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1. ტექნიკური მოთხოვნები:
პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ შემდეგი
დოკუმენტები და ინფორმაცია:
ა) რეკვიზიტები დანართი N1-ის შესაბამისად;
ბ) ფასების ცხრილი დანართი №2-ის შესაბამისად;
გ) სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალების 2.8 პუნქტის შესაბამისად, ინფორმაცია
პრეტენდენტის ქსელში არსებული ავტოსამრეცხაოების შესახებ, შესაბამისი მისამართის/მისამართების
მითითებით (წარმოსადგენია ასევე საკუთრების ან/და სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტების
ასლები);
დ) სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალების 2.7 პუნქტის შესაბამისად, ინფორმაცია პრეტენდეტს
უკანასკნელი 3 (სამი) წლის (2014-2015-2016 წწ) განმავლობაში, საბარათე (პლასტიკური ბარათი) სისტემის
მეშვეობით მომსახურების (რეცხვა) მიწოდების გამოცდილების შესახებ, რაზედაც ელექტრონულ სისტემაში
უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებები,
მიღება-ჩაბარების აქტები ან/და ანალოგიური საქმიანობის მიწოდების ამსახველი სხვა მარწმუნებელი
დოკუმენტაცია);
1.1

შენიშვნა: სავალდებულოა სისტემაში ატვირთული ნებისმიერი დოკუმენტი
ხელმოწერილი და
ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) იყოს პრეტენდენტის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის
მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
1.2 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონული სისტემაში სატენდერო წინადადების (ტექნიკური
დოკუმენტაციისა და სატენდერო წინადადების ფასი) წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს
თანხმობას ამ პუნქტის „ა“ -,,ზ” ქვეპუნქტებში განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.
ა) ანგარიშსწორება განხორციელდება ერთჯერადად/ეტაპობრივად. ანგარიშსწორებისათვის შემსყიდველსა
და მიმწოდებელს შორის უნდა გაფორმდეს მიღება-ჩაბარების აქტი. ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი
ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს შესაბამისი თანმხლები ფინანსური დოკუმენტაცია.
ბ) წინასწარი გადახდის მექანიზმი არ გამოიყენება;
გ) სატენდერო წინადადება უნდა მოქმედებდეს მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან ,,ხელშეკრულება
დადებულია“, ,,დასრულებულია უარყოფითი შედეგით“ ან ,,ტენდერი შეწყვეტილია“ ეტაპების
დადგომამდე;
დ) ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია (ელექტრონული
გარანტია)
სატენდერო
განცხადებაში
მითითებული
სავარაუდო ღირებულების
1(ერთი)%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება:
•
ელექტრონული გარანტიების რეესტრის მეშვეობით გაცემული ელექტრონული გარანტიისათვის
არანაკლებ 120 (ასოცი) კალენდარული დღით, ტენდერისათვის სტატუსის – ,,წინადადებების მიღება
დაწყებულია’’ მინიჭების ეტაპიდან;
•
იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტია წარდგენილია საბანკო პლასტიკური ბარათიდან
სააგენტოს ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის გზით შესაბამისი ტენდერისთვის საბოლოო სტატუსის
მინიჭებამდე.
ე) სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს ყველა ხარჯისა და
საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებული გადასახადის გათვალისიწინებით;
ვ) პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
ზ) „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 დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა
შემსყიდველი ორგანიზაციის წერილობითი მოთხოვნის შემდეგ, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში
უნდა
წარმოადგინოს/ატვირთოს
ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის
დასაბუთება.
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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2. ტექნიკური დავალება
(სატენდერო წინადადების წარდგენით პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას
ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე)
2.1 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე
არსებული მსუბუქი ავტომანქანების 275 (ორას სამოცდათხუთმეტი) და ჯიპის ტიპის ავტომანქანების 495
(ოთხას ოთხმოცდათხუთმეტი) რეცხვის მომსახურება მხოლოდ, საბარათე (პლასტიკური ბარათი) სისტემის
მეშვეობით, ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ მოთხოვნის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან
2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით;
2.2 რეცხვის მომსახურება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი საბარათე (პლასტიკური
ბარათი) სისტემის მეშვეობით, შემსყიდველის მიერ ავტოსამრეცხაოზე მისი (პლასტიკური ბარათი)
წარდგენიდან არაუგვიანეს ერთი საათის განმავლობაში;
2.3

მიმწოდებელი ვალდებულია თავის ვებ-გვერდზე გაუხსნას შემყიდველს სპეციალური ანგარიში და

