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1.

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 დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში
მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3.
ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. ამასთან, ქართულენოვან ტექსტში უცხოენოვანი სიტყვ(ებ)ის
გამოყენების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია იმსჯელოს აღნიშნული სიტყვ(ებ)ის ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან
შესაბამისობის თაობაზე.
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 რწმუნებულება).
1.5.
პრეტენდენტის მიერ მექანიკური შეცდომის დაშვების შემთხვევაში, როგორიცაა არასწორი ჯამის ან ნამრავლის მითითება,
სიტყვიერი და ციფრობრივი გამოსახულების შეუსაბამობა, შესაძლებელია შესწორდეს დაზუსტების გარეშე, ერთეულის ფასის
უპირატესობის პრინციპის გათვალისწინებით, მხოლოდ იმ პირობით თუ აღნიშნული არ აღემატება სისტემის შესაბამის ველში
დაფიქსირებულ საბოლოო ფასს.
1.6.
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში,
რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.7.
იმ შემთხვევაში თუ სატენდერო დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების
აღწერისას გამოყენებული იქნება სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, პატენტი ან მწარმოებელი კომპანია, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული
ტერმინები გამოყენებული არის „მსგავსისა“ და „ექვივალენტურის“ მნიშვნელობით და პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს
ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის მსგავსი ან ექვივალენტური მახასიათებლების მქონე
საქონელი/მომსახურება.
1.8.
სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით. სატენდერო
წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.
1.9.
პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
1.11. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის –
,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით, ან/და სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ამასთან, სატენდერო

დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ქ. თბილისი,
გულუას ქუჩა N8, მე–4 სართული. საკონტაქტო პირები: ლუკა ფარეიშვილი 596 57-75-77, ტექნიკური საკითხებთან დაკავშირებით:
ნიკოლოზ კავთელაძე 577 55-29-55.

2.
ტექნიკური დოკუმენტაცია:
2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:
N

საქონლოს დასახელება

საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები

განზ-ბა

რაოდ-ბა

1

ქაღალდი A4 ზომის

ქრომერზაციის ქაღალდი A4 ზომის 180-256 გრ/მ2

ცალი

3 000

2

ქაღალდი A4 ზომის

ბრისტოლის ქაღალდი A4 ზომის 180-256 გრ/მ²

ცალი

3 000

3

კონვერტი A5

ოფსეტური ქაღალდი 100- 110გრ/მ2 , ფერადი ბეჭდვა 4*0 მაღალი ხარისხის,
დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით.

ცალი

2 000

4

კონვერტი A4

ოფსეტური ქაღალდი 100- 110გრ/მ2, ფერადი ბეჭდვა 4*0 მაღალი ხარისხის,
დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით.

ცალი

1500

5

კონვერტი A3

ოფსეტური ქაღალდი 100- 110გრ/მ2, ფერადი ბეჭდვა 4*0 მაღალი ხარისხის,
დიზაინი შემსყიდველთან შეთანხმებით.

ცალი

1500

2.2. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:
2.2.1. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს: 2700 (ორი ათას შვიდასი) ლარს.
2.2.2. შესყიდვის ობიექტის თავისებურებიდან გამომდინარე, საქართველოს ბაზარზე ოპერირებად არაერთ კომპანიას შეუძლია
შემსყიდველს კონკურენტუნარიან ფასში შესთავაზოს სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი.
აღნიშნულის გათვალისწინებით, კონკურენციის გაზრდისა და ხელსაყრელი ფასის მიღების მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების
საგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანების მე-9 მუხლის 11 პუნქტის საფუძველზე, ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი წინამდებარე ტენდერში არ მოითხოვება.
2.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი:
2.3.1. მიწოდების ვადა: ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, შემსყიდველის
მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
2.3.2. მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა N10.
2.4. სატენდერო წინადადების ფასი:
2.4.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.4.2. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

2.5. ანგარიშსწორების პირობები:
2.5.1. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს საქონლის ღირებულება ეტაპობრივად, ყოველი
კონკრეტული საქონლის მიწოდებიდან კანონმდებლობის შესაბამისად ანაზღაურებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის
წარმოდგენიდან 20 კალენდარულ დღეში. თუ კი ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო
დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.
2.5.2. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო.
2.5.3. წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ განიხილება.
2.5.4. დაფინანსების წყარო 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

2.6. პრეტენდეტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
2.6.1. მისაწოდებელი საქონლის ფასების ცხრილი დანართი N1-ის მიხედვით (აღნიშნულის წარმოუდგენლობა დაზუსტებას არ
დაექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას);
2.6.2. რეკვიზიტები დანართი N2-ის მიხედვით;
2.6.3. სრული ინფორმაცია მისაწოდებელი საქონლის ტექნიკური მონაცემების შესახებ (მისაწოდებელი საქონლის მწარმოებლის და
წარმოშობის ქვეყნის მითითებით).

2.7. სავალდებულო პირობა მიმწოდებლისთვის:
2.7.1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში მომწოდებელი ვალდებულია წარუდგინოს შემსყიდველი
ორგანიზაციის ინსპექტირების ჯგუფს მისაწადებელი საქონლის თითო ეგზემპლარი, რაც შესაბამისობაში უნდა იყოს სატენდერო
დოკუმენტაციით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან.
2.7.2. ინსპექტირების მიზნით წარმოდგენილი ეგზემპლარების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნებთან
შეუსაბამობის და/ან მათი წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მხოლოდ ერთხელ განუსაზღვროს
მიმწოდებელს დამატებითი, გონივრული ვადა (წერილობითი შეტყობინებიდან არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღე არსებული
ხარვეზის აღმოსაფხვრელად. აღნიშნული ვადის გადახედვა შესაძლებელია მხოლოდ, მიმწოდებლისგან დამოუკიდებელი,
ობიექტური მიზეზის დადგომის შემთხვევაში, რაც უნდა დადასტურდეს ფაქტობრივი მტკიცებულებით (დოკუმენტალური
დადასტურება).

2.8. დამატებითი ინფორმაცია:
2.8.1. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

დანართი N1

განზომილება

რაოდენობა

1

ქაღალდი A4 ზომის

ცალი

3 000

2

ქაღალდი A4 ზომის

ცალი

3 000

3

კონვერტი A5

ცალი

2 000

4

კონვერტი A4

ცალი

1500

5

კონვერტი A3

ცალი

1500

ერთეულის
ღირებულება
(ლარი)

ჯამური
ღირებულება
(ლარი)

სულ ჯამი:

--------------------------------------------------------------------------------- ლარი
(თანხა ციფრებით და სიტყვიერად)
პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი

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

მიწოდების
ვადა

მიწოდების
ადგილი

ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა N10

საქონლოს დასახელება

ხეტაპობრივად, ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით, შემსყიდველის მოთხოვნიდან
არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის
განმავლობაში

N

საქონლის ძირითადი
მახასიათებლები (მისაწოდებელი
საქონლის მწარმოებლის და
წარმოშობის ქვეყნის მითითებით)

დანართი N2
1. პრეტენდენტის იურიდიული ფირმის დასახელება;
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი;
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;
საიდენტიფიკაციო კოდი;
ბანკის კოდი;
ანგარიშის ნომერი;
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;
ელექტრონული მისამართი;
პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი

