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1. გასაწევი მომსახურების ტექნიკური დავალება
1.1 შესყიდვის საგანია: 1275 მანდატურისათვის ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურება ქვემოთ მოცემული
პირობების შესაბამისად.

1275 მანდატურისათვის ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს
459 000 (ოთხას ორმოცდაცხრამეტი ათასი) ლარს, ხოლო ინდივიდუალური (მანდატურის) პაკეტის სადაზღვევო
პრემიის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს თვეში არაუმეტეს 30 ლარს. თანამშრომლის საგადასახადო
კოდექსით გათვალისწინებული საშემოსავლო გადასახადი არ არის გათვალისწინებული მომსახურების
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაში.
ა) შესყიდული მომსახურება უნდა აკმაყოფილებდეს ამ დოკუმენტაციაში ჩამოთვლილ ტექნიკურ და
ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.
ბ) პრეტენდეტის მიერ სისტემის მეშვეობით წარმოდგენილი წინადადების ფასი არ უნდა აღემატებოდეს
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებას და ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ფასის კლება შესაძლებელია
განხორციელდეს მხოლოდ პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებასთან მიმართებაში. პრეისკურანტის
სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 25 (ოცდახუთი) ლარს.
გ) კონტრაქტის პერიოდში შეუძლებელია პროვაიდერი კლინიკების არსებითი ცვლილება (შემცირება).
დ) დაზღვეულ მანდატურთა რაოდენობის გაზრდის შემთხვევაში, სადაზღვევო კომპანია ვალდებულია იგივე
პირობებით დააზღვიოს ყოველი დამატებული მანდატური, რომელთა დაზღვევის ღირებულებას დამატებით
აანაზღაურებს
შემსყიდველი. დაზღვევის საფუძველს წარმოადგენს
შემსყიდველის
შეტყობინება
(ელექტრონული ფოსტის საშუალებით) ახალი მანდატურის დამტების შესახებ.
ე) შემცირების შემთხვევაში: მანდატურის სამსახურიდან გათავისუფლების, მ.შ. შრომითი ხელშეკრულების
ვადის გასვლის შემთხვევაში, მოცემული პირის კორპორატიული სადაზღვევო მომსახურება შეწყდება და
შემსყიდველს არ დაეკისრება ვალდებულება განაგრძოს მოცემული პირის სადაზღვევო თანხის გადახდა და არ
დაეკისრება არანაირი პირგასამტეხლო. ამასთან გაუქმების საფუძველს წარმოადგენს შემსყიდველის
შეტყობინება (ელექტრონული ფოსტის საშუალებით) თანამშრომლის სამსახურიდან გათავისუფლების ან
შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლის შესახებ.
ვ) საოჯახო პაკეტი - მანდატურის/დაზღვეულის სურვილის და თვითდაფინანსების შემთხვევაში, სადაზღვევო
კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს მისი ოჯახის წევრების – მეუღლე (ასაკის შეუზღუდავად) და შვილების
(0-დან 21 წლამდე) დაზღვევა საოჯახო პაკეტით. ასეთ შემთხვევაში, სადაზღვევო კომპანია ვალდებულია
ოჯახის წევრები დააზღვიოს ქვემოთ მოცემული სადაზღვევო პირობების მიხედვით უცვლელად.
1.2. მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მიმწოდებელი:
ა) მიმწოდებელმა უნდა გამოყოს სპეციალური სადაზღვევო აგენტი/სადაზღვევო მენეჯერი ან სხვა
თანამდებობის მქონე პირი, რომელიც უშუალო კურატორობას/ზედამხედველობას გაუწევს ხელშეკრულების
პირობების შესრულებას, სამედიცინო მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, ანაზღაურების
წესსა და მომსახურების სქემისათვის განსაზღვრული პროცედურების და ვადების დაცვას.
ბ) მიმწოდებელი კომპანიის ოჯახის ექიმის სამუშაო საათები უნდა იყოს:
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით - 1000-დან 1800 სათამდე;
შაბათს - 1000-დან - 1400 საათამდე;
ხოლო ანაზღაურება უნდა მოხდეს:
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით - 1000-დან 1800 სათამდე;
გ) მიმწოდებელს უნდა ქონდეს პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულებების ფართო ქსელი როგორც თბილისში
(არანაკლებ 30, ხოლო სტომატოლოგიური კლინიკა არანაკლებ 5), ასევე საქართველოს შემდეგ ქალაქებში: აბაშა,

