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ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა) შესყიდვის პროცედურები
ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

2.

ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით ყველა დაოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას
ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების
ან/და

ინფორმაციის

უცხოურ

ენაზე

წარმოდგენის

შემთხვევაშიმათ

უნდა

დაერთოს

ნოტარიულად

დამოწმებული ქართული თარგმანი.
3.

ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ
თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

4.

შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედ
დასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლება მოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში
ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა ანრწმუნებულობა).

5.

სატენდერო

წინადადების

შესახებ

ხელშეკრულების

ფორმა

და

პირობები

მოცემულია

სატენდერო

დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდებასატენდერო წინადადების
შესაბამისად.
6.

სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელსზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული
სასაქონლო ნიშანი, მოდელი,წარმოების წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხევაში) იგულისხმება
მსგავსი ან ეკვივალენტური.

7.

სატენდერო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით და შესყიდვის
ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.სატენდერო წინადადების
საერტო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

8.

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით განმარტების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის
მოდულის „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით ანდა სატენდერო კომისიის აპარატში:
8.1. სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი : თეა ძამაშვილი 558 664478, 599 857272
8.2. სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი : გიორგი ქევხიშვილი 599 88 15 39
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საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
1.1. იურიდიული პირებისათვის:
1.1.1. ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არქონის შესახებ.
1.1.2. ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან დ.ღ.გ–ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ.

1.2. ფიზიკური პირებისათვის:
1.2.1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
1.2.2. გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი;
1.2.3. ცნობა სასამართლოდან რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოება;
1.2.4. ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არქონის შესახებ.

1.3. როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიული პირებისათვის:
1.3.1. სატენდერო წინადადების ხელის მომწერისთვის გაცემული მინდობილობა (დაურთეთ საჭიროებისამებრ).
1.3.2. სუბკონტრაქტორების არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ სუბკონტრაკტორების
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1–ლი მუხლის შესაბამისად.
2.

ადმინისტრაციული

ორგანოებიდან

წარმოსადგენი

საკვალიფიკაციო

მონაცემების

დამადასტურებელი

დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ
ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთ) 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.
3. პრეტენდენტის

მიერ

ადმინისტრაციული

ორგანოებიდან

წარმოსადგენი

საკვალიფიკაციო

მონაცემების

დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხდება სისტემის მეშვეობით,
ამ შემთხვევაში შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს მოსთხოვოს პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი
ხელშეკრულების

დოკუმენტების
ხელმოწერის

საქართველოს

მომენტისათვის.

კანონმდებლობით
პრეტენდენტის

დადგენილი

მიერ

ფორმით

საკვალიფიკაციო

წარმოდგენა
მონაცემების

წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში სატენდერო კომისია მოახდენს ამ
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
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ტექნიკური დავალება
1.

შესასყიდი მომსახურების დასახელება და რაოდენობა:
1.1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანჯიგაზლოში, სოფელ კაჩაგანში და სოფელ თაქალოში გზის

მოასფალტების სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
1.2. გამარჯვებულ ორგანიზაციას ტექნიკური დავალების მე–3 პუნქტით განსაზღვრულ დროში მოეთხოვება

პროექტის (სრული საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია - ცალ–ცალკე პროექტი სოფელის
მიხედვით – შემსყიდველთან შეთანხმებით) ოთხი ეგზემპლარის წარმოდგენა, როგორც ბეჭდური, ისე ასევე
ელექტრონული ფორმით - საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გარდა სხვა საჭირო დოკუმენტური
მასალებისა ძირითადში უნდა შეიცავდეს და პრეტენდენტმა ობიექტის დაპროექტებისას აუცილებლივ
ზედმიწევნით

დეტალურად

უნდა

დააკმაყოფილოს

და

გაითვალისწინოს

სისტემაში

ატვირთული

დანართებში მოცემული ტექნიკური დავალების მოთხოვნები და პირობები სრულად.
2.

დაფინანსების წყარო – 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი

3.

