საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებების ელექტრონული
ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა
სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად განხორციელება

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 აპრილისN9 ბრძანებისა და
„სამედიცინო დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის ერთობლივად განხორციელების თაობაზე“
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსის 2016 წლის 4
ნოემბრის N41568 ბრძანების შესაბამისად

ქ. თბილისი
2016 წელი

1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
1.1. დაფინანსების წყარო;
1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება;
1.3. მომსახურების გაწევის ვადა;
1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება;
1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა;
1.6. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია;
1.7. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა;
1.8. ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ;
1.9. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება.
2. ტექნიკური პირობები
3. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა
5. საბანკო გარანტიის ფორმა
6. დამატებითი ინფორმაცია.
1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
1.1. დაფინანსების წყარო
– საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური – სახელმწიფო ბიუჯეტი;
– სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო“ – საკუთარი
შემოსავლები;
1.2. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს:
1. ინფორმაციას პრეტენდენტის რეკვიზიტების შესახებ (ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის
დასახელება, იურიდიული მისამართი, პრეტენდენტის ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი,
ფაქსი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი).
2. სახელმწიფო საიდუმლოებასთან დაკავშირებული საქმიანობის ნებართვა - ფორმა #4;
3. პრეტედენტს უნდა გააჩნდეს საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე საქმიანობის მინიმუმ 6
წლიანი გამოცდილება;
4. ელექტრონული ვაჭრობის დასრულების დღისათვის, კომპანიას უნდა ჰქონდეს ნაღდი
ფულით

ასანაზღაურებელი

მოქმედი

პუნქტები,

მოქმედი

წარმომადგენლობები ქ.თბილისში, ქ.ბათუმში და ქ.ქუთაისში.
კომპანიას უნდა ჰქონდეს პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულებები.

ფილიალები

და/ან

კომპანიამ

უნდა

წარმოადგინოს

ინფორმაცია

ზემოაღნიშნული

ფილიალების

და/ან

წარმომადგენლობების შესახებ (მისამართები და ხელმძღვანელი პირების საკონტაქტო
ინფორმაცია), ასევე პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულებების შესახებ;
5. დაზღვევის ლიცენზია;
6. სატენდერო წინადადების ატვირთვის თარიღის მდგომარეობით წარმოდგენილი უნდა
იქნას პრეტენდენტი კომპანიის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:
6.1 საკუთარი კაპიტალის შესახებ ინფორმაცია;
6.2 საწესდებო კაპიტალის შესახებ ინფორმაცია;
6.2 სადაზღვევო და სხვა დამატებითი რეზერვების შესახებ ინფორმაცია;
6.3 ბოლო 2 საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებული მოგება ზარალის უწყისი;
6.4 ბოლო 2 საანგარიშო წლის ბალანსი;
6.5 განცხადებული ზარალების შესახებ ინფორმაცია დაზღვევის თითოეული სახეობის
მიხედვით;
6.6 ასანაზღაურებელი ზარალების (ნეტო და ბრუტო) შესახებ ინფორმაცია დაზღვევის
თითოეული სახეობის მიხედვით, მათ შორის წინა წლებიდან გადმოყოლილი ზარალები;
6.7 დაზღვევის თითოეული სახეობის მიხედვით აღებული სადაზღვევო ვალდებულებები
(ნეტო და ბრუტო);
6.8 სხვა ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია;
მოთხოვნილ ინფორმაციას თან უნდა ერთვოდეს შესაბამისი აუდიტორული დასკვნა.
7. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დეტალური ინფორმაცია და სქემა სადაზღვევო
მომსახურების (სამედიცინო დახმარების) მიღების და სადაზღვევო ანაზღაურების წესის
შესახებ, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
8. მინიმუმ ორი სარეკომენდაციო წერილი მსგავსი საქმიანობის განმახორციელებელი
სახელმწიფო ორგანიზაციიდან.
9. ტენდერის შედეგად გამარჯვებული სადაზღვევო კომპანიის გამოვლენის შემდეგ,
ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან, დამზღვევს მთელი სადაზღვევო პერიოდის
განმავლობაში უფლება აქვს მზღვეველს მიაწოდოს კონკრეტულ თანამშრომელთა სია,
რომლებმაც სამედიცინო მომსახურება უნდა მიიღონ მხოლოდ მზღვეველის კონკრეტულ
პროვაიდერ სამედიცინო დაწესებულებაში. ეს კონკრეტული დაწესებულება განისაზღვრება
დამზღვევის და მზღვევლის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
10. მინიმუმ ორი გაუმჯობესებული სადაზღვევო პაკეტი.

1.3. მომსახურების გაწევის ვადა
1.3.1 2017 წლის პირველი იანვრიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
1.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:
1.4.1 მომსახურების სავარაუდო ღირებულება 12 თვეზე გაანგარიშებით შეადგენს არაუმეტეს
1270080 ლარს. არასრული თვის შემთხვევაში მოხდება პროპორციული გადაანგარიშება
დღეების მიხედვით.
1.4.2 პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 ლარს. პრეისკურანტის
სავარაუდო ღირებულება წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული
ინდივიდუალური

„საბაზისო

ინდივიდუალური

სადაზღვევო

პაკეტის“

ერთეულის

ღირებულებას (ერთი თვის სადაზღვევო პრემია ერთ დაზღვეულ თანამშრომელზე).
პრეისკურანტის საბოლოო ღირებულება უნდა ითვალისწინებდეს შესაბამისი მომსახურების
გაწევასთან დაკავშირებულ ყველა სახის ხარჯს, მათ შორის მოქმედი კანონმდებლობით
დადგენილ

