qedis municipaliteti

kartrijebis Sesyidvis
gamartivebuli eleqtronuli tenderi

სატენდერო დოკუმენტაცია

2017 weli

daba qeda

. informacia tenderSi monawileTaTvis
saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi Sesyidvis procedurebi
xorcieldeba saqarTvelos kanonis `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~, da `gamartivebuli
eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis wesis damtkicebis
Sesaxeb~ saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis #9
brZanebis Sesabamisad. ix. http://procurement.gov.ge/.

2
2.1
#

Sesyidvis obieqti:
M dasaxeleba

1

კარტრიჯი 283 A

2

კარტრიჯი 12A

3

კარტრიჯი 285A

4

კარტრიჯი 435A

5

კარტრიჯი 436A

6

კარტრიჯი 725/712

7

კარტრიჯი 728

8

კარტრიჯი 737

9

კარტრიჯი fx10
კარტრიჯი-122

10

(ფერადი)

11

კარტრიჯი-122 (შავი)
კარტრიჯი-511

12

(ფერადი)

13

კარტრიჯი-512 (შავი)

14

კარტრიჯის სითხე

ტექნიკური davaleba.

kartrijebis Sesyidva.
ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის

zomis
erT.

raodenoba

cali

3

cali

16

cali

22

cali

17

cali

3

cali

37

cali

110

cali

20

cali

21

ფერადი პრინტერისათვის

cali

17

ფერადი პრინტერისათვის

cali

10

ფერადი პრინტერისათვის

cali

10

ფერადი პრინტერისათვის

cali

10

შეკვრა

1

არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)
(ბეჭდვის რესურსი ერთი კარტრიჯისათვის
არანაკლებ 1500 გვერდი, A4 ფორმატი)

(ფერადი პრინტერისათვის EPSON L800, 6
ცალი ფერი)

2.2 მიწოდების ვადები, პირობები და ადგილი:
2.2.1 მიწოდება ხორციელდება. ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 კალენდარული
დღის განმავლობაში. xelSekrulebis dadebidan 2017 წლის 31 დეკემბრამდე.
2.2.2 მიწოდების ადგილი დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ. #3 ქედის მუნიციპალიტეტი
2.2.3 შემოთავაზებული კარტრიჯები უნდა შეესაბამებოდეს საბეჭდი მოწყობილობის მწარმოებლისგან
მოცემულ პარამეტრებს ( ლაზერულ კარტრიჯზე ბეჭვდის რესურსი არანაკლებ 1500 გვერდი). არ უნდა
იყოს მეორადი და გადამუშავებული, უნდა იყოს დამზადებული ქარხნული წესით ქარხნული
შეფუთვით, ყუთზე დატანილი გაყალბებისგან დამცავი ნიშნებით.
2.2.4 ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით
(სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით) შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის
განმავლობაში შეცვალოს საქონელი ახლით. საქონლის მიწოდების განხორციელებისას მიმწოდებლის
მიერ მიყენებულ ზიანზე მთლიანად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
2,4 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის
მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის
სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესაძლებელია დასაბუთდეს
შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ მწარმოებელთან/მიმწოდებელთან
გაფრომებული ხელშეკრულებით ან ანგარიშ-ფაქტურით (ინვოისით). წარმოდგენილი დოკუმენტები
უნდა ადასტურებდეს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.
3.3 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
* rekvizitebi danarTi #1-is mixedviT;
* fasebis cxrili danarTi #2-ის mixedviT.
შენიშვნა: სისტემაში ატვირთული დოკუმენტები ხელმოწერილი უნდა იყოს ხელმძღვანელის ან
პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ შესაბამისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი
დოკუმენტის თანდართვით

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
ხელშეკრულება #N
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
პროექტს, რომელis პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის
სატენდერო წინადადების შესაბამისად,
d. qeda
2017 წელი
municipaliteti (შემდგომში ,,შემსყიდველი”) warmodgenili
gamgeblis daviT dumbaZis სახით და მეორეს მხრივ, ---------------------------- (შემდგომში
,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი ------------------------ სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და
მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელქტრონული ტენდერის
ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას
შემდეგზე:
ერთის

მხრივ

qedis

1. xelSekrulebis sagani da klasifikatoris kodi
1.1. kartrijebis Sesyidva.
1.2 klasifikatoris kodi – 30100000
2. xelSekrulebis Rirebuleba, angariSsworebis forma da wesi.
2.1. SesaZeni saqonlis saerTo Rirebuleba Seadgens

---------------------------- lars.

