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1.
1.1

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)

შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“, „სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“ დებულების და „სახელმწიფო
შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ შესაბამისად.
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). აფიდავიტის
საილუსტრაციო ფორმა იხ. დანართ #1.
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
არსებული

ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდის სისტემაში
ავტომატური

საშუალებების

გაუმართაობის

შემთხვევაში,

ყოველ

კონკრეტულ

ტენდერში,
ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა შესაძლებელია
განხორციელდეს
სააგენტოსთან შეთანხმებით, ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემაში
ატვირთამდე

სახელმწიფო

შესყიდვების

განხორციელების

წესის

შესახებ

დებულებით

გათვალისწინებული პროცედურების გამოყენებით. აღნიშნული ქმედებების განხორციელების
გარეშე თქვენ არ გექნებათ სატენდერო წინადადების წარდგენისა და, შესაბამისად, ტენდერში
მონაწილეობის შესაძლებლობა.
1.6
მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ
სისტემის მეშვეობით წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.
1.7

სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისგან და ტექნიკური

დოკუმენტაციისგან.
1.8

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.
1.9

ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა

მიუთითოთ თქვენი სატენდერო წინადადების ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით.
1.10
სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ
მონაწილეობა ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ და დამატებით 3
რაუნდად.
1.11

ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის

გათვალისწინებითა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.
1.12

ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასაწარ განსაზღვრული

მინიმალური ოდენობა, რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის ველში.
1.13

დამატებითი რაუნდების თითოეულ რაუნდში პრეტენდენტს უფლება აქვს მხოლოდ

ერთხელ შეამციროს წინადადების ფასი, რისთვისაც განესაზღვრება ორი წუთი. დამატებით
3

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.
1.14

დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს,

რომლებმაც ძირითად დროში წარადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში
პრეტენდენტის მიერ წინადადების ფასის წარდგენის რიგითობა 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 წინა რაუნდში ყველაზე დაბალი ფასი
დააფიქსირა. წინადადების თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში, რაუნდში ბოლო
შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც პირველმა დააფიქსირა ასეთი ფასი.
1.15

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.
1.16

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.
1.17
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.
1.18
თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა
და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს მას
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გასაცემი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი
დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით.
1.19

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.
1.20

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.
4

1.21
ამ პუნქტის 1.20 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.
1.22

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.
1.23

ელექტრონულ

ტენდერთან

და

გამარტივებულ

ელექტრონულ

ტენდერთან

დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.
დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.24

დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ

თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.25

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)

ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა
იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.26

ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში,

რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად.
1.27

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრედენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:
ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან,
რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის
ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ
2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:
ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
2.1.3 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ხარჯთაღრიცხვის ფორმა ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.8.1 პუნქტის შესაბამისად.
ბ) სადემონსტრაციო მასალები (სურათები).
g) ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ.
დ) უნდა წარმოადგინოს ანალოგიური მიწოდების გამოცდილება 2010 წლის განმავლობაში
არანაკლებ 30000 ლარისა, რაზეც სისტემაში ატვირთული უნდა იყვეს შესაბამისი ხელშეკრულებები.
ე)პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი, სატენდერო
წინადადების მოქმედების ვადა დანართი #2–ის მიხედვით.
2.2 ადმინისტრაციული ორგანოებიდან

წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების

დამადასტურებელი დოკუმენტების
გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს ელექტრონული
ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების დასრულების თარიღს;
2.3 ამ პუნქტის 2.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან
წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან
ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველი ორგანიზაციაში
მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა
წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს
ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.
2.4

პრეტენდენტის

მიერ

ადმინისტრაციული

ორგანოებიდან

წარმოსადგენი

საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის
გამოყენების გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით. პრეტენდენტის მიერ
საკვალიფიკაციო

მონაცემების

წარმოუდგენლობის

ან/და

ხარვეზის

მქონე

მონაცემების

წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდინს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
2.5 პრედენდენტის მიერ წარმოსადგენი ამ პუნქტის 2.1.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
საკვალიფიკაციო

მონაცემები

ელექტრონულ

სისტემაში

დოკუმენტაციასთან ერთად.
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უნდა

აიტვირთოს

ტექნიკურ

2.6 ანგარიშსწორების პირობები:
2.6.1

სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.6.2

ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.6.3

შესაძლებელია წინასწარი ანგარიშსწორება 50 %–ის ოდენობით, მიმწოდებლის მიერ

წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე.
2.6.4

დაფინანსების წყარო 2010 წლის ქ. თბილისის ბიუჯეტი.