გადასახადებს

(გარდა

საშემოსავლო

გადასახადისა,

რომლის

გადახდას

უზრუნველყოფს შემსყიდველი).
1.4.3. გაუმჯობესებული (საბაზისო ინდივიდუალური ბარათის ზევით) ბარათის პირობებით
და/ან ოჯახის წევრის სადაზღვევო მომსახურეობის მიღების სურვილის შემთხვევაში (თუ
ასეთი შესაძლებლობა გათვალისწინებულია ხელშეკრულების პირობების თანახმად),
დაზღვეული თანამშრომელი განახორციელებს შესაბამისი სადაზღვევო პრემიის გადახდას
და შესაბამისი წერილობითი დავალების მიცემას დამზღვევისათვის/შემსყიდველისთვის,
რათა

მან

დაზღვეულის

ხელფასიდან

განახორციელოს

მზღვეველისათვის/მიმწოდებლისთვის კუთვნილი სადაზღვევო პრემიის დაკავება და
მზღვეველისათვის გადარიცხვა.
1.5. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა: 0.40 ლარი.
1.6. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია შეადგენს სახელშეკრულებო
ღირებულების 2% –ს, რომელიც გამოყენებულ იქნება შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების
შეწყვეტის შემთხვევაში.
1.7. საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების ვადის დასრულებიდან 30 დღის
განმავლობაში.
1.8. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
1.9. 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 ან ანგარიშფაქტურით (ინვოისით).

2. ტექნიკური დავალება:
ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურება 2646 პერსონაზე. მათ შორის:
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური – 2600 თანამშრომელი
სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტო“ – 46 თანამშრომელი
საბაზისო ინდივიდუალური სადაზღვევო პაკეტი

samedicino daxmarebis saxeebi

%

limiti

24 საათიანი სატელეფონო-საინფორმაციო მომსახურება

100%

ულიმიტო

პირადი ექიმის დახმარება

100%

ულიმიტო

ჰოსპიტალური დახმარება

100%

15000 ლარი

მშობიარობა

100%

1200 ლარი

გადაუდებელი ამბულატორიული დახმარება

100%

ულიმიტო

გეგმიური ამბულატორიული დახმარება

80%

2200 ლარი

მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება

80%

1000 lari

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

100%

ულიმიტო

ყოველწლიური სავალდებულო სამედიცინო გამოკვლევა

100%

წელიწადში ორჯერ

გადაუდებელი სტომატოლოგიური დახმარება

100%

ულიმიტო

50%

1000 ლარი

გეგმიური სტომატოლოგიური დახმარება პროვაიდერ
კლინიკებში
სიცოცხლის დაზღვევა
სამოგზაურო დაზღვევა

10000 ლარი
50 000 ევრო/დოლარი ( სადაზღვევო
პერიოდი 30 დღე)

1. საოჯახო პაკეტის სადაზღვევო პრემიის ოდენობის კოეფიციენტი არ უნდა აღემატებოდეს 3.0-ს.
2. დამატებით, ოჯახის წევრ(ებ)ის დაზღვევის შემთხვევაში არ უნდა იყოს აუცილებელი სადაზღვევო
პაკეტის გაუმჯობესება. დამატებით, ოჯახის წევრ(ებ)ი დაზღვეული უნდა იქნეს იგივე პაკეტით,
რომელითაც დაეზღვევა სამსახურის თანამშრომელი.

აუცილებელი მოთხოვნა:
– „თავისუფალი არჩევანი“-ს პრინციპი - სადაზღვევო კომპანიასთან შეტყონიბებისა და
შეთანხმების
გარეშე
მომსახურების
მიღების
შესაძლებლობა
დაზღვეულის
სურვილისამებრ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ ლიცენზირებულ
სამედიცინო დაწესებულებაში (შესაბამისი ლიმიტებით და თანაგადახდით).
- ოჯახის ექიმის მიერ გამოწერილი საგარანტიო წერილით, დაზღვეულს უნდა შეეძლოს
სარგებლობა მინიმუმ სამ ალტერნატიულ სააფთიაქო ქსელში (ფილიალებით ქვეყნის
მასშტაბით);
- ოჯახის/პერსონალური ექიმის მომსახურების მიღება დაზღვეულს უნდა შეეძლოს
მინიმუმ 15 ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ქ. თბილისში; მინიმუმ 3
ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ქ. ქუთაისში; მინიმუმ 3 ლიცენზირებულ
სამედიცინო დაწესებულებაში ქ. ბათუმში. მზღვეველი ვალდბეულია საქართველოს
მასშტაბით ჰყავდეს კვალიფიური ოჯახის/პერონალური ექიმების გუნდი. ამასთან,
თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში არსებულ ოჯახის ექიმებს უნდა გააჩნდეთ
ოჯახის/პერსონალური
ექიმის
კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
შესაბამისი

სერტიფიკატები, რომლის საფუძველზეც აღნიშნული ოჯახის ექიმები შეძლებენ
მომსახურება გაუწიონ როგორც 18 წლამდე ასაკის პირებს, ასევე, 18 წელს ზევით ასაკის
პირებსაც.
– ანაზღაურების მოქნილი და მარტივი სქემა - 500 ლარამდე თანხის ანაზღაურება
წარდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე სადაზღვევო კომპანიის სერვის ცენტრებში
წარდგენისთანავე, 500 ლარზე ზევით პირად ანგარიშზე გადარიცხვით მაქსიმუმ 5
სამუშაო დღის განმავლობაში. ანაზღაურების პუნქტების მუშაობის საათების დაზღვეულის
სამუშაო საათებთან კორექტირებით (ერთი ანაზღაურების პუნქტი მაინც უნდა მუშაობდეს
შაბათს ან კვირას და/ან სამუშაო დღეებში 19.00 სთ-ს შემდეგ მინიმუმ 20.00 სთ-მდე.).
–

ასაკობრივი

შეზღუდვა

–

დაზღვევას

უნდა

ექვემდებარებოდნენ

დამზღვევის

თანამშრომლები ასაკის შეუზღუდავად, ასევე მათი ოჯახის წევრები – მეუღლე ასაკის
შეუზღუდავად და შვილები/გერები 0-დან 21 წლამდე – საოჯახო ბარათის ფარგლებში და
პირობებით, ხოლო 21 წლიდან შვილები/გერები და მშობლები 65 წლამდე, ასევე,
დაზღვეულის სურვილის შემთხვევაში, მეუღლე ასაკის შეუზღუდავად, ინდივიდუალური
ბარათის ფარგლებში და პირობებით.

