სატენდერო დოკუმენტაცია
უმწეოთა უფასო სასადილოს მომსახურების
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის
საშუალებით შესყიდვის თაობაზე

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

ბაღდათი 2017

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 12‘ მუხლისა და „ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე.

1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
1.1 პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ შემდეგი
დოკუმენტები და ინფორმაცია:
ა) პრეტენდენტის რეკვიზიტები.
ბ) სატენდერო წინადადების ფასი, დანართის მიხედვით.
გ) ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ ბოლო სამი წლის განმავლობაში განხორციელებული ანალოგიური
(CPV55500000) სამუშაოს შესახებ,
ღირებულებისა და დამკვეთის საკონტაქტო რეკვიზიტების
მითითებით;
2. დამატებითი მოთხოვნები
2.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული
ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი
პირის მიერ.
2.2 სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და
პრეტენდენტს შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას
ქართულ ენაზე.
2.3 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
2.4 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს ყველა ხარჯის
გათვალისწინებით.
2.5 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ
ეროვნულ ვალუტაში - ლარი.
3. დამატებითი ინფორმაცია:

1.ყოველდღიური მენიუ, პროდუქტების ჩამონათვალი და რაოდენობა დაზუსტდება
მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით.
2.ეკონომიის ან სხვა დამატებითი შემოსავლების(სპონსორები) შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებითი
ბენეფიციართა დაკმაყოფილება.
3.პროგრამის მიმდინარეობისას, ბენეფიციართა მომართვიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ულუფის
რაოდენობის რეგულირება ან დამატებით ბენეფიციართა მომსახურება მუნიციპალიტეტის გამგეობის
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით.
4.შესაძლებელია მენიუს ცვლილება სეზონურად, სეზონური პროდუქტების გამოყენებით მუნიციპალიტეტის
გამგეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურთან შეთანხმებით.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
კახა გოგსაძე 599727539, ლელა რობაქიძე 599692369
შენიშვნა:
_ გასაწევი მომსახურების მოწოდების განფასება(დანართი) წარმოადგენს არსებითი მნიშვნელობის
დოკუმენტს და მისი წარმოუდგენლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას;
_ იმ შემთხვევაში, როდესაც ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაბალი ფასის მქონე
პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება
სავარაუდო ღირებულებაზე პრეტენდენტმა ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა უნდა დაასაბუთოს, რომლის წარმოუდგენლობა
გამოიწვევს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები
1.შესყიდვის ობიექტია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სოციალურად დაუცველი
47(ორმოცდაშვიდი) პირის ყოველდღიური ერთჯერადი კვება მენიუ #1, სადღესასწაულო დღეებში
ყოველდღიურ სადილზე დამატებით მენიუ #2 და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან და
ახალი წლის დადგომასთან დაკავშირებით სასაჩუქრე პაკეტების მომზადება.
2.მიმწოდებელმა მომსახურება უნდა გაწიოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სიის საფუძველზე.
3.მომსახურება ხორციელდება 2017 წლის 1 თებერვლიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით. მიწოდების ადგილი ქ.ბაღდათი, რუსთაველის ქ.#15
4. მოწოდებული და დამზადებული საკვები პროდუქტების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს
სანიტარული სტანდარტებისა და ნორმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
5.სადილის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ყოველდღე 13 საათიდან 15 საათამდე მთელი წლის
განმავლობაში.
6.ყოველდღიურად უნდა მომზადდეს ახალი სადილი.
6.ბენეფიციარის მოთხოვნისამებრ მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს როგორც ადგილზე კვება,
ასევე კონკრეტული დღის ულუფის სახლში მიტანა.
7.სასადილო უზრუნველყოფილი უნდა იქნას შესაბამისი პერსონალით.
8. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს კომუნალური გადასახადების(ელ.ენერგია, წყალი, გაზი) გადახდა,
ასევე უნდა უზრუნველყოს მუშაობის პერიოდში დაზიანებული ნივთის(ნათურა, მინა, სკამი, მაგიდა და სხვა)
შეცვლა-შეკეთება. აუცილებელია პრეტენდენტის მომსახურება საკუთარი ინვენტარით მინიმალური
ჩამონათვალით:
1) მაცივარი 1 ცალი;
2) გაზქურა 1 ცალი;
3) სასწორი ციფერბლატიანი 1 ცალი;
4) ქვაბი პატარა 5 ცალი;
5) კოვზი დიდი 5 ცალი;
6) ჭიქა 60 ცალი;
7) გრაფინი 10 ცალი;
8) თეფში დიდი და პატარა 130 ცალი;
9) კოვზი სუფრის 120 ცალი;
10) მაგიდა სკამებით 60 კაცზე;
11) ხორცსაკეპი მანქანა 1 ცალი;

ხარჯი 1 კაც/დღეზე:
1. კვების ობიექტის ყოველდღიური სადილის კალორიულობა არანაკლებ 1400 კკალ.
2. სადღესასწაულო მენიუ #2–ის ერთდღიანი ხარჯი არ უნდა აღემატებოდეს 3,0
ლარს(დამატებით არ ანაზღაურდება მომსახურების ხარჯი).

