საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

უსაფრთხოების მოწყობილობების შეკეთებისა და ტექნიკური
მომსახურების გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 121 მუხლისა და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე

ქ. თბილისი
2016 წელი

sarCevi
1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
1.1. დაფინანსების წყარო;
1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი სატენდერო წინადადება;
1.3. მომსახურების გაწევის მიწოდების ვადა და ადგილი;
1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება;
1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა;
1.6. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა;
1.7. ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ;
1.8. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება.
2. ტექნიკური პირობები
3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა
5. დამატებითი ინფორმაცია

1.1. დაფინანსების წყარო
საქართველოს
ბიუჯეტიდან.

სახელმწიფო

დაცვის

სპეციალური

სამსახურის

დაფინანსება

ხდება

სახელმწიფო

1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს
შემდეგი სახის დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
 ინფორმაცია

პრეტენდენტის

რეკვიზიტების

შესახებ

(ორგანიზაციის

ან

ფიზიკური

პირის

დასახელება, იურიდიული მისამართი, პრეტენდენტის ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი,
საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი).
 ფასების ცხრილი (დანართი #1);
 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები.

1.3 მომსახურების მიწოდების ვადა და ადგილი
1.3.1 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღის განმავლობაში შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ყვარლის
ქ.#160.

1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:
მომსახურების სავარაუდო ღირებულებაა 3800 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით;

1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა: 38 ლარი.
1.6. სატენდერო წინადადება ძალაში უნდა იყოს: სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში წინადადების მიღების დაწყების თარიღიდან „გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების მე–2 მუხლის პირველი
პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

1.7. ანგარიშსწორების პირობები:
უნაღდო ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში;
ანგარიშსწორება მოხდება, ფაქტიურად მიწოდებული
წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში;
წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

საქონლისა

და

შესაბამისი

დოკუმენტების

1.8. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება:
– თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში
დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულებაზე. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით,
შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით,
ანგარიშფაქტურით (ინვოისით).
–
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-12
მუხლის მე-11 – მე–14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2. ტექნიკური პირობები:

#
1
2

samuSaos dasaxeleba
dazianebuli liTonis barieris detalebis
aRdgena el. SeduRebiT
barieris fexebze plastmasis daboloebebis
montaJi

raodenoba
75 cali
300 cali

3

stikerebis damzadeba da montaJi

47.25 m2

4

barieris SeRebva vercxlisferi zeTovani
saRebaviT or fenad

75 cali

შენიშვნა:
- პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს ბარიერების წაღება, რესტავრაცია და უკან დაბრუნება;
- გაწეულ მომსახურებაზე უნდა გავრცელდეს მინიმუმ 4 თვიანი გარანტია.

ნიმუში:
ბარიერი - დამზადებული რკინის მასალისგან. სიმაღლე – 95სმ. სიგრძე – 2მ. სიმაღლე
მიწიდან პირველ კაუჭამდე – 35სმ. სიმაღლე მიწიდან მეორე კაუჭამდე – 75სმ. ფეხის სიგრძე –
50-60სმ. კარკასი დამზადებული 25მმ. მილებით. მილის კედლის სისქე - 2მმ. შიდა მილები
დამზადებული 20მმ. მილებით. შეღებილი უმაღლესი ხარისხის ვერცხლისფერი ზეთოვანი
საღებავით. წარწერა 2მმ.–იან ლითონის ფურცლოვანაზე. ფურცლოვანის გარშემო ორივე მხარეს
შემოვლებული 1სმ.–იანი მილი კვადრატი. ჩარჩოს გარე ზომა: 35სმX90სმ. წარწერა ორივე მხარეს
(ქართულად და ინგლისურად).

3. saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos
tenderSi gamarjvebul pretendentTan xelSekrulebis gaformebis procesSi
saxelmwifo Sesyidvis
x e l S e k r u l e b a #
q. Tbilisi

------------------- 2016 w.

winamdebare xelSekruleba daido `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos
kanonis me-16 1 muxlis pirveli punqtis Sesabamisad erTis mxriv, saqarTvelos
saxelmwifo dacvis specialuri samsaxuri (mdebare q.Tbilisi, 9 aprilis q. #2 SemdgomSi
`Semsyidveli~) da meores mxriv, --------------------------------- (SemdgomSi `mimwodebeli~) Soris.
muxli 1. xelSekrulebis sagani
1.1 `mimwodebeli~ axorcielebs ---------------- `Semsyidvelis~ moTxovnis Sesabamisad.
muxli 2. xelSekrulebis Rirebuleba
2.1
xelSekrulebis
`xelSekrulebis fasi~);

Rirebuleba

Seadgens

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

lars

(SemdgomSi

muxli 3. momsaxurebis gawevis vadebi da adgili
3.1
momsaxurebis gaweva xdeba `mimwodeblis~
mier
`Semsyidvelis~ moTxovnis Sesabamisad `Semsyidvelis~ misamarTze.