შენიშვნა:
გამარჯვებულმა
შესაძლებლობით
მშობლები)

კომპანიამ
თავისთვის

თავისი

სადაზღვევო
დაზღვეულთა
სადაზღვევო
გადარიცხვას.

უნდა
უზრუნველყოს
დაზღვეულები
დამატებითი
და თავისი ოჯახისათვის (მეუღლე, შვილები/გერები,

სურვილით,

მომსახურების
ხელფასიდან
მომსახურების

საკუთარი

პაკეტი.

ხარჯით

ამასთან,

შესაბამისი
ღირებულების

გაიზარდონ

შემსყიდველი

დამატებითი
დაკავებას

ან/და
და

(გაიუმჯობესონ)
უზრუნველყოფს
გაუმჯობესებული

პრეტენდენტისათვის

გამარჯვებულმა კომპანიამ, დაზღვეულის პენსიაზე გასვლის, სამსახურიდან წასვლის,
დეკრეტულ შვებულებაში გასვლის, ან/და გარდაცვალების შემთხვევაში, დაზღვეულის ან/და
მისი

ოჯახის

წევრ(ებ)ის

სურვილისამებრ,

უნდა

უზრუნველყოს

ინდივიდუალური

ხელშეკრულების გაფორმება არსებული პირობებით.

1) 24 საათიანი სატელეფონო კონსულტირება;
სადღეღამისო

სატელეფონო-საინფორმაციო,

საორგანიზაციო

კონსულტაციები

ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემის წარმოქმნისას.
დაზღვეულს საშუალება უნდა ქონდეს მიიღოს სრული და ოპერატიული ინფორმაცია
სადაზღვევო პროგრამის, სამედიცინო დახმარების ორგანიზებისა და კოორდინირების
შესახებ. აღნიშნული გულისხმობს დაზღვეულის ჰოსპიტალური და ამბულატორიული
მკურნალობის საჭიროებისას როგორც მკურნალობის პროცესზე და ხარისხზე, ასევე
სამედიცინო და ფინანსურ დოკუმენტაციაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფას.

2) პირადი ექიმის დახმარება; :
- პირადი ექიმის კონსულტაციები;
- საჭიროების შემთხვევაში პირადი ექიმის ვიზიტი ბინაზე;
- დაზღვეულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი და დაზღვეულის
ავადმყოფობის ისტორიის შექმნა;
- სამედიცინო რეკომენდაციები ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისთვის;
- საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სპეციალისტების მოწვევა და კონსილიუმების
ორგანიზება;
- თითოეულ დაზღვეულს უნდა შეეძლოს შეუზღუდავად ისარგებლოს პირადი ექიმ(ებ)ის
დახმარებით.
- მზღვეველმა უნდა უზრუნველყოს პირადი ექიმის განთავსება ნებისმიერ კლინიკაში ან
დამზღვევის ობიექტზე დამზღვევის მოთხოვნით, რომელიც მოემსახურება

დამზღვევის

თანამშრომლებს და მათი ოჯახის წევრებს.
3) ჰოსპიტალური დახმარება:
- სამკურნალო დაწესებულებაში სამედიცინო დახმარება დაზღვეულის 24 სთ-ზე (ოტო-რინოლარინგოლოგიური ქირურგიული ოპერაციების შემთხვევაში 6 სთ-ზე) მეტი ხნით
განთავსებისას, აღნიშნული უნდა მოიცავდეს როგორც გადაუდებელი, ასევე გეგმიური
ჰოსპიტალური

დახმარებისას

სამკურნალო-დიაგნოსტიკური,

ლაბორატორიული

და

ინსტრუმენტული გამოკვლევების გარანტირებული მოცულობის უზრუნველყოფას. მათ
შორის კონსულტაციების, სათანადო ქირურგიული და კონსერვატიული მკურნალობის,
მოვლის, სამედიცინო მანიპულაციების, დანიშნული მედიკამენტების, ამბულატორიული
მკურნალობის და ყველა სხვა აუცილებელი ღონისძიებების ხარჯების ანაზღაურებას
სადაზღვევო

პროგრამით

განსაზღვრული

ჰოსპოტალიზაციის ლიმიტის ფარგლებში
ფინანსდებოდეს ყველა მანიპულაცია;

ლიმიტის
სრულად

ფარგლებში.

