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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

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.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1.

SesyidvaSi monawile fizikurma da iuridiulma pirebma (pretendentebma) unda
warmoadginon Semdegi teqnikuri informacia/dokumentebi:

2

#

warmosadgeni teqnikuri informacia/dokumentebis CamonaTvali

1

rekvizitebi

დანართი #1

2

ფასების ცხრილი

დანართი #2

3. ტექნიკური დავალება

3.1.

მოწოდებული

ინტერნეტ

მომახურების

პაკეტი

უნდა

შეესაბამებოდეს

საქართველოს

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილ სტანდარტებს;

3.2. მიმწოდებელმა ინტერნეტ მომსახურება უნდა განახორციელოს შემდეგ ორგანიცზაციებში

#

ორგანიზაციის დასახელება

მისამართი

1

ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ქ.ცაგერი, რუსთაველის ქ.
#64

2

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ქ.ცაგერი, რუსთაველის ქ.
#69

3.4.
ინტერნეტ მომსახურება უნდააკმაყოფილებდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ ძირითად
მოთხოვნებს:
გლობალური კავშირი გარანტირებული 10 მბ/წმ
ლოკალური კავშირი 30 მბ/წმ;
ტექნიკური მხარდაჭერა კვირაში 7 დღე 24 საათი;
ქსელში ჩართვისათვის აუცილებელი აპარატურის უფასოდ და დროებით სარგებლობაში
გადაცემას.
უფასო საინფორმაციო მომსახურებას, კონსულტაციების მიღებასა და მომსახურე პერსონალის
ადგილზე გამოძახების შესაძლებლობას.
გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ინტერნეტმომსახურეობის მოწოდება უნდა განახორციელოს 2017
წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

4. ანგარიშსწორების პირობები
4.1.

ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.

4.2.

წინასწარი ანგარიშსწორება არ განიხილება.
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4.3.

ანგარიშსწორება

განხორციელდება

ყოველთვიურად,

უნაღდო

ანგარიშსწორების

წესით, ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების გათვალისწინებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების
აქტისა

და

საგადასახადო

ანგარიშ–ფაქტურის

კანონმდებლობით

(ან

დაშვებული

სხვა

დოკუმენტის) წარდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში
გამარჯვებული მიმწოდებლის

მიერ

სისტემაში

დაფიქსირებული

საბოლოო ფასსა და

სავარაუდო ღირებულებას შორის 20%-ით და მეტი სხვაობის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა
დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა და ამ ფასად მომსახურეობის მიწოდების შესაძლებლობა.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული
ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით). პრეტენდენტმა აღნიშნული დოკუმენტაცია
უნდა წარმოადგინოს მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.
შესასყიდი სამუშაოეობის სავარაუდო ფასი შეადგენს: 12000 (თორმეტიათასი) ლარს
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისგან:
სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი:
მანუჩარ გუგავა ტ. 551 73 73 39

el. fosta: cagerishesyidvebi@gmail.com
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
xelSekruleba#
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
q. cageri

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

2017weli

erTis mxriv, ცაგერის მუნიციპალიტეტი (SemdgomSi _ Semsyidveli), მუნიციპალიტეტის
გამგებლის რევაზ ბენიძის saxiT da meores mxriv,---------------------------------------------------------------------------------------------------------- (SemdgomSi _ mimwodebeli),
------------------------------------------------------------------------------saxiT, vxelmZRvanelobT ra saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT, vdebT winamdebare
xelSekrulebas Semdegze:
1. xelSekrulebis sagania
ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის სახსრებით
ინტერნეტმომსახურებები
(კლასიფიკატორის კოდი 72400000)
winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis
Sesabamisad, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით. SPAA#-----------

2.Sesyidvis obieqti
2.1. შესყიდვის ობიექტია ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა

3. xelSekrulebis saerTo Rirebuleba
3.1. Sesyidvis obieqtis fasi ganisazRvreba ლარებში
3.2. Sesyidvis obieqtis saerTo Rirebuleba Seadgens ---------------------------- lars,
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4. Sesyidvis obieqtis xarisxi da garantia
4.1. mimwodebeli iZleva garantias, rom Sesyidvis obieqtis xarisxi upasuxebs
xelSekrulebis pirobebs da daakmayofilebs Semsyidvelis mier gansazRvrul moTxovnebs.

5. Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebi, adgili da pirobebi
5.1. Sesyidvis obieqtis miwodebis vada ganisazRvreba xelSekrulebis xelmoweris dRidan
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
5.2. Sesyidvis obieqtis miwodebis adgilia: q. cageris რუსთაველის ქ. #64 და ქ. #69 .
5.3. Sesyidvis obieqtis miwodebis paralelurad, mimwodebeli valdebulia uzrunvelyos
Tanmxlebi dokumentaciis wardgena SemsyidvelisaTvis (sagadasaxado angariSfaqtura).

6. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
6.1. Sesyidvis obieqtis miReba formdeba miReba-Cabarebis aqtiT, romelic dadasturdeba
Semsyidvelisa
da
mimwodeblis
mier
saamisod
uflebamosili
warmomadgenlebis
xelmowerebiT.
6.2. Sesyidvis obieqtis მიღება-ჩაბარება მოხდება შესაბამისი აქტის საფუძველზე.

7. angariSsworebis forma, grafiki (vadebi) da adgili
7.1. mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba უნაღდო ანგარიშსწორებით
7.2. Sesyidvis obieqtis Rirebulebis anazRaureba moxdeba ეროვნულ ვალუტაში
7.3. angariSsworeba Semsyidvelis mier moxdeba Sesyidvis obieqtis miwodebisa da
winamdebare xelSekrulebis 5.3. muxlSi miTiTebuli dokumentaciis warmodgenis Semdeg
araumetes 10 (ათი) sabanko dRis vadaSi.

8. mxareTa ufleba-movaleobani
8.1. Semsyidvels ufleba aqvs:
Seamowmos
Sesyidvis
obieqtis
xarisxis
Sesabamisoba
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul pirobebTan.
8.2. Semsyidveli valdebulia:
- moaxdinos angariSsworeba mimwodebelTan xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
pirobebis Sesabamisad;
- uzrunvelyos Sesyidvis obieqtis miReba.
8.3. mimwodebels ufleba aqvs:
mosTxovos
Semsyidvels
Sesyidvis
obieqtis
Rirebulebis
anazRaureba
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebiT.
8.4. mimwodebeli valdebulia:
- მიაწოდოს შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით.
- daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.

9. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis darRvevisas
9.1. mxareebis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs
pasuxismgeblobas moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
9.2. Tu xelSekrulebis romelime mxare daarRvevs winamdebare xelSekrulebidan
gamomdinare valdebulebas, maSin xelSekrulebis meore mxares SeuZlia moiTxovos
xelSekrulebidan
gasvla
valdebulebis
SesrulebisaTvis
mis
mier
damatebiT
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gansazRvruli vadis uSedegod gasvlis Semdeg (damatebiTi vadis gansazRvrisaTvis
gamoiyeneba werilobiTi forma). Tu valdebulebis xasiaTidan gamomdinare SeuZlebelia
gamoyenebul iqnas damatebiTi vada, maSin damatebiTi vadis gansazRvras uTanabrdeba
gafrTxileba.
9.3. xelSekrulebidan gasvlisas mxares SeuZlia moiTxovos zianis anazRaureba,
romelic mas miadga meore mxaris mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebis
SeusruleblobiT.
9.4. xelSekrulebidan gasvlasTan
da
zianis anazRaurebasTan
dakavSirebiT
Sesabamisad gamoiyeneba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi.
9.5. xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
valdebulebis
Seusruleblobis
an
valdebulebis Sesrulebis vadebis darRvevis SemTxvevaSi, damrRvev mxares daekisreba
pirgasamtexlos gadaxda valdebulebis Sesrulebis yovel vadagadacilebul dReze
xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 0,2%-is odenobiT.