ახალციხე, ბორჯომი, დუშეთი, თერჯოლა, კასპი, მარტვილი, მცხეთა, ოზურგეთი, რუსთავი, თელავი,
გურჯაანი, დედოფლისწყარო, გორი, საჩხერე, ქარელი, ქობულეთი, ყვარელი, წყალტუბო, ჭიათურა, გარდაბანი,
მარნეული, ბოლნისი, კაზრეთი, ხაშური, ზესტაფონი, ქუთაისი, სამტრედია, ზუგდიდი, სენაკი, ფოთი, ბათუმი,
ლანჩხუთი. ზემოთ აღნიშნულ ქალაქებში დასაშვებია სადაზღვევო კომპანიას გაფორმებული ქონდეს
ხელშეკრულება კლინიკებთან, სადაც მოემსახურება არანაკლებ ერთი ოჯახის ექიმი, რომელიც გაცემს
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მიმართვებს და რეცეპტებს. პროვაიდერ კლინიკებში მიმწოდებლს უნდა ყავდეს არანაკლებ სამი ოჯახის ექიმი,
რომელიც მოემსახურება შემსყიდველს.
დ) მიმწოდებელს უნდა ქონდეს მინიმუმ 3 დიდ სააფთიაქო ქსელთან რეცეპტით შეძენის შესაძლებლობა.
თითოეულ სააფთიაქო ქსელს უნდა ქონდეს მინიმუმ 30 აფთიაქი საქართველოს მასშტაბით, საიდანაც მინიმუმ
10 აფთიაქი უნდა იყოს თბილისში, ხოლო მინიმუმ 15 რეგიონებში.
ე) მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროვაიდერი კლინიკების (ჰოსპიტალური, ამბულატორიული და
სტომატოლოგიური) სრული ჩამონათვალი, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში, ზუსტი
საკონტაქტო ინფორმაციის და მისამართების მითითებით; საააფთიაქო ქსელების (აფთიაქები) და სადაზღვევო
კომპანიის პროვაიდერი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ქსელის შესახებ ზუსტი საკონტაქტო ინფორმაცია
და მისამართები თბილისსა და რეგიონებში.
ვ) სადაზღვევო პირობები უნდა ითვალისწინებდეს პირადი ექიმის ან პროვაიდერი სამედიცინო
დაწესებულების მიერ საავადმყოფო ფურცლის (ბიულეტინის) გაცემის უზრუნველყოფას დამატებითი
გადასახადის გარეშე.
ზ) მიმწოდებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს ოჯახის ექიმის ბინაზე მისვლა.
თ) მიმწოდებელს უნდა ქონდეს ჯანმრთელობის დაზღვევის მომსახურების არანაკლებ 7 წლიანი გამოცდილება.

1.3 გასაწევი მომსახურების პირობები:
sadazRvevo limiti

Mმomsaxureba
24 saaTiani satelefono momsaxureba

Tanagadaxda

SeuzRudavad

saswrafo samedicino daxmarebა 

ulimito

100%

piradi eqimis momsaxureba 

ulimito

100%


weliwadSi orjer

daavadebaTa profilaqtika
gadaudebeli ambulatoriuli momsaxureba

ulimito

gegmiuri ambulatoriuli momsaxureba

100%
70%

A3000.00 lari
ambulatoriuli momsaxureba qronikuli daavadebis dros

70%

medikamentebis anazRaureba

60%

qronikuli daavadebis samkurnalod saWiro medikamentebis
Rirebulebis anazRaureba
medikamentebi receptis gareSe

2500.00 lari
60%
50 lari

60%

ubeduri SemTxveviT ganpirobebuli hospitalizacia

20000.00 lari

100%

urgentuli hospitaluri momsaxureba

20000.00 lari

100%

gegmiuri hospitaluri momsaxureba

100%

kardioqirurgiuli hospitaluri momsaxureba

17000.00 lari

onkologiuri momsaxureba

100%
100%

gadaudebeli stomatologiuri momsaxureba

ulimito

100%

Terapiuli stomatologiuri momsaxureba provaider
klinikebSi

2500.00 lari

70%

orTopedia/orTododontia

20%-iani fasdakleba provaiderTan

Orsuloba

100%
2000.00 lari

mSobiaroba

100%
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samkurnalo relaqsaciuri masaJi; reabilitaciuri da
balneologiuri momsaxureba
sicocxlis dazRveva (vrceldeba mxolod TanamSromelze)

fasdakleba 20%
6000.00 lari

ubeduri SemTxvevis dazRveva (vrceldeba mxolod
TanamSromelze)
6000.00 lari
sruli mudmivi Sromisuunaroba
sruli nawilobrivi Sromisuunaroba