მომსახურების გაწევის ვადები და ძირითადი პირობები:

3.1. მომსახურება გაწეული უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 კალენდარული დღის განმავლობაში.
3.2. ხარჯთაღრიცხვაში, კონკრეტულ პუნქტებში, მასალის არსებობის შემთხვევაში, ზუსტად უნდა იყოს
აღმნიშვნელი სხვა აუცილებელი მახასიათებლები). პროექტში სხვა დამატებითი აუცილებელი სამუშაოების
წარმოქმნის შემთხვევაში, სამუშაოების პროექტში გათვალისწინება განხორციელდეს შემსყიდველთან
შეთანხმებით.
3.3. მიმწოდებელმა

უნდა

უზრუნველყოს

საავტორო

ზედამხედველობა

დამზადებული

პროექტის

განხორციელების/მშენებლობის პროცესში (მშენებლობის დასრულებდამდე). საპროექტო დოკუმენტაციის
მიხედვით კონსულტაციის გაწევა და საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება.
4.

სატენდერო წინადადების ღირებულება:
4.1. სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა მოიცავდეს ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების
სრულყოფილად შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა (დ.ღ.გ.–ს გარდა) და კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ გადასახადებს. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება
გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.
4.2. პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ.–ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ–ს
გადამხდელი

საქართველოს

კანონმდებლობის

შესაბამისად.

შერჩევა–შეფასება

განხორციელდება

წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით.
4.3. იმ

შემთხვევაში

წარმოადგენს

თუ

ცნობას

გამარჯვებული
შემოსავლების

პრეტენდენტი
სამსახურიდან

ხელშეკრულების
დ.ღ.გ.-ს

გაფორმების

გადამხდელად

მომენტისათვის

რეგისტრაციის

შესახებ

ხელშეკრულების საერთო ღირებულებაში განისაზღვრება ხარჯთაღრიცხვით დაფიქსირებული საბოლოო
ჯამური ფასის შესაბამისი დ.ღ.გ.
5.

მონაწილის რეკვიზიტები: მისამართი (რეგისტრაციის და ფაქტიური), ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები;

4

6.

გამოცდილება:
6.1. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს 2013-2016 წწ ჩათვლით პერიოდში მინიმუმ 60 000 (სამოცი ათასი) ლარის
ანალოგიური მომსახურების შესრულების გამოცდილება (წარმოდგენილ უნდა იქნეს შესაბამისი ანალოგიური
მომსახურების (საავტომობილო გზების მოასფალტება, მოწყობა, რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადება) გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მიღება–
ჩაბარების აქტ(ებ)ის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სათანადო წესით დამოწმებული ასლ(ებ)ი.

7.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე 20 %-ით ან მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში:
7.1. ვინაიდან, შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ინტელექტუალური მომსახურების შესყიდვა (მომსახურება,
რომლის საერთო ღირებულებაში მიმწოდებლის მხრიდან მომსახურებისათვის საჭირო ხარჯების ხვედრითი
წილი მინიმალურია ამავე მომსახურებისათვის გათვალისწინებულ საერთო ღირებულებასთან მიმართებაში
და საერთო ღირებულების დიდი წილი მოდის ადამიანის გონებრივ შესაძლებლობებზე), იმ შემთხვევაშიც კი,
თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრედენდენტის მიერ
სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების მექანიზმი
კონკრეტულ შესყიდვაში არ გამოიყენება.

8.

მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი:
8.1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 40 კალენდარული დღის განმავლობაში მიმწოდებელი
ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტის სრული ვერსია,
რაზედაც შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმდება მიღება–ჩაბარების აქტი.
8.2. შემსრულებელი ვალდებულია დამზადებულ პროექტებში

შემსყიდველის მიერ აღმოჩენილი ყველა

დეფექტისა და ნაკლის აღმოსაფხვრელად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შემსყიდველის მიერ გაკეთებული
ოფიციალური მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 10 კალენდარულ დღეში (ზუსტ ვადას განსაზღვრავს შემსყიდველი
აღნიშნული ფაქტის დადგომისას)

მოახდინოს პროექტის კორექტირება, რაზედაც შემსყიდველსა და

მიმწოდებელს შორის გაფოირმდება შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტი.
8.3. იმ

შემთხვევაში

თუ

მიმწოდებელი

არ

განახორციელებს

ტექნიკური

დავალების

8.2

პუნქტში

გათვალისწინებულ მოთხოვნას ან/და გათვალისწინების მიუხედავად დაკორექტირებულ პროექტში კვლავ
აღმოჩნდება დეფექტ(ებ)ი და ნაკლ(ებ)ი, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს მომსახურების
საბოლოო მიღებაზე და მის ანაზღაურებაზე.
9.