ყოველდღიური სადილი გაიცემა ყოველკვირეული მენიუ#1 შესაბამისად
ერთ დღეში 1 კაცზე გასაცემი სადილის ოდენობა:
ა) თეთრი პური 250 გრამი;
ბ) წვნიანი კერძი 400 გრამი;
გ) ფაფა 200 გრამი;
დ) ხილის წვენი 200 გრამი;

მენიუ #1 კვირის დღეების მიხედვით მენიუ
გათვალისწინებულია 47 ბენეფიციარზე
ო რშაბათი
1. ქათმის ჩახოხბილი.
2.მაკარონის(ვერმიშელის) ფაფა რძით.
3.ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4.ხორბლის პური,250გ.
სამშაბათი
1. წვნიანი ხორცის გუფთებით.
2.ჰერკულესის ფაფა რძით .
3. .ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4.ხორბლის პური, 250გ.
ოთხშაბათი
1.წვნიანი ლობიო.
2.მაკარონი(ვერმიშელი) ყველით.
3.ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4.ხორბლის პური, 250გ.
ხუთშაბათი
1. თევზი კარტოფილის პიურით.
2.მაკარონის(ვერმიშელის) ფაფა რძით.
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4.ხორბლის პური,250გ.
პარასკევი
1.წვნიანი ვერმიშელით.
2.ბრინჯის ტკბილი ფლავი ქიშმიშით.
3.ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4.ხორბლის პური, 250გ.
შაბათი
1.კატლეტი კარტოფილის პიურით.
2.წიწიბურა ზეთით.
3.ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4.ხორბლის პური,250გ.
კვირა
1. წვნიანი ხორცის გუფთებით.
2.ჰერკულესის ფაფა რძით .
3. .ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4.ხორბლის პური, 250გ.

კერძების შემადგენელი ინგრედიენტები და მათი მოცულობები

წვ ნიანი ვერმიშელით
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

კარტოფილი – 5კგ;
ვერმიშელი–3,8კგ;
სტაფილო–2,2 კგ;
მწვანილი–0,400კგ;
ზეთი–0,9 კგ;
ნიორი–0,25 კგ;
ტომატი–0,6 კგ;
მარილი–0,380კგ;
ხახვი–1,4 კგ;
უცხო სუნელი–0,07 კგ;
წიწაკა–0.01კგ;

მაკარონის ფაფა რძით
1.მაკარონი–2,9 კგ;
2.შედედებული რძე–3 ბანკა;
3.შაქარი–0,840 კგ;

ჰერკულესის ფაფა რძით
1.ჰერკულესი–1,9 კგ;
2.შედედებული რძე–3 ბანკა;
3.შაქარი–0,840 კგ;

ვერმიშელი(მა კარონი) ყველით
1.ვერმიშელი(მაკარონი)–2,9კგ;
2.ყველი–2,4 კგ;

ქათმის ჩახოხბილი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ქათმის ბარკალი–6,6 კგ;
ბრინჯი– 4,2კგ;
ხახვი–2,5 კგ;
ზეთი–0,9 კგ;
ტომატი–0,6 კგ;
მწვანილი–0,450კგ;
მარილი–0,380კგ;
უცხო სუნელი–0,07კგ;
წიწაკა–0,01კგ;
ნიორი -0,420 კგ

ბრინჯ ის ფლავ ი
1.ბრინჯი–3,8 კგ;
2.ქიშმიში–0,9 კგ;
3.ზეთი–0,5კგ;
4.შაქარი –1,4 კგ;
5.ვანილი–2 ცალი;

წვნიანი ხორცის გუფთებით
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ხორცი გატარებული –3,8 კგ;
მწვანილი–0,400კგ;
ზეთი–0,9კგ;
ნიორი–0,4 კგ;
ტომატი–0,63 კგ;
მარილი–0,380კგ;
ხახვი–2,5 კგ;
უცხო სუნელი–0,06კგ;
წიწაკა–0.01კგ;
კვერცხი– 10 ცალი;

წვნიანი ლობიო
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ლობიო – 7,5 კგ;
ხახვი – 2,9 კგ;
ნიორი – 0,7 კგ;
უცხო სუნელი 0,30 კგ;
წიწაკა – 0,1 კგ;
შავი პილპილი – 0,1კგ;
მწვანილი – 0,6 კგ;
მარილი – 0,5 კგ;

წიწიბურა ზეთით
1.
2.
3.
4.

