a.a.i.p. qalaq zugdidis municipalitetis `keTilmowyobis centri~

satendero dokumentacia

gamartivebuli eleqtronuli tenderiT sxvadasxva saxis
gasanaTebeli mowyobilobebisa da eleqtronaTurebis
Sesyidvaze

winamdebare satendero dokumentacia Sedgenilia `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~
saqarTvelos kanonis 121
muxlis da “ gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis
wesis damtkicebis Sesaxeb~ saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7
aprilis
#9 brZanebis safuZvelze

zugdidi, 2017 weli

s a r C e v i

1. Sesasyidi saqonlis dasaxeleba, teqnikuri aRweriloba da raodenoba da

miwodebis pirobebi
2. satendero komisiis im wevris vinaoba da sakontaqto informacia,

romelsac ufleba aqvs gasces informacia da ganmartebebi Sesyidvis
procedurebis Sesaxeb
3. saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti
4. danarTi #1, fasebis cxrilis forma
5. danarTi #2, informacia rekvizitebis Sesaxeb
6. danarTi #3, sagarantio pirobebi

1. Sesasyidi saqonlis dasaxeleba, teqnikuri aRweriloba, raodenoba da miwodebis
pirobebi
#

საქონლის დასახელება

1
2
3
4
5

ნათურა 400 ვატ. ე40 სოდიუმი

6
7
8
9

ნათურა 250 ვატ. ე40 სოდიუმი
ნათურა 150ვატ. ე40 სოდიუმი
ნათურა 70 ვატ. ე27 სოდიუმი
ლედი ნათურა 24 ვტ

განზომილების
ერთეული
ცალი
ცალი
ცალი
ცალი
ცალი

საგარანტიო
პერიოდი
6 თვე
6 თვე
6 თვე
6 თვე
6 თვე

რაოდენობა
100
600
600
600
200

ნათურა 70 ვტQ Q 12
minaTebis naTura 400 vt

ცალი
ცალი
ცალი
ცალი

6
6
6
6

თვე
თვე
თვე
თვე

200
300
200
10

10

minaTebis naTura 150 vt

ცალი

6 თვე

30

11

დროსელი 400 ვატი ევრო
სტანდარტი
დროსელი 250 ვატ ევრო
სტანდარტი
დროსელი 150ვატ
ევრო სტანდარტი
დროსელი 70ვატ

ცალი

6 თვე

50

ცალი

6 თვე

100

ცალი

6 თვე

100

6 თვე
6 თვე

100

იგნეტორი

ცალი
ცალი

700

16

ლედი ნათურა 30 ვტ

ცალი

6 თვე

60

17

ლედი ნათურა 60 ვტ

ცალი

6 თვე

60

18

დროსელი 30 ვტ

ცალი

6 თვე

100

19

დროსელი 60 ვტ

ცალი

6 თვე

50

20

მინათების პროჟექტორი 50 ვტ

ცალი

6 თვე

20

12
13
14
15

ლედი ნათურა 12 ვტ
ნათურა 150 ვტQ Q 12

მიწოდების
ვადები

ხელშეკრულების
გაფორმებიდან
2017 წლის 31
დეკემბრამდე,
მოთხოვნიდან 4
სამუშაო დღის
განმავლობაში

1.1. პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ ტექნიკურ
და ხარისხობრივ მახასიათებლებს:
- მოწოდებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული წარმოების, უდეფექტო,
მისაწოდებელი საქონლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, გარე
განათებისათვის შესაბამისი ხარისხით და გამძლეობით, წყალგამძლე.
-

თუ გამოვლენილი იქნება წუნი დეფექტი, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით
უზრუნველყოს აღნიშნული წუნის, დეფექტური საქონლის ახლით შეცვლა (გამოვლენიდან 5
(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში).

-

მოწოდებულ საქონელზე საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 6 (ექვსი) თვეს,
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან.