აუცილებელი პირობა:

ასაკობრივი ზღვარი – ულიმიტო;
ხელშეკრულების მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში თანამშრომლების (რაოდენობის

მიუხედავად), იგივე პირობებით დამატების და გამოკლების შესაძლებლობა.

სადაზღვევო პრემია ერთ თანამშრომელზე (ინდივიდუალური პაკეტი) თვეში დაანგარიშებული უნდა
იყოს ტენდერის სავარაუდო ღირებულების, თვეების და დანართში ასახული თანამშრომელთა რაოდენობის
გათვალისწინებით, რომელიც მიეწოდება სადაზღვევო კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებისას.

შემოთავაზებული ინდივიდუალური
პრემია უნდა მოიცავდეს მომსახურების სრულყოფილად
გაწევასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს მათ შორის
სამედიცინო დაზღვევის ბარათების დამზადების ღირებულებას. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების
ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

სადაზღვევო პრემია ერთ თანამშრომელზე (ინდივიდუალური პაკეტი) თვეში დაანგარიშებული უნდა
იყოს საშემოსავლოს გარეშე, რომელსაც გადაიხდის შემსყიდველი.

კლინიკების არჩევის თავისუფლება, გარდა სტომატოლოგიური კლინიკებისა. ასეთ შემთხვევაში
ზარალის ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის და ექიმის მიერ
დამოწმებული დოკუმენტის სადაზღვევო კომპანიისათვის წარდგენის საფუძველზე.

დაზღვეულის მხრიდან არაპროვაიდერი კლინიკის (ჰოსპიტალური, ამბულატორიული) არჩევის

შემთხვევაში არ არის აუცილებელი ტელეფონის საშუალებით (სადაზღვევო კომპანიის „ცხელი ხაზი”)
შეატყობინოს სადაზღვევო კომპანიას მისთვის სასურველი სამკურნალო დაწესებულების არჩევის თაობაზე.
შესაბამისად, პირად ექიმთან ვიზიტი და მისი მიმართვა სავალდებულო არ არის. სტომატოლოგიური
მომსახურებისას სადაზღვევო კომპანიაში სავალდებულო არ უნდა იყოს რენტგენე- ბის წარდგენა.

ზარალის ანაზღაურება (არაპროვაიდერი კლინიკის არჩევის შემთხვევაში) უნდა მოხდეს
შემდეგნაირად:
500 ლარამდე მომსახურებაზე დოკუმენტების სადაზღვევო კომპანიაში წარდგენიდან არაუგვიანეს იმავე
დღისა; 500 ლარის ზევით – დოკუმენტების სადაზღვევო კომპანიაში წარდგენიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო
დღისა.

აუცილებებლია სადაზღვევო კომპანიის პროვაიდერ კლინიკებს ჰქონდეს საავადმყოფო ფურცლის
(ბიულეტინის) გაცემის უფლება.

პაკეტის ინდივიდულაურად გაუმჯობესების შესაძლებლობა. გაუმჯობესებისა და საოჯახო
დაზღვევის შემთხვევაში, დაზღვეულს უკავდება ხელფასიდან სხვაობა გაუმჯობესებულ პაკეტსა და საბაზისო
პაკეტს შორის და ძირითად პრემიასთან ერთად ირიცხება გამარჯვებული სადაზღვევო კომპანიის ანგარიშზე.

სადაზღვევო წლის განმავლობაში, სამსახურში აყვანილი ახალი თანამშრომლების დაზღვევა
განხორციელდება გამარჯვებულ კომპანიაში.

სადაზღვევო პაკეტის ცვლილება შესაძლებელია ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთი თვის
განმავლობაში.