ანგარიშსწორება:
9.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება სრულყოფილი პროექტების ჩაბარებიდან და სათანადო ექსპერტიზის
დასკვნის საფუძველზე (რომელიც გაცემული უნდა იყოს აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ) 10 სამუშაო
დღის განმავლობაში. საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზას მიმწოდებელი
უზრუნველყოფს საკუთარი სახსრებით.
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9.2. ხელშეკრულების პირობების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს შემთხვევაში ანგარიშსწორება
შემსყიდველის მიერ განხორციელდება შემსრულებლის მიერ პირგასამტეხლოს შესაბამისი რაოდენობის
თანხის გადახდის შემდეგ.
10. დამატებითი პირობები:
10.1. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მომსახურების მიწოდების 3.1 პუნქტით განსაზღვრულ
ვადას, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო
ღირებულების 0,1 % - ის ოდენობით;
10.2. იმ შემთხვევაში თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური
ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და
მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს
ანაზღაურება.
11. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია: ა) რეკვიზიტები, ბ) გამოცდილება გ) განფასება(დანართი N2)
12. სატენდერო წინადადება:

12.1. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს კონკრეტულ
ელექრონულ ტენდერში ”ხელშეკრულება დადებულია”, ”დასრულებულია უარყოფითი შედეგით” და
”ტენდერი შეწყვეტილია” სტატუსებიდან ერთერთის მინიჭებამდე.
12.2. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
12.3. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით ატვირთული უნდა იქნას ტექნიკური
დოკუმენტაციის ზემოაღნიშნულ პუნქტებში მითითებული დოკუმენტაცია/ინფორმაცია სრულად.
12.4. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარაანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა:
,,გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების
შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 07.04.2011 წლის N9 ბრძანების მე–16 მუხლის
შესაბამისად.
12.5. მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი
წარმოდგენილი

იქნება

სახელმწიფო

შესყიდვების

ერთიან

ელექტრონულ

სისტემაში,

სატენდერო

წინადადების წარდგენამდე.
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დანართი N2

N
პროექტის დასახელება
1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის
სოფ. თაქალოში გზის
მოასფალტების სამუშაოები

N
პროექტის დასახელება
1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის
სოფ. ხანჯიგაზლო გზის
მოასფალტების სამუშაოები

N
პროექტის დასახელება
1 მარნეულის მუნიციპალიტეტის
სოფ. კაჩაგანი გზის
მოასფალტების სამუშაოები

ძირითადი სამუშაოები

ფასი

1.1. საჭიროებისამებრ გრუნტის დამუშავება
ექსკავატორით, პროფილზე მოყანა;
1.2. საფუძვლის ქვედა ფენის მოყვანა;
1.3. ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა (1 ფენა)
(სავარაუდოდ 7500 მ2);
1.4. მისაყრელი გვერდულების მოწყობა;
1.5. საჭიროებისამებრ წყალამრიდებისა და კიუვეტების
მოწყობა;
1.6. საჭიროებისამებრ მიერთებების მოწყობა;

ძირითადი სამუშაოები

ფასი

1.1. საჭიროებისამებრ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით,
პროფილზე მოყანა;
1.2. საფუძვლის ქვედა ფენის მოყვანა;
1.3. ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა (2 ფენა)
(სავარაუდოდ 5500 მ2);
1.4. მისაყრელი გვერდულების მოწყობა;
1.5. საჭიროებისამებრ წყალამრიდებისა და კიუვეტების
მოწყობა;
1.6. საჭიროებისამებრ მიერთებების მოწყობა;

ძირითადი სამუშაოები

ფასი

1.1. საჭიროებისამებრ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით,
პროფილზე მოყანა;
1.2. საფუძვლის ქვედა ფენის მოყვანა;
1.3. ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა (2 ფენა)
(სავარაუდოდ 13000 მ2);
1.4. მისაყრელი გვერდულების მოწყობა;
1.5. საჭიროებისამებრ წყალამრიდებისა და კიუვეტების
მოწყობა;
1.6. საწჭირობისამებრ მიერთებების მოწყობა;

შენიშვნა:
პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ–ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ–ს
გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევა–შეფასება განხორციელდება წარმოდგენილი
წინადადების ფასების მიხედვით. შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისიწინებს
სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამის დღგ–ს ოდენობას,

თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის

პრეტენდენტი არის დღგ–ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––
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ორგანიზაცია

