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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 N9 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 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს
უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა
ან რწმუნებულება).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია
სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის
დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული
იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.
1.7 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, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი
უნდა იქნას სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სხვა
აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ
უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) .
ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს
შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე
ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული
წესები.
1.8 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის
წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.
1.9 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
1.10 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სისტემის მოდულის – ,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის
აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, გრ.რობაქიძის გამზ. №2,
დიდუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, საკონტაქტო პირი: მაია გოგოლაძე
ტელ: +99532 237 87 58. ტექნიკურ საკითხებზე თემური ოქრომელიძე ტელ: +99532 237 87 60

2. teqnikuri dokumentacia
2.1 ანგარიშსწორების პირობები:

2.1.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.1.2. angariSsworebis forma-unaRdo;
2.1.3.QangariSsworeba moxdeba etapobrivad, mxareTa Soris miReba-Cabarebis aqtis
gaformebidan 10 (aTi) samuSao dRis ganmavlobaSi.
2.1.4QangariSsworebis ganxorcielebisaTvis mimwodebelma unda warmoadginos
Sesrulebis damadasturebeli aqti, romelic dadasturebuli unda iyos
Semsyidvelis uflebamosili piris mier.
2.1.5. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
2.2.

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური parametrebi:

2.2.1. q. Tbilisis didubis raionis teritoriaze axali usafrTxoebis moajirebis mowyobis
samuSaoebi.
2.2.2. samuSaoebis CamonaTvali da raodenoba mocemulia danarTi #2-Si.
2.2.3. moajirebis mowyobis misamarTebi da moajirebis eskizebi #1 da #2, satendero
dokumentacias Tan erTvis danarTis saxiT.

2.3. Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba:
2.3.1. Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba Seadgens 39847 lari.

2.4 gamocdileba
2.4.1.პრეტენდენტს 2013 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს ჯამურად მინიმუმ
40 000 ლარის ღირებულების ანალოგიური სამუშაოების მიწოდების (axali usafrTxoebis
moajirebis mowyobis an/da arsebuli usafrTxoebis moajirebis aRdgena-SekeTebis samuSaoebis)
გამოცდილება, (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია –
ხელშეკრულებ(ები)ა, შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი - ფორმა N#2 ან სხვა
დამადასტურებელი დოკუმენტი. ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესახებ
წარმოდგენილი უნდა იყოს (დანართი №3)-ის შესაბამისად.
SeniSvna: 1. pretendents Tu ar eqneba ganxorcielebuli analogiuri miwodeba (axali
usafrTxoebis moajirebis mowyobis an/da arsebuli usafrTxoebis moajirebis aRdgena-SekeTebis
samuSaoebis) jamuri RirebulebiT minimum 40 000 lari moxdeba pretendentis diskvalifikacia;
2. im SemTxvevaSi Tu danarTi #3-is formaSi miTiTebuli iqneba eleqtronuli
tenderis gancxadebis SPA nomeri, z/aRniSnuli informaciis (analogiuri samuSaoebis
Sesrulebis Sesaxeb) damadasturebeli dokumentebis warmodgenis saWiroeba aRar aris.

2.5
2.5.1.

miwodebis vadebi da pirobebi:
Sesyidvis obieqtis miwodeba ganxorcieldeba etapobrivad Semsyidvelis

moTxovnis Sesabamisad, xelSekrulebis gaformebidan 2016 wlis 10 dekembramde.

2.5.2.

Sesrulebuli samuSaoebis sagarantio vadaa minimum erTi weli;

2.5.3. pretendents unda gaaCndes saSualeba erTdroulad awarmoos samuSaoebi
gamgeobis mier miTiTebul ramodenime misamarTze (unda yavdes aranakleb ori muSa
jgufi)
2.5.4. calkeul obieqtebze Sesasrulebeli samuSaoebis defeqturi aqtebi
gamarjvebul pretendents gadaecema gamgeobis infrastruqturuli proeqtebis
marTvisa da proeqtirebis ganyofilebis mier miwodebis savaldebulo vadebis
miTiTebiT.
2.5.5. samuSaoebis ganfaseba ganxorcieldeba saxelSekrulebo Tanxis farglebSi,
danarTi #2-iT warmodgenili xarjTaRricxviT gansazRvrul samuSaoTa
saxeobebze dafiqsirebuli erTeuli fasebis mixedviT.
2.5.6. samuSaoebis mimdinareobisas SesaZlebeblia moculobebis cvlilebebi
saxelSekrulebo fasis farglebSi, erTeulis fasebis Seucvlelad.