უზრუნველყოს

აღნიშნულ

ანგარიშზე

შემსყიდველი

უფლემოსილია

მოთხოვნილი

მომსახურება

მომსახურების

გადაანაწილოს

(რეცხვა)

პლასტიკურ

დარიცხვა,
ბარათზე

ხოლო
თავისი

შეხედულებისამებრ.
2.4 შემსყიდველის მოთხოვნიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 15
(თხუთმეტი) ცალი პლასტიკური ბარათის დამზადება უფასოდ;
2.5 ანგარიშწორების პირობები:
2.5.1 ანგარისწორება იწარმოებს უნაღდო ანგარიშწორებით ლარში.
2.5.2

ანგარიშწორება

შესაბამისად,

ყოველი

განხხორციელდება
მომდევნო

თვის

ყოველთვიურად,
10

რიცხვამდე,

ფაქტიურად
შესაბამისი

გაწეული

ფინანსური

მომსახურების
დოკუმენტაციის

წარმოდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
2.6

მიმწოდებელმა

გარეცხვა/გასუფთავება.

უნდა

უზრუნველყოს

ავტომანქანის

ძარის,

სალონისა

და

საბარგულის

რეცხვისას გამოყენებული უნდა იყოს მაღალი წნევის რეცხვის დანადგარი,

მტვერსასრუტი და სპეციალური სარეცხი საშუალებები.
2.7 პრეტენდეტს უკანასკნელი 3 (სამი) წლის (2014-2015-2016 წწ) განმავლობაში უნდა გააჩნდეს საბარათე
(პლასტიკური ბარათი) სისტემის მეშვეობით მომსახურების (რეცხვა) მიწოდების გამოცდილება, რაზედაც
ელექტრონულ

სისტემაში

უნდა

წარმოადგინოს

შესაბამისი

გამოცდილების

დამადასტურებელი

დოკუმენტაცია (ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები ან/და ანალოგიური საქმიანობის მიწოდების
ამსახველი სხვა მარწმუნებელი დოკუმენტაცია);
2.8 მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ ხუთი ავტოსამრეცხაო ქალაქ თბილისში და არანაკლებ ერთი
ავტოსამრეცხაო ქალაქ რუსთავში ;
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დანართი №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 კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________________
და ბეჭედი

5

დანართი №2

ფასების ცხრილი

№

მომსახურების დასახელება

გასაწევი მომსახურების
რაოდენობა წლის
განმავლობაში

1

მსუბუქი ავტომანქანის რეცხვის
მომსახურება

275

2

ჯიპის ტიპის ავტომანქანის
რეცხვის მომსახურება

495

პრეტენდენტის ხელმოწერა

______________________

და ბეჭედი

6

ერთეულის
ღირებულება

საერთო
ღირებულება

პროექტი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები
დაზუსტდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც
ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ #
(გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი # SPA----------)
წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2017 წლის --------------- q. TbilisSi
შემსყიდველი:

სსიპ

-

სახელმწიფო

ქონების

წარმომადგენლის ადმინისტრაციული
უფროსის სოფიო ტურიაშვილის სახით.

ეროვნული

დეპარტამენტის

სააგენტო,

სახელმწიფო

მისი

უფლებამოსილი

შესყიდვების

სამსახურის

მისამართი: ქ. თბილისი, ჭოველიძის ქ. №10ა, ტელეფონი 299-11-08
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი: TRESGE22, ა/ა 200122900
მიმწოდებელი:
საინდეტიფიკაციო კოდი:
მისამართი:
ხელმძღვანელი:
საბანკო რეკვიზიტები:
ერთი მხრივ _ შემსყიდველი, და მეორე მხრივ _ მიმწოდებელი, ადასტურებენ, რომ მათ შორის
მიღწეულია შეთანხმება შემდეგზე:

1.
1.1.

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

„ხელშეკრულება

შემსყიდველსა

და

სახელმწიფო

მიმწოდებელს

შესყიდვის
შორის

შესახებ“

დადებული

(შემდგომში

წინამდებარე

_

„ხელშეკრულება“)

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“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5.

„მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6.

„მომსახურება“–ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7 „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება
ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი
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2.

ხელშეკრულების საგანი

2.1 სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის საკუთარი შემოსავლებით
სააგენტოს ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვის მომსახურების შესყიდვა.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა: --------- lari.
3.2

ხელშეკრულების ღირებულება შეიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯებსა და საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილ გადასახადებს, დაკავშირებულს

4.1

4.
მიმწოდებელი ვალდებულია:

მომსახურების გაწევასთან.

