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ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის
#9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ
უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ
ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა
დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს
შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული
ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის
შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა
იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულობა).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
1.6 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
1.7 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება
კონკრეტული ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
იგულისხმება ,,მსგავსი“ ან ,,ეკვივალენტური“.
1.8 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ
სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის
სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას არაუგვიანეს 10
(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა (დასკვნასთან ერთად
წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის
ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს
შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე
ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების
წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის
N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11–მე-14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

2.

teqnikuri dokumentacia

2.1 rogorc iuridiuli aseve fizikuri pirisaTvis:

rekvizitebi danarTi 1-is mixedviT;
2.2. angariSsworebis pirobebi:
2.2.1. satendero winadadebaSi saerTo fasi gamosaxuli unda iyos saqarTvelos
kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli
Sesyidvis
obieqtis
miwodebasTan
dakavSirebuli yvela gadasaxadis CaTvliT.
2.2.2. angariSsworeba moxdeba unaRdo anagariSsworebiT larebSi.
2.2.3. angariSsworeba moxdeba etapobrivad miReba-Cabarebis aqtis gaformebidan
araugvianes 30 samuSao dRis ganmavlobaSi.
2.2.4. saavanso angariSsworeba ar gamoiyeneba.
2.2.5
mimwodebelTan
angariSsworeba
ganxorcieldeba
mxareTa
mier
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli ---------------- miwodebis Semdeg xelmowerili
miReba-Cabarebis aqtisa da sagadasaxado angariS-faqturis safuZvelze;
2.2.6 saavanso angariSsworeba ar gamoiyeneba.
2.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
2.3.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი), calkecalke misamarTze mTliani
moculoba, ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
2.3.2
samuSaoebis
miReba-Cabareba
ganxorcieldeba
mimwodeblis
mier
warmodgenili samuSaoTa Sesrulebis forma #2-is safuZvelze Semsyidvelisa da
mimwodeblis saamisod uflebamosili warmomadgenlis xelmoweriT.
2.3.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze, teqnikur zedamxedvelobaze da
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
miReba-Cabarebis
aqtebis
gaformebaze
pasuxismgebel pirebs warmoadgenen: qalaqi Tbilisis municipalitetis meriis
samgoris raionis gamgeobisa da (a.(a)ip Tbilisis municipaluri laboratoria)
TanamSromel(eb)i.

2.4 Sesyidvis obieqtis teqnikuri parametrebi:
2.4.1

saniaRvre qselebis mowyoba-reabilitaciis samuSaoTa misamarTi(eb)i:

1. ვარკეთილი 3, IIIა, მ/რ, კორპ #341;

SeniSvna:
Sesasrulebel
samuSaoTa
moculobebi
xarjTaRricxvis
gasaangariSeblad Excel-is formatiT calkeul obieqtebze (danarTi 2-is mixedviT)
da defeqturi aqtebi atvirTulia satendero dokumentaciasTan erTad.

xarjTaRricxvis gaangariSeba unda moxdes saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 14
ianvris #55 dadgenilebis gaTvaliswinebiT.

იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ
სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის
სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას არაუგვიანეს
10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნა
(დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის
დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და
უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე-12 მუხლის მე- 11–მე14 პუნქტებით განსაზღვრული წესები.

SeniSvna:
1. samuSaoebi unda Sesruldes samSeneblo normebiTa da wesebiT gaTvaliswinebuli
moTxovnebisa da standartebis Sesabamisad;
2. samSeneblo normebisa da wesebis sruli dacviT unda moxdes samuSaoTa maRali xarisxis
Sesruleba da maTi damTavreba dadgenil vadebSi;
3. samuSaoebis warmoebis dros daculi unda iyos usafrTxoebis yvela norma: (m. S.
mosaxleobisaTvis Txrilze xis masalis calmxriv moajiriani gadasasvlelis mowyoba,
gadasasvlelis Semdgomi demontaJiT. gadasasvlelis sigane unda iyos aranakleb 75 sm.;
Txrilis/qvabulis SemozRudva da Semdgomi moxsna; moZraobis maregulirebeli droebiTi
niSnebis da cimcimebis mowyoba da Semdgomi demontaJi; samSeneblo personalis spec
CasacmeliT aRWurva);
4. winamdebare xelSekrulebis Sesabamisad Sesrulebuli da gadmocemuli samuSaoebis
sagarantio periodi Seadgens 3 (sami) wels dawyebuli samuSaoebis damTavrebidan;
5. sagarantio vadis ganmavlobaSi mimwodebeli valdebulia Semsyidvelis mimarTvis Semdeg
araugvianes 30 dReSi sakuTari xarjebiT uzrunvelyos eqspluataciis procesSi warmoqmnili
xarvezebis aRmofxvra.
6. zemo aRniSnul yvela poziciaSi aseve nagulisxmebi unda iyos masalis Rirebuleba.