2.6 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი
მონაცემები:
ა) რეკვიზიტები, დანართი #1–ის მიხედვით.
ბ) samuSaos ხარჯთაღრიცხვა დანართი #2–ის მიხედვით;
გ) ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესარულების შესახებ დანართი #3–ის მიხედვით;

SeniSvna: 1.

pretendentis mier eleqtronul sistemaSi atvirTuli satendero
dokumentacia unda iyos beWediT damowmebuli da xelmowerili uflebamosili
piris mier.
2. pretendentis mier satendero winadadebis warmodgena niSnavs, rom igi
eTanxmeba Semsyidvelis yvela im moTxovnas, romelic aRwerilia satendero
dokumentaciaSi.
3. 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, რაზეც
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული
შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი
პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) . ექსპერტიზის დასკვნის
წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე
ვრცელდება „ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11–მე-14 პუნქტებით
განსაზღვრული წესები.

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
# (proeqti)
(xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos tenderSi
gamarjvebul pretendentTan xelSekrulebis gaformebis dros)

q. Tbilisi

-- ----------- 2016 weli

erTis mxriv q. Tbilisis მუნიციპალიტეტის didubis raionis gamgeoba, mdebare: q.
Tbilisi, gr, robaqiZis gamz #2 (SemdgomSi `Semsyidveli~), raionis gamgeblis _ irma
zavradaSvilis saxiT da meores mxriv `--------------~, s/k -----------------, mdebare: q. Tbilisi,
-------------------- (SemdgomSi `mimwodebeli~), xelmZRvanelis _ ---------------- saxiT,
vxelmZRvanelobT ra saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT, gamgeobis mier
Catarebuli gamartivebuli eleqtronuli tenderis safuZvelze, vdebT winamdebare
xelSekrulebas Semdegze:
1.

Sesyidvis obieqti

1.1 Sesyidvis obieqtia q. Tbilisis didubis raionis teritoriaze axali liTonis

dekoratiuli usafrTxoebis moajirebis mowyobis samuSaoebi eskizi #1-isa da eskizi #2-is
mixedviT.
1.2.

Sesyidvis obieqtis erTeulis fasebi mocemulia xelSekrulebis danarTSi.
2. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba

2.1. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens ---- lars.
2.2 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba unda moicavdes mimwodeblisaTvis moqmedi
kanonmdeblobiT gansazRvrul yvela gadasaxdels.
3. Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebi, adgili da pirobebi
3.1. Sesyidvis obieqtis miwodeba ganxorcieldeba xelSekrulebis gaformebidan
2016 wlis 10 dekembramde.
3.2. Sesyidvis obieqtis miwodeba ganxorcieldeba etapobrivad.