(სუბლიმიტის

გეგმიური

გარეშე)

უნდა

4) მშობიარობა:
- მშობიარობის ხარჯების (ფიზიოლოგიური მშობიარობა, საკეისრო კვეთა) ანაზღაურებას.
სადაზღვევო მომსახურების მიღება მოხდება სადაზღვევო პროგრამით განსაზღვრული
ლიმიტის და თანაგადახდის ფარგლებში.
5) ამბულატორიული მკურნალობა:
უნდა ითვალისწინებდეს შესაბამისი სამედიცინო ჩვენებით სამედიცინო დახმარებას
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში.
აღნიშნული უნდა მოიცავდეს როგორც გადაუდებელი ასევე გეგმიური ამბულატორიული
მომსახურების

შემთხვევაში

სხვადასხვა

პროფილის

ექიმ-სპეციალისტების

კონსულტაციების, სამედიცინო მანიპულაციების და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული
გამოკვლევების ხარჯების ანაზღაურებას, ასევე შესაბამისი სამედიცინო ჩვენებით, ნებისმიერ
ლაბორატორიულ

ინსტრუმენტულ

კვლევებს,

მედიკამენტოზურ

მკურნალობას

ორსულობის

გინეკოლოგის
მთელი

კონსულტაციებსა

პერიოდის

და

განმავლობაში,

სადაზღვევო პროგრამით განსაზღვრული ლიმიტის და თანაგადახდის ფარგლებში.

6) მედიკამენტების ღირებულების ანაზღაურება:
- ექიმის მიერ (მათ შორის როგორც პროვაიდერი, ასევე არაპროვაიდერი კლინიკის
სტომატოლოგის მიერ) დანიშნული მედიკამენტების ხარჯების ანაზღაურება სადაზღვევო
პროგრამით განსაზღვრული ლიმიტის და თანაგადახდის ფარგლებში. სადაზღვევო
მომსახურების მიღება მოხდება დაზღვეულის მიერ წარმოდგენილი
სათანადო
დოკუმენტაციის საფუძველზე.

7) სასწრაფო სამედიცინო დახმარება:
- ნებისმიერი ლიცენზირებული, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ბრიგადების
მომსახურება. აგრეთვე, საჭიროების შემთხვევაში, უფასო ტრანსპორტირება საქართველოს
ტერიტორიაზე.

8) ყოველწლიური სავალდებულო სამედიცინო გამოკვლევა:
შემსყიდველის სამედიცინო მთავარი სამმართველოს მოთხოვნის საფუძველზე ან/და
დაზღვეულის სურვილით ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში შემდეგი სახის
სამედიცინო გამოკვლევები:
- თერაპევტის კონსულტაცია;
- კლინიკურ-ლაბორატორიული გამოკვლევები (თერაპევტის რეკომენდაციით);
- სისხლის საერთო ანალიზი;
- შარდის საერთო ანალიზი;
- პროთრომბინის განსაზღვრა სისხლში;
- ექოსკენირება;
- რენტგენოგრაფია;
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სამედიცინო მთავარი სამმართველოს
მოთხოვნის საფუძველზე 20 თანამშრომლისთვის დამატებით:
ა) წელიწადში ერთხელ
- ცხვირ-ხახის ბაქტერიოლოგიური კვლევა (პათოგენურ მიკროფლორაზე);
- შემოწმება ჰელმინთების კვერცხებზე, ჰეპატიტი B, C, შიდსი, ათაშანგი, გონორეა;
- გამოკვლევა ტუბერკულოზზე (გულმკერდის რენტგენოგრაფია).
ბ) კვარტალში ერთხელ
- დერმატო-ვენეროლოგის კონსულტაცია, ვენერიული და კანის სხვადასხვა დაავადებების
გამორიცხვის მიზნით.

9) გადაუდებელი სტომატოლოგიური დახმარება:
მხოლოდ კბილის მწვავე ტკივილის მოხსნა და ექსტრაქციასთან (კბილის ამოღება)
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება, თავისუფალი არჩევანის პრინციპით, ნებისმიერ
სტომატოლოგიურ კლინიკაში საქართველოს ტერიტორიაზე.

10) გეგმური სტომატოლოგიური დახმარება:
ყველა სახის დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მკურნალობის ხარჯების
ანაზღაურება სადაზღვევო პროგრამით განსაზღვრული ლიმიტისა და თანაგადახდის
ფარგლებში პროვაიდერ სტომატოლოგიურ კლინიკაში საქართველოს ტერიტორიაზე.
11) სიცოცხლის დაზღვევა:
ითვალისწინებს დაზღვეული თანამშრომლის უბედური შემთხვევით ან ნებისმიერი
ბუნებრივი

მიზეზით

გამოწვეული

(გარდა

სუიციდისა

და

გამონაკლისებში

გათვალისწინებული შემთხვევებისა) გარდაცვალების შემთხვევაში მოსარგებლისათვის
(ოჯახის ან ოჯახის რომელიმე წევრი) თანხის ანაზღაურებას. სადაზღვევო მომსახურების
მიღება მოხდება მოსარგებლის მიერ წარმოდგენილი სათანადო დოკუმენტაციის
საფუძველზე სადაზღვევო პროგრამით განსაზღვრული ლიმიტის ფარგლებში.
12) სამოგზაურო დაზღვევა:
ითვალისწინებს მხოლოდ თანამშრომლის დაზღვევას საზღვარგარეთ მოგზაურობისას.

ჯანმრთელობის დაზღვევის გამონაკლისები:



შაქრიან ან უშაქრო დიაბეტთან, თირკმლის და/ან ღვიძლის ქრ. უკმარისობასთან,
სისტემურ დაავადებებთან
ვასკულოპათიები,

(კერძოდ: კვანძოვანი პოლიართრიტი, მანეკროზებელი

სისტემური

წითელი

მგლურა,

დერმატოპოლიმიოზიტი,

სისტემური სკლეროზი, შემაერთებელი ქსოვილის სისტემური დაზიანებები) და მათ
გართულებებთან დაკავშირებული გამოკვლევისა და მკურნალობის ხარჯები, გარდა
ურგენტული
(გადაუდებელი)
დიაგნოსტიკისა;


სხეულის

განზრახ

მომსახურების

სამედიცინო

თვითდაზიანებით

ხარჯები;

გარდა

იმ

დახმარებისა

გამოწვეულ

და

პირველადი

დაავადებათა

სამედიცინო

შემთხვევებისა,

როდესაც

დაზღვეული

თანამშრომელი მოქმედებს სხვისი სიცოცხლის გადარჩენის მიზნით, აგრეთვე
როდესაც

დაზღვეული

ს.დ.ს.ს.

