ზესტაფონის

მუნიციპალიტეტი

სატენდერო დოკუმენტაცია
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლებისათვის საქონლის შესყიდვა
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით
saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011
wlis 7 აპრილის #9 brZanebis
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის
Sesaxeb’’ – Sesabamisad

-კლასიფიკატორის კოდი 44611500
საკვალიფიკაციო მონაცემები
პრეტენდენტს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ მოეთხოვება.
- სატენდერო წინადადება ძალაშია მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან ტენდერისათვის ,,ხელშეკრულება
დადებულია’’, ,,დასრულებულია უარყოფითი შედეგით’’ ან ,,ტენდერი შეწყვეტილია’’სტატუსის (ერთ-ერთის)
მინიჭებამდე.
- წინადადების წარდგენის დროს პრეტენდენტმა პირველ რიგში სისტემაში უნდა ატვირთოს ტექნიკური
დოკუმენტაცია, რომელიც შეიცავს პრეტენდენტის მიერ,სისტემაში ატვირთული შესყიდვის ობიექტისა და
პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას, რომელის მოთხოვნილია სატენდერო განცხადებით და
სატენდერო დოკუმენტაციით.
-პრეტენდენტის რეკვიზიტები და ტელეფონის ნომრები-დანართი #3 -ის მიხედვით

- მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღის განმავლობაში
- მიწოდების ადგილი: - ქ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფლები დანართი #2 –ის მიხედვით
- სავარაუდო ღირებულება
6700 ლარი , საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა ხარჯისა
და გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს ჩათვლით.
-დაფინანსების წყარო - 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
- aნგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის მიღება- ჩაბარების აქტისა და სასაქონლო
ზედნადების საფუძველზე 10 საბანკო დღის განმავლობაში.
-იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად , პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო
ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას
უფლება აქვს მომწოდებლიდან მოითხოვოს მის მიერ ნაჩვენები საბოლოო ფასის ადეკვატურობის დასაბუთება იმის
დასადასტურებლად, რამდენად შესაძლებელია აღნიშნული თანხით ტენდერით გათვალისწინებული საქონლის მოწოდება..
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს ანგარიშფაქტურით (ინვოისით) ან სერთიფიკატით.

- სხვა დამატებითი პირობები დაზუსტებული იქნება ხელშეკრულების დადების დროს .
- დამატებითი ინფორმაციის მიღება სამუშაო საათების განმავლობაში .
საკონტაქტო პირი -სატენდერო კომისიის წევრი მამუკა ლომინაშვილი ტელ-577384766
-სატენდერო კომისიის წევრი თემური წიწილაშვილი - ტელეფონი 595335460
სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები -მედეა ნანიტაშვილი 593927239 და ნინო ნებიერიძე 571042133

მასალების

ტექნიკური პირობები

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ფასების ცხრილი დანართი #1-ის მიხედვით.
ფასების ცხრილი დანართი 1
მასლების დასახელება
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- წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი გამოწვეულია მომწოდებლის მიზეზით,
მომწოდებელი ვალდებულია შეცვლა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით.
-პრეტენდენტი ვალდებულია საქონლის მოწოდება უზრუნველყოს თავის საკუთარი ძალებით ადგილმდებარეობების
მიხედვით შემსყიდველთან შეთანხმებით დანართი #2-ის მიხედვით.
-პრეტენდენტის მიერ საქონელი მოწოდებული უნდა იყოს სამუშაო დღეებისა და სამუშაო საათების განმავლობაში
დანართი#3 რეკვიზიტები
1
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
2
ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი
3
პრეტენდენტის იურიდიული მისამართი
4
პრეტენდენტის ფაქტიური მისამართი
5
საინდიფიკაციო კოდი
6
ტელეფონის ნომერი
7
ელექტრონული მისამართი
8
მომსახურე ბანკი
9
ბანკის კოდი
10
ანგარიშის ნომერი
ორგანიზაციის დასახელება
ხელისმოწერა ბ. ა.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა #

(ნიმუში)

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიენტი დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან
ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ერთეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
საქონლის შესყიდვა
zestafoni
2016 weli
erTis mxriv, zestafonis municipalitetis.................... saxiT (misamarTi: q. zestafoni wereTlis q #11 (SemdgomSi _
Semsyidveli) da meores mxriv saxiT ---------------------------------------------(misamarTi: mimwodebeli) )სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მომწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე , # სპა....................
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად
vdebT winamdebare xelSekrulebas Semdegze
1. xelSekrulebis sagani
xelSekrulebis sagania ................................
saxsrebiT winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad.

2. Sesyidvis obieqti
2.1. Sesyidvis obieqtia- დანართების # შესაბამისდ.

3. xelSekrulebis saerTo Rirebuleba
3.1. Sesyidvis obieqtis fasi ganisazRvreba larebSi.
3.2. Sesyidvis obieqtis saerTo Rirebuleba Seadgens

lari.

4. mxareTa valdebulebebi

4.1

mimwodebeli valdebulia:
a) uzrunvelyos winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli saqonlis miwodeba
b) ganaxorcielos am xelSekrulebiT masze dakisrebuli sxva valdebulebebi.

4.2

Semsyidveli valdebulia:
a) uzrunvelyos xelSekrulebis Sesrulebis kontroli;
b) ganaxorcielos am xelSekrulebiT masze dakisrebuli sxva valdebulebebi.