2.5 moTxovnebi materialur-teqnikuri aRWurvilobis Sesaxeb
2.5.1 tenderSi monawile pretendents sakuTrebaSi an sargeblobaSi unda
gaaCndes Semdegi materialur-teqnikuri aRWurviloba:
#
1
2

3
4
5
6
•

teqnikis dasaxeleba
satkepni (minimum 1 erTeuli)
sainJinro niveliri, lartyiT. (aucilebelia instruments
emsaxurebodes misi moxmarebis mcodne personali) (minimum 1
erTeuli)
avto TviTmcleli (minimum 1 erTeuli)
eqskavatori (minimum 1 erTeuli)
kompresori (minimum 1 erTeuli)
asfaltobetonis safaris saWreli xerxi (minimum 1 erTeuli)

yvela zemoT CamoTvlili teqnikuri saSualebis xarisxi da teqnikuri
mdgomareoba unda uzrunvelyofdes Sesabamisi Sesrulebuli
samuSaoebis maqsimalur xarisxs.

2.6 miwodebis vada:
2.6.1
samuSaoebi
unda
dasruldes
etapobrivad,
gaformebidan - araugvianes 2017 wlis 01 maisamde.

xelSekrulebis

SeniSvna:

mimwodebeli
valdebulia
xelSekrulebis
gaformebidan
araugvianes 3 samuSao dRisa warmoadginos da SeaTanxmos SemsyidvelTan
samuSaebis Sesrulebis gegma-geafiki.

2.8

pretendentis mier erTian eleqtronul sistemaSi asatvirTi
monacemebi:

2.8.1 rekvizitebi danarTi #1-is mixedviT;
2.8.2. xarjTaRricxva danarTi #2-is mixedviT;
2.8.3.
informacia
2014,
2015
da
2016
wlebSi
ganxorcielebuli
Sesrulebuli
analogiuri
(sakanalizacio
qselebis
samuSaoebi)
samuSaoebis Sesaxeb-danarTi 3-is mixedviT. warmodgenili unda iyos
analogiur samuSaoebze, sul cota 100000 (asi aTasi) larze
gaformebuli xelSekruleb(eb)is da miReba-Cabareb(eb)is asl(eb)i;
2.8.4 informacia tenderSi monawilis sakuTrebaSi an sargeblonaSi
arsebuli materialur-teqnikuri aRWurvilobis Sesaxeb danarTi 4-is
mixedviT.

შენიშვნა:
•

•

სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურების მიზნით,
უცხოური საწარმოს/უცხოური საწარმოს ფილიალის/წარმომადგენლობის მიერ
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში წარმოგენილ, უცხო
ქვეყანაში შედგენილ დოკუმენტზე ხელმოწერები დამოწმებული უნდა იყოს
ნოტარიუსის ან შესაბამისი საჯაროსამართლებრივი უფლებამოსილების მქონე პირის
მიერ, ხოლო ამ უკანასკნელის ხელმოწერა - ლეგალიზებული ან აპოსტილით
დამოწმებული.
პრეტენდენტის
მიერ
ელექტრონულ
სისტემაში
ატვირთული
სატენდერო
დოკუმენტაცია უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის
მიერ.

3.

saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb ხელშეკრულების proeqti

ხელშეკრულების პირობებიs saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos tenderSi gamarjvebul prtendentTan
xelSekrulebis gaformebis procesSi.

q.Tbilisi

--- ---------------------- 201- w.

erTis mxriv, qalaqi Tbilisis municipalitetis meriis samgoris raionis gamgeoba
(SemdgomSi `Semsyidveli~) warmodgenili gamgeblis ---------------------------- saxiT da
meores mxriv ------------------------------------- (SemdgomSi `mimwodebeli~) warmodgenili misi
direqtoris ------------------ saxiT, saxelmwifo Sesyidvebis kanonisa da mimwodeblis
satendero winadadebis safuZvelze, # SPA-------------- eleqtronuli tenderis
Catarebis Sedegad deben saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebas Semdegze:
1. xelSekrulebaSi gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (SemdgomSi _ `xelSekruleba~) _
Semsyidvelsa da mimwodebels Soris dadebuli winamdebare xelSekruleba,
romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT;
1.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~ - saerTo Tanxa, romelic unda gadaixados
nakisri
Semsyidvelma
organizaciam
mimwodeblis
mier
xelSekrulebiT
valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3 `Semsyidveli~ -organizacia, romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.4 `mimwodebeli~ - piri, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da asrulebs
samuSaos saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ - kalendaruli dRe, kvira, Tve.
2. xelSekrulebis sagani
2.1 xelSekrulebis sagania- ------------------------------------ Sesyidva eleqtronuli tenderis
saSualebiT (CPV kodi -------------)
3. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba
3.1 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens ----------------- lars;
3.2 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba moicavs mimwodeblis yvela xarjsa da
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil yvela gadasaxads.
4. ანგარიშსწორებis forma da vadebi
4.1 mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba unaRdo angariSsworebis wesiT
erovnul valutaSi;.
4.2 mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba mxareTa mier xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli ---------------- miwodebis Semdeg xelmowerili miReba-Cabarebis
aqtisa da sagadasaxado angariS-faqturis safuZvelze;
4.3
mimwodebelTan
angariSsworeba
ganxorcieldeba
miReba-Cabarebis
aqtze
Semsyidvelis mier xelmoweridan araugvianes 10 dRis ganmavlobaSi.
5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი), cal-calke misamarTze mTliani
moculobiT, ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
5.2 samuSaoebis miReba-Cabareba ganxorcieldeba mimwodeblis mier warmodgenili
samuSaoTa
Sesrulebis
forma
#2-is
safuZvelze
Semsyidvelis
teqnikur

zedamxedvelis (a.(a)ip Tbilisis municipaluri laboratoria) da mimwodeblis
saamisod uflebamosili warmomadgenlis xelmoweriT.
5.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze da xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze pasuxismgebel pirebs warmoadgenen: qalaqi
Tbilisis municipalitetis meriis samgoris raionis gamgeobis infrastruqturis
sferos TanamSromel(eb)i.
6. samuSaos Sesrulebis adgili da vada
6.1. ------------------------------- ganxorcieldeba ----------------------------- misamarTi;
6.2. ---------------------------- ganxorcieldeba xelSekrulebis gaformebidan 201- wlis -------------------.
7. mxareTa ufleba-movaleobebi
7.1 Semsyidveli uflebamosilia nebismier dros ganaxorcielos mimwodeblis mier
nakisri valdebulebebis Sesrulebisa da xarisxis inspeqtireba;
7.2. Semsyidveli valdebulia uzrunvelyos Sesrulebuli samuSaos Rirebulebis
anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi;
7.3. mimwodebeli uflebamosilia mosTxovos Semsyidvels Sesrulebuli samuSaos
Rirebulebis anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi;
7.4. mimwodebeli valdebulia Seasrulos samuSao saTanado xarisxiT.
8. pirgasamtexlo ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობisaTvis
8.1. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadis gadacilebis (maT
Soris
gegma-grafikis
vadebis
darRveva)
SemTxvevaSi
mxares
daekisreba
pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze saxelSekrulebo Rirebulebis 0.1%is odenobiT;
8.2. im SemTxvevaSi, Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs
xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 3%-s, Semsyidveli itovebs uflebas Sewyvitos
xelSekruleba da mosTxovos mimwodebels xelSekrulebis Sewyvetis momentisaTvis
gadasaxdeli pirgasamtexlos anazRaureba;
8.3. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mxares ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana da xelSekrulebis Sewyveta
9.1. xelSekrulebaSi nebismieri cvlilebis Setana SesaZlebelia mxolod
werilobiTi formiT, mxareTa SeTanxmebis safuZvelze;
9.2.
xelSekrulebis pirobebis, maT Soris fasis Secvla dauSvebelia, Tu am
cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis jamuri Rirebuleba an uaresdeba
xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis
pirobebis gadasinjva xdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT;
9.3.
xelSekrulebis
erT-erTi
mxaris
mier
xelSekrulebis
pirobebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi, meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos
gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb;
9.4. mxare valdebulia aranakleb 5 dRiT adre werilobiT an komunikaciis
eleqtronuli saSualebebis gamoyenebiT Seatyobinos meore mxares 9.3. punqtiT
gaTvaliswinebuli gadawyvetileba miRebis ganzraxvis Sesaxeb;
9.5. xelSekruleba aseve SeiZleba Sewydes mxareTa iniciativiT, urTierTSeTanxmebis
safuZvelze.
10. dauZleveli Zala
10.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis
SeusruleblobiT gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu aRniSnuli gamowveulia
aucdeneli dauZleveli Zalis zegavleniT. aRniSnulis arsebobis SemTxvevaSi mxare
valdebulia
acnobos
meore
mxares
nakisri
valdebulebebis
Sesrulebis
SeuZleblobis Sesaxeb