თანამშრომელი

სამსახურებრივი

მოვალეობის

შესრულების დროს განზრახ იგდებს თავს საფრთხეში დაცვის ობიექტის ქონების
გადასარჩენად;

თვითმკურნალობის

და

მისი

გართულებების

ხარჯები;

ალტერნატიული (არატრადიციული) მედიცინის, აკუპუნქტურის, ჰომეოპათიის,
პლაზმაფერეზის (გარდა პოლინეიროპათიების), ოზონოთერაპიის, მეზოთერაპიის
ხარჯები. ბიოლოგიურად აქტიური ან/და კვებითი დანამატების, პირადი ჰიგიენის
ან/და მოვლის საშულებების შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები;


არასამედიცინო

ჩვენებით

განპირობებული

და

ნებისმიერი

დამატებითი

მომსახურების ხარჯები;


ნებისმიერი პროფესიული სპორტის სახეობებში ან სპორტსმენის სახით სპორტულ
სახეობებში (სპორტულ შეჯიბრში, წვრთნაში, საჩვენებელ გამოსვლაში და სხვ.)

მონაწილეობისას

(გარდა

სამსახურებრივი

ნორმატივების

ჩაბარებისა),

ან

მომეტებული რისკის სამოყვარულო სპორტის სახეობებში, კერძოდ: პარაშუტით ან
დელტაპლანით ხტომაში, კლდეზე ცოცვაში, მთასვლელობაში, ავტო ან მოტო
რბოლაში, სპელეოლოგიაში, წყალქვეშ ყვინთვაში, ცხენოსნობაში, ჯომარდობაში,
რაგბში მონაწილეობისას დამდგარ შემთხვევებთან დაკავშირებული ხარჯები;


ალკოჰოლიზმთან, ნარკომანიასა და ტოქსიკომანიასთან დაკავშირებული ხარჯები;
ალოკოჰოლური, ნარკოტიკული, ტოქსიკური ან ფსიქოტროპული ნივთიერებ(ებ)ის
ზემოქმედების ქვეშ სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მომხდარი ავტოსაგზაო
შემთხვევით გამოწვეული დაავადებების სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;



ეგზოპროთეზებთან
მოწყობილობებთან

და

მაკორეგირებელი

(გარდა

დანიშნულების

სამედიცინო

ჩვენებისა),

ორგანოთა

სასიცოცხლო

ტრანსპლანტაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევის
დროს; მხედველობის ექსიმერ-ლაზერით კორექციასთან, სათვალეების, ლინზებისა
და სმენის აპარატის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები;


ვაქცინაციის და იმუნიზაციის ხარჯები (გარდა ანტიტეტანურისა, ანტირაბიულისა და
ბოტულიზმისა);

თანდაყოლილი

და

გენეტიკური

დაავადებების

და

მათი

გართულებების სამედიცინო მომსახურების ხარჯები; კოსმეტიკური მკურნალობის,
პლასტიკური

ქირურგიის

(პლასტიკური

ქირურგიის

ხარჯები

ანაზღაურდება

მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ საჭიროა ორგანოს ფუნქციის აღდგენის მიზნით
ქირურგიული ოპერაცია), წონის კორექციასთან დაკავშირებული ხარჯები;


უნაყოფობის,

იმპოტენციის

არასამედიცინო

ჩვენებით

დიაგნოსტირების

ჩატარებული

და

აბორტის

მკურნალობის
ხარჯები;

ხარჯები;,

კონტრაცეფციის,

ხელოვნური განაყოფიერების, რეპროდუქტოლოგიის ხარჯები;


გონორეის,

ათაშანგის,

შანკროიდის,

ვენერიული

გრანულომით

დონოვანოზის
გამოკვლევის
და
მკურნალობის
(ანაზღაურდება მხოლოდ პირველადი დიაგნოსტიკა);


ხარჯების

გამოწვეული
ანაზღაურება

ფსიქიური დაავადებების, სარეაბილიტაციო მკურნალობის და მასაჟის ხარჯები
(აღნიშნული ხარჯები ანაზღაურდება სადაზღვევო პერიოდის განმავლობაში შეძენილ
დაავადებებზე. მკურნალობა განისაზღვრება სამედიცინო ჩვენებების საფუძველზე,
მაგრამ არაუმეტეს 10 სეანსისა და სადაზღვევო ლიმიტის ფარგლებში);



ხარჯები,

გაწეული შიდსის და B და C ჰეპატიტების მკურნალობისას;
თავისუფლების აღკვეთის პერიოდში გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;

შენიშვნა:

იმ

შემთხვევაში,

თუ

სამედიცინო

მომსახურების

დაფინანსება

გათვალისწინებულია რაიმე სახის სახელმწიფო/რეფერალური პროგრამით, მათ შორის,
სახელმწიფო
სადაზღვევო
პროგრამით,
მზღვეველი
იღებს
ვალდებულებას,
დაფაროს/აანაზღაუროს დაზღვეულის მიერ ასეთი პროგრამის ფარგლებში თანაგადახდის
პრინციპით გადასახდელი თანხები წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობების თანახმად. ამასთან, თუ დაზღვეული სამედიცინო მოსახურებას მიიღებს ისეთ
სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც არ მოქმედებს შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა,
მზღვეველი იღებს ვალდებულებას, აანაზღაუროს მიღებული სამედიცინო მომსახურების
ღირებულება სრულად, ამ ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, დაზღვეულის შესაბამის
ბარათში არსებული ლიმიტისა და თანაგადახდის გათვალისწინებით.