ხელმოწერა
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb proeqti
xelSekrulebis #

winamdebare dokumenti warmoadgens saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqts,
romelic daideba eleqtronuli tenderis Catarebis Sedegad. winamdebare xelSekrulebis
proeqtis pirobebis dazusteba ganxorcieldeba gamarjvebuli pretendentis satendero
winadadebis Sesabamisad, romelic amavdroulad TandarTuli eqneba xelSekrulebas, rogorc misi
ganuyofeli nawili.
winamdebare xelSekruleba dadebulia ` _____~ ____________ 201 __ w.
ეrTis

mxriv

marneulis

municipalitetis

TviTmmarTvelobა

(SemdgomSi

`Semsyidveli~)

warmodgenili marneulis municipalitetis გამგებლის ------------------------ saxiT da meores mxriv ---------------------- (SemdgomSi `mimwodebeli~) warmodgenili misi direqtoris ---------------saxiT, saxelmwifo
Sesyidvebis kanonis da pretendentis (misi dasaxeleba) satendero winadadebis safuZvelze,
eleqtronuli tenderis Catarebis Sedegad deben winamdebare saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekrulebas Semdegze.

1.

xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1. `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ Semsyidvel
organizaciasa da mimwodebels Soris dadebuli xelSekruleba, romelic xelmowerilia
mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT da damatebebiT da aseve mTeli
dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris miniSnebebi.
1.2. `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias (dawesebulebas),
romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.3. `mimwodebeli~ niSnavs iuridiul an fizikur pirs, romelmac SemsyidvelTan gaaforma
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb;
1.4. `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados Semsyidvelma
organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli da
zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.5. `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves, Tu xelSekrulebiT sxva piroba
ar aris gaTvaliswinebuli
1.6. “teqnikuri davaleba”_ satendero dokumentaciis teqnikuri davaleba, romelic daerTveba
xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli nawili.
2. xelSekrulebis sagani
2.1. xelSekrulebis sagans warmoadgens მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხანჯიგაზლოში, სოფელ
კაჩაგანში და სოფელ თაქალოში გზის მოასფალტების სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შესყიდვა. xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis aRwera mocemulia
teqnikur davalebaSi.
2.2. დაფინანსების წყარო - 2016 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი
3.

xelSekrulebis Rirebuleba
3.1. gasawevi momsaxurebis saerTo Rirebuleba Seadgens ---------------------3.2. xelSekrulebis saerTo Rirebuleba moicavs xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis
gawevasTan dakavSirebul mimwodeblis yvela xarjs da saqarTvelos kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebul gadasaxadebs.
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3.3. momsaxureba gaweuli iqneba Semdeg misamarTze: ––––––––––––––––

4.

5.

6.

7.

8.

mxareTa ufleba-movaleobani
4.1. mimwodebeli valdebulia მომსახურება გაწიოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან __ დღის განმავლობაში.
igi pasuxismgebelia gaweuli momsaxurebis xarisxsa da droulobaze.
4.2. Semsyidveli
organizacia
valdebulia
mimwodeblis
mier
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis srulad da jerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi aunazRauros mas gaweuli
momsaxurebis Rirebuleba.
4.3. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis miyenebul zianze an
zaralze.
4.4. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame piris mimarT nakisr valdebulebebze.
4.5. mimwodebeli ar agebs pasuxs Semsyidvelis mier mesame piris mimarT nakisr valdebulebebze.
momsaxurebis miReba-Cabarebis wesi
5.1. momsaxureba gaweulad CaiTvleba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ aqtis gaformebis Semdeg.
5.2. Semsyidvelis mxridan “miReba-Cabarebis” aqtis xelmoweraze uflebamosili piri marneulis
municipalitetis TviTmmarTvelobis mier gansazRvruli iqneba xelSekrulebis dadebis
momentisaTvis.
xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
6.1. mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis da
masSi Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze kontrols ganaxorcielebs Semsyidvelis
mier xelSekrulebis dadebis momentisaTvis gansazRvruli piri.
6.2. kontroli gulisxmobs mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Sesruelebis, agreTve
gaweuli momsaxurebis xarisxis kontrols.
6.3. yvela gamovlenili xarvezis an naklis aRmofxvrasTan dakavSirebuli xarjebis anazRaureba
ekisreba mimwodebels saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
gasawevi momsaxurebis xarisxi da garantia
7.1. mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier gaweuli momsaxureba ar gamoavlens xarvezebs da
iqneba moxmarebisTvis vargisi (Sesrulebuli iqneba maxalxarisxovnad), winaaRmdeg SemTxvevaSi
igi valdebulia sakuTari saxsrebiT Tavad uzrunvelyos gamovlenili xarvezis gamosworeba.
angariSsworeba
8.1. angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi.
8.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება სრულყოფილი პროექტების ჩაბარებიდან და სათანადო ექსპერტიზის
დასკვნის საფუძველზე (რომელიც გაცემული უნდა იყოს აკრედიტებული ორგანიზაციის მიერ) 10 სამუშაო
დღის განმავლობაში. საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზას მიმწოდებელი

