ს.ს. „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური
იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი”

კომპიუტერული მოწყობილობები
და აქსესუარები

სახელმწიფო შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
CPV კოდი - 30200000

დაფინანსების წყარო: ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები
სავარაუდო ღირებულება: 7 200 (შვიდი ათას ორასი) ლარი

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი 2016 წელი
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შენიშვნა:
1.
2.

სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემის მომხმარებლის სახელმძღვანელო მოცემულია ვებ-გვერდზე:
www.procurement.gov.ge.
სახელმწიფო შესყიდვების თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანება ,,გამარტივებული შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ’’
მოცემულია ვებ-გვერდზე: www.procurement.gov.ge.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცი
2.1 საქონლის მოწოდების ვადები და პირობა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 კალენდარულ

დღეში, მისამართზე ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #16.
2.2 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები:
#

დასახელება

Gganzomilebis
erTeuli

რaodენობა

ცალი

15

მყარი/ხისტი დისკი
interface – SATA 6.0Gb/s
1

მოცულობა არანაკლებ - 4 ტბ (ტერაბაიტი);
ჩაწერის სიჩქარე - არანაკლებ - 7200 RPM
ბუფერის მოცულობა (Cache): არანაკლებ 64 MB

შენიშვნა : შემოთავაზებული საქონელი უნდა იყოს სრულიად ახალი , ქარხნულად შეფუთული
შესყიდვის ობიექტებზე მიმწოდებელმა უნდა გაავრცელოს საგარანტიო ვადა 2 წელი.

2.3 თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული
საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე მიმწოდებელმა
უნდა დაადასტუროს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა. ყოველი კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე,
შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით
პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი
დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

 შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ნიმუში
3. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში სატენდერო წინადადების სახით ატვირთული უნდა იყოს:

 ფასების ცხრილი და ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური დოკუმენტაციის დანართი #1-ის
მიხედვით;
 პრეტენდენტის რეკვიზიტები დანართი #2-ის მიხედვით;
 საგარანტიო პირობაზე თანხმობა #3-ის მიხედვით;
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სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებებისა ან/და დაზუსტების მიღება
პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში
შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #16
საკონტაქტო პირი: თათა ჩაჩხუნაშვილი 555 39 34 64

ხელშეკრულება # __
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
(პროექტი)
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ
პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

-------------- 201 წელი

ერთი მხრივ, ს.ს. „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული
ცენტრი” (შემდგომში ,,შემსყიდველი’’) წარმოდგენილი მისი აღმასრულებელი დირექტორის შოთა გოგიჩაიშვილი
სახით,
და მეორე მხრივ, _______________________ (შემდგომში „მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი
დირექტორის _______________
სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერის საშუალებით დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას
(შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი
1.1 ხელშეკრულების საგანია: კოპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები (შემდგომში საქონელი) შესყიდვა
(CPV 30200000), წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად,
რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ხელშეკრულების ღირებულება
2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებაა: _____ ლარი;
2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების
გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ
ყველა გადასახადს.
3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
3.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
3.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
შესყიდვის ობიექტის მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა

საგადასახადო ანგარიშ-

ფაქტურის საფუძველზე;
3.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე

შემსყიდველის მიერ

ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
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4. საქონლის მიღება ჩაბარების წესი
4.1 საქონელი ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;
4.2 შემსყიდველის

მხრიდან

მიღება-ჩაბარების

აქტზე

ხელმომწერ

უფლებამოსილ

პირს

წარმოადგენს:

____________________
5. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა
5.1 ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის -#16
5.2 მიწოდება განხორციელდება შემსყიდველის ____________
6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები
6.1 შემსყიდველს უფლება აქვს :
6.2 ნებისმიერ დროს განახორციელოს კონტროლი (ინსპექტირება) და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ
ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე
6.3 შემსყიდველი ვალდებულია:


უზრუნველყოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების
შესაბამისად;



დაიცვას ხელშეკრულების სხვა პირობები;

6.4 მიმწოდებელს უფლება აქვს:


მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობებით;

6.5 მიმწოდებელი ვალდებულია:


მიაწოდოს შემსყიდველს მიაწოდოს საქონელი ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში;



დაიცვას ხელშეკრულებით დადგენილი ყველა პირობა;

7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება
7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ინსპექტირებას განახორციელებს ----------------------------7.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე გაწეული
ან გასაწევი მომსახურების ხარისხის კონტროლს;
7.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება
მიმწოდებელს საქარტველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
8. ხელშეკრულების პიროებების შეუსრულებლობა
8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გაშვების შემთხვევაში, მხარეს ეკისრება
პირგასამტხელო ყოველ გადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.01%-ის
ოდენობით;
8.2 იმ შემთხვევაში თუ პირგასამტეხლოს ჯამური რაოდენობა გადააჭარბებს სახელშეკრულებო ღირებულების 3%ს შემსყიდველი ორგანიზაცია იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
8.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
9.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით,
მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
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9.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების
პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
9.3 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე
მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
9.4 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 8.2 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების
მიღების განზრახვის შესახებ;
9.5 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა
10.1

მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით

გამოწვეული

პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული

გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის

ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
11. დავები და მათი გადაჭრის გზები
11.1

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების

გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან
მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის ---------------------

და მოქმედებს ---------------------------

13. რეკვიზიტები
ს.ს. „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და
კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო
პრაქტიკული ცენტრი”
საიდენტიფიკაციო კოდი: 212153756
მის:ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის -#16
საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს ბანკი რესპუბლიკა, დელისის ფილიალი
ბანკის კოდი: REPLGE22
ანგარიშის ნომ: GE12BR0000010036020037
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ფასების ცხრილი
დანართი# 1

#

დასახელება

მოდელი

Gganzomi
lebis
erTeuli

რaodენ
ობა

ცალი

15

ერთეულის
ღირებულე
ბა
(ლარი)

საერთო
ღირებულ
ება
(ლარი)

მწარმოებელი
ქვეყანა და
კომპანია

მყარი/ხისტი დისკი
interface – SATA 6.0Gb/s
მოცულობა არანაკლებ - 4
ტბ (ტერაბაიტი);
1

ჩაწერის სიჩქარე არანაკლებ - 7200 RPM
ბუფერის მოცულობა
(Cache): არანაკლებ 64 MB

მთლიანი (საერთო) ღირებულება: __________________

პრეტენდენტის ხელმოწერა

_____________________________
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დანართი 2

პრეტენდენტის რეკვიზიტები
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და
დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური
მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
1.

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

პრეტენდენტის ხელმოწერა

__________________
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დანართი #3

საგარანტიო პირობა
საგარანტიო პირობა: ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ ჩვენს მიერ
მოწოდებულ შესყიდვის ობიექტზე გავავრცელოთ საგარანტიო პირობა, მოწოდების დღიდან 2 წლის
ვადით. საგარანტიო პირობა გულისხმობს, შესყიდვის ობიექტის დაზიანების შემთხვევაში
(ნორმალური ექსპლოატაციის პირობებში) შემსყიდველის შეტყობინებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში
შევაკეთოთ დაზიანებული საქონელი, ხოლო ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში ამავე ვადაში
ვაცნობოთ შემსყიდველს აღნიშნულის თაობაზე, ხოლო შეტყობინების გაგზავნიდან არაუგვიანეს 5
სამუშაო დღის ვადაში ჩავანაცვლოთ ახლით.

პრეტენდენტის ხელმოწერა

__________________

8 |გ ვ ე რ დ ი