5. Sesyidvis obieqtis xarisxi da garantia
5.1. mimwodebeli iZleva garantias, rom Sesyidvis
daakmayofilebs Semsyidvelis mier gansazRvrul moTxovnebs.

obieqtis

xarisxi

upasuxebs

xelSekrulebis

pirobebs

da

6. Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebi
6.1. Sesyidvis obieqtis miwodebis vada ganisazRvrebა მხარეთა მიერ ხელის მოწერის დღიდან
7.xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
7.1 Semsyidvelis mier xelSekrulebis Sesrulebis kontroli ganxorcieldeba periodulad, rogorc
saqonlis miwodebis dros, ise am xelSekrulebis moqmedebis periodSi, Semsyidvelis moTxovnaTa
Sesabamisad.
7.2 inspeqtirebas ganaxorcieleben zestafonis municipalitetis ---------------------- brZanebiT Seqmnili
komisia romelTac SuZliaT inspeqtireba ganaxorcielon rogorc individualurad, aseve
erToblivad.

8. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
8.1. Sesyidvis obieqtis miReba formdeba miReba-Cabarebis aqtiT, romelic dadasturdeba Semsyidvelisa da mimwodeblis
mier saamisod uflebamosili warmomadgenlebis xelmowerebiT.

9 angariSsworebis forma, grafiki (vadebi) da adgili
9.1 mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba larebSi.
9.2 Sesyidvis obieqtis Rirebulebis anazRaureba moxdeba unaRdo angariSworebiT.
9,3 aნგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის მიღება- ჩაბარების აქტისა და
სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენიდან 10 საბანკო დღის განმავლობაში.რომელსაც უნდა დაერთოს
ა) ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა;
ბ)ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის რაოდენობა და ღირებულება
გ) მიწოდებელი საქონლის შესაბამისად ამოწერილი დღგ–ს ანგარიშფაქტურა
ან სასაქონლო ზედნადები;

10

xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba

a. Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime xelSemSlel garemoebebs,
romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis pirobebis Sesruleba, am mxarem dauyovnebliv unda gaugzavnos
meore mxares werilobiTi Setyobineba Seferxebis faqtis, misi SesaZlo xangrZlivobis da gamomwvevi
mizezebis Sesaxeb. Setyobinebis mimRebma mxarem, 2 dReSi unda acnobos meore mxares mis mier miRebuli
gadawyvetileba aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT.
b. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo mxareebi SeTanxmdebian
xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis Taobaze, es gadawyvetileba unda gaformdes
xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis gziT, xelSekrulebis me-11 muxlis Sesabamisad.

11 xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
11.1 winamdebare xelSekrulebis pirobebis darRvevis SemTxvevaSi, mimwodebels ekisreba pirgasamtexlo
Sesabamisad yovel vadagadacilebul dReze სახელშეკრულებო Rirebulebis 0.2 % oenobiT.

11.2 im SemTxvevaSi, Tu mimwodebelze dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs
xelSekrulebis Rirebulebis 10 (aTi) procents, Semsyidveli itovebs uflebas Sewyvitos xelSekruleba
da mosTxovos mimwodebels xelSekrulebis Sewyvetis momentisaTvis gadasaxdeli pirgasamtexlos
anazRaureba.
11.3 pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis Sesrulebisagan
11,4 მომწოდებელი ვიდრე არ აანაზღაურებს პირგასამტეხლოს შემსყიდველმა დააკავოს აღნიშნული თანხა და პირდაპირ
იქნეს მიმართული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

12 xelSekrulebis moqmedebis vada
12.1

xelSekrulebis moqmedebis vada ganisazRvrebა მხარეთა მიერ ხელის მოწერის დღიდან ----------------მდე

13 xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
13.1. winamdebare xelSekrulebis pirobebis, maT Soris, fasis 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. xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

14 fors-maJori
14.1. mxareebi ar arian pasuxismgebelni TavianTi valdebulebebis srul an nawilobriv Seusruleblobaze, Tu es
Seusrulebloba gamowveulia iseTi garemoebebiT, rogoricaa wyaldidoba, xanZari, miwisZvra da sxva stiqiuri movlenebi,
agreTve omebi da saomari moqmedebebi, Tu isini uSualo zemoqmedebas axdenen xelSekrulebis Sesrulebaze. xelSekrulebis
Sesrulebis vada gadaiwevs Sesabamisi droiT, garemoebaTa dasrulebis Semdeg.
14.2 Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis pirobebi gagrZelda sam Tveze met
xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton xelSekrulebis moqmedeba, kompensaciis uflebis moTxovnis gareSe.
14.3 mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoruli garemoeba dauyovnebliv acnobebs amis Sesaxeb meore mxares.

15 davebi da maTi gadawyvetis wesi
151. xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an azrTa sxvadasxvaoba SesaZlebelia
gadawyvetil iqnas orive mxaris erToblivi molaparakebis safuZvelze.
15.2. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi mimarTaven sasamarTlos saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

16 sxva pirobebi
16.1
mxareebi aunazRaureben erTmaneTs miyenebul zarals saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.
16.2. arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da movaleobebi, meore mxaris
werilobiTi Tanxmobis gareSe.
163. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da riskiT.
16.4. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, 4 egzempliarad. , romelTagan TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli
Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan. xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda
iyos qarTul enaze .
16.5. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas Semdeg, rac is werilobiTi
formiT იქნება Sedgenili da xelmowerili mxareTa mier.

18 xareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi
Semsyidveli:

momwodebeli