4. xelSekrulebis moqmedebis vada
4.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier xelmoweris dRidan da moqmedebs
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis srul da jerovan Sesrulebamde.
2017 wlis 31 ianvramde.
5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1. Sesyidvis obieqtis miReba formdeba miReba-Cabarebis aqtiT, romelic
dadasturdeba `Semsyidvelisa~ da `mimwodeblis~ mier saamisod uflebamosili
warmomadgenlebis xelmowerebiT.
5.2. miReba-Cabarebis aqtis gaformebasTan erTad `Semsyidvels~ waredgineba
angariSsworebisaTvis saWiro yvela sxva dokumenti.
6. xelSekrulebis obieqtis xarisxi da garantia
6.1. mimwodebeli iRebs valdebulebas, rom Sesyidvis obieqti iqneba standartebTan
SesabamisobaSi.
6.2. Sesyidvis obieqtis xarisxi unda Seesabamebodes Semsyidvelis moTxovnebs.
6.3. Sesyidvis obieqtis sagarantio vadaa ____weli
6.4. `Semsyidveli~ valdebulia werilobiTi formiT dauyovnebliv acnobos
`mimwodebels~ naklis aRmoCenis Sesaxeb.
6.5. Setyobinebis miRebis Semdeg `mimwodebeli~ valdebulia Semsyidvelis mier
miTiTebul vadaSi aRmofxvras arsebuli defeqtebi sakuTari xarjiT. sagarantio
periodSi mimwodebels daekisreba, rogorc xelSekrulebis obieqtis defeqtebis
aRmofxvra, aseve aRniSnuli defeqtebis Sedegad Semsyidvelisa da mesame pirebisaTvis
miyenebuli zianis anazRaureba.
6.6. Tu `mimwodebeli~ naklis aRmofxvrasTan dakavSirebiT miRebuli Setyobinebis
Semdeg ar Seasrulebs Tavis valdebulebebs, `Semsyidvels~ ufleba aqvs `mimwodeblis~
xarjiT uzrunvelyos arsebuli defeqtebis gamosworeba.
7. angariSsworebis forma, grafiki (vadebi) da adgili
7.1. `mimwodebelTan~ angariSsworeba ganxorcieldeba larSi;
7.2. Sesyidvis obieqtis Rirebulebis anazRaureba moxdeba etapobrivad,
Sesrulebuli samuSaoebis moculobebis mixedviT.
7.3. winaswari angariSsworeba gaTvaliswinebuli ar aris.
7.4. angariSsworeba ganxorcieldeba aRniSnuli samuSaoebisTvis biujetidan
miznobrivad gamoyofili Tanxebis Sesabamisad, risTvisac mimwodebelma unda
warmoadginos Semdegi dokumentebi: forma #2 da saqarTvelos kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli
Sesabamisi
sagadasaxado
dokumentacia,
saboloo
angariSsworebisaTvis
ki
miReba-Cabarebis
(Sesrulebis)
aqti,
saqarTvelos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi sagadasaxado dokumentacia. winaaRmdeg
SemTxvevaSi ufleba aqvs uari Tqvas angariSsworebaze.
7.5. Sesarulebuli samusaoebis angaroSsworeba ganxorcieldeba forma #2-is da
miReba-Cabarebis aqtis warmodgenidan araugvianes 10 (aTi) samuSao dRis ganmavlobaSi.
7.6. Sesrulebuli samuSaoebis anazRaureba mimwodebelTan ganxorcieldeba unaRdo
angariSsworebiT, larebSi.
7.7 im SemTxvevaSi Tu ,,mimwodebeli~ daarRvevs xelSekrulebiT gansazRvrul vadebs
daekisreba pirgasamtexlos gadaxda, `Semsyidveli~ uflebamosilia uari Tqvas
sanacvlo valdebulebis Sesrulebaze mimwodeblis mier pirgasamtexlos Tanxis
sruli odenobiT dafarvamde.
8. mxareTa ufleba-movaleobani

8.1 `Semsyidvels~ ufleba aqvs:
_ Seamowmos miwodebuli samuSaos Sesabamisoba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul
pirobebTan.
_ ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mimwodeblis mier xelSekrulebis
probebis dacvaze.
_ uari Tqvas uxarisxo samuSaos miRebaze.
8.2 `Semsyidveli~ valdebulia:
_ werilobiT acnobos `mimwodebels~ samuSaos miwodebasTan dakavSirebuli yvela
gansakuTrebuli garemoebis Sesaxeb.
_ moaxdinos angariSsworeba `mimwodebelTan~ xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
pirobebis Sesabamisad;
- daicvas xelSekrulebis sxva pirobebi.
8.3 `mimwodebels~ ufleba aqvs:
_ mosTxovos `Semsyidvels~ miwodebuli samuSaos Rirebulebis anazRaureba
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebiT.
8.4 `mimwodebeli~ valdebulia:
_ gaafrTxilos `Semsyidveli~ samuSaos miwodebis procesSi Seferxebis Sesaxeb.
_ daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.
9. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis darRvevisas
9.1. mxareebis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs
pasuxismgeblobas moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
9.2. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis, arajerovnad
Sesrulebis an Sesrulebis vadis gadacilebisTvis mimwodebels daekisreba
pirgasamtexelos
gadaxda-yovel
(yoveli
konkretuli
samuSaos
moculobis
moTxovnidan Sesrulebis) vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0,1
%-is odenobiT. im SemTxvevaSi Tu mimwodeblis mier vadebis gadacdenisTvis
pirgasamtexelos jamuri Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 3%-s
Semsyidvels ufleba aqvs Sewyvitos xelSekruleba.
9.3. xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi mimwodebels daekisreba jarima
xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 7%-is odenobiT.
9.4. sajarimo sanqciiT dakisrebuli Tanxa gadaxdil unda iqnes mxarisTvis
aRniSnulis Taobaze gadawyvetilebis (werili jarimis dakisrebis Taobaze) gacnobidan
araugvianes 1 (erTi) TveSi.
10. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
10.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba, orive
mxaris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
10.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia
werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
10.3. fasebis cvlilebis Sesaxeb am xelSekrulebis mxarem unda Seatyobinos meore
mxares werilobiT, romelic Tavis mxriv uflebamosilia ar daeTanxmos aRniSnul
cvlilebas.
10.4. winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Secvla dauSvebelia,
Tu am cvlilebebis Sedegad uaresdeba xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli
organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
10.5. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis
jamuri Rirebulebis 10%-ze meti odenobis gazrda.

