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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული
ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში
მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ
თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის
არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში
ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულობა).
1.5 სატენდერო პროცედურების განხორციელების ეტაპზე სუბკონტრაქტორ(ებ)ის
არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული
უნდა იქნას პრეტენდენტსა და სუბკონტრაქტორ(ებ)ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებ(ები)ა.
1.6 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია
სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება
სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.7 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2. საკვალიფიკაციო მონაცემები
არ მოითხოვება
3. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3.1 საქონლის მიწოდების პირობები და ვადები:
3.1.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს ქალაქ ქუთაისის ბაგა - ბაღების გაერთიანებისა და გაერთიანების
ფილიალებისათვის ავეჯის მიწოდება დანართი #2-ის (იხ. დანართი №2) და ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული
ესკიზების შესაბამისად.
3.1.2 მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე.
3.1.3 მიწოდების ადგილი - ქ. ქუთაისი, მისამართი შემსყიდველთან შეთანხმებით.
3.2 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით ატვირთული უნდა იყოს:
ა) პრეტენდენტის შეთავაზება - დანართი N1-ის მიხედვით,
ბ) ფასების ცხრილი - დანართი N2 მიხედვით.
3.3 სატენდერო წინადადების ფასი:
3.3.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
3.3.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია
მხოლოდ ლარებში.
3.4 ანგარიშსწორების პირობები:
3.4.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
3.4.2 ანგარიშსწორება მოხდება, საქონლის მიწოდების თაობაზხე შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის
გაფორმებიდან და ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან (კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) არაუგვიანეს 10
(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
3.5გარანტია
3.5.1 მიმწოდებელი მიწოდებულ საქონელზე იძლევა გარანტიას
1 (ერთი) წელი და იღებს ვალდებულებას
შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს წუნდებული/დაზიანებული საქონლის შეცვლა/შეკეთება, რომელიც
არ იქნება შემსყიდველის ბრალეულობით გამოწვეული, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის
გაწევის გარეშე.
3.6 შენიშვნა:
დანართი №2 -ის (ფასების ცხრილი) იმ ნაწილში სადაც მოცემული იქნება შესასყიდი საქონლის სასაქონლო
ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი, იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.
3.7 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში
დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე,
შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობა, უნდა დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, რომელიც დაადასტურებს პრეტენდენტის მიერ, სატენდერო
დოკუმენტაციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას (დოკუმენტები წარმოდგენილი
უნდა იქნას მოთხოვნიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში)
4. დამატებითი ინფორმაცია:
სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების ან/და დაზუსტების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია
მიმართვის შემთხვევაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ქუთაისი რუსთაველის #1. მე-2 სართული. ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანება“.
საკონტაქტო პირი: გიორგი გვანცელაძე 579 48 56 56
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proeqti
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #
ქ. თბილისი

Q

2016 წ.

ხელშეკრულების დადების საფუძველია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანების მიერ
ჩატარებული გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი #
1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები
ერთი მხრივ, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანება, შემდგომში `შემსყიდველი~,
მისი დირექტორის ნანა ლორთქიფანიძის სახით და
მეორეს მხრივ ______________________ , (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის
_______________ სახით,
(მისამართი: ______________________), სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის და
პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე,
ერთეტაპიანი გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას
შემდეგზე:

2. ხელშეკრულების საგანი და კლასიფიკატორის კოდი
2.1 ქალაქ ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანებისა და გაერთიანების ფილიალებისათვის ავეჯის შესყიდვა. მიმწოდებელი
მიაწვდის, ხოლო შემსყიდველი შეისყიდის დანართ №1-ში მოცემულ ავეჯს. დანართი #1 წარმოადგენს ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილს;
2.2 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ღირებულება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობების დაცვით.
2.3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის ჯეროვანი
მიწოდება, წინამდებარე პირობების შესაბამისად;
2.4 კლასიფიკატორის კოდი – 39121200, 39141300, 39112000, 39113100, 39141100, 39143116, 39136000, 39292100.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ______ ლარს.
3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის მიერ გაწეულ
ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს..
4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია
4.1 მიმწოდებელი მიწოდებულ საქონელზე იძლევა გარანტიას
დაზიანება გამოწვეულია მექანიკური ზემოქმედებით და
განახორციელოს

