isnis raionis gamgeoba

skaneris Sesyidvis gamartivebuli eleqtronuli tenderis

satendero dokumentacia

(CPV kodi 30216110; Sesyidvis Rirebuleba 1864 lari, dRg-s gareSe, miwodebis vada
Semsyidvelis moTxovnidan 10 dRis vadaSi).

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 სატენდერო პროცედურების განხორციელების ეტაპზე სუბკონტრაქტორ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული უნდა იქნას პრეტენდენტსა და
სუბკონტრაქტორ(ებ)ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებ(ები)ა.
1.6 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
1.7 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
1,8 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ

სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%‐ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან ითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის
დასაბუთებას, რაზეც პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შესყიდვის ობიექტის
მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებები, ანგარიშფაქტურები
(ინვოისები) ან/და სხვა ისეთი დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ
ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას. ფასწარმოქნნის
დადასტურების წარმოუდგენლობა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა
და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე‐12 მუხლის მე‐ 11–მე‐14 პუნქტებით განსაზღვრული
წესები.

ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები:
დასახელება
1
სტანდარტული ფუნქციები: სკანირება
დამატებითი ფუნქციები: რამოდენიმე ფურცლის მიწოდების
დეტექირება, ფურცლის ზომის ავტომატური დეტექირება,
ფურცლის ორიენტაციის ავტომატური დეტექტირება, ცარიელი
ფურცლის ავტომატური დეტექტირება.
სკანირების რეჟიმები: ფერადი, ნაცრისფერის გრადაცია,
მონოქრომული (ავტომატური დეტექტირება)
სკანერის ტიპი: ADF
ADF - ის ფურცლების მოცულობა: 50 მაქსიმუმ
ADF - ით სკანირების სიჩქარე: არანაკლებ 25 ფურცელი/წუთში
(შავთეთრი 600 dpi და ფერადი 300 dpi გარჩევადობაზე)
ფორმატი: A4, A5, A6, B5, B6 Business Card (ზომის ავტომატური
დეტექტირება) A3, B4 (დამატებითი „კონვერტის“ დახმარებით)
სკანირების ოპტიკური გარჩევადობა: არანაკლებ 600 x 600 dpi
სკანირებული ფაილის ფორმატი: JPEG, PDF, TIFF, MTIFF
ინტერფეისი: არანაკლებ 1x USB 3.0 Hi-Speed პორტი, Wifi
802.11b/g/n
პროგრამული უზრუნველყოფის თავსებადობა:
Windows 10 (32/64bit) / 8(32/64bit) / 7 (32/64bit) / Vista(32/64bit) XP
/(32/64bit) MacOSX და დენის კაბელი.

განზ.
ერთეული
2

რაოდენობა

ცალი

1

3

SeniSvna: გარანტიის მინიმალური ვადაა 1 წელი.
თუ წარმოდგენილი მოწყობილობის დენის წყაროში შესაერთებელი კაბელი ამერიკული
წარმოებისაა, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით შეცვალოს ევროპული წარმოების
ჩამრთველით.
მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში ვალდებულია ტექნიკური წუნის
აღმოჩენის შემთხვევაში საკუთარი ხარჯით მოახდინოს წარმოდგენილი ტექნიკის ტრანსპორტირება
(მისამართი ქ. თბილისი, ნავთლუღის N8/1) მიმართვიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღეში და
შეკეთება გონივრულ ვადაში (არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა). მოწოდებული ტექნიკის ტექნიკური
წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში (მიწოდებიდან 10 დღეში) პრეტენდენტი ვალდებულია შეცვალოს
ახლით. ახალი მოწყობილობის მიწოდება განხორციელდება მისამართზე: ქ. თბილისი, ნავთლუღის
N8/1 მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში.

2.2. მიწოდების ვადa da adgili:
saqonlis miwodeba
2.2.1

unda

ganxorcieldes

Semsyidvelis moTxovnidan

arugvianes 10 dRisa.
2.2.2 miwodebis adgili: q.Tbilisi. navTluRis quCa #8-1.
2.3. angariSsworebis pirobebi:
2.3.1. satendero winadadebaSi saerTo fasi warmodgenili unda iqnas dRg-s gareSe
(imis miuxedavad aris Tu ara pretendenti dRg-s gadamxdelad registrirebuli).
gamarjvebulTan xelSekrulebis dadebisas, xelSekrulebis RirebulebaSi damatebiT
iqneba gaTvaliswinebuliDdRg-s odenoba, Tu xelSekrulebis dadebis momentisaTvis
gamarjvebuli
aris
dRg-s
gadamxdelad
registrirebuli
saqarTvelos
kanonmdeblobis moTxovnaTa Sesabamisad-Tanaxmad `gamartivebuli eleqtronuli
tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis wesis~ me-10 muxlis me-5 punqtisa.
2.3.2. angariSsworeba moxdeba unaRdo anagariSsworebiT larebSi;
2.3.3. angariSsworeba moxdeba miReba-Cabarebis aqtis gaformebidan araugvianes 10 dRis
ganmavlobaSi.
2.3.4. saavanso angariSsworeba ar gamoiyeneba.
2.4 pretendentis mier erTian eleqtronul sistemaSi asatvirTi monacemebi:
2.4.1 rekvizitebi danarTi #2-is mixedviT;
2.4.2. fasebis cxrili danarTi #3-is mixedviT.
SeniSvna:
1. satendero dokumentaciis moTxovnebTan Sesabamisobis dadasturebis mizniT,
ucxouri sawarmos/ucxouri
sawarmos
filialis/warmomadgenlobis
mier
saxelmwifo
Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi warmodgenil ucxo qveyanaSi Sedgenil
dokumentze
xelmowerebi
damowmebul
unda
iyos
notariusis
an
Sesabamisi
sajarosamarTlebrivi uflebamosilebis mqone piris