10.6. xelSekrulebaSi pirobebis cvlileba formdeba danarTis saxiT da warmoadgens
xelSekrulebis ganuyofel nawils.
11. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
11.1 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 rac SeiZleba mokle droSi unda acnobos meore mxares Tavisi
gadawyvetileba, miRebuli aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT.
11.2 im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo mxareebi
SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis Taobaze, es
gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis gziT.
11.3. `Semsyidvels~ SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba,
mimwodeblisaTvis valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis Semdeg:
a)
Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebul an Semsyidvelis mier
gagrZelebul vadebSi ar SeuZlia miawodos mTeli momsaxureoba an misi nawili;
b) Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli,
romelime valdebuleba.
11.4. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
11.5. Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyetis Sesaxeb
agreTve:
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi
ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
g) Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis
damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba;
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
11.6 am muxlis me-3 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia
aunazRauros mimwodebels faqtiurad miRebuli momsaxureobis Rirebuleba.
12. fors-maJori
12.1. 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.
12.2. Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis
pirobebi gagrZelda erT Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton
xelSekrulebis moqmedeba, kompensaciis uflebis moTxovnis gareSe.
12.3. mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoruli garemoeba dauyovnebliv werilobiT
acnobebs amis Sesaxeb meore mxares.
13. davebi da maTi gadawyvetis wesi
13.1. xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an azrTa
sxvadasxvaoba SesaZlebelia gadawyvetil iqnas orive mxaris erToblivi molaparakebis
safuZvelze.
13.2. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi mimarTaven sasamarTlos
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.
14. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi

14.1. `Semsyidveli~ uflebamosilia Sesyidvis obieqtis miwodebis paralelurad
ganaxorcielos Semowmeba, romlis mizania Sesyidvis obieqtis Sesabamisobis dadgena
xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobebTan da `Semsyidvelis~ moTxovnebTan.
14.2. xelSekrulebis inspeqtirebas Semsyidvelis mxridan ganaxorcielebs
____________________________________________________________________14.3. Semowmebis Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb
`Semsyidveli~ dauyovnebliv werilobiT acnobebs `mimwodebels~ wundebis mizezebis
miTiTebiT.
14.4. gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan da xelaxal inspeqtirebasTan
dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba `mimwodebels~, saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
15. sxva pirobebi
15.1. arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
15.2. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben sakuTari saxeliT, xarjiTa da
riskiT.
15.3. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, or egzemplarad, romelTagan
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan.
xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos
qarTul enaze.
15.4. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod
mas Semdeg, rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.
15.5 yvela danarTi da xelSekrulebis damateba, romelic xelmowerilia mxareTa
uflebamosili warmomadgenlebis mier iTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad da
savaldebuloa Sesasruleblad.
15.6 mxareebi srulad arian pasuxismgebeli maT mier xelSekrulebaSi miTiTebuli
rekvizitebis sisworeze. rekvizitebis cvlilebis Taobaze meore mxares ecnobeba
werilobiT.
15.7 nebismieri oficialuri urTierToba xelSekrulebis damdeb mxareebs Soris unda
atarebdes werilobiT formas. werilobiTi Setyobineba, romelsac erTi mxare
xelSekrulebis Sesabamisad ugzavnis meore mxares, igzavneba safosto gzavnilis saxiT.
operatiuli kavSiris damyarebis mizniT dasaSvebia Setyobinebis meore mxarisaTvis
miwodeba depeSis, teleqsis an faqsis gagzavnis gziT im pirobiT, rom Setyobinebis
originali SemdgomSi waredgineba meore mxares uSualod an xelSekrulebaSi
miTiTebul misamarTze safosto gzavnilis gagzavnis meSveobiT. im SemTxvevaSi Tu
mxarisaTvis Setyobinebis gadacema ver xerxdeba xelSekrulebaSi aRniSnul misamarTze
imis gamo, rom misamarTi arasworadaa miTiTebuli, Setyobineba CaiTvleba Cabarebulad
da SetyobinebaSi miTiTebuli vadebis aTvla ganxorcieldeba safosto gzavnilis
Sesabamis misamarTze wardgenis momdevno dRidan.
16. mxareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi
`Semsyidveli~
q. Tbilisis municipalitetis
didubis raionis gamgeoba s/kodi: 202171167
mis: gr. robaqiZis gamziris #2
q.Tbilisis,”saxelmwifo xazina”
bankis kodi TRESGE22
a/a #GE24NB0330100200165022

