TariRi.
aRniSnuli Setyobineba unda miewodos mimwodebels gadawyvetilebis ZalaSi Sesvlamde.
13.
damatebiTi pirobebi
13.1. mxareebi xelmZRvaneloben urTierTpativiscemis principiT da TanamSromlobis gaRrmavebis surviliT.
13.2. xelSekrulebis mxareebi valdebulni arian gaufrTxildnen TiToeulis saxels, saqmian reputacias da
Rirsebas.
13.3. mxareebi valdebulni arian daicvan erToblivi saqmianobis Sedegad maTTvis cnobili meore mxaris
konfidencialuri informacia.
13.4. xelSekrulebis mxareebs ara aqvT ufleba gaakeTon gancxadeba meore mxaris mier xelSekrulebis ver an
ar Sesrulebis, misi Sesrulebisas darRvevebis da a. S. Tu winaswar moxda sakiTxis erToblivi Seswavla da
Sesabamisi faqtebis dadastureba.
13.5. konfidencialobis darRvevad ar CaiTvleba SemTxveva, rodesac informaciis gamJRavneba warmoadgens
kanonis an kanonis safuZvelze xelisuflebis romelime organos mier gamocemuli aqtis moTxovnas.
13.6 winamdebare xelSekruleba Sedgenilia oTx egzemplarad qarTul enaze, romelTagan TiToeuls gaaCnia
Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba `SemsyidvelTan~ da `mimwodebelTan~.
13.7. winamdebare xelSekrulebis yvela cvlileba da damateba ZalaSia mxolod im SemTxvevaSi, Tu isini
Setanilia werilobiTi saxiT da xelmowerilia orive mxaris sruluflebiani warmomadgenlis mier.
14. davebis gadawyvetis wesi
14.1 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri araoficialuri molaparakebis
procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan
dakavSirebuli sxva komponentis irgvliv;
14.2 Tu aseTi molaparakebis dawyebidan ocdaaTi dRis ganmavlobaSi Semsyidveli da mimwodebeli ver
SeZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier mxares davis gadawyvetis mizniT SeuZlia
dadgenili wesis da mixedviT mimarTos saqarTvelos sasamarTlos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
14.3 Tu mimwodebeli ar aris saqarTvelos rezidenti, xelSekrulebis ganxorcielebis procesSi mxareTa
Soris warmoqmnili sadao sakiTxebis ganxilva ganxorcieldeba saarbitraJo garCevis gziT, saerTaSoriso
savaWro samarTlis Sesaxeb gaeros saarbitraJo komisiis wesebis Sesabamisad.
15. xelSekrulebis moqmedebis vada
15.1. xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa xelmoweris dRidan da moqmedebs 2016 wlis 31 dekembris CaTvliT.
yovelive zemoTTqmulis dasturad mxareebma gaaformes winamdebare
kanonmdeblobis Sesabamisad, am dokumentis TavSi miTiTebul dResa da wels.

xelSekruleba,

saqarTvelos

mxareTa rekvizitebi:
Semsyidveli organizacia:
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro
q. Tbilisi
sabanko rekvizitebi:
saqarTvelos saxelmwifo xazina
bankis kodi:220101222
angariSsworebis angariSi:200122900
saidentifikacio kodi 204494788
specialuri da sagangebo RonisZiebebis
centris administraciis ufrosi

Semsrulebeli organizacia:
Sps `-------”
q. -----------sabanko rekvizitebi:
ss `
banki”-s
bankis kodi:
angariSsworebis angariSi:
saidentifikacio kodi:
direqtori

SeniSvna: winamdebare xelSekrulebis proeqti dazustdeba xelSekrulebis gaformebis dros.