ენდოპროთეზირებისას,

აგრეთვე

სხვა

მაკორეგირებელი

დანიშნულების

სამედიცინო

მოწყობილობების საშუალებით ჩატარებული ოპერაციების დროს, მზღვეველი იტოვებს
უფლებას,
თავისი
შეხედულებისამებრ
განსაზღვროს
ამგვარი
სამედიცინო
მოწყობილობ(ებ)ის მარკა/მოდელი/ტიპი.
დაავადების ჯანმრთელობის გამონაკლისებში მიკუთვნების საკითხი უნდა დასაბუთდეს
მზღვეველის მიერ, დაზღვეულის მიერ სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 5 სამუშაო
დღის განმავლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ანაზღაურება ხდება სადაზღვევო პროგრამით
განსაზღვრული ლიმიტის და თანაგადახდის ფარგლებში.
სიცოცხლის დაზღვევის გამონაკლისები:
1. თუ გარდაცვალება პირდაპირ ან არაპირდაპირ გამოწვეულია ან შედეგად მოჰყვა
დაზღვეულის ალკოჰოლური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნას; ან თუ
დაზღვეული შემთხვევის დროს იმყოფებოდა ნარკოტიული, ფსიქოტროპული ან
ტოქსიკური ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ;
2. თუ გარდაცვალება პირდაპირ ან არაპირდაპირ გამოწვეულია ან შედეგად მოჰყვა
დაზღვეულის

მიერ

ჩადენილ

თვითმკვლელობას

ან

თვითმკვლელობის

მცდელობას, განზრახ თვითდაზიანებას;
3. თუ გარდაცვალება შედეგია დაზღვეულის მკვლელობისა, რომლის პირდაპირ ან
არაპირდაპირ, უშუალო ან არაუშუალო მონაწილედ გვევლინება მოსარგებლე ან
ნებისმიერი

პირი,

რომელიც

დაინტერესებულია

გარდაცვალების

გამო

ანაზღაურების მიღებით;
4. თუ გარდაცვალება შედეგია დაზღვეულის მიერ სისხლის სამართლის კოდექსით
გათვალისწინებული
მცდელობისა;

კანონსაწინააღმდეგო

ქმედების

ჩადენის

ან

ამგვარის

5. თუ გარდაცვალება შედეგია დაზღვეულის შიდსით დაავადების ან აივ-ით
ინფიცირების;
6. დაზღვევა არ ვრცელდება პირებზე:
o

რომელთაც

დაზღვევის

ძალაში

შესვლის

მომენტში

უტარდებათ

სტაციონარული მკურნალობა ან რომელნიც საჭიროებენ მუდმივ მოვლას,
ანუ ჭირდებათ დამხმარე ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო აქტივობის
შესასრულებლად;
o

როდესაც გარდაცვალების მიზეზი უცნობია.

ერთი ბარათის მეორეთი ჩანაცვლებისა და ახალი დაზღვეულის დამატების წესი (უნდა
ვრცელდებოდეს როგორც საბაზისო, ასევე გაუმჯობესებულ ბარათებზე):
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ერთი ბარათის მეორეთი ჩანაცვლება,
ასევე ოჯახის წევრის სახით ახალი დაზღვეულის დამატება შესაძლებელი უნდა იყოს
ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან მინიმუმ 2 (ორი) თვის განმავლობაში (ახალი
თანამშრომლის სამსახურის მიღების შემთხვევაში, ასეთი ფაქტის დადგომიდან

მინიმუმ 1 (ერთი) თვის განმავლობაში). ამასთან, მშობლების დამატება შესაძლებელი
უნდა იყოს ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 1 (ერთი თვის) განმავლობაში.
ზემოაღნიშნული ვადის მიუხედავად, მეუღლის ოჯახის წევრის სახით დაზღვეულად
დამატება შესაძლებელი უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში
დაქორწინების

შემთხვევაში,

ასეთი

ფაქტის

დადგომიდან

1

(ერთი)

თვის

განმავლობაში, ხოლო ახალშობილი შვილის – ბავშვის დაბადებიდან 1 (ერთი) თვის
განმავლობაში.

3. saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში
გამარჯვებულ პრედენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

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-161 muxlis pirveli punqtis Sesabamisad …-------------------- erTis
mxriv, saxelmwifo dacvis specialur samsaxursa (mdebare q.Tbilisi, 9 aprilis q. #2
SemdgomSi
`Semsyidveli~)
da
meores
mxriv,
--------------------------------(SemdgomSi
`mimwodebeli~) Soris.
1. xelSekrulebis sagani
1.1. winamdebare xelSekrulebis sagania 2017 wlis ganmavlobaSi saxelmwifo
dacvis specialuri samsaxuris ------------------------------------------ uzrunvelyofis
saxelmwifo
Sesyidva, kerZod danarT #1-Si CamoTvlili momsaxurebis (Semdeg – “momsaxureba”)
Sesyidva.
muxli 2. xelSekrulebis Rirebuleba
2.1
xelSekrulebis
`xelSekrulebis fasi~);

Rirebuleba

Seadgens

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

(SemdgomSi

muxli 3. momsaxureobis miwodebis da miReba-Cabarebis pirobebi
3.1.
`mimwodebeli”
valdebulia,
momsaxurebis
miwodeba
xelSekrulebis gaformebis dRidan 2017 wlis 31 dekembris CaTvliT.

ganaxorcielos

3.2. momsaxurebis gadmocema moxdeba sagadasaxado angariS-faqturisa da miRebaCabarebis aqtis safuZvelze, romelsac xels aweren mxareTa mier uflebamosili pirebi.
3.3.
miRebaze.