წუნდებული

საქონლის

შეცვლა,

1 (ერთი) წელი გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც

იღებს

რომელიც

ვალდებულებას
არ

იქნება

შეტყობინების

შემსყიდველის

მიღებისთანავე
ბრალეულობით

გამოწვეული, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

5. მიწოდების წესი
5.1

მიმწოდებელი

იღებს

ვალდებულებას

მიაწოდოს

შემსყიდველს

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული

საქონელი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, მისამართზე: ქ.
ქუთაისი, მისამართი შემსყიდველთან შეთანხმებით.
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6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
6.1. მიწოდებული საქონელი მიღებულად/ჩაბარებულად ჩაითვლება მიღება-ჩაბარების აქტზე უფლებამოსილი
პირების ხელმოწერის შემდეგ. ,,მიმწოდებელი~

წარუდგენს `შემსყიდველს~ მიწოდებული საქონლის შესახებ

მიღება-ჩაბარების აქტს და სასაქონლო ზედნადები/საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას (კანონით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში).
6.2. ააიპ ბაგა-ბაღების გაერთიანების-ს მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე კონტროლს განახორციელებს შესაბამისი
უფლებამოსილი პირი.
7. ანგარიშსწორების ფორმა და გრაფიკი (ვადები)
7.1 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო.
7.2 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში.
7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების

შესრულებიდან

(შესყიდვის

ობიექტის

მიღება-ჩაბარებიდან)
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(ათი)

სამუშაო

დღის

განმავლობაში.
8. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა
8.1 არავითარი ცვლილებები ან გადახრა ხელშეკრულებაში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი
წერილობითი შესწორებების გარდა. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა
ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398 _
ე

მუხლით

გათვალისწინებული

შემთხვევებისა.

ხელშეკრულების

პირობების

ნებისმიერი

ცვლილება

უნდა

გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
8.2

მიმწოდებელმა

ნაწილობრივ

არ

შემსყიდველის
უნდა

გადასცეს

წინასწარი
სხვა

წერილობითი

სუბიექტს

თანხმობის

მოცემული

გარეშე,

ხელშეკრულებით

არც

მთლიანდ

გათვალისწინებული

და

არც

თავისი

ვალდებულებები.
8.3 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში რაიმე ხელის შემშლელი გარემოებების წარმოშობისას მხარეებმა
ურთიერთობა უნდა მოაგვარონ წერილობითი შეტყობინების გზით.
9. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას
9.1 დაუძლეველი ძალის გარდა ,,მიმწოდებლი"–ს მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და
დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები: – ხელშეკრულების თვითნებურად შეწყვეტის
შემთხვევაში მიმწოდებელი გადაიხდის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 50%-ის ოდენობით.
9.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაგვიანებით შესრულებისათვის ყოველ ვადაგადაცილებულ
დღეზე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.1%–ის ოდენობით.
9.3 იმ შემთხვევაში თუ საჯარიმო სანქციების ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%–ს,
,,შემსყიდველს" უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
9.4 ამ ხელშეკრულების 9.3 და 9.7.1 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად, ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული
პირობის მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში, მხარეს რომელმაც არ შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულება დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 50%-ის ოდენობით მეორე
მხარის სასარგებლოდ.
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9.5 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, ,,მიმწოდებლი"–ს დაჯარიმების შემთხვევაში, ,,შემსყიდველი"
იტოვებს უფლებას ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა
პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.
9.6 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს ,,მიმწოდებელს" ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისადმი.
9.7 ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო:
9.7.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში
მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების
შეწყვეტის შესახებ.
9.7.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე
მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა
მიეწოდოს მეორე მხარეს დაუყონებლივ.
9.7.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს ,,მიმწოდებელს" ხელშეკრულების
შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.
10. ფორს-მაჟორი
10.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ
გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ მისი ვალდებულებების შეუსრუებლობა არის ფორს-მაჟორული
გარემოებების შედეგი.
10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან
დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და
რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით,
სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებათა მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში იმ მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება
ნაკისრი

ვალდებულებების

შესრულება,

დაუყოვნებლივ

უნდა

გაუგზავნოს

მეორე

მხარეს

წერილობითი

შეტყობინება ასეთი გარემოებების დადგომის და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი
მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა
და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს
გამონახოს ვალდებულების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან
ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
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.
11.2 ,,შემსყიდველი” უფლებამოსილია მოშალოს ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად, თუ მეორე მხარე ვერ
უზრუნველყოფს თავის ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას ან სხვა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
12.1
ეს ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერის დღიდან და
ოცდაათი დღით აღემატება საქონლის მიწოდების ვადას.
12.2 ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და
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ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. 1 (ერთი) პირი „მიმწოდებელთან“ და 1 (ერთი) პირი „შემსყიდველთან“.

13. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

`Semsyidveli”

`mimwodebeli”

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ააიპ ბაგა-ბაღების
გაერთიანება “
mis: q. ქუთაისი, რუსთაველის 3
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ააიპ ბაგა-ბაღების
გაერთიანების დირექტორი
ნანა ლორთქიფანიძე
-------------------------------------

8

დანართი #1

პრეტენდენტის შეთავაზება

1

2

პრეტენდენტის იურუდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი
ბანკი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) ______________________________

9

დანართი №1

ფასების ცხრილი
#

საქონლის
დასახელება

ტექნიკური პარამეტრები

ესკიზი

მასალა: დაშპონილი ემდეეფი, ნატურალური ხის ანათალით
ფერი შეთანხმებით. გალაქული უნდა იყოს კაწვრამედეგი

საოფისე მაგიდა ლაქით.
1
- ესკიზი #1
ზომები: იხილეთ ესკიზი #1.
მასალა: დაშპონილი ემდეეფი, ნატურალური ხის ანათალით
ფერი შეთანხმებით. გალაქული უნდა იყოს კაწვრამედეგი

3

კარადა - ესკიზი ლაქით. შემინული თაროები განათებით.
#2

იხილეთ ელექტრონულ
სისტემაში მიმაგრებული
ფაილი ესკიზი #1.

იხილეთ ელექტრონულ
სისტემაში მიმაგრებული
ფაილი ესკიზი #2.

რაოდენობა

1 ცალი

1 ცალი

ზომები: ესკიზი #2

4

საოფისე სკამი

5

რბილი
სავარძელი

105
ცალი

დივანი 1 ადგილიანი ტყავის ზედაპირით, ფერი შეთანხმებით,
ზომა: 83x83x88, იხილეთ ესკიზი #3

10

იხილეთ ელექტრონულ
სისტემაში მიმაგრებული
ფაილი ესკიზი #3.

2 ცალი

მწარმოებელი
ერთეულის
ქვეყანა და კომპანია
ფასი

საერთო
ფასი

6

მაგიდა
საოფისე

7

კარადა
(კომბინირებუ
ლი)

ზომები 140*60*75. სმ; მაგიდა დამზადებული უნდა იყოს
არანაკლებ 18 მმ- იანი მერქან-ბურბუშელოვანი
ლამინირებული ფილით. მარცხენა მხარეს ერთი უჯრით და
ერთი კარით, მარჯვენა მხარეს ოთხი უჯრით, ზედა უჯრაზე
საკეტი, ზურგი დაშვებული, ზედაპირის გვერდები
მომრგვალებული. მაგიდის ზედაპირის წიბოები დაფარული
უნდა იყოს მდფ-ის პროფილით. მაგიდის დამზადებაზე
გამოყენებული უნდა იქნას ტელესკოპური სალასკები. მასალა
უნდა დამუშავდეს 1 მმ-იანი PVC კრომკით.

17
ცალი

მასალა - მერქან ბურბუშელოვანი ფილა, ზომა - 200X70X50
სმ. ერთი კარით და ღია თაროებით. ზურგი -ლარმინირებული

5 ცალი

დვპ

ზომები: (სიმაღლე) 120სმ (სიგანე) 30 სმ (სიგრძე) 120 სმ
ზოგადი

8

საბავშვო
ტანსაცმლის
კარადა

აღწერილობა:

დასადგამი,

კარადა

კარადა

უნდა

უნდა

დამზადდეს

იყოს

იატაკზე

ლამინირებული

მერქანბურბუშელოვანი ფილისგან. კარადის წიბოები უნდა
იყოს პლასმასის

30 ცალი

არანაკლებც 1მმ. ოთხ სექციანი თავის

კარებებით. ტანსაცმლის 2 მეტალის საკიდით თითოეულ
სექციაში.
ზომები (სიმაღლე) 200 სმ (სიგანე) 80 სმ (სიღრმე) 50 სმ.
ზოგადი აღწერილობა; კარადა უნდა იყოს იატაკზე

9

ტანსაცმლის
კარადა

დასადგმელი კარადა უნდა იყოს დამზადებული
ლამინირებული მერქანბურბუშელოვანი ფილისგან. კარადის
წიბო უნდა იყოს პლასმასის 1 მმ. კარადის უკანა კედელი
დამზადებული უნდა იყოს ლამინირებული :დვპ"-თი. ნიკელის
მილით საკიდებისათვის.