წიწიბურა –5,9კგ;
ზეთი რაფინირებული – 1,9 ლიტრი;
ხახვი 1,4 კგ;
მარილი – 0,240 კგ;

კატლეტი კარტოფილის პიუ რით
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ხორცი გატარებული –3,8კგ;
მწვანილი–0,400კგ;
ზეთი–1,7 კგ;
ნიორი–0,3კგ;
ტომატი–0,63 კგ;
მარილი–0,380კგ;
ხახვი–2,5 კგ;
უცხო სუნელი–0,07კგ;
წიწაკა–0.01კგ;
კვერცხი– 10 ცალი;
კარტოფილი - 17 კგ

თევზი კარტო ფილის პიურით
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

თევზი–7,15კგ;
ხახვი–2,5 კგ;
ზეთი–1,7 კგ;
ტომატი–0,63კგ;
მწვანილი–0,450კგ;
მარილი–0,380კგ;
უცხო სუნელი–0,08კგ;
წიწაკა–0,01კგ;
კარტოფილი - 17 კგ

კომპოტი
1.ვაშლი - 1,7 კგ
2.ქიშმიში - 0,170 გრ.
3. შაქარი 1,3 კგ.

მენიუ #2 ყოველდღიურ სადილზე დამატებით სადღესასწაულო დღეების მიხედვით
მენიუ გათვალისწინებულია 47 ბენეფიციარზე
სადღესასწაულო დღეები
აღდგო მა
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე
მარიამობა
ღვთისმშობლობა
სვეტიცხოვლობა
გიორგობა
ბარბარობა
ახალი წელი
მენიუ
1.ხაჭაპური.
2.ტკბილეული.
3.ხილი
4.გამაგრილებელი სასმელი
სეზონური პროდუქტით მოსამზადებელი კერძების ინგრედიენტები
აჯაფსანდალ ი
1. ბადრიჯანი - 8,4 კგ
2. კარტოფილი - 12,6 კგ
3. ბულგარული წიწაკა - 1,7 კგ
4. მწვანე ლობიო - 1,7 კგ
5. ხახვი - 1,7 კგ
6. ნიორი - 250 გრ
7. მწვანილი - 0,840 კგ
8. ზეთი - 1,7 კგ
9. მარილი 0,4 კგ
ბოსტნეულის სალათა
1. კომბოსტო - 4,2 კგ
2. ჭარხალი - 1,2 კგ
3. მწვანილი - 400 გრ
4. ზეთი - 400 გრ
5. მარილი - 30 გრ
6. შავი პილპილი 10 გრ

2017 წლის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთ ან დაკავშირე ბით სასაჩუქრ ე პ აკე ტე ბის
მომზადე ბა 47
ბე ნე
ფიციარზე

1.პასკა 0,300 კგ – 94 ცალი;
2.შეღებილი კვერცხი – 235 ცალი;
3.ფხვნილოვანი ნამცხვარი – 47 კგ;
4.ხილის კამფეტი–47კგ;
5.შოკოლადი–47კგ;
6. შედედებული რძე – 94 ცალი;
7.სანთელი–188 ცალი;

2018 ახალი წლის დადგომასთ ან დაკავშირე ბით სა საჩუქრე პ აკე ტე ბის მომზად ე ბა
ფიციარზ ე

1.ფხვნილოვანი ნამცხვარი–47 კგ.
2.ხილის კამფეტი–47 კგ;
3.შოკოლადი–47 კგ;
4. შედედებული რძე – 94 ცალი;
5. ხორცის კონსერვი (არანაკლებ 400 გრამი)– 47 ცალი;

47 ბე ნე

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების გრაფიკი და ტექნიკური პირობები
მოსაწოდებელი მომსახურების
დახასიათება

დღეთა
რაოდენობა

2

3

1
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ო რ შაბა თ ი
ქათმის ჩახოხბილი
მაკარონის(ვერმიშელის) ფაფა რძით
ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
პური
სა მ შაბთი
წვნიანი ხორცის გუფთებით
ჰერკულესის ფაფა რძით
ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
პური
ოთხშ აბთ ი
წვნიანი ლობიო
მაკარონი(ვერმიშელი) ყველით
ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
ხორბლის პური, 200გ.
ხუ თ შაბათ ი
თევზი კარტოფილის პიურით
მაკარონის(ვერმიშელის) ფაფა რძით
ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
პური
პარ ას კევ ი
წვნიანი ვერმიშელით
ბრინჯის ტკბილი ფლავი ქიშმიშით
ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
ხორბლის პური, 200გ.
შაბ ათ ი
კატლეტი კარტოფილის პიურით
წიწიბურა ზეთით
ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
პური
კვირა
წვნიანი ხორცის გუფთებით
ჰერკულესის ფაფა რძით
ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
პური