`mimwodebeli~

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია
სატენდერო კომისიის აპარატში
q. Tbilisis მუნიციპალიტეტის didubis raionis gamgeoba, gr.robaqiZis gamziri #2
_ Teimuraz oqromeliZe: 237.87.62/ 593 53 40 75
_ maia gogolaZe 37.87.58/ 577 47 52 45
_ besik JRenti 599 42 99 82

დანართი #1

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:

xelmZRvanelis xelmowera da beWedi

DA

დანართი #2
ახალი ლითონის

#

დეკორატიული უსაფრთხოების მოაჯირის მოწყობის სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

სამუშაოს

დასახელება

ლითონის დეკორატიული უსაფრთხოების
მოაჯირის მოწყობა (ესკიზი N1-ის
მიხედვით, საყრდენი კოლონების, მასალის
დამუშავება- შეღებვის, მონტაჟის და სამუშაოს
ღირებულების გათვალისწინებით) საღებავის
ფერი შეთანხმდება შემნსყიდველთან.
ლითონის დეკორატიული უსაფრთხოების
მოაჯირის მოწყობა (ესკიზი N2-ის
მიხედვით, საყრდენი კოლონების, მასალის
დამუშავება- შეღებვის, მონტაჟის და სამუშაოს
ღირებულების გათვალისწინებით) საღებავის
ფერი შეთანხმდება შემნსყიდველთან.

1

2

განზომილება რაოდენობა ერთ.ფასი ჯამი

გ/მ.

205

გ/მ.

240

ჯამი
ზედნადები

ხარჯი

%

ჯამი
გეგმიური

დაგროვება

%

ჯამი
დ.ღ.გ.

18%

ჯამი

xelmZRvanelis xelmowera da beWedi

SeniSvna:

a)

samuSaoebi unda Sesruldes samSeneblo normebiTa da wesebiT gaTvaliswinebuli
moTxovnebis da standartebis Sesabamisad; samSeneblo normebisa da wesebis sruli dacviT
moxdes samuSaoTa maRali xarisxiT Sesruleba da maTi damTavreba dadgenil vadebSi;
b)gaangariSeba unda moicavdes saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul
yvela savaldebulo gadasaxadebs da Tanmdev xarjebs.

g) xarjTaRricxvis Sedgenisas ixelmZRvaneleT saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis
14 ianvris
#55 dadgenilebis (teqnikuri reglamentis- „samSeneblo samusaoebis
saxelmwifo Sesyidvisas zednadebi xarjebisa da gegmuri mogebis gansazRvris
wesis“damtkicebis Sesaxeb) Sesabamisad.

danarTi #3
informacia
2013 წლის 01 იანვრიდან დღემდე ganxorcielebuli analogiuri samuSaoebis (axali
moajirebis mowyobis an aRdgena-SekeTebis Sesaxeb) miwodebis Sesaxeb
pretendenti ---------------------------------------#

1

Sesrulebuli
samuSaos
dasaxeleba
2

Semsyidvelis
dasaxeleba
3

F
saxelSekrulebo
faqtiuri
Rirebuleba (lari) Sesruleba
(lari)
4
5

monawile pretendentis
(fizikuri an iuridiuli piri)
xelmZRvanelis xelmowera

periodi

6

Eel.tenderis
SemTxvevaSi
Ggancxadebis
SPA nomeri
7

____________________

b.a

SeniSvna: 1. SesyidvaSi monawileobis msurvelma pirma unda warmoadginos tenderiT
gaTvaliswinebuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis
samuSaoebze gaformebuli xelSekrulebebis da samuSaoebis dasrulebis
damadasturebeli dokumentis aslebi (samuSaoebis Sesrulebis aqti, an/da
Sesrulebuli samuSaoebis miReba Cabarebis aqti, an/da damkveTis mier
gacemuli Sesrulebuli samuSaoebis damadasturebeli cnoba)
2. im SemTxvevaSi Tu danarTi #3-is formaSi miTiTebuli iqneba
eleqtronuli tenderis gancxadebis SPA nomeri, z/aRniSnuli
informaciis (analogiuri samuSaoebis Sesrulebis Sesaxeb)
damadasturebeli dokumentebis warmodgenis saWiroeba aRar ariს