2.2. mxareebs Soris angariSsworeba warmoebs unaRdo angariSsworebiT.
2.3. Tanxis gadaxda iwarmoebs angariSfaqturis (sasaqonlo zeddebulis) warmodgenis
Semdeg.
3. saqonlis miwodebis pirobebi
3.1 mimwodeblis mier saqonlis miwodeba xorcieldeba ------------------------------3.2. miwodebis adgili; daba qeda. m. kostavas q. #3, qedis municipaliteti;
4. mxareTa ufleba-movaleobani.
4.1 `Semsyidveli” valdebulia:
4.1.1 uzrunvelyos misTvis gadacemuli saqonlis Sesabamisi anazRaurebis gadaxda
mimwodeblisaTvis winamdebare xelSekrulebis pirobaTa sruli dacviT.
4.2 `Semsyidveli” uflebamosilia:
4.2.1. `mimwodeblisgan” moiTxovos uflebrivad da nivTobrivad unaklo saqonlis
xelSekrulebiT dadgenili odenobiTa da vadaSi miReba.
4.2.2. `mimwodeblis” mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobaTa Seusruleblobis
SemTxvevaSi Sewyvitos xelSekruleba.
4.2.3. TviT an mowveuli eqspertebis meSveobiT, daubrkolebliv ganaxorcielos
`mimwodeblis” mier gadacemuli saqonlis xarisxis Semowmeba.
4.2.4. `mimwodeblisgan” moiTxovos saqonlis gadacemis Sesaxeb miReba-Cabarebis aqtis
gaformeba.
4.3. `mimwodebeli” valdebulia:
4.3.1. xelSekrulebiT dadgenil vadaSi xelSekrulebiT dadgenili odenobiTa da
RirebulebiT miawodos uflebrivad da nivTobrivad unaklo saqoneli.
4.3.2. sakuTari xarjebiT uzrunvelyos Semsyidvelis mier gamovlenili saqonlis
mdgomareobasTan dakavSirebuli yvela naklis aRmofxvra.
4.3.3.
saqonlis
miwodebasTan
dakavSirebiT
moTxovnis
SemTxvevaSi
warudginos
`Semsyidvels” miwodebuli saqonlis Sesaxeb Sesabamisi pirveladi dokumentaciis aslebi
da angariSi, romlis Semdegac formdeba miReba-Cabarebis aqtiT.
4.3.4.
dauyovnebliv
acnobos
`Semsyidvels”
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
valdebulebebis Sesrulebis SeuZleblobisa an/da xelisSemSlel dabrkolebaTa Sesaxeb.
4.3.5. xelSekrulebis Sesrulebis periodSi subkontraqtebis dadebis aucileblobis
warmoSobis SemTxvevaSi, werilobiT acnobos `Semsyidvels” Sesabamisi Tanxmobis
misaRebad.
4.4. `mimwodebeli” uflebamosilia:
4.4.1. `Semsyidvelisgan” moiTxovos am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis
srulad da droulad Sesruleba.
5. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
5.1. Semsyidvels an mis warmomadgenels ufleba aqvT xelSekrulebis Sesrulebis nebismier
etapze
ganaxorcielos
kontroli
mimwodeblis
mier
nakisri
valdebulebebis
Sesrulebaze.
5.2.
xelSekrulebis
kontrols
axorcielebs
Semsyidvelis
mier
gamoyofili
warmomadgeneli an specialuri inspeqtirebis jgufi.
5.3. inspeqtireba ganxorcieldeba periodulad, warmoqmnili saWiroebidan gamomdinare.
5.4. `mimwodebeli~ valdebulia saqonlis miwodebis ganxorcielebis dros inspeqtirebis
jgufs Semowmebis procesSi aRmouCinos xelSewyoba, ar Seuqmnas xelisSemSleli pirobebi
da warudginos proeqtTan dakavSirebiT nebismieri saxis informacia da dokumentebi.
6. uflebebis gadacema
6.1. mimwodebels ar aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad an
nawilobriv gadasces mesame pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli uflebamovaleobani.

7. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
7.1. Sesyidvis obieqti an misi nawili (etapi) CaiTvleba miRebulad mxolod miRebaCabarebis aqtis gaformebis Semdeg.
7.2. Semsyidvelis mxridan saqonlis miReba-Cabarebaze pasuxismgebel pirs warmoadgens
qedis nunicipalitetis ------------------------------------------------------------------.
7.3. saqonlis (an misi nawilis) miRebis an/da saboloo Semowmebis Sedegad gamovlenili
defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli.
7.4. saqonlis raodenobis an wundebis mizezis Sesaxeb Semsyidveli dauyovnebliv
atyobinebs mimwodebels werilobiT.
8. fasebi
8.1. xelSekrulebiT RirebulebiTi parametrebis Secvla xelSekrulebis moqmedebis
periodSi dasaSvebia mxareTa mier werilobiTi SeTanxmebis safuZvelze.
9. Setyobineba
9.1. nebismieri Setyobineba, mxaris mier xelSekrulebis Sesabamisad, gaegzavneba meore
mxares werilobiTi saxiT, xelSekrulebaSi miTiTebul meore mxaris misamarTze.
9.2. Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
10. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
10.1. xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareTa winaSe warmoSobili dabrkolebis gamo
nakisri valdebulebebis ver an arajerovnad Seusruleblobis safrTxis Sesaxeb, mxare
valdebulia werilobiT acnobos meore mxares Seferxebis faqtis, misi SesaZlo
xabgrZlivobis da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. xolo Setyobinebis mimRebi mxare ki aseve
dauyovnebliv acnobebs Tavis gadawyvetilebas aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT.
10.2. im SemTxvevaSi Tuki xelSekrulebis pirobebis Seferxebis gamo mxareebi
SeTanmxdebianxelSekrulebis moqmedebis vadis gagrZelebaze, es gadawyvetileba unda
gaformdesxelSekrulebaSi cvlilebebis Setanis gziT.
11. fors-maJoruli situacia
11.1. mxareebi Tavisufldebian pasuxismgeblobisgan dakisrebul movaleobaTa nawilobriv
an srulad SeusruleblobisaTvis dauZleveli Zalis zemoqmedebiT gamowveuli
garemoebebis SemTxvevaSi.
11.2. fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi mxarem, romlisTvisac SeuZlebeli
xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba dauyovnebliv werilobiT unda acnobos meore
mxares amis Sesaxeb.
11.3 mxare ar Tavisufldeba pasuxismgeblobidan, Tu ki fors-maJoruli garemoebis
dadgoma gamowveulia misi braliT, an nakisr valdebulebaTa Sesruleba SesaZlebeli iyo
aseT garemoebaTa dadgomamdec gonivrul vadebSi.
12. davebi da maTi gadawyvetis wesi
12.1. mxareTa Soris wamoWrili davebi gadawydeba urTierTmolaparakebis gziT. Tu sadao
sakiTxebze molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi mxareebi ver
SeZleben SeTanxmebas, dava gadawydeba sasamarTlo wesiT.
13. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
13.1 xelSekrulebiTa da damtkicebuli vadebis darRvevisaTvis mxareebi jarimis saxiT
gadaixdian saxelSekrulebo Rirebulebis 0,1 procents, yovel gadacilebul dReze.
13.2. sajarimo Tanxis gadaxda unda moxdes valdebulebis Seusruleblobis momentidan
erTi Tvis vadaSi.
13.3. sajarimo Tanxis gadaxda ar aTavisuflebs mxareebs nakisri valdebulebebis
Sesrulebisgan.

14. xelSekrulebis moqmedebis Sewyveta
14.1. xelSemkvreli mxaris mier nakisr valdebulebaTa Seusruleblobis gamo meore mxare,
uflebamosilia calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis sruli an calkeuli pirobebis
moqmedeba.
14.2. 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.
14.3. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta, ar aTavisuflebs mxareebs
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
15. sxva pirobebi
Semsyidveli:
---------------------

mimwodebeli:
-------------------------

4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაციისა და
განმარტებები მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი
მიმართვის შემთხვევაში, ან ტელეფონით. მისამართი: d.qeda, m. kostavas ქუჩა #3, Qსაკონტაქტო
პირი: givi devaZe t-599851300

დანართი #1
1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
მომსახურე ბანკი
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

danarTi #2
ფასების ცხრილი
warmoSobis
qveyana
კომპანია,
მოდელი

zomis
erT.

raodenoba

კარტრიჯი 283 A

cali

3

კარტრიჯი 12A

cali

16

3

კარტრიჯი 285A

cali

22

4

კარტრიჯი 435A

cali

17

5

კარტრიჯი 436A

cali

3

cali

37

#

1
2

M dasaxeleba

teqnikuri
maxasiaTeblebi

კარტრიჯი 725/712
6

7

კარტრიჯი 728

cali

110

8

კარტრიჯი 737

cali

20

9

კარტრიჯი fx10

cali

21

cali

17

cali

10

cali

10

კარტრიჯი-122
10

(ფერადი)

11

კარტრიჯი-122 (შავი)
კარტრიჯი-511

12

(ფერადი)

13

კარტრიჯი-512 (შავი)

cali

10

14

კარტრიჯის სითხე

შეკვრა

1

ჯამი

erTeulis
fasi
(lari)

sul
Tanxa
(lari)