2.6.5

ანგარიშსწორება განხორციელდება არაუგვიანეს 2010 წლის 31 დეკემბერს.

2.7 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი არ გამოიყენება.

2.8 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები:

2.8.1 saaxalwlo RonisZiebis uzrunvelsayofad dekoraciebis damzadeba da montaJi

#

samuSaoebis dasaxeleba

ganzomileba

raodenoba

dekoracia "gvirabi"

1

1

dekoracia "gvirabi" h-2.5m, rkaliseburi formis,
saxuravze mocekvaveTa sasiarulo moedniT, kibis
safexurebiT, (Tanaxmad TandarTuli eskizisa da
gegmisa) damzadeba-montaJi

2

"gvirabi"_s karkasi _liTonis konstruqcia damzadeba-montaJi

1

1

3

mocekvaveTa sasiarulo moednisa da kibis
safexurebis
(simaRle 0,2m) mowyoba faneriT,
zemodan Tunuqis moTuTiebuli firfitebiT
SefuTuli - damzadeba-montaJi

4

dekoratiuli sanaTebis Casayenebeli
Riobebis amoWra

59

wriuli

gvirabis mowyoba eleqtro qseliT da sanaTebiT
(diametriT 9smX13sm)

cali

34

gvirabis mowyoba eleqtro qseliT da sanaTebiT
(diametriT 20smX22,5sm)

cali

25

5

7

Tanxa

6

gvirabis Sida sivrcis mowyoba sareklamo masalebiT
(Tanaxmad Tan eskizisa)

1

dekoracia "podiumi"

dekoracia podiumi (20mX14m), liTonis karkasis
konstruqciis damzadeba, iatakis dafarva faneriT,
iatakisa da gverdebis SefuTva moTuTiebuli
Tunuqis firfitebiT, orgminiT, gadaketvis imitaciiT
(Tanaxmad TandarTuli eskizisa da gegmisa)
damzadeba-montaJi

1

7
dekoracia "magida"

8

_ dekoraciuli magida (3mX2m simaRle 1m)
kvercxiseburi formis, sareklamo masalebiT
SefuTuli dijeisaTvis (Tanaxmad TandarTuli
eskizisa) damzadeba-montaJi

1

dekoracia "lifti"

9

10
11
12

liftis sami gverdis (14მX1.8მ-25.2m2) da kibis
safxurebis - 6.83m2 damzadeba-montaJi

1

lifTis dekoraciis liTonis konstruqciis
damzadeba, SefuTva faneriT da faneraze
moTuTiebuli Tunuqis firfitis gadakvra.

1

dekoratiuli sanaTebisTvis wriuli Riobebis amoWra

cali

222

liftis dekoraciis elqseliTa da sanaTebiT
(diametriT 9smX13sm) mowyoba

cali

126

liftis dekoraciis elqseliTa da sanaTebiT
(diametriT 20smX22,5sm) mowyoba

cali

96

namdvili moZravi lifti
meriis sawyobSi arsebuli liftis savali meqanizmis
demontaJi axali liftis Sesaqmnelad (eskizis
mixedviT) da testireba

1

13
14
15

16
17
18

liftis karkasis liTonis konstruqciis damzadebamontaJi
litis uZravi zedapiris faneriTa da Tunuqis
firfitebiT mowyoba (Tanaxmad TandarTuli
eskizisa da gegmisa)
moZravi nawilis liTonis furcliT mowyoba da
masze mZime bolis gamosasvleli Riobebis mowyoba
(nasvretebiani firfitis saxiT)

1
1

1

liftis eleqtroficireba

1

liftis Tavisuflebis moedanze montaJi

1

saaxalwlo soflebis saxlebis garSemo mosawyobi
dekoracia

19

saxalwlo TematikiT datvirTuli panoebis
TviTwebvadi stikerebis damzadeba, feradi panoebis
miwodeba da montaJi