1.2. პრეტენდენტმა
დოკუმენტები:

უნდა

წარმოადგინოს

შემდეგი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

1.8.1. ფასების ცხრილი დანართი N1-ის შესაბამისად.
1.8.2. რეკვიზიტები დანართი N2-ის შესაბამისად.
1.8.3. საგარანტიო პირობები, დანართი N3-ის შესაბამისად.
- პუნქტით გათვალისწინებული ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია წარმოადგენს
პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო
შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, პრეტენდენტის მიერ სატენდერო
წინადადების შეთავაზებისას.

1.3. 1.2

1.4. პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
1.5. შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ პრეტენდენტთა სატენდერო წინადადების

წარდგენის

ალტერნატიული წესი არ განიხილება.
1.6. ელექტრონულ

ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილ უნდა
იქნას ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად
დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე, უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და
ბეჭედდასმული. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში
მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.7. სატენდერო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან
დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის
გათვალისწინებით.
1.8. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული ყველაზე
დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში
მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს შემოთავაზებული საქონლის
ნიმუში (ქ.ზუგდიდი, რუსთაველის ქ. #87).
1.9. ანგარიშსწორების პირობები:

1.8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, თანხის
გადარიცხვის ფორმით.
1.8.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი მიღება- ჩაბარების აქტის და
საგადასახადო
ანგარიშფაქტურის (ან კანონმდებლობით დაშვებული სხვა დოკუმენტის)
წარდგენიდან 10
(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
1.10. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მიღებას ახორციელებენ შემსყიდველისა და
მიმწოდებლის
სამუშაოს

მიერ

საამისოდ

უფლებამოსილი

წარმომადგენლები,

რომლებიც

მიღების შედეგების მიხედვით აფორმებენ მიღება - ჩაბარების აქტს.
1.11. პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ძალაშია “გამარტივებულიელექტრონული

ტენდერისა
და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცებისშესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვებისსააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2
მუხლის
პირველი
დადგომამდე.
1.11.

პუნქტის„ჟ“,

„რ“

ან

„ტ“

ქვეპუნქტებით

წინასწარ გადახდის მექანიზმი არ გამოიყენება.

გათვალისწინებულიეტაპის

სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად მოთხოვნილი ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის
წარმოუდგენლობის
შემთხვევაში შესაძლოა
მოხდეს
ტენდერში
მონაწილე
პრეტენდენტის
დისკვალიფიკაცია.
1.12.

შენიშვნა

(1):პრეტენდენტი აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობით ავტომატურად ადასტურებს, რომ

მისთვის ცნობილია
მონაწილეთათვის.

შენიშვნა

(2):

სატენდერო

დოკუმენტაცია

და

ინსტრუქცია

ტენდერში

შესაძლებელია პრეტენდენტს სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესახებ და
ასევე, გამარჯვების შემთხვევაში საჭირო შეტყობინებები (სათანადოდ
უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი) გაეგზავნოს ელექტრონული ფოსტის
საშუალებით.

შესყიდვის ობექტის მიწოდების ადგილი და ვადები:
- საქონლის მიწოდების ადგილია ზუგდიდი, goris ქ.#17.
- საქონლის მიწოდება უნდა მოხდეს შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, 4 (ოთხი)
სამუშაო დღის ვადაში.
1.14. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია არ გამოიყენება.

1.13.

1.15.

2.

იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული
პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით
დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა უნდა
დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა. აღნიშნულის თაობაზე პრეტენდენტი
ვალდებულია, მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდებასთან
დაკავშირებით
პრეტენდენტის
მიერ
გაფორმებული
ხელშეკრულებით, ანგარიშფაქტურით (ინვოისით), რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის
მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
შესაძლებლობას.

სატენდერო კომისიის წევრის იმ პირის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია,
რომელსაც უფლება აქვს გასცეს ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვის
პროცედურების შ ე ს ა ხ ე ბ

2.1. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი
პირისაგან: დავით ჩილაჩავა - სატენდერო კომისიის წევრი, მისამართზე: ქ.
ზუგდიდი,
რუსთაველის
ქ.№87.
საკონტაქტო-ტელეფონი:+995-599-01-57-01.

3. xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb #

(proeqti)
q. zugdidi

“ ----“ “-------------“2017 weli.

erTis mxriv, a.a.i.p qalaq zugdidis municipalitetis `keTilmowyobis centri~
(SemdgomSi ,,Semsyidveli”), misi uflebamosili warmomadgenlis, direqtoris
mamuka cimintias saxiT da meores mxriv, ......................... (SemdgomSi ,,mimwodebeli~),
misi uflebamosili warmomadgenlis, direqtoris ...................... saxiT, saqarTvelos
kanonis
,,saxelmwifo
Sesyidvebis
Sesaxeb,~
,,gamartivebuli
Sesyidvis,
gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis
wesis
Sesaxeb”
da
,,mimwodeblis”
satendero
winadadebis
safuZvelze,
ganxorcielebuli gamartivebuli eleqtronuli tenderis (SPA............. ) farglebSi
vdebT winamdebare xelSekrulebas Semdegze:

1. xelSekrulebis sagani

1.1

xelSekrulebis sagania zugdidis municipalitetis a.a.i.p. ,,keTilmowyobis
centri”-s biujetis saxsrebiT, Semsyidvelis mier mimwodeblisagan
sxvadasxva saxis gasanaTebeli mowyobilobebi da eleqtronaTurebis Sesyidva,
winamdebare
xelSekrulebiT
da
satedero
dokumentaciiT
gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad.

2. Sesyidvis obieqti

2.1

xelSekrulebis
danarTSi,

obieqtis

romelic

aRwera

warmoadgens

mocemulia

fasebis

winamdebare

cxrilSi

xelSekrulebis

ganuyofel nawils.

3. xelSekrulebis Rirebuleba

3.1

Sesyidvis obieqtis mTliani saxelSekrulebo Tanxa, saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenili gadasaxadebis CaTvliT Seadgens ... (....)
lars.

4. Sesyidvis obieqtis xarisxi da garantia

4.1

4.2

mimwodebeli iZleva garantias, rom miwodebuli Sesyidvis obieqti misi
eqsploataciis
normebis
da
satendero
sagarantio
pirobebis
gaTvaliswinebiT ar gamoavlens defeqtebs.
Sesyidvis obieqtis xarisxi unda Seesabamodes arsebul standartebs.

5. Sesyidvis obieqtis miwodebis pirobebi

5.1

5.2

5.3

Sesyidvis
obieqtis
miwodeba
mimwodebelis
mier
ganxorcieldeba
xelSekrulebis xelmoweris momentidan etapobrivad 2017 wlis 31
dekembramde, erTeulis moTxovnidan 4 samuSao dRis vadaSi.
xelSekrulebis
Tanaxmad
Sesyidvis
obieqtis
miwodebis
punqtad
gansazRvrulia Semsyidvelis ofisi, mdebare misamarTze: q. zugdidi,
rusTvelis q. #90.
Sesyidvis obieqtis miwodebis paralelurad, mimwodebeli valdebulia
uzrunvelyos
Tanmxlebi
dokumentaciis
wardgena
SemsyidvelisTvis
(sagadasaxado angariS-faqtura an kanonmdeblobiT daSvebuli sxva
dokumenti).

6. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi

6.1
6.2

6.3

Sesyidvis obieqti CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis aqtis
gaformebis Semdeg.
xelSekrulebis
obieqtis
miRebas
axorcielebs
Semsyidvelisa
da
mimwodeblis mier saamisod uflebamosili warmomadgenlebi, romlebic
Sesyidvis obieqtis miRebis Sedegebis mixedviT aformeben miReba-Cabarebis
aqts.
miReba-Cabareba moxdeba Semsyidvelis ofisSi, zemoaRniSnul misamarTze.