11

6 ცალი

ზომები: 120 სმ (სიგრძე) 70 სმ (სიგანე) 43 სმ (სიმაღლე) ზოგადი
აღწერილობა: მაგიდა უნდა დამზადდეს ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვალი ფილისაგან (არანაკლებ 18 მმ); *

მაგიდა 43 სმ.
10
(4 ადგ.)

მაგიდის კუთხეები უნდა იყოს მომრგვალებული და წიბოები
დაფარული უნდა იყოს უსაფრთხო პლასმასის კანტით

12 ცალი

(aranakleb 2mm). მაგიდის ზედაპირი, მაგიდის გვერდებთან
დამატებით უნდა იყოს გამაგრებული ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვალი ფილისაგან დამზადებული
გამირი/გამკრავით და პლასმასის ან მეტალის კუთხოვანებით

ზომები: 120 სმ (სიგრძე) 70 სმ (სიგანე) 48 სმ (სიმაღლე) ზოგადი
აღწერილობა: მაგიდა უნდა დამზადდეს ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვალი ფილისაგან (არანაკლებ 18 მმ);

მაგიდა 48 სმ.
11
(4 ადგ.)

მაგიდის კუთხეები უნდა იყოს მომრგვალებული და წიბოები
დაფარული უნდა იყოს უსაფრთხო პლასმასის კანტით

18 ცალი

(aranakleb 2mm). * მაგიდის ზედაპირი, მაგიდის გვერდებთან
დამატებით უნდა იყოს გამაგრებული ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვალი ფილისაგან დამზადებული
გამირი/გამკრავით და პლასმასის ან მეტალის კუთხოვანებით

ზომები: 120 სმ (სიგრძე) 70 სმ (სიგანე) 54 სმ (სიმაღლე) ზოგადი
აღწერილობა: მაგიდა უნდა დამზადდეს ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვალი ფილისაგან (არანაკლებ 18 მმ);

მაგიდა 54 სმ.
12
(4 ადგ.)

მაგიდის კუთხეები უნდა იყოს მომრგვალებული და წიბოები
დაფარული უნდა იყოს უსაფრთხო პლასმასის კანტით
(aranakleb 2mm). * მაგიდის ზედაპირი, მაგიდის გვერდებთან
დამატებით უნდა იყოს გამაგრებული ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვალი ფილისაგან დამზადებული
გამირი/გამკრავით და პლასმასის ან მეტალის კუთხოვანებით

12

32 ცალი

გამოყენებული მასალა: მშრალი ხის მასალა

13

სკამი

დასაჯდომის სიმაღლე უნდა იყოს 24 სმ

60 ცალი

სკამის მთლიანი სიმაღლე 64 სმ, სიგრძე 30 სმ, სიგანე 32. უნდა
იყოს გალაქული ეკოლოგიურად უსაფრთხო ლაქით.
გამოყენებული მასალა: მშრალი ხის მასალა

14

სკამი

დასაჯდომის სიმაღლე უნდა იყოს 28 სმ

95 ცალი

სკამის მთლიანი სიმაღლე 64 სმ, სიგრძე 30 სმ, სიგანე 32. უნდა
იყოს გალაქული ეკოლოგიურად უსაფრთხო ლაქით.
გამოყენებული მასალა: მშრალი ხის მასალა

15

სკამი

110
ცალი

დასაჯდომის სიმაღლე უნდა იყოს 32 სმ
სკამის მთლიანი სიმაღლე 64 სმ, სიგრძე 30 სმ, სიგანე 32. უნდა
იყოს გალაქული ეკოლოგიურად უსაფრთხო ლაქით.