8

m2

727

20

TeTri xaliCebi

- aRdgena-restavracia da montaJi

m2

330

g/m

300

21

dekoratiuli Robeebi _ aRdgena-restavracia da
montaJi

22

dekoratiuli xidebi - aRdgena-restavracia da
montaJi

cali

6

dekoratiuli lampioni
montaJi

cali

4

24

dRis naTebis sanaTi droseliT da naTuriT t5 L115 mowodeba-montaJi

cali

330

25

dRis naTebis sanaTi droseliT da naTuriT t5 L71 mowodeba-montaJi

cali

70

23

- aRdgena-restavracia da

9

10

11

12

2.9 მიწოდების პირობები და ვადები:
2.9.1 საახალწლო ღონისძიების უზრუნველსაყოფად საახალწლო სოფლების სახლების
გარშემო მოსაწყობი დეკორაციების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს 2010 წლის 25 დეკემბრამდე,
ხოლო სცენის დეკორაციების მონტაჟის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს 2010 წლის 29
დეკემბრამდე. მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, შემსყიდველის მიერ მითითებულ ტერიტორია.
2.10 ფასები
2.10.1 პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს სისტემის მეშვეობით ხართაღრიცხვის ფორმა 2.8.1
პუნქტის შესაბამისად.
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3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos tenderSi
gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.
winamdebare

xelSekruleba

daido

___ ____________

2010 w.

erTis mxriv

q. Tbilisis meria

(SemdgomSi `Semsyidveli~)

da meores mxriv
________________________________________________________ (SemdgomSi `mimwodebeli~)
(mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)

Soris.
imis gaTvaliswinebiT, rom Semsyidvelma Caatara tenderi

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
samuSaos mokle aRwera

Sesyidvaze romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis satendero winadadeba, romlis
Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba gauwios Semsyidvels zemoaRniSnuli samuSao Semdeg
Tanxaze:

_____________________________________________________________________
(xelSekrulebis Tanxa cifrebiT, sityvierad da valutis CvenebiT)

(SemdgomSi `xelSekrulebis Rirebuleba~).

1.

gamoyenebuli terminebis ganmartebebi

xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1
`xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _
Semsyidvel organizaciasa da tenderSi gamarjvebul pretendents Soris dadebuli
xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela
dokumentiT da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi
aris miniSnebebi.
1.2
`xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3
`Semsyidveli
organizacia~
(Semdgom
`Semsyidveli~)
niSnavs
organizacias
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas;
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1.4
`mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da asrulebs
samuSaos saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.5
`dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
2.

standartebi da xarisxi

2.1 xelSekrulebis farglebSi Sesasrulebeli samSeneblo samuSaoebis xarisxi unda Seesabamebodes
samSeneblo normebiTa da wesebiT gaTvaliswinebul moTxovnebs da standartebs;

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1 Semsyidveli uflebamosilia samuSaoebis Sesrulebis paralelurad moaxdinos samuSaoebis
Semowmeba, romlis mizania misi Sesabamisobis dadgena xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobebTan
da Semsyidvelis moTxovnebTan.
3.2 Semowmebis Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb Semsyidveli
dauyovnebliv werilobiT acnobebs mimwodebels dawunebuli samuSaoebis nawilis da wundebis
mizezebis miTiTebiT.
3.3 gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan da xelaxal inspeqtirebasTan dakavSirebuli
xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels, saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
3.4. mimwodebelma samuSaoTa warmoebis normebis mixedviT sistematurad unda awarmoos masalebisa
da Sesrulebuli samuSaos xarisxis kontroli da miRebuli Sedegebi Seitanos yoveldRiurad
JurnalSi;
3.5. Semsyidvels ufleba aqvs ganaxorcielos teqnikuri zedamxedveloba, mSeneblobis nebismier
momentSi Seamowmos gamoyenebuli masalebisa da samuSaoTa Sesrulebis xarisxi. im SemTxvevaSi, Tu
xarisxi ar aRmoCndeba samSeneblo normebisa da standartebis Sesabamisi, Semsyidveli mxare
uflebamosilia SeaCeros samSeneblo samuSaoTa warmoeba da akrZalos Seusabamo masalebis
gamoyeneba.
3.6.
xelSekrulebis
inspeqtirebas
Semsyidvelis
mxridan
xelSekrulebis me-6 muxlis 6.3 punqtSi aRniSnuli pirebi.

ganaxorcieleben

winamdebare

3.7
ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების
გარანტიისა ან სხვა ვალდებულებებისაგან.
4. სამუშაოს შესრულების პირობები
4.1
სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში ასახული გრაფიკის
მიხედვით.
4.2 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები
მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

5. დაზღვევა (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)
5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული
ელემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები, ქონება, მიმწოდებლის და/ან
სუბკონტრაქტორის პერსონალი და სხვა).