10. xelSekrulebis moqmedebis vada
10.1.

xelSekrulebis moqmedebis vada ganisazRvreba ხელშეკრულების გაფორმებიდან

2018 წლის 1 თებერვლამდე.

11. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
11.1. winamdebare xelSekrulebis pirobebis, maT Soris, fasis Secvla dauSvebelia, Tu am
cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis saerTo Rirebuleba an uaresdeba
xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis pirobebis
gadasinjva xdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

12. fors-maJori
12.1. mxareebi ar arian pasuxismgebelni TavianTi valdebulebebis srul an
nawilobriv Seusruleblobaze, Tu es Seusrulebloba gamowveulia iseTi garemoebebiT,
rogoricaa wyaldidoba, xanZari, miwisZvra da sxva stiqiuri movlenebi, agreTve omebi da
saomari moqmedebebi, Tu isini uSualo zemoqmedebas axdenen xelSekrulebis Sesrulebaze.
xelSekrulebis Sesrulebis vada gadaiwevs Sesabamisi droiT, garemoebaTa dasrulebis
Semdeg.
12.2. mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoruli garemoeba dauyovnebliv acnobebs amis
Sesaxeb meore mxares.

13. davebi da maTi gadawyvetis wesi
13.1. xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an azrTa
sxvadasxvaoba SesaZlebelia gadawyvetil iqnas orive mxaris erToblivi molaparakebis
safuZvelze.
13.2.
SeTanxmebis
miuRwevlobis
SemTxvevaSi
mxareebi
mimarTaven
sasamarTlos
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

14. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi
14.1.
Semsyidveli
uflebamosilia
Sesyidvis
obieqtis
miwodebis
paralelurad
ganaxorcielos Semowmeba, romlis mizania Sesyidvis obieqtis Sesabamisobis dadgena
xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobebTan da Semsyidvelis moTxovnebTan.
14.2.
xelSekrulebis
inspeqtirebas
Semsyidvelis
mxridan
ganaxorcielebs
მუნიციპალიტეტის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.
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14.3. Semowmebis Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb Semsyidveli
dauyovnebliv werilobiT acnobebs mimwodebels wundebis mizezebis miTiTebiT.
14.4. gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan da xelaxal inspeqtirebasTan
dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels, saqarTvelos kanonmdeblobiT
dadgenili wesiT.

15. sxva pirobebi
15..1 mxareebi aunazRaureben erTmaneTs miyenebul zarals saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad.
15.2. arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
14.3. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da
riskiT.
15.4. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, or egzemplarad, romelTagan TiToeuls
aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan. xelSekrulebasTan
dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
15.5. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas
Semdeg, rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.

16. mxareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi
Semsyidveli:

mimwodebeli:

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

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

მისამართი
რუსთაველის ქუჩა №64

მისამართი
---------------------------------

სახელმწიფო ხაზინა

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

ბ.კ.TRESGE22

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

სახაზინო kodi:

707017021

s/kodi: 242 574 460

kodi:
---------------------------------a/a # --------------------------------s/kodi:----------------------------------

17. მხარეთა ხელმოწერები
ცაგერის

მუნიციპალიტეტის

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

გამგებელი:

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

რ. ბენიძე
-----------------------------------------

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

რეკვიზიტები:

დანართი #1

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
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ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
საიდენტიფიკაციო კოდი:

ფასების ცხრილი
danarTi #2

#

მომსახურების
დასახელება

ტექნიკური
პაკეტის
მახასიათებლები რაოდ.

1

ინტერნეტ
მომსახურება

გლობალური
კავშირი 10
მბ/წმ
ლოკალური
კავშირი 30
მბ/წმ

ერთ.ღირებულება საერთო ფასი
(ლარი)
თვის
განმავლობაში

1
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