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

CaTvliT

muxli 4. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
4.1 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis gaweva iTvleba miRebulad mas
Semdeg, rac `Semsyidvelis~ mier gamoyofili xelSekrulebis Sesrulebis kontrolis
ganmaxorcielebeli warmomadgenlebi miReba-Cabarebis aqtze xelmoweriT daadastureben
mis miRebas;
4.2 `mimwodebelma~ momsaxurebis gawevis Semdeg `Semsyidvels~ unda warudginos
Semdegi dokumentebi - --------------.
muxli 5. angariSsworeba
5.1 angariSsworebis forma iqneba unaRdo angariSsworeba erovnul valutaSi;
5.2 angariSsworebis vada (grafiki): `mimwodeblis~ mier gaweuli momsaxurebis
Semdeg 10 (aTi) samuSao dRis ganmavlobaSi.

muxli 6. garantia
6.1
`mimwodebeli~ iZleva gaweuli momsaxurebis aRniSnul sferoSi arsebuli
standartebisadmi Sesabamisobis garantias.
6.2
mimwodebeli
valdebulia
Setyobinebis
miRebisTanave
ganaxorcielos
uxarisxod Sesrulebuli momsaxurebis an misi nawilis gamosworeba Semsyidvelis
mxridan raime damatebiTi danaxarjebis gawevis gareSe.
6.3
mimwodeblis
mier
am
valdebulebis
Seusruleblobis
SemTxvevaSi
Semsyidvels
ufleba
aqvs
TviTon
miiRos
zomebi
warmoqmnili
defeqtebis

gamosworebisaTvis da mosTxovos mimwodebels Sesabamisi xarjebis anazRaureba an
gamoqviTos es Tanxa xelSekrulebis mixedviT mimwodeblisaTvis gadasaxdeli Tanxidan.
muxli 7. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
7.1
xelSekrulebis
Sesrulebis
kontroli
ganxorcieldeba
Sesrulebuli
momsaxurebis xarisxis Semowmebis gziT;
7.2 mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos Semsyidveli
kontrolis (inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli personaliT, teqnikuri saSualebebiT
da sxva samuSao pirobebiT. im SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT
gamoiyenebs sakuTar an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas uzrunvelyofs TviT
Semsyidveli;
7.3
mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis
(inspeqtirebis) Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra;
7.4
xelSekrulebis Sesrulebis kontrols ganaxorcieleben `Semsyidvelis~
Semdegi warmomadgenlebi:
1) --------------------------------------------------------------;
2) --------------------------------------------------.
muxli 8. mxareTa ufleba-movaleobani
8.1 `mimwodebeli~ valdebulia:
8.1.1 gauwios `Semsyidvels~ zemoaRniSnuli momsaxureba xelSekrulebis pirobebis
Sesabamisad;
8.2 `Semsyidveli~ valdebulia:
8.2.1 aunazRauros `mimwodebels~ gaweuli momsaxurebis da mowodebuli saqonlis
Rirebuleba;
muxli 9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
9.1
araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba
orive mxris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda;
9.2
Tu
raime
winaswar
gauTvaliswinebeli
mizezebis
gamo
warmoiSoba
xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori
valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia;
9.3
nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
`SemsyidvelisaTvis~ pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa;
9.4 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri
Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT gazrda;
9.5 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis
danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
muxli 10. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
10.1
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.

10.2
im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo
mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis Taobaze,
es gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis gziT.

muxli 11. xelSekrulebis Sewyveta
11.1
`Semsyidvels~ SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba,
`mimwodeblisaTvis~ valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis Semdeg:
(a) Tu `mimwodebels~ ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli,
romelime valdebuleba.
11.2
xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
`mimwodebels~ da `Semsyidvels~ danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan;
11.3
`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~ gadaxdisuunarod cnobis SemTxvevaSi;
g) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
muxli 12. mxareTa pasuxismgebloba
12.1 xelSekrulebis monawile mxareebi kisruloben valdebulebas aunazRauron
meore mxares maT mier winamdebare xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis an arasrulad
Sesrulebis Sedegad miyenebuli zarali, moqmedi kanonmdeblobiT gansazRvruli wesiT;
12.2 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadebis darRvevis
SemTxvevaSi, `mimwodebels~ daekisreba pirgasamtexlos gadaxda, yovel vadagadacilebul
dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1%-is odenobiT;
12.3 xelSekrulebis pirobebis SeusruleblobisTvis `mimwodebels~ daekisreba
pirgasamtexlos gadaxda xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 10%-is odenobiT;
12.4 xelSekrulebis nawilobriv Sesrulebis SemTxvevaSi `mimwodebels~ daekisreba
pirgasamtexlos gadaxda Seusrulebeli valdebulebis Rirebulebis 10%-is odenobiT;
12.5 im SemTxvevaSi, Tu valdebulebebis SeusruleblobisaTvis dakisrebuli
pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 1 (erTi)
procents, `Semsyidvels~ ufleba aqvs DSewyvitos xelSekruleba.
muxli 13. fors-maJori
13.1. xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba forsmaJoruli garemoebebis dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli, rogorc xelSekrulebis
pirobebis Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs
sajarimo sanqciebis
gamoyenebas;
13.2. 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;
13.3. 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 damoukidebeli iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
muxli 14. xelSekrulebis moqmedebis vada
14.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis xelis moweris dRidan da moqmedebs ---------------------------------------- CaTvliT.

muxli 15. sadao sakiTxebis gadawyveta
15.1. winamdebare saxelSekrulebo urTierTobebidan warmoSobili nebismieri dava
wydeba mxareTa urTierTmolaparakebis gziT;
15.2. mxareTa Soris SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi dava wydeba saqarTvelos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesiT.
yovelive zemoTqmulis dasturad mxareebma gaaformes winamdebare xelSekruleba
Tanabari iuridiuli Zalis mqone 2 (ori) egzemplarad (erTi-Semsyidvels, meore mimwodebels), saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, am dokumentis TavSi miTiTebul
dResa da wels.

`Semsyidveli~

`mimwodebeli~

saqarTvelos saxelmwifo
dacvis specialuri samsaxuri
q.Tbilisi, 9 aprilis q.#2
Woroxis q.#6
saxelmwifo xazina
saxelmwifo dacvis specialuri
samsaxurisaTvis – 4001
a/a GE24NB0330100200165022
kodi TRESGE22
saidentifikacio kodi 203840344
`Semsyidvelis~ saxeliT:

`mimwodeblis~ saxeliT:

ekonomikuri departamentis
ufrosis moadgile
i. tarasaSvili
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