ახალი თანამშრომლის დაზღვევისას მას უფლება აქვს გააუმჯობესოს საკუთარი სადაზღვევო პაკეტი
დაზღვევისთანავე.
დამატებითი მომსახურების შემოთავაზება:
ტექნიკურ დავალებაში მითითებული დასაზღვევი
მანდატურების რაოდენობის გარდა, სამსახურის სხვა თანამშრომელთა (მათ შორის შტატგარეშე მომუშავე
თანამშრომელთა) დაზღვევა შეთანხმებული Pპირობებით და პაკეტით (სადაზღვევო შენატანს უზრუნველყოფს
დაზღვეული პირადი სახელფასო ანგარიშიდან);
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anazRaurebas ar eqvemdebareba (gamonaklisebi):

















seqsualuri darRvevebis, impotenciis, unayofobis, uSvilobis, kontracefciis da
kontraceptivis, arasamedicino CvenebiT Catarebuli abortis xarjebi, klimaqsis
mkurnalobasTan
dakavSirebuli
xarjebi;
reproduqtologiuri
problematikis
gamokvlevasa da mkurnalobasTan dakavSirebuli xarjebi; orsulobis dros sanayofe
siTxis diagnostikasTan, nayofis genetikur kvlevasTan dakavSirebuli xarjebi;
fsiqikuri da/an qceviTi aSlilobebis gamokvlevisa da mkurnalobis xarjebi (kerZod:
organuli bunebis aSlilobani, fsiqoaqtiuri nivTierebebiT ganpirobebuli fsiqikuri
da qceviTi aSlilobani; Sizofrenia, Sizotipuri aSlilobani; afeqturi aSlilobani;
fiziologiuri da fizikuri darRvevebiT gamowveuli qcevis paTologia; pirovnuli
da
qceviTi
darRvevebi
(fsiqopaTiebi);
gonebrivi
CamorCeniloba,
fsiqikuri
ganviTarebis darRvevebi; bavSvTa da mozardTa asakSi dawyebuli qceviTi da emociuri
aSlilobani;
mxedvelobis eqsimeruli lazeriT koreqciis, saTvalis, kontaqturi linzebisa da
smenis aparatis SeZenasTan dakavSirebuli xarjebi;
Saqrian an uSaqro diabetTan, Tirkmlis da/an RviZlis qr. ukmarisobasTan da maT
garTulebebTan dakavSirebuli gamokvlevisa da mkurnalobis xarjebi, amasTan,
anazRaurebas eqvemdebareba am punqtSi miTiTebuli diagnozebis da/an maTi
garTulebebiT
ganpirobebuli
urgentuli
stacionaruli
da
urgentuli
ambulatoriuli momsaxureba, gegmiuri qirurgiuli operaciebi, maT Soris, nebismieri
qirurgiuli Careva da pirveladi diagnostika;
be da ce hepatitebTan, SidsTan da maT garTulebebTan dakavSirebuli gamokvlevisa
da mkurnalobis xarjebi (anazRaurdeba pirveladi diagnostika);
gonoreis, qlamidiozis, aTaSangis, Sankroidis, veneriuli granulomiT gamowveuli
donovanozis, sasqeso organoebis herpesis gamokvlevis da mkurnalobis xarjebis
anazRaureba (anazRaurdeba pirveladi diagnostika);
alternatiuli
(tradiciuli
da/an
aratradiciuli)
medicinis,
maT
Soris:
akupunqturis,
homeopaTiis,
lazeroTerapiis,
fizioTerapiis,
plazmaferezis,
ozonoTerapiis, mezoTerapiis, samkurnalo varjiSis da samkurnalo masaJis,
logopedis, reabilitaciuri da sanatoriul-kurortuli mkurnalobis, zrdis
faqtoris
(PRP)
ineqciis,
PET
CT-s,
monoklonuri
antisxeureglebiT
mkurnalobis/Terapiis, kosmetikuri mizniT Catarebuli samedicino momsaxurebebis
xarjebi; wonis koreqciaTan dakavSirebuli xarjebi;
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis dadgenil moTxovnaTa Seusabamo an/da saTanado
licenziis/nebarTvis armqone samedicino dawesebulebebsa da samedicino saqmianobis
uflebis armqone kerZo pirebTan konsultaciisa da mkurnalobis, TviTmkurnalobis
da misi garTulebis xarjebi; agreTve, biologiurad aqtiuri danamatebis,
imunomodulatorebis,
imunostimulatorebisa
da
imunodepresantebis
xarjebi;
imunizaciis xarjebi,; vaqcinaciis xarjebi (garda antitetanurisa, antirabiulisa da
botulizmisa). aseve, nebismieri arasamkurnalwamlo (bandaJi, korseti, supinatori,