უზრუნველყოფს საკუთარი სახსრებით.
8.3. angariSsworebis forma iqneba unaRdo. gadaricxva moxdeba mimwodeblis sabanko angariSze.
9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
9.1. xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad Secvalos
xelSekrulebis pirobebi.
9.2. Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis pirobebis
Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos
meore mxares Sesabamisi informacia. amave dros, Semsyidveli ar aris valdebuli warudginos
mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan dakavSirebiT, romlebis gamoc warmoiSva
xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba.
9.3. xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis
saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
10. uflebebis gadacema
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10.1. mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad an
nawilobriv gadasces mesame pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli ufleba-movaleobani.
11. sub-kontraqtorebi
11.1. im SemTxvevaSi, Tu sub-kontraqtis dadebis an sub-kontraqtoris Secvlis aucilebloba
warmoiSoba xelSekrulebis Sesrulebis procesSi, mimwodebelma werilobiT unda acnobos
Semsyidvels zemoaRniSnulis Sesaxeb da miiRos misgan werilobiTi Tanxmoba.
11.2. am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela sub-kontraqtis asli unda waredginos
Semsyidvels misi gaformebidan erTi kviris vadaSi.
11.3. am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arcerTi sub-kontraqti ar aTavisuflebs
mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.
12. fors-maJori
12.1. xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba fors-maJoruli
garemoebebis dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas.
12.2. am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi
kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebuli Semsyidvelisa
da/an mimwodeblis Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia winaswar
gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnas omiT an stiqiuri
movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri
SemcirebiT da sxva.
12.3. fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem,
romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv unda
gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi
mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan werilobiT
pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobisda mixedviT
agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos
valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damoukidebelni iqnebian
fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
13. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis
13.1. saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi mimwodeblis mxridan
xelSekrulebis 4.1. punqtiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevis SemTxvevaSi mas daekisreba
pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0,1% odenobiT.
13.2. im SemTxvevaSi Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis
jamuri Rireulebis 10 (aT) procents, Semsyidveli itovebs uflebas Sewyvitos xelSekruleba
da
mosTxovos
mimwodebels
xelSekrulebis
Sewyvetis
momentisaTvis
gadasaxdeli
pirgasamtexlos anazRaureba.
13.3. sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
14. xelSekrulebis Sewyveta
14.1. xelSekrulebis erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi
meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis
Sesaxeb.
14.2. mxare valdebulia 14.1. punqtiT gaTvaliswinebuli gadawyvetilebis miRebis ganzraxvis Sesaxeb
aranakleba 5 kalendaruli dRiT adre werilobiT Seatyobinos meore mxares.
14.3. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mxareebs danarCeni
valdebulebebis Sesrulebisagan.
14.4. xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs
mimwodebels
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.
14.5. xelSekruleba aseve SeiZleba Sewydes mxareTa iniciativiT, urTierTSeTanxmebis safuZvelze.
15. davebis gadawyvetis wesi
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15.1. xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones ixmaren, raTa
pirdapiri araoficialuri molaparakebebis meSveobiT SeTanxmebiT moagvaron nebismieri
uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli
sakiTxebis irgvliv.
15.2. Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebas, nebismier mxres
davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesiT mimarTos saqarTvelos sasamarTlos.

16. sxva pirobebi
16.1. winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan da moqmedebs
---------- w-mde.

-------------

16.2. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze ––– egzemplarad da –––– aqvs Tanabari iuridiuli
Zala.
17. mxareTa rekvizitebi

შემსყიდველი:

_______________________
(b.a.)

მიმწოდებელი:

---------------------------------------/

/

(b.a.)
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დანართი N1

პრეტენდენტის დასახელება და ორგანიზაციულ
სამართლებრივი ფორმა:
ხელმძღვანელის სახელი გვარი:
საკონტაქტო ტელეფონის:
ელ. მისამართი:
იურიდიული მისამართი:
ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
მომსახურე ბანკი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:
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