7. angariSsworebis forma da wesi

7.1
7.2

7.3

angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba unaRdo agariSsworebiT,
mimwodeblis angariSze Tanxis gadaricxvis gziT.
angariSsworebas Semsyidveli ganaxorcielebs faqtobrivad miRebuli
Sesyidvis
obieqtis
raodenobis
gaTvaliswinebiT
Sesabamisi
dokumentaciisa da miReba-Cabarebis aqtis wardgenidan 10 (aTi) samuSao
dRis ganmavlobaSi.
winaswar gadaxdis wesi ar gamoiyeneba.

8. mxareTa ufleba-movaleobani

8.1

Semsyidveli valdebulia:

8.1.1

8.1.2

uzrunvelyos
misTvis
gadacemuli
Sesyidvis
obieqtis
Sesabamisi
anazRaurebis gadaxda
mimwodeblisaTvis winamdebare xelSekrulebis
pirobaTa sruli dacviT;
Sesyidvis obieqtis miwodebisTanave, gaaformos miReba-Cabarebis aqti.

8.2

Semsyidveli uflebamosilia:

8.2.1

mimwodeblisgan moiTxovos uflebrivad da nivTobrivad unaklo obieqtis,
xelSekrulebiT dadgenili odenobiTa da vadaSi miReba;

8.2.2
8.2.3
8.2.4

mimwodeblis
mier
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul
pirobaTa
Seusruleblobis SemTxvevaSi Sewyvitos xelSekruleba;
TviT an mowveuli eqspertebis meSveobiT, daubrkolebliv ganaxorcielos
mimwodeblis mier gadacemuli Sesyidvis obieqtis xarisxis Semowmeba;
mimwodeblisgan
moiTxovos
Sesyidvis
obieqtis
gadacemis
Sesaxeb
dadgenili formis miReba-Cabarebis aqtis gaformeba.

8.3

mimwodebeli valdebulia:

8.3.1

xelSekrulebiT dadgenil vadaSi xelSekrulebiT dadgenili odenobiTa
da RirebulebiT miawodos uflebrivad da nivTobrivad unaklo Sesyidvis
obieqti;
xelSekrulebis moqmedebis periodSi Semsyidvels warudginos Sesyidvis
obieqtTan dakavSirebiT nebismieri saxis informacia da dokumentebi;
sakuTari xarjebiT
uzrunvelyos Semsyidvelis mier gamovlenili
Sesyidvis obieqtis mdgomareobasTan dakavSirebuli yvela naklis
aRmofxvra;
Sesyidvis obieqtis miwodebasTan dakavSirebiT moTxovnis SemTxvevaSi
warudginos
Semsyidvels
miwodebuli
Sesyidvis
obieqtis
Sesaxeb
Sesabamisi pirveladi dokumentaciis aslebi da angariSi, romlis Semdegac
formdeba dadgenili formis miReba-Cabarebis aqtiT;
dauyovnebliv acnobos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
valdebulebebis
Sesrulebis
SeuZleblobisa
an/da
xelisSemSlel
dabrkolebaTa Sesaxeb;
xelSekrulebis
Sesrulebis
periodSi
subkontraqtebis
dadebis
aucileblobis warmoSobis SemTxvevaSi, werilobiT acnobos Semsyidvels
Sesabamisi Tanxmobis misaRebad.

8.3.2
8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.4

mimwodebeli uflebamosilia:

8.4.1

Semsyidvelisgan
moiTxovos
am
xelSekrulebiT
valdebulebebis srulad da droulad Sesruleba.

gaTvaliswinebuli

9. uflebebis gadacema

9.1

mimwidebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe
mTlianad
an
nawilobriv
gadasces
mesame
pirs
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli ufleba-movaleobani.

10. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba

10.1

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

11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana

11.1
11.2

11.3

xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad
Secvalos xelSekrulebis pirobebi.
Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba
xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis
iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos
meore mxares
Sesabamisi informacia. amave dros Semsyidveli ar aris valdebuli
warudginos
mimwodebels
raime
mtkicebulebani
im
garemoebebTan
dakavSirebiT, romlebis gamoc warmoiSva xelSekrulebis pirobebis
Secvlis aucilebloba.
xelSekrulebis
pirobebis
nebismieri
cvlileba
unda
gaformdes
xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis
ganuyofel nawilad.