samedicino daniSnulebis sagani, stomatologiaSi gamoyenebadi damxmare saSualebebi
da sxva), higienuri da kosmetikuri saSualebebis (maT Soris, nebismieri saxis kbilis
pasta, Sampuni, saponi) Rirebuleba/xarjebi, piris Rrus savlebi saSualebebis
Rirebuleba/xarjebi;
sisxlis samarTlis kodeqsiT gaTvaliswinebuli kanonsawinaaRmdego qmedebis
Cadenisas an TviTdaSavebiT miRebuli dazianebebis mkurnalobis xarjebi, samoqalaqo
omSi, nebismieri saxis saomari moqmedebebis dros, antisaxelmwifoebriv gamosvlebSi,
SeiaraRebul dapirispirebaSi, teroristul aqtebSi monawileobis Sedegad miRebul
dazianebaTa mkurnalobis xarjebi, sakuTari nebiT xifaTSi Tavis CagdebiT (garda im
SemTxvevisa,
rodesac
qmedeba
mimarTulia
adamianis
sicocxlis
gadasarCenad),radiaciuli dasxivebisas miRebuli dazianebis mkurnalobis xarjebi,
mRvimeebisa da gamoqvabulebis gamokvlevasTan, agreTve, feTqebad nivTierebaTa
ganadgurebaSi monawileobasTan dakavSirebuli sadazRvevo SemTxvevebis xarjebi,
epidemiebiT, pandemiebiT, garemos dabinZurebiT an stiqiuri ubedurebiT gamowveuli
janmrTelobis mdgomareobis gauaresebis mkurnalobasTan dakavSirebuli xarjebi;
alkoholizmTan, narkomaniasa da toqsikomaniasTan dakavSirebuli xarjebi; aseve, iseT
SemTxvevebTan dakavSirebuli xarjebi, romlebic pirdapir an arapirdapir Sedegad
moyva narkotikuli da/an toqsikuri nivTierebebis zemoqmedebis qveS yofnas; aseve,
alokoholuri nivTiereb(eb)is zemoqmedebis qveS satransporto saSualebis marTvisas
momxdari avtosagzao SemTxveviT gamowveuli daavadebebis samedicino momsaxurebis
xarjebi;
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nebismieri profesiuli sportis saxeobebSi an sportsmenis saxiT sportul
saxeobebSi (sportul SejibrSi, wvrTnaSi, saCvenebel gamosvlaSi da sxva)
monawileobisas damdgar SemTxvevebTan dakavSirebuli xarjebi amasTan, anazRaurebas
eqvemdebareba am punqtSi miTiTebuli diagnozebis da/an maTi garTulebebiT
ganpirobebuli
urgentuli
stacionaruli
da
urgentuli
ambulatoriuli
momsaxureba, gegmiuri qirurgiuli operaciebi, maT Soris, nebismieri qirurgiuli
Careva da pirveladi diagnostika.
Tandayolili, genetikuri daavadebebisa, paTologiebis, defeqtebisa da maTi
garTulebebis gamokvlevisa da mkurnalobis xarjebi amasTan, anazRaurebas
eqvemdebareba am punqtSi miTiTebuli daavadebebis, mdgomareobebis, daignozebis da/an
maTi garTulebebiT ganpirobebuli urgentuli stacionaruli da urgentuli
ambulatoriuli momsaxureba, gegmiuri qirurgiuli operaciebi, maT Soris, nebismieri
qirurgiuli Careva;
egzoproTezirebis (stomatologiis CaTvliT) da orTopediuli endoprotezirebis
(garda
travmebisa),
transplantaciis
(transplantebis
CaTvliT),
aseve
defibrilatorTan an gulis resinqronizaciuli Terapiis aparatiT aRWurvili
implantirebadi
riTmis
xelovnuri
warmmarTvelis
xarjebi;
Terapiuli
da
qirurgiuli stomatologiis iseTi xarjebi, romelTa gawevac saWiroa orTopediuli
an/da ortodontiuli samuSaoebisaTvis mosamzadeblad;

endoproTezirebisas, agreTve, sxva makoregirebeli daniSnulebis samedicino mowyobilobebis
saSualebiT Casatrebeli operaciebis dros, dadgenilia gegmiuri hospitaluri momsaxurebis Semdegi
qvelimiti (romelic, yovelgvari eWvis gamosaricxad, barTiT gansazRvruli gegmiuri hospitaluri
momsaxurebis limitis Semadgenelia nawilia): 1,000.00 (erTi aTasi) lari - stentisaTvis da 2,000.00
(ori aTasi) lari - protezis, implantebisa da sxva damxmare saSualebebisTvis.