მასალა - მერქან ბურბუშელოვანი ფილა 18მმ. PVC კრომკით

16 ცენტრის თარო

დამუშავებული. გამტიხრული.
ზომები: იხ. ესკიზი #4

17 წიგნების თარო

მასალა მერქან ბურბუშელოვანი ფილა, ზომები: 110X40X35,
კედელზე დასაკიდებელი.

იხილეთ ელექტრონულ
სისტემაში მიმაგრებული
ფაილი ესკიზი #4.

39 ცალი

9 ცალი

ზომები: (სიმაღლე) 160 სმ (სიგრძე) 140 სმ (სიგანე) 80 სმ.
საწოლი უნდა იყოს ორ სართულიანი მასიური მშრალი

18

საწოლი

ფიჭვის ხისგან დმზადებული. მეორე სართულზე ასასვლელი
პატარა კიბით. მეორე სართული დაცული უნდა იყოს
გადმოვარდნისაგან დამცავი ბარიერით. მატრასითურთ. უნდა
იყოს გალაქული ეკოლოგიურად უსაფრთხო ლაქით.

13

100
ცალი

ზომები (სიგრძე) 1000მმ (სიგანე) 200 მმ ზოგადი

19

საკიდი
პირსახოცის

აღწერილობა~ საკიდი უნდა დამზადდეს ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვანი ფილისგან. ფილაზე უნდა

9 ცალი

დამაგრდეს 10 ცალი მეტალის საკიდი. საკიდების განლაგება
შეთანხმდეს შემსყიდველთან.
ზომები: 40სმ (სიგრძე) 40სმ (სიგანე)

20

კარადა ჰიგ.
საშ.

160სმ (სიმაღლე) ზოგადი აღწერილობა:
კარადა უნდა იყოს იატაკზე დასადგამი, ერთკარიანი საკეტით.
თაროებით. კარადა უნდა დამზადდეს ლამინირებული
მერქანბურბუშელოვაი ფილისაგან (არანაკლებ18 მმ);

4
ცალი

კარადის უკანა კედელი დამზადებული უნდა იყოს
ლამინირებული დპვ-ისაგან. PVC კრომკით

ზომები: სიმაღლე 70 სმ, სიგანე 80 სმ, სიღრმე 30 სმ. საწრეტით,

21

კარადა ჭურჭ.

მასალა მერქანბურბუშელოვანი ფილა PVC კრომკით.

5 ცალი

კედელზე მისაკიდებელი.

მასალა: 18 მმ ლამინირებული დსპ.
ზომები: იხილეთ ესკიზი #4.

22

ზედაპირებზე შემოყოლებული პლასტმასის 2 მმ წიბო,
სხვადასხვა ფერის, კიბის იმიტაციით, თაროების გამოყენების
კარადა
სათამაშოების კიბის შესაძლებლობა
ორივე
მხრიდან.
ყვეელა
კუთხე
ფორმის. ესკიზი #5 მომრგვალებული. მარცხენა მხრიდან პირველის სართულის
მეორე და მარჯვენა მხრიდან მესამე სართულის უჯრედები
გაყოფილი უნდა იყოს ვერტიკალურად, კარადის გამაგრების
მიზნით. იხ. ესკიზი #4

14

4
ცალი

23

მაგიდა

თვალსაჩინოება
24
თა დაფა

უჟანგავი ლითონის ზედაპირით და ფეხებით, ზომები 85X125 სმ.
მაგიდის ქვედა ნაწილში თაროთი.

1
ცალი

თვალსაჩინოებათა დაფა. ზომები 130X130 სმ. სიმაღლე 180 სმ.
ხის ფეხებით. დაფის შუაში ხის კანტებით. მასალა:
მერქანბურბუშელოვაი ფილა.

2
ცალი

სამ იარუსიანი სტელაჟი. კარკასი დამზადებული მასიური

1
ცალი

25 საწყობის თარო ხისაგან. ზომები: სიგრძე - 250 სმ. სიგანე - 50 სმ, სიმაღლე 170 სმ,
თაროებს შორის მანძილი 60 სმ.

სამ იარუსიანი სტელაჟი. კარკასი დამზადებული მასიური

26 საწყობის თარო ხისაგან. ზომები: სიგრძე - 100 სმ. სიგანე - 90 სმ, სიმაღლე 170 სმ,
თაროებს შორის მანძილი 60 სმ.

ჯამი

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) ______________________________
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1
ცალი

