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ტექნიკური დავალება
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების
წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას სატენდერო კუმენტაციით
განსაზღვრულ მოთხოვნაზე

1.შესყიდვის ობიექტი:
დაბა კაზრეთში საცხოვრებელ კორპუსებში სადარბაზოების სენსორული განათების
მოწყობის სამუშაოები.
2.შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები:
2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და მოცულობები იხილეთ
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი #2-ში და დანართი #3-ში;
2.2. სამუშაოების უნდა შესრულდეს საქართველოში დადგენილი შესაბამისი
სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.
2.3. შესრულებულ სამუშაოზე საგარანტიო ვადა შეადგენს 1 (ერთ) წელს საბოლოო
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან;
2.4. სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო პერიოდში,მიმწოდებელმა
საკუთარი ხარჯებით უნდა აღმოფხვრას გამოვლენილი წუნი
(ნაკლოვანებები,დეფექტები) თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი
(ნაკლოვანებები,დეფექტები) გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით;
2.5. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ყოველგვარი უსაფრთხოების წესების
დაცვაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს;
2.6. განფასებული ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების გათვალისწინებით;
3. სატენდერო წინადადების ფასი და ანგარიშწორების პირობები:
3.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს
სამუშაოების სრულყოფილად შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს;
3.2. ანგარიშწორება იწარმოებს უნაღდო ანგარიშწორებით ეროვნულ ვალუტაში;

3.3. ანგარიშწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, თითოეულ ობიექტზე
მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს
დამადასტურებელი,ტექ.ზედამხედველისა და შესაბამისი ბმა-ს თავჯდომარის მიერ
დამოწმებული ფორმა #2-ისა და შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის
წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში,შესრულებული სამუშაოს
მთლიანი ღირებულების 80%-ის ოდენობით.ხოლო საბოლოო ანგარიშწორება
დარჩენილი 20%-ის ანაზღაურება მოხდება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის
მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე;
3.4. ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი;
3.5. შესყიდვის ობიექტის მთლიანი ღირებულების 100% -ს ანაზღაურებს ა(ა)იპ
„ბოლნისის კორპუსი“
4. სამუშაო შესრულების ვადა და ადგილი:
4.1. სამუშაოების შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს
12 (თორმეტი) კალენდარული დღე;
4.2. სამუშაოების შესრულების ადგილი: დანართი#2-ში მითითებული მისამართები.
5. სხვა მოთხოვნები:
5.1. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ნოემბრამდე
პერიოდში ანალოგიური (ელექტროსამონტაჟო ან/და სარეაბილიტაციო) სამუშაოების
შესრულების მინიმუმ 20.000 (ოცი ათასი)ლარის ოდენობის გამოცდილება;
5.2. გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ საბოლოო ფასსა
და სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ით და მეტით ფასდაკლების შემთხვევაში
პრეტენდენტმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად
სამუშაოების სრულფასოვნად შესრულების შესაძლებლობა, კერძოდ,პრეტენდენტი
ვალდებულია უზრუნველყოს ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზის ჩატარება,რაზედაც
უნდა წარმოადგინოს ლიცენზირებული ექსპერტის (სერტიფიცირებული აუდიტის)
შესაბამისი დასკვნა,შემსყიდველის მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 5(ხუთი) სამუშაო დღის
ვადაში (ზუსტ დროს განსაზღვრავს სატენდერო კომისია). ზემოაღნიშნული
მოთხოვნების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
5.3. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება;

6. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტები და ინფორმაცია:
6.1. განფასებული დანართი #1 (რეკვიზიტები);
6.2. ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ -- 5,1 პუნქტის და 7 მუხლის მოთხოვნათა
გათვალისწინებით.
6.3. განფასებული დანართი #3 (ხარჯთაღრიცხვა);

7. ტექ.დავალების მე-5 პუნქტის 5.1 ქვეპუნქტის მოთხოვნილი გამოცდილების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესრულებული
სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.ხელშეკრულებები და მ/ჩ აქტები).
8. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭედის
არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების
შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება) და
დასკანერებული „PDF” ფაილში.
9. პრეტენდენტმა უცვლელად უნდა დატოვოს დანართი #3-ის (ხარჯთაღრიცხვა)
განფასებისას გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%-ის ოდენობით
10. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისგან:
დავით მახიტაშვილი მობ: (+995) 591 07 21 03

წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტის პირობები
დაზუსტდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების
პროცესში

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ # (პროექტი)

ქ.ბოლნისი
ერთის

----------2016 წ.
მხრივ,

ა(ა)იპ

„ბოლნისის

კორპუსი“

(შემდგომში

შემსყიდველი)

წარმოდგენილი მისი დირექტორის ეკატერინე შენგელიას სახით და მეორეს მხრივ -----------

(შემდგომში

მიმწოდებელი)

წარმოდგენილი

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

სახით,საქართველოს მოქმედი კანონმდებოლბისა და მიმწოდებლის სატენდერო
წინადადების საფუძველზე, SPA---------------- ელექტრონული ტენდერის ჩატარების
შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას
(შემდგომში ხელშეკრულება) შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი:
სესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს დაბა კაზრეთში საცხოვრებელ კორპუსებში
სადარბაზოების სენსორული განათების მოწყობის სამუშაოები (შემდგომში
სამუშაო)

–

(CPV45316000)

წინამდებარე

ხელშეკრულების

შესაბამისად.

სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო სატენდერო დოკუმენტაციის
დანართების

მიხედვით,

რომლებიც

წარმოადგენენ

ამ

ხელშეკრულების

განუყოფელ ნაწილს.
2. ხელშეკრულების ღირებულება:
2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს -------------------------- ლარს;
2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს „მიმწოდებლის“ მიერ
ხელშეკრულებით
შესრულებასთან

ნაკისრი
დაკავშირებულ

გათვალისწინებულ გადასახადებს.

ვალდებულებების
ყველა

ხარჯსა

და

სრულყოფილად
კანონმდებლობით

3. ანგარიშწორება:
3.1 მიმწოდებელთან ანგარიშწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშწორების
ფორმით ეროვნულ ვალუტაში;
3.2 ანგარიშწორება განხორციელდება
მიმწოდებლის

მიერ

ეტაპობრივად,.

შესრულებული

სამუშაოს

თითოეულ ობიექტზე
დამადასტურებელი,ტექ.

ზედამხედველისა და შესაბამისი ბმა-ს თავჯდომარის მიერ დამოწმებული
ფორმა #2-ისა და შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20
(ოცი) სამუშაო დღის განმავლობაში,შესრულებული სამუშაოს ღირებულების
80%-ის ოდენობით. ხოლო საბოლოო ანგარიშწორება - დარჩენილი 20%-ის
ანაზღაურება მოხდება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ
გაცემული დასკვნის და საბოლოო მ?ჩ აქტის საფუძველზე;
3.3 საექსპერტო მომსახურების ხარჯებს ანაზღაურებს მიმწოდებელი
3.4 შესყიდვის ობიექტის მთლიანი ღირებულების 100% ანაზღაურებს ა(ა)იპ
„ბოლნისის კორპუსი“
3.5 წინასწარი ანგარიშწორება არ განიხილება.
4. სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი:
4.1 სამუშაოს შესრულების ადგილი ქ.ბოლნისი დაბა კაზრეთი დანართი#1-ის
შესაბამისად;
4.2 სამუშაო შესრულების ვადაა არაუგვიანეს 2016 წლის ----------------------------

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი:
5.1 შესყიდვის ობიექტის ეტაპობრივი მიღება მოხდება ტექ. ზედამხედველისა და
სესაბამისი ბმა-ს თავჯდომარის მიერ დამოწმებული, შესრულებულ სამუშაოზე
წარმოდგენილი ფორმა #2-ის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო მიღება მოხდება,
შესრულებულ

სამუშაოებზე

სამხარაულის

სახელობის

წარმოდგენილი
სასამართლო

ფორმა#2-ის

ექსპერტიზის

და

სსიპ

ეროვნული

„ლევან
ბიუროს“

შესაბამისი დასკვნის საფუძველზე,მხარეებს შორის გაფორმებული საბოოლოო მ/ჩ
აქტით;
5.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი
პირი განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის;

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები:
6.1 შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებები,
ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის
კურსში დროულად ჩააყენოს მიმწოდებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების
წარმოშობისას.
გ) ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აუნაზღაუროს მიმწოდებელს
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.
6.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია:
ა)

ხელშეკრულების

მიმდინარეობის

ნებისმიერ

ეტაპზე

განახორციელოს

კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების
დაცვაზე.
ბ) მიმწოდებლისგან მოითხოვოს სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული
დამატებითი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.
6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებ.
ბ)

სამშენებლო

სამუშაოების

ნორმებისა

მაღალი

და

ხარისხით

წესების

სრული

შესრულება

დაცვით

ხელშეკრულების

უზრუნველყოს
4.3

პუკტში

მითითებულ ვადებში;
გ) დროულად და საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას სამუშაოების შესრულებისას
გამოვლენილი ყველა ხარვეზი;
დ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო პერიოდში, 1 (ერთი) წლის ,
განმავლობაში

საკუთარი

(ნაკლოვანებები,დეფექტები)

ხარჯებით
თუ

აღმოფხვრას

დადგინდება,

რომ

გამოვლენილი

წუნი

აღნიშნული

წუნი

(ნაკლოვანებები,დეფექტები) გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზით;
ე) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ყოველგვარი უსაფრთხოების წესების
დაცვაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

6.4 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების
ანაზღაურება ხელსეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით.
7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი:
7.1

ხელშეკრულებით

(ინსპექტირება)

ნაკისრი

განახორციელებს

ვალდებულებების
ხელშეკრულების

შესრულების
დადების

კონტროლს

მომენტისათვის

შემსყიდველის მხრიდან განსაზღრვრული პირები;
7.2 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციებია:
ა)