1.4 პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში (ელექტრონულად) უნდა ატვირთონ
შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაცია:
ა) პრეტენდენტის საბანკო რეკვიზიტები, საიდენტიფიკაციო კოდი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ხელმძღვანელის
ან უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი, (დანართი #1);
ბ) შესაბამისი ორგანოს მიერ დაზღვევის სახეობის მიხედვით გაცემული ლიცენზია;
გ) ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ (საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე ჯანმრთელობის სფეროში
მუშაობის არანაკლებ 7 (შვიდი) წლიანი გამოცდილება).
დ) ტექნიკური დავალების შესაბამისად შედგენილი მომსახურების აღწერილობა, დეტალურად უნდა იქნეს
წარმოდგენილი იმ დაავადებათა ჩამონათვალი, რომელიც არ ანაზღაურდება;
ვ)

პროვაიდერი

კლინიკების

(ჰოსპიტალური,

ამბულატორიული

და

სტომატოლოგიური)

სრული

ჩამონათვალი, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებში, ზუსტი საკონტაქტო ინფორმაციის
მითითებით;
ზ) სადაზღვევო კომპანიის პროვაიდერი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ქსელის შესახებ ზუსტი
საკონტაქტო ინფორმაცია თბილისსა და რეგიონებში;
1.5 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
ბ) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომელიც ადასტურებს, ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობას.

2. ანგარიშსწორების პირობები
2.1 სატენდერო წინადადებაში ერთეულისა და საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის/მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, გარდა საშემოსავლო გადასახადისა.
2.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
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2.3 ანგარიშსწორება მოხდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის გაფორმებიდან
არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. ხოლო 2017 წლის დეკემბრისთვის თანხის ანაზღაურება მოხდება
25 დეკემბრიდან 30 დეკემბრამდე წარმოდგენილი მიღება-ჩაბარების და/ან ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.
2.4 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
3. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მიწოდების პირობები
3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება/მომსახურება განხორციელდება ხელშეკრულების ხელმოწერიდან.
3.2 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება გაფორმებიდან 2018 წლის 31 იანვრამდე.
3.3 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა
წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 3%-ის
ოდენობით. აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე და
მისი მოქმედების ვადა სულ მცირე 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების
მოქმედების ვადას. (ნიმუში მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, დანართი №2).

4. დამატებითი ინფორმაცია
4.1 დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის
საბიუჯეტო სახსრები 2017 წლის ასიგნებების ფარგლებში.
4.2 დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
ნინო მგალობლიშვილი, ტელ.: +995(32) 200220 (3023), 577 38 21 31 n.mgaloblishvili@mandaturi.gov.ge.

4.3 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 459 000 (ოთხას ორმოცდაცხრამეტი ათასი) ლარი.
4.4 ფასთა ადაკვატურობა:
ა) გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის N9 ბრძანების მე- 11 მუხლის 21 პუნქტის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ყველაზე
დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით
ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა შემსყიდველი
ორგანიზაციის წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ, 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარმოადგინოს
(სისტემაში ატვირთოს) ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
ბ) ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს ექსპერტიზის დასკვნით, შესყიდვის ობიექტის
მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით
(ინვოისით) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ
ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.
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პროექტი

ხელშეკრულება №
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული
პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

ქ. თბილისი

---------- -------- 2017 წელი

ერთი მხრივ,

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური (შემდგომში

,,შემსყიდველი’’)

წარმოდგენილი მისი უფროსის ვახტანგ მეიფარინის სახით და მეორე მხრივ,

______________________________ (შემდგომში „მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის
_________________________ სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონისა და მიმწოდებლის
სატენდერო წინადადების საფუძველზე, დებენ

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას

შემდეგზე:
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

1.1

„ხელშეკრულება

სახელმწიფო

შესყიდვის

შესახებ“

(შემდგომში

–

„ხელშეკრულება“)

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება,

–

რომელიც

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისათვის.
1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“, ,,წელი“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე, წელი.
1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5

„მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ხელშეკრულების

ფარგლებში.
1.6 „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
1.7 „ტექნიკური
ტენდერის