მხარეთა უფლება–მოვალეობები

ა) სააგენტოს გაუწიოს მის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების რეცხვის მომსახურება.
4.2

მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
ა) შემსყიდველს მოსთხოვოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

4.3

შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით

გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება.
4.4

შემსყიდველი უფლებამოსილია:
ა) მიმწოდებლისგან მოითხოვოს მომსახურების გაწევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ

დროსა და ადგილას;
ბ) შეამოწმოს მოსახურების გაწევის ხარისხი.
გ)

მონიტორინგის

შედეგად

მიმწოდებლის

მიერ

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული

პირობების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მისცეს მას მითითება ვალდებულებების დარღვევის
გამოსწორების შესახებ ან შეწყვიტოს (არ განახორციელოს) მიმწოდებლის დაფინანსება.
5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
5.1 გაწეული მომსახურების
ანაზღაურება
განხორციელდება ეტაპობრივად,
წინამდებარე
ხელშეკრულების 6.3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) დღის
განმავლობაში.
5.2 ანგარიშსწორების ვალუტა: ლარი;
5.3

ანგარიშსწორების ფორმა: უნაღდო.

6. მიღება-ჩაბარების წესი
6.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიღების მიზნით,
შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
6.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება–ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილება ენიჭება ------------------------------------------------.
6.3 მომსახურების მიღების დადასტურების მიზნით შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ
ხელმოწერილ მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად სავალდებულოა საგადასახადო ანგარიშფაქტურის
წარმოდგენა.
7. მომსახურების გაწევის ადგილი და ვადა
7.1 მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს დანართის შესაბამისად.
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7.2

მომსახურება

უნდა

განხორციელდეს

სატენდერო

დოკუმენტაციით

გათვალისიწინებული

პირობების შესაბამისად.
8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება
8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს -----------------------.
8.2

ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების,

აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს.
8.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება
ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
9.1 mxareebma
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
valdebulebebi
unda
Seasrulon
keTilsindisierad da jerovnad _ xelSekrulebiT daTqmul drosa da adgilas da
SeTanxmebuli
xarisxiT.
mxareebi
pasuxs
ageben
xelSekrulebiT
gansazRvruli
valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovani SesrulebisaTvis xelSekrulebiT da
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
9.2 fors-maJoruli
garemoebebis
arsebobis
SemTxvevis
garda,
mimwodeblis
mier
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovani Sesrulebis
SemTxvevaSi, mimwodebels daekisreba pirgasamtexlo, romlis
odenoba gansazRvrulia
xelSekrulebiT.
9.3 mimwodeblis
mier
xelSekrulebis
Seusruleblobis
SemTxvevaSi
Semsyidveli
uflebamosilia
daakisros
mimwodebels
pirgasamtexlo
xelSekrulebis
saerTo
Rirebulebis 20% - is odenobiT.
9.4 mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis arajerovani SesrulebisaTvis (maT Soris,
valdebulebis Sesrulebis vadagadacilebis SemTxvevaSi) Semsyidveli uflebamosilia
daakisros mimwodebels pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze Sesasrulebeli
valdebulebis Sesabamisi Rirebulebis 0.02% - is odenobiT.
9.5 mimwodeblis mier xelSekrulebis nawilobriv Sesrulebis SemTxvevaSi Semsyidveli
uflebamosilia daakisros mimwodebels pirgasamtexlo Sesasrulebeli (darCenili)
valdebulebis Sesabam isi Rirebulebis 10%-is odenobiT.
9.6 valdebulebis naklian Sesrulebad CaiTvleba miwodeba momsaxurebis, romelic ar aris
mxareebis mier SeTanxmebuli xarisxis mqone an aseTi SeTanxmebis ararsebobis
SemTxvevaSi, gamosadegi Cveulebrivi sargeblobisaTvis.
9.7 dakisrebuli pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi
valdebulebebis Sesrulebisagan.
10. ხელშეკრულებაში ცვლილების 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.
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10.3 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე.
11. დაუძლეველი ძალა
11.1

მხარეები

შეუსრულებლობით

თავისუფლდებიან
გამოწვეული

ხელშეკრულებით
პასუხისმგებლობისაგან,

განსაზღვრული
თუ

ვალდებულებების

აღნიშნული

გამოწვეულია

დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს
მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
11.2 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 ვალდებულებებისაგან;
11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე.
12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების
გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი
არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის -------------------------------------------------------.
14.

მხარეთა ხელმოწერები

შემსყიდველის მხრიდან

მიმწოდებლის მხრიდან

ადმინისტრაციული დეპარტამეტის სახელმწიფო
შესყიდვების სამსახურის უფროსი
სოფიო ტურიაშვილი
__________________________

__________________________
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