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების
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აქტის გაფორმების შემდეგ.
6.2
mimwodebeli etapobrivad

Caabarebs Semsyidvels Sesrulebul samuSaoebs. samuSaoebis
etapobrivi miReba-Cabareba ganxorcieldeba mimwodeblis mier warmodgenili samuSaoTa Sesrulebis
forma #2-is da/an forma #3-is safuZvelze
Semsyidvelisa da mimwodeblis saamisod
uflebamosili warmomadgenlis xelmoweriT. samuSaoTa saboloo miReba-Cabareba ganxorcieldeba
maTi damTavrebis Semdeg Tanaxmad teqnikuri davalebisa, moqmedi samSeneblo normebiTa da wesebiT
gansazRvruli aqtebis safuZvelze.
6.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze, teqnikur zedamxedvelobaze da xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze pasuxismgebel pirebs warmoadgenen:
q. Tbilisis meriis keTilmowyobis saqalaqo samsaxuris TanamSromel(eb)i.
6.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად
გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
6.5 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო
შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.
7. ანგარიშსწორება da ვალუტა

7.1. Sesrulebuli samuSaoebis angariSsworeba ganxorcieldeba araugvianes 2010 welis 31 dekembers
Sesrulebuli samuSaoebis moculobebis mixedviT;
7.2. angariSsworeba ganxorcieldeba aRniSnuli samuSaoebisaTvis biujetidan miznobrivad
gamoyofili Tanxebis Sesabamisad, risTvisac mimwodebelma unda warmoadginos saqarTvelos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi sagadasaxado dokumentacia. winaaRmdeg SemTxvevaSi,
Semsyidvels ufleba aqvs uari Tqvas angariSsworebaze.
7.3 mimwodeblis moTxovniT, mxareTa Soris 50%-is odenobiT winaswar angariSsworebaze miRweuli
SeTanxmebis
SemTxvevaSi, mimwodeblis mier unda iyos warmodgenili sabanko garantia saavanso
gadasaxadis Tanxaze da xelSekrulebis uzrunvelyofis sabanko 2%-iani garantia, romelsac
Semsyidveli gadaixdis sabanko garantiis warmodgenidan araugvianes 5 sabanko dReSi;
7.4. mimwodeblis mier warmodgenili sabanko garantiebis moqmedebis vada 1 (erTi) TviT unda
aRematebodes samuSaoebis dasrulebis vadas.
7.5. Sesrulebuli samuSaoebis anazRaureba mimwodebelTan ganxorcieldeba unaRdo angariSsworebiT,
larebSi.
8. ფასები

8.1 xelSekrulebaSi dafiqsirebuli fasebis Secvla dauSvebelia, Tu am cvlilebebis Sedegad
izrdeba xelSekrulebis saerTo Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli
organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli
SemTxvevebisa.
9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
9.1
ხელშეკრულების პირობებis cvlileba არ დაიშვება,
ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი
წერილობითი შესწორებების გარდა.
9.2
თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების
პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით
შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
9.3
ნებისმიერი
ცვლილება,
რომელსაც
მოჰყვება
ხელშეკრულების
ფასის
გაზრდა
ან
შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის
და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება
უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების
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განუყოფელ ნაწილად.
10. უფლებების გადაცემა
10.1
მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და
არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.
11. სუბკონტრაქტორები
11.1
მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების
ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო
წინადადებაში.
11.2
ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს
შემსყიდველს.
11.3
ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს
მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.
12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
12.1
თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ
გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ
დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი
შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც
შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ
გარემოებებთან დაკავშირებით.
12.2
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები
შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს
გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

13. mxareTa ufleba-movaleobebi

13.1. Semsyidveli da mimwodebeli moqmedeben saqarTvelos kanonmdeblobis sruli dacviT.
13.2

Semsyidveli valdebulia:

* droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi;
* xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis Sesrulebisas saqmis kursSi Caayenos mimwodebeli
yvela gansakuTrebuli garemoebebis warmoSobis Sesaxeb;
* xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad aunazRauros mimwodebels Sesrulebuli
samuSaos Rirebuleba.
* werilobiTi formiT dauyovnebliv acnobos mimwodebels raime defeqtis an naklis aRmoCenis
Sesaxeb.
13.3. Semsyidvels ufleba aqvs:
* ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mimwodeblis mier xelSekrulebebis pirobebis
dacvaze;
*. ganaxorcielos Sesrulebuli samuSaoebis teqnikuri zedamxedveloba da Seamowmos maTi
Sesabamisoba Semsyidvelis qveyanaSi moqmedi mSeneblobis normebisa da wesebSi gaTvaliswinebuli
xarisxis kriteriumebis, teqnikuri specifikaciebis, saqarTveloSi moqmedi standartebis
gaTvaliswinebiT.
* xeli moaweros samuSaoebis miReba-Cabarebis (Sesrulebis) aqtebs;
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* saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad SeaCeros an Sewyvitos saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
dadebuli xelSekrulebis moqmdeba, Tu mimwodeblis mier warmodgenili sakvalifikacio monacemebi
yalbi aRmoCndeba;
13.4. mimwodebeli valdebulia:
* droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi;
* samSeneblo normebisa da wesebis sruli dacviT uzrunvelyos samuSaoTa maRali xarisxiT
Sesruleba da maTi damTavreba dadgenil vadebSi;
* samuSaoebis Sesrulebis procesSi Setyobinebis miRebisTanave aRmofxvras uxarisxod
Sesrulebuli samuSao Semsyidvelis mxridan raime damatebiTi danaxarjebis gawevis gareSe;
* samuSaoebis Sesasruleblad aucilebeli masalebi, aRWurviloba da meqanizmebis mowodeba
uzrunvelyofili unda
iqnas mimwodeblis mier sakuTari SesaZleblobebiT da resursebiT da
mimwodebli pasuxismgebeli unda iyos aRniSnuli masalebis, aRWurvilobis da meqanizmebis
usafrTxoebaze. xsenebuli masalebis dakargvis an gaumarTaobis Sedegad gamowveuli riski ekisreba
mimwodebls.
* mimwodebelma samuSaoebis ganxorcielebis ganmavlobaSi maT miRebamde saqarTvelos moqmedi
kanonmdeblobis da arsebuli normebis Sesabamisad, unda miiRos aucilebeli zomebi teqnikuri
usafrTxoebis da garemos dacvis uzrunvelsayofad.
* mimwodebeli saqarTveloSi teqnikuri usafrTxoebis da garemos dacvasTan dakavSirebiT moqmedi
kanonebis da normebis Sesabamisad valdebulia miiRos usafrTxoebis aucilebeli zomebi
mSeneblobis zonaSi xanZris gaCenis da afeTqebis Tavidan asacileblad.
* nebismier dros, winaswari Setyobinebis gareSe dauSvas Semsyidveli da misi warmomadgenlebi
samuSao moednebze.
13.5. mimwodebels ufleba aqvs:
* mosTxovos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad Sesrulebuli
samuSaoebis Rirebulebis anazRaureba;
14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

14.1

Tu mimwodebeli:

a) ar daiwyebs winamdebare xelSekrulebiT
winadadebiT
gaTvaliswinebul vadaSi;

nakisri

valdebulebebis

Sesrulebas

b)

ar asrulebs an arajerovnad asrulebs xelSekrulebiT nakisr valdebulebebs;

g)

sistematiurad da/an uxeSad arRvevs xelSekrulebis pirobebs,

satendero

Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis moqmedeba da aamoqmedos
xelSEkrulebis Sesrulebis sabanko garantia; aseve daakisros xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
valdebulebebis SeusruleblobiT gamowveuli zianis anazRaureba saqarTveloSi moqmedi
kanonmdeblobiT gaTvaliwinebuli wesis Sesabamisad;
14.2. Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis moqmedeba agreTve:
a)Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b)mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
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d)Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli
dokumentebi yalbi aRmoCndeba;
e)saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi;
14.3. Tu mimwodebeli gadaacilebs Semsyidvelis satendero winadadebiT (grafikiT) gaTvaliswinebul
Sesyidvis obieqtis miwodebis vadas, daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze
Seusrulebeli samuSaoebis Rirebulebis 0,1%-is odenobiT;
14.4. im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa
gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 5%-s, Semsyidvels ufleba aqvs Sewyvitos xelSekruleba.
14.5. sajarimo
Sesrulebisagan.