დავალება“

სატენდერო

-

N SPA------------------

დოკუმენტაციის

ტექნიკური

ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.
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გამარტივებული
დავალება,

ელქტრონული

რომელიც

დაერთვება

2. ხელშეკრულების საგანი
2.1 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველისათვის „სადაზღვევო
მომსახურება“ (CPV 66512200).
3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

და

საპენსიო

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----------------------- ლარს.
3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.
4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ
ვალუტაში.
4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების შემდეგ კანონმდებლობით დადგენილი დოკუმენტაციის
გაფორმების საფუძველზე.
4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი დოკუმენტაციის ხელმოწერიდან
10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
5. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი
5.1

მომსახურება

ჩაითვლება

მიწოდებულად

მხოლოდ

კანონმდებლობით

დადგენილი

დოკუმენტაციის გაფორმების შემდეგ.
6. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა
6.1 მომსახურება მიწოდება განხორციელდება მისამართზე: ----------------6.2 მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების ხელმოწერიდან.
7. მხარეთა უფლება–მოვალეობები
7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
7.2 შემსყიდველი ვალდებულია

უზრუნველყოს

მიწოდებული მომსახურების ღირებულების

ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს

შემსყიდველს

მომსახურების

ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს სათანადო ხარისხის მომსახურება.
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ღირებულების

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
8.1

შემსყიდველი

განახორციელოს

უფლებამოსილია

კონტროლი

ხელშეკრულების

(ინსპექტირება),

რომლის

შესრულების
მიზანია

ნებისმიერ

შესაბამისობის

ეტაპზე
დადგენა

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
8.2 ხელშეკრულების 8.1 პუნქტით გათვალისწინებულ კონტროლს (ინსპექტირებას) შემსყიდველის
მხრიდან განახორციელებს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის
საფინანსო სამმართველოს კოორდინატორი --------------------------- .
9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
9.1 ხელშეკრულების შესრულებაზე ცალმხრივად უარის თქმის შემთხვევაში მიმწოდებელი
უხდის შემსყიდველს ჯარიმის სახით ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ს.
9.2 საქონლის მიწოდების განსაზღვრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს შესასრულებელი ვალდებულების 0.02 %-ის
ოდენობით.
9.3 ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, პირგასამტეხლო შესასრულებელი
(დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
9.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ
წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები
შემსყიდველისთვის,

გარდა

საქართველოს

სამოქალაქო

კოდექსის

398-ე

მუხლით

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
10.3 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ.
10.4 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის
ელექტრონული

საშუალებების

გამოყენებით

შეატყობინოს

მეორე

მხარეს

10.3

პუნქტით

გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ
10.5 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე.
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11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
11.1

ხელშეკრულების

მოქმედების

პერიოდში

წამოჭრილი

ყველა

დავა

გადაიჭრება

ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად
მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად.
12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
12.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან

და მოქმედებს 2018 წლის 31

იანვრამდე.
მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების
მანდატურის სამსახური
მის: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1
საიდენტიფიკაციო კოდი 205 296 650
სახელმწიფო ხაზინა
კოდი 220101222
ხაზინის ერთიანი ანგარიში 200122900
ტელ: 2200220 ( 3023)
----------------------------------------სამსახურის უფროსი

---------------------------------ბ.ა.

ბ.ა.

ვახტანგ მეიფარიანი
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დანართი #1

1. პრეტენდენტის რეკვიზიტები
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური
მისამართი
საიდენტიფიკაციო კოდი
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი
მომსახურე ბანკის დასახელება
ბანკის კოდი
ანგარიშსწორების ანგარიში
შესასყიდი მომსახურების დასახელება
შესასყიდი მომსახურების ღირებულება
შესასყიდი პაკეტის ღირებულება
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დანართი N2

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო
უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)
ვის: ------------------------------------------------------------------------------------------------------(შემსყიდველის
დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ------------------------------------------------------------------------(მიმწოდებლის
დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა” ----------------------------------------ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის
დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია
მასზე და- კისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ
თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე
მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე ---------------------- -----------------------------------------------

--(თანხა ციფრებით) (თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების
დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.
წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების
საბოლოოდ დამთავრებამდე.
გარანტების ხელმოწერა და
ბეჭედი

--------------------------------------------------------------------------------------(თარიღი)

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