.

11. davebi da maTi gadawyvetis wesi
11.1. xelSekrulebis moqmedebis periodSi wamoWrili yvela dava gadaiWreba
SeTanxmebis gziT. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi, davis gadasawyvetad
mxareebi uflebamosilni arian mimarTon
sasamarTlos saqarTvelos moqmedi
kanonmdeblobis Sesabamisad.

12. xelSekrulebis moqmedebis vada
12.1. xelSekruleba ZalaSi Sedis xelmoweridan da moqmedebs 201- wlis ----------.
13. sxva pirobebi
13.1. am xelSekrulebiT gauTvaliswinebeli pirobebi regulirdeba saqarTvelos
kanonmdeblobiT.
13.2. subkontraqtori ar gamoiyeneba.
13.3. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa
da riskiT.
13.4.xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, sam egzemplarad, romelTagan
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi
piri mimwodebelTan da ori piri SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli
nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
mxareTa rekvizitebi:

Semsyidveli:

mimwodebeli:

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

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

4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს

შეუძლია სისტემის მოდულის – ,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის
აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. მის: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი #14.
საკონტაქტო პირი: შოთა ქამხაძე - ტელ: +99532 2 373 058.

დანართი #1
1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის dasaxeleba da კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

ხელმოწერა

–––––––––––––––––––––––––
ბ.ა

danarTi 3

informacia 2014, 2015 da 2016 wlebSi ganxorcielebuli Sesrulebuli
analogiuri (sakanalizacio qselebis samuSaoebi) samuSaoebis Sesaxeb

#

samuSaos dasaxeleba

Semsyidvelis
dasaxeleba

xelSekrulebis
Rirebuleba, lari

1
2
3
.
#
sul:

SeniSvna:
1

2

pretendents, Tu ar eqneba ganxorcielebuli analogiuri (sakanalizacio qselebis
samuSaoebi) miwodeba
jamuri RirebulebiT minimum 100000 (asi aTasi) lari moxdeba
pretendentis diskvalifikacia;
pretendentma
unda
warmoadginos
analogiur
samuSaoebze
gaformebuli
xelSekruleb(eb)is da miReba-Cabareb(eb)is asl(eb)i.

ხელმოწერა

–––––––––––––––––––––––––
ბ.ა

danarTi 4

informacia tenderSi monawilis sakuTrebaSi an sargeblobiT arsebuli
materialur-teqnikuri aRWurvilobis Sesaxeb

#

dasaxeleba

aRweriloba,
modeli, tipi,
marka da asaki

raodenoba

mdgomareoba
(axali,
naxmari,
moZvelebuli)

sakuTari,
ijariT
aRebuli

1
2
3
.
#

SeniSvna:
pretendentma unda warmoadginos yvela teqnikuri saSualebis sakuTrebis an sargeblobis
damadasturebeli dokumentacia. pretendents sakuTrebaSi an sargeblobaSi Tu ar eqneba
satendero
dokumentaciis
2.5
punqtiT
gaTvaliswinebuli
materialur-teqnikuri
aRWurviloba, moxdeba pretendentis diskvalifikacia.
pretendents, eleqtronul sistemaSi atvirTuli materialur-teqnikuri aRWurviloba unda
hqondes muSa mdgomareobaSi.

ხელმოწერა

–––––––––––––––––––––––––
ბ.ა