12. Setyobineba

12.1

12.2

nebismieri
Setyobineba,
mxaris
mier
xelSekrulebis
Sesabamisad,
gaegzavneba meore mxares werilobiTi saxiT, xelSekrulebaSi miTiTebul
meore mxaris misamarTze.
Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an
Setyobinebis ZalaSi Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am
TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.

13. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba

13.1

13.2

xelSekrulebis Serulebis procesSi mxareTa winaSe warmoSobili
dabrkolebis
gamo
nakisri
valdebulebebis
ver
an arajerovnad
Seusruleblobis safrTxis Sesaxeb, mxare valdebulia
werilobiT
acnobos meore mxares Seferxebis faqtis, misi SesaZlo xangZlivobis da
gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. xolo Setyobinebis mimRebi mxare ki aseve
dauyovnebliv acnobebs Tavis gadawyvetilebas aRniSnul garemoebebTan
dakavSirebiT.
im SemTxvevaSi Tuki xelSekrulebis pirobebis Seferxebis gamo mxareebi
SeTanmxdebian
xelSekrulebis
moqmedebis
vadis
gagrZelebaze,
es
gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebebis Setanis
gziT.

14. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba

14.1

14.2
14.3

xelSekrulebiT damtkicebuli vadebis darRvevisaTvis mxareebi jarimis
saxiT
gadaixdian
saxelSekrulebo
Rirebulebis
0,1
%-s,
yovel
gadacilebul dReze.
sajarimo Tanxis gadaxda unda moxdes valdebulebis Seusruleblobis
momentidan erTi Tvis vadaSi.
sajarimo
Tanxis
gadaxda
ar
aTavisuflebs
mxareebs
nakisri
valdebulebebis Sesrulebisagan.

15. xelSekrulebis moqmedebis Sewyveta

15.1

xeliSemkvreli mxaris mier nakisr valdebulebaTa Seusruleblobis gamo
meore mxare, uflebamosilia calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis
sruli an calkeuli pirobebis moqmedeba.

15.2

15.3
15.4

xelSekrulebis
Sewyvetis
Sesaxeb
mxares
ecnobeba
werilobiT
xelSekrulebis (an misi nawilis) Sewyvetamde 2 (ori) kviriT adre mainc,
amasTan, unda mieTiTos miRebuli gadawyvetilebis safuZveli da misi
amoqmedebis TariRi.
xelSekrulebis
calkeuli
pirobebis
moqmedebis
Sewyveta,
ar
aTavisuflebs mxareebs danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
mxareTa Soris gaformebuli saboloo miReba-Cabarebis aqti warmoadgens
xelSekrulebis moqmedebis Sewyvetis safuZvels.

16. fors-maJori
16.1

16.2

16.3

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.
Tu
saxelSekrulebo
valdebulebebis
mTliani
an
nawilobrivi
Seusruleblobis pirobebi gagrZeldeba sam Tveze met xans, mxareebs
ufleba aqvT Sewyviton xelSekrulebis moqmedeba, kompesaciis uflebis
moTxovnis gareSe.
mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoruli garemoeba dauyonebliv acnobebs
amis Sesaxeb meore mxares.

17. davebis gadawyvetis wesi
17.1

17.2

xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an azrTa
sxvadasxvaoba SesaZlebelia gadawyvetil iqnas orive mxaris erToblivi
molaparakebis safuZvelze.
SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi mimarTaven sasamarTlos
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

18. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi
18.1

18.2

18.3
18.4

18.5

Semsyidvels an mis warmomadgenels ufleba aqvT xelSekrulebis nebismier
etapze
ganaxorcielos
kontroli
mimwodeblis
mier
nakisri
valdebulebebis Sesrulebaze.
xelSekrulebis kontrols axorcielebs ,,Semsyidvelis” mier brZanebiT
gamoyofili warmomadgenlebi an inspeqtirebis jgufi:-----------------------------------------------------inspeqtireba ganxorcieldeba warmoqmnili saWiroebidan gamomdinare.
Semsyidveli uflebamosilia ganaxorcielos xelSekrulebiT nakisr
valdebulebaTa Sesrulebis, agreTve miRebuli Sesyidvis obieqtis
xarisxis raodenobis, Senaxvis da miwodebis vadebis kontroli.
mimwodebeli valdebulia Sesyidvis obieqtis miwodebis ganxorcielebis
dros inspeqtirebis jgufs Semowmebis proceSi aRmouCinos xelSewyoba, ar
Seuqmnas xeliSemSleli pirobebi da warudginos Sesyidvis obieqtis
miwodebasTan dakavSirebiT nebismieri saxis informacia da dokumentebi.

19. daskvniTi debulebani
19.1
19.2

mxareebi
xelmZRvaneloben
urTierTpativiscemis
principiT
da
TanamSromlobis garRmavebis surviliT.
xelSekrulebis mxareebi valdebulni arian gaufrTxildnen TiToeulis
saxels, saqmian reputacias da Rirsebas.

19.3
19.4

19.5

19.6
19.7

mxareebi valdebulni arian daicvan erToblivi saqmianobis Sedegad
maTTvis cnobili meore mxaris konfidencialuri informacia.
xelSekrulebis mxareebs ara aqvT ufleba gaakeTon gancxadeba, meore
mxaris mier xelSekrulebis ver an ar Sesrulebis, misi Sesrulebisas
darRvevebis Sesaxeb da a.S. Tu winaswar ar moxdeba Sesabamisi sakiTxis
erToblivi Seswavla da Sesabamisi faqtebis dadastureba.
xelSekrulebis
debulebebSi
cvlilebebis
an
damatebebis
Setana
SesaZlebelia mxolod mxareTa Soris SeTanxmebis werilobiTi gaformebis
Sedegad.
xelSekruleba ZalaSi Sedis misi xelmoweris momentidan da moqmedebs 2018
wlis
mde.
winamdebare xelSekruleba Sedgenilia 2 (ori) Tanabaruflebiani Zalis
mqone egzemplarad, 1 (erTi) egzemplari inaxeba SemsyidvelTan, xolo 1
(erTi) egzemplari gadaecema mimwodebels.

20. mxareTa misamarTebi, sabanko rekvizitebi da xelmowerebi

^^`Semsyidveli~°

^^`mimwodebeli~°

danarTi #1

4. fasebis cxrili
(pretendentma unda warmoadginos fasebis cxrili Semdegi formis
Sesabamisad)

#

1

Sesyidvis
obieqtis
dasaxeleba
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mwarmoebeli
firma,

2

ganz
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ileb
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erTe
3
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raoden
i o
o
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ba
i
od
4
5

1

2

3

4

5

6

7

8

პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________
(ხელმომწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

miwodebis
vada
6

erTeul
is
fasi
7

saerTo
Rirebule
ba
8

danarTi #2

5. პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია
შევსების თარიღი:___________

პრეტენდენტის დასახელება____________________________

ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ
პრეტენდენტის (ფიზიკური და იურიდიული
პირის) სახელწოდება/დასახელება და
საიდენტიფიკაციო კოდი (ფიზიკური პირის
შემთხვევაში პირადი ნომერი):
პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური
მისამართი:
მომსახურე ბანკის დასახელება, ბანკის კოდი და
ანგარიშსწორების ანგარიში:
პრეტენდენტის უფლებამოსილი
წარმომადგენელი (სახელი, გვარი, მისამართი,
ოფისის ტელეფონის ნომერი, მობილური, ელ.
ფოსტის მისამართი):

პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________
(ხელმომწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

danarTi #3

6. საგარანტიო პირობები

მიწოდებულ საქონელზე საგარანტიო პერიოდი, მიღება ჩაბარების
აქტის ხელმოწერის მომენტიდან შეადგენს --------- .

პრეტენდენტის ხელმოწერა______________________
(ხელმომწერის თანამდებობა, სახელი, გვარი)