მიწოდების
ადგილი

4

მიწოდების
გრაფიკული
ვადები

5

47

47

48

48

48

48

48

ქ. ბაღდათი,
რუსთაველის
ქუჩა N15

2017 წლის 1
თებერვლიდან
2017
წლის 31
დეკემბრის
ჩათვლით

ხელშეკრულება №
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამაჯვებულ
პრეტენდეტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. ბაღდათი
20 წელი
ერთი მხრივ, ს.ს.ი.პ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში ,,შემსყიდველი’’) წარმოდგენილი
სახით ( ქ . ბ ა ღ დ ა თ ი , წ ე რ ე თ ლ ი ს ქ . # 9 )
და მეორე მხრივ,
(შემდგომში „მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი
სახით,
(რეკვიზიტები)
სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე,
N SPA
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად
აფორმებენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას. CPV კლასიფიკატორის კოდი 55500000
1. ხელშეკრულების საგანი
უმწეოთა უფასო სასადილოს მომსახურება (შემდგომში „მომსახურება“), ტექნიკური პირობებისა და
ფასების ცხრილის შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება
2.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს

ლარს.

3. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
3.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ
ვალუტაში.
3.2.
მიმწოდებელთან
ანგარიშსწორება
განხორციელდება
მხარეთა
მიერ
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული მომსახურების ან მისი ნაწილის მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების
აქტის საფუძველზე.
3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ
ხელმოწერიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.
4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი
4.1. მომსახურება ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი
წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
4.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმომწერი პირია
.
5. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა
5.1. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება მისამართზე ქ. ბაღდათი, რუსთაველის ქ.#15, 2017 წლის 31
დეკემბრის ჩათვლით.
6. მხარეთა უფლება–მოვალეობები
6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
6.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
6.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
6.4. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს მომსახურება სათანადო ხარისხით.

7. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს
კონტროლი (ინსპექტირება), რომლის მიზანია მომსახურების შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს
დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების
ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით.
8.2.
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული ვალდებულების ნაწილის
შეუსრულებლობის
შემთხვევაში პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულებების შეუსრულებელი ნაწილის 0,3%-ს.
8.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების
ჯამური ღირებულების 5
პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და
მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს
ანაზღაურება.
8.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი
ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
9.2. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება
ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე
მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ.
9.4 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის
ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3 პუნქტით გათვალისწინებულ
გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ
9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
10. 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.
11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის 2017 წლის 1 თებერვლიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით.
12. მხარეთა რეკვიზიტები:
შემსყიდველი
ს.ს.ი.პ. „ბაღდათის მუნიციპალიტეტი“

მიმწოდებელი
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რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
მომსახურე ბანკის დასახელება:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
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ფასების ცხრილი
მოსაწოდებელი მომსახურების
დახასიათება

1

2
ორშაბათი
1. ქათმის ჩახოხბილი
2. მაკარონის(ვერმიშელის) ფაფა
რძით
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4. პური
სამშაბთი
1. წვნიანი ხორცის გუფთებით
2. ჰერკულესის ფაფა რძით
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4. პური
ოთხშაბთი
1. წვნიანი ლობიო
2. მაკარონი(ვერმიშელი) ყველით
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4. პური
ხუთშაბთი
1. თევზი კარტოფილის პიურით
2. მაკარონის(ვერმიშელის) ფაფა
რძით
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4. პური
პარასკევი
1. წვნიანი ვერმიშელით
2. ბრინჯის ტკბილი ფლავი
ქიშმიშით
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4. პური
შაბათი
1. კატლეტი კარტოფილის პიურით
2. წიწიბურა ზეთით
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4. პური
კვირა
1. წვნიანი ხორცის გუფთებით
2. ჰერკულესის ფაფა რძით
3. ხილის კომპოტი (ცოცხალი).
4. პური

დღ
ერთი კაცზე
სულ
ღირებუ
ეთა ღირებულება რაოდენობა
ლება
რაოდენ
3*4*5
ობა
3

4

6

5

47 კაცი

სულ
სადღესასწაულო სადილი 8 დღე,

ღირებულება

ლარი

სააღდგომო სასაჩუქრე პაკეტი 47 ცალი, ღირებულება

ლარი

საახალწლო სასაჩუქრე პაკეტი 47 ცალი, ღირებულება

ლარი

სულ მომსახურების ღირებულება

პრეტენდენტი

ლარი.

მიწოდების
ვადები და
ადგილი

7
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