მიმწოდებლის

პირობებთან

მიერ

შესაბამისობის

შესრულებული
დადგენის

სამუშაოების

მიზნით

სათანადო

ხელშეკრულების
კონტროლისა

და

ზედამხედველობის განხორციელება და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
ბ) მიმწოდებელთან ანგარიშწორების პროცესის რეგულირება.
გ) ინსპექტირების გამწევი პირი გამოვლენილ ხარვეზებსა და ნაკლოვანებებს
აფიქსირებს ოქმით.
7.3 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისას გამოვლენილი
ყველა ხარვეზისა და ნაკლოვანებების გამოსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ
საკუთარი ხარჯებით.
8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:
8.1 მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრივალდებულებების შესრულების ვადის
გადაცილებისათვის მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ
დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით:
8.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური ღირებულება
გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ს შემსყიდველი იტოვებს
უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს მოსთხოვოს
ხელსეკრულების

შეწყვეტის

მომენტისათვის

გადასახდელი

პირგასამტეხლოს

ანაზღაურება:
8.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი
ვალდებულების შესრულებისგან.

9. დაუძლეველი ძალა:
9.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან, თუ
აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის
არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ:
9.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ
ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო
კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების
შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულებისგან.
9.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი
ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.
10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და შეწყვეტა:
10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია
მხოლოდ წერილობითი ფორმით ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;
10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშობა
ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა,ცვლილების შეტანის
ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის
თაობაზე შესაბამისი მიზეზების მითითებით;
10.3 დაუშვებელია ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების
ფასის გაზრდა ან სემსყიდველის პირობების გაუარესება, გარდა საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
10.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გაუთვალისწინებელი
პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
10.5 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის სემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსიალია ცალმხრივად
მიიღოს გადაწყვეტილება ხელსეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

10.6 მხარე ვალდებულია 10.5 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების
მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 3 (სამი) კალენდარული დღით ადრე
წერილობით, ან კომუნიკაციის ელექტრონული სასუალების გამოყენებით აცნობოს
მეორე მხარეს;
10.7 ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით,
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა:
11.1 წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილი იქნას ერთობლივი
მოლაპარაკების საფუძველზე.
11.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავების გადასაწყვეტად მხარეებს
უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებობის
წესით.
12. ხელსეკრულების მოქმედების ვადა:
ხელსეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და
მოქმედებს ----------------------

შემსყიდველი
მიმწოდებელი

დანართი N1

რეკვიზიტები

პრეტენდენტის

დასახელება

ხელმძღვანელის/უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი

იურიდიული/ფაქტიური

მისამართი

საიდენტიფიკაციო კოდი

ტელეფონის

ნომერი

ელექტრონული

მომსახურე

ბანკის

მისამართი

ბანკი

კოდი

ანგარიშწორების

პრეტენდენტის

ანგარიშის #

ხელმოწერა

ბეჭედი

დანართი N2

კორპუსების

#

მისამართი

I

II

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

დაბა კაზრეთი კორპ: 97/3
დაბა კაზრეთი კორპ: 9/1
დაბა კაზრეთი კორპ: 9/2
დაბა კაზრეთი კორპ: 9/3
დაბა კაზრეთი კორპ: 9/4
დაბა კაზრეთი კორპ: 107
დაბა კაზრეთი კორპ: 108
დაბა კაზრეთი კორპ: 109
დაბა კაზრეთი კორპ: 99/1
დაბა კაზრეთი კორპ: 99/2
დაბა კაზრეთი კორპ: 63/66
დაბა კაზრეთი კორპ: 67/69
დაბა კაზრეთი კორპ: 70/73
დაბა კაზრეთი კორპ: 54/1
დაბა კაზრეთი კორპ: 126/1
დაბა კაზრეთი კორპ: 126/2
დაბა კაზრეთი კორპ: 83/85
დაბა კაზრეთი კორპ: 88/90
დაბა კაზრეთი კორპ: 114/115
დაბა კაზრეთი კორპ: 118/119
დაბა კაზრეთი კორპ: 9/13
დაბა კაზრეთი კორპ: 103/106
დაბა კაზრეთი კორპ: 95/102
დაბა კაზრეთი კორპ: 154
დაბა კაზრეთი კორპ: 155
დაბა კაზრეთი კორპ: 156
დაბა კაზრეთი კორპ: 157
დაბა კაზრეთი კორპ: 97/4

მისამართები

დანართი N3
სადარბაზოების განათების ხარჯთაღრიცხვა
1

დასახელება

1 სენსორული სანათი
დიოდური
ნათურით 16ვატ
2 სადენი ორმაგი
იზოლაციით (2*1,5)
სპილენძი
3 პლასტმასის
საკაბელო არხი
4 სჭვალი 4*40 #5
დუბელი
5 საიზოლაციო
ლენტი

განზბა
ც

რ-ბა

მ

3105

მ

3050

ც

4600

ც

3

ერთ.მას. სულ.
ფასი
მასალები

ერთ.
ხელფასი

სეულ
ხელფასი

621

ჯამი
სატრანსპორტო ხარჯი ___%
ჯამი
ზედნადები ხარჯი ხელფასიდან ___%
ჯამი
გეგმიური დაგროვება ___%
ჯამი
გაუთვალისწინებელი ხარჯი
3%
ჯამი
დღგ
18%
სულ ჯამი

პრეტენდენტის

ხელმოწერა

ბეჭედი

ჯამი