“Semsyidveli”

uflebamosilia

uari

ganacxados

uxarisxo

momsaxurebis

muxli 4. angariSsworeba
4.1 angariSsworebis forma iqneba unaRdo angariSsworeba erovnul valutaSi.
4.2. angariSsworebis vadaa: etapobrivi, yoveli Tvis 1 ricxvis mdgomareobiT
faqtobrivad samsaxurSi ricxuli TanamSromelTa raodenobis mixedviT, yoveli
momdevno Tvis 10 ricxvamde. xolo dekembris Tvis anazRaureba moxdeba 2017 wlis bolo
samuSao dRemde.
4.3. angariSsworebis ganxorcielebisaTvis `mimwodebelma~ unda warmoadginos
Sesabamisi dokumentacia.

muxli 5. garantia
5.1 `mimwodebeli~ iZleva garantias, rom gaweuli momsaxureoba Seesabameba
`Semsyidvelis~ moTxovnebs;
5.2 `mimwodebeli~ valdebulia Setyobinebis miRebisTanave ganaxorcielos
wundebuli momsaxureobis gamosworeba `Semsyidvelis~ mxridan raime damatebiTi
danaxarjis gawevis gareSe;

muxli 6. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
6.1 xelSekrulebis Sesrulebis kontroli ganxorcieldeba gaweuli momsaxurebis
xarisxis Semowmebis gziT;
6.2 `mimwodebeli~ valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis
(inspeqtirebis) Sedegad gamovlenili yvela naklis aRmofxvra.
6.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrols ganaxorcieleben `Semsyidvelis~
Semdegi warmomadgenlebi:
1) -----------------------------------------;
2) -----------------------------------------.
muxli 7. mxareTa ufleba-movaleobani
7.1 `mimwodebels~ ufleba aqvs:
7.1.1 moTxovos `Semsyidvels~ gaweuli momsaxurebis Rirebulebis anazRaureba
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebiT;
7.1.2 ar aanazRauros im samedicino momsaxureobis xarjebi, romelic ar aris
gaTvaliswinebuli dazRvevis pirobebiT (danarTi #1) da/an xvdeba gamonaklisTa
nusxaSi;
7.1.3 mis mier uflebamosili eqimi-eqspertis meSveobiT Cautaros gamokvleva
dazRveuls da gaecnos mis avadmyofobis istorias im SemTxvevaSi, Tu CaTvlis amas
mizanSewonilad, amasTan, `mimwodeblis~ warmomadgeneli uflebamosilia, Seamowmos
samedicino dawesebulebaSi dazRveulisTvis gaweuli samedicino momsaxurebis
moculoba da gaweuli xarjebi;
7.1.4 Tu SeTanxmebuli provaideri aRar akmayofilebs `mimwodeblis~ mier
dadgenil momsaxureobis kriteriumebsa da standartebs, amoiRos igi provaiderTa
siidan da Caanacvlos sxva provaideriT, ris Taobazec werilobiTi formiT acnobos
`Semsyidvels~;
7.1.5 ar gasces sadazRvevo anazRaureba dazRveulis mier (an dazRveulis
monawileobiT) sadazRvevo SemTxvevis dadgomis faqtis da/an anazRaurebis miRebisaTvis
aucilebeli dokumentebis gayalbebis, aseve, yalbi informaciis warmodgenis faqtis
gamovlenis SemTxvevaSi.
7.2 `mimwodebeli~ valdebulia:
7.2.1 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli xarjebi aunazRauros dazRveuls
Sesabamisi xarjebis damadasturebeli dokumentaciis warmodgenidan 5 (xuTi) samuSao
dRis
ganmavlobaSi.
aRniSnul
vadaSi
sadazRvevo
anazRaurebis
gaucemlobis
SemTxvevaSi dazRveuls amave vadaSi unda warudginos argumentirebuli uari
werilobiTi formiT;

7.2.2
ganaxorcielos
dazRveva
winamdebare
xelSekrulebiT
SeTanxmebuli
dazRvevis pirobebis Sesabamisad da amasTan `Semsyidvelis~ nebismieri TanamSromeli
daazRvios maTi survilis Sesabamisad gaumjobesebuli dazRvevis programiT;
7.2.3 gadasces “Semsyidvels” TiToeuli dazRveulisaTvis gankuTvnili baraTi/ebi,
`Semsyidvelis~ mier TanamSromlebis siis gadacemidan 5 samuSao dRis ganmacvlobaSi;
7.2.4 daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.
7.2.5 warmoadginos xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis 2%-ani garantia,
romlis moqmedebis vada 30 (ocdaaTi) dRiT unda aRematebodes xelSekrulebis
moqmedebis vadas;
7.3 `Semsyidvels~ ufleba aqvs:
7.3.1 Seamowmos gaweuli momsaxurebis xarisxis Sesabamisoba xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul pirobebTan;
7.3.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 7.2.1. punqtiT gaTvaliswinebuli valdebulebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi ganusazRvros “mimwodebels” damatebiTi vada araumetes
15 kalendaruli dRisa, aRniSnuli valdebulebis Sesasruleblad;
7.3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების 7.3.2 punqtiT gaTvaliswinebuli damatebiTi vadis
uSedegod gasvlis SemTxvevaSi Sewyvitos xelSekruleba;
7.3.4
mxareTa
Soris
xelSekrulebidan
gamomdinare
arsebiT
sakiTxebze
SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi Sewyvitos xelSekruleba;
7.3.5 moTxovos “mimwodebels” ganxorcielebuli dazRvevis damadasturebeli
dokumentis, TiToeuli dazRveulisaTvis individualurad gankuTvnili baraTis
misTvis gadacema;
7.3.6 sadazRvevo baraTis
dakargvis an ganadgurebis SemTxvevaSi, mosTxovos
`mimwodebels~ dakarguli baraTis Zaladakargulad gamocxadeba da misi dublikatis
gacema. am procedurasTan dakavSirebul xarjebs iRebs `mimwodebeli~.
7.4 `Semsyidveli~ valdebulia:
7.4.1
moaxdinos
angariSsworeba
`mimwodebelTan~
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad;
7.4.2 mis mier xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi gamoiyenos xelSekrulebis
Sesrulebis 2%-ani sabanko garantia, romelic mimarTul unda iqnes saxelmwifo
biujetSi;
7.4.3 winamdebare xelSekrulebis gaformebisas miawodos `mimwodebels~ dazRveul
pirTa sia Sesabamisi saidentifikacio monacemebis miTiTebiT (saxeli, gvari, dabadebis
TariRi, piradi nomeri);
7.4.4 werilobiT Seatyobinos `mimwodebels~ dazRveul pirTa siaSi cvlilebebis
Sesaxeb winamdebare xelSekrulebis me-8 muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
Sesabamisad;
7.4.5 xelSekrulebiT gaTvaliswineuli safuZvlebiT dazRvevis/xelSekrulebis
vadaze adre Seyvetisas, aunazRauros `mimwodebels~ momsaxurebis Rirebuleba,
xelSekrulebis ZalaSi yofnis periodis proporciulad.