sanqciis

gadaxda

ar

aTavisuflebs

mimwodebels

ZiriTadi

valdebulebebis

14.6. Tu Semsyidveli ar asrulebs winamdebare xelSekrulebis me-7 muxlis 7.1 punqtis
moTxovnebs, daekisreba pirgasamtexlo Casaricxi Tanxis 0,1%-is odenobiT yovel vadagadacilebul
dReze.
14.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.
15. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო
15.1
შემსყიდველს
შეუძლია
მთლიანად
ან
ნაწილობრივ
შეწყვიტოს
ხელშეკრულება,
მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
(ა)
თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ
ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
(ბ)
თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე
ვალდებულება.
15.2
ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
15.3
შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
ა)
თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი
ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ბ)
მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
გ)
თუ
მისთვის
ცნობილი
გახდება,
რომ
მიმწოდებლის
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
დ)
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა
შემთხვევებში;
15.4
ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს
მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
16. ფორს-მაჟორი
16.1
ხელშეკრულების
დამდები
რომელიმე
მხარის
მიერ
ხელშეკრულების
პირობების
შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების
გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების
შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
16.2
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 იქნეს ომით ან სტიქიური
მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო
ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
16.3
ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ,
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი
მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით

19

პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით
აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს
ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან
ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

16.4
Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis pirobebi
grZeldeba erT Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton xelSekrulebis moqmedeba
kompensaciis moTxovnis uflebis gareSe.
17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
17.1
შემსყიდველმა
და
მიმწოდებელმა
ყველა
ღონე
უნდა
იხმაროს,
რათა
პირდაპირი
არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა,
წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
17.2
თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და
მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის
გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს,
თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
18. გამოყენებული სამართალი
18.1
ხელშეკრულება
დადებულია
საქართველოს
კანონმდებლობის
ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

შესაბამისად

და

19. ხელშეკრულების ენა
19.1
ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების
მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება
მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება
წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები
და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ
პირობებს.
20. შეტყობინება
20.1
ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის
მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი
წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
20.2
შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში
შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.
21. გადასახადები და დაბეგვრა
21.1
უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ
გადასახადების,
ბაჟების,
მოსაკრებლების
და
სხვა
გადასახდელების
გადახდაზე,
რომლებიც
გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
21.2
ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.
22. xelSekrulebis moqmedebis vada

xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris TariRidan da ZalaSia mxareTa
mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis srul da jerovan Sesrulebamde.
22.1

23. sxva pirobebi
23.1. am xelSekrulebiT gauTvaliswinebeli pirobebi regulirdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT.
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23.2. mimwodebels ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da movaleobebi
Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe.
23.3. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da riskiT.
23.4.xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, oTx egzemplarad, romelTagan TiToeuls aqvs
Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri mimwodebelTan da sami piri
SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos
qarTul enaze.
23.5. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas Semdeg, rac
igi werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerili mxareTa mier.

4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, ჟ.
შარტავს ქუჩა #7, მე–15 სართული. საკონტაქტო პირი: გივი ჭუმბურიძე. ტელ: +99532 378664
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დანართი #1
აფიდავიტი
სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე
გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი
სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:
* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ
აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
* უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო
წინადადება;
* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდეროწინადადებაზე, შესაბამისად
უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;
* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს
ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ
ტენდერში;
* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის ა
წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
 სატენდერო წინადადების ფასი;
 სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
 სატენდეროწინადადებისწარდგენაანწარდგენისგანთავისშეკავება;
 ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული
ტენდერის პირობებს;
 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები,
რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება;
* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ,
არგაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადებისგან საჯაროების მომენტამდე.
გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.
თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების
დამოუკიდებლადგანსაზღვრის 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 სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951მუხლის შესაბამისად.
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დანართი #2
1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
ანგარიშის ნომერი:
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო
წინადადების ფასი:
3. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:
სახელმწიფო

შესყიდვების

ერთიან

ელექტრონულ

დაწყებიდან არა ნაკლებ 30 კალენდარული დღე.
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სისტემაში

წინადადებების

მიღების