muxli 8. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
8.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive
mxaris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.

8.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba
xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori
valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
8.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
`SemsyidvelisaTvis~ pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
8.4 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis
jamuri Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT gazrda.
8.5
xelSekrulebis
pirobebis
nebismieri
cvlileba
unda
xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis
nawilad.

gaformdes
ganuyofel

muxli 9. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
9.1 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.
9.2 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 10. xelSekrulebis Sewyveta
10.1 `Semsyidvels~ SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba,
`mimwodeblisaTvis~ valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis Semdeg:
(a) Tu `mimwodebels~ xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadaSi ar SeuZlia gauwios
momsaxureba;
(b) Tu `mimwodebels~ ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli,
romelime valdebuleba;
(g) 7.3.3. da 7.3.4. punqtebiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi.
10.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar
`mimwodebels~ da `Semsyidvels~ danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan;

aTavisuflebs

10.3 `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) `mimwodeblisaTvis~ werilobiTi Setyobinebis gagzavnidan 30 dRis Semdeg;
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.

muxli 11. mxareTa pasuxismgebloba
11.1 xelSekrulebis monawile mxareebi kisruloben valdebulebas aunazRauron
meore mxares maT mier winamdebare xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis an arasrulad
Sesrulebis Sedegad miyenebuli zarali, moqmedi kanonmdeblobiT gansazRvruli wesiT.

muxli 12. fors-maJori
12.1. 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
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 damoukidebeli iqnebian fors-maJoruli garemoebebis
zegavlenisagan.

muxli 13. xelSekrulebis moqmedebis vada
13.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis misi xelis moweris dRidan da moqmedebs 2018 wlis 31
ianvris CaTvliT.
muxli 14. sadao sakiTxebis gadawyveta
14.1. winamdebare saxelSekrulebo urTierTobebidan warmoSobili nebismieri dava
wydeba mxareTa urTierTmolaparakebis gziT.
14.2. mxareTa Soris SeTanxmebis miuRwevlobis
saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesiT.

SemTxvevaSi

dava

wydeba

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:
saxelmwifo dacvis specialuri
samsaxuris ekonomikuri departamentis
ufrosis moadgile

i. tarasaSvili

`mimwodeblis~ saxeliT:

4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა

5. საბანკო გარანტიის ფორმა

xelSekrulebis Sesrulebis sagarantio uzrunvelyofa
(sabanko garantia)
vis:______________________________________________________________________________
(Semsyidvelis dasaxeleba)

mxedvelobaSi viRebT ra, rom _________________________________________________
(mimwodeblis dasaxeleba)

SemdgomSi `mimwodebelma~ _______________________ tenderSi wardgenili Tavisi
(tenderis dasaxeleba)

satendero winadadebis Sesabamisad ikisra valdebuleba warmoadginos sabanko garantia
masze dakisrebuli valdebulebebis Sesrulebis garantiis saxiT xelSekrulebaSi
miTiTebul Tanxaze, Cven Tanaxma varT gavceT mimwodeblis saxelze zemoT aRniSnuli
garantia.
amasTan
dakavSirebiT,
vadasturebT,
pasuxismgeblebi Tqvens winaSe mimwodeblis
_________________________________

rom
varT
garantebi da
saxeliT saerTo Tanxaze

___________________________________________

(Tanxa cifrebiT)

(Tanxa sityvebiT)

da vkisrulobT zemo aRniSnuli Tanxis gadaxdas mimwodeblis mier xelSekrulebis
pirobebis darRvevis safuZvelze Tqveni pirvelive moTxovnisTanave.
winamdebare garantia ZalaSia mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis
sabolood damTavrebamde.
garantebis xelmowera da beWedi
______________________________________
______________________________________
__________________________________________________________________________________
(TariRi)

__________________________________________________________________________________
(misamarTi)

6. დამატებითი ინფორმაცია:
6.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია
სატენდერო კომისიის აპარატში: ქ. თბილისი, ჭოროხის ქ. №6
საკონტაქტო პირები:
თამარ რამაზაშვილი

577 30 51 30

tamoramazashvili@gmail.com

ვასო ცერცვაძე

577 32 06 25

vasotsertsvadze@gmail.com

გიორგი ბადაგაძე

595 90 11 01

giorgi.badagoni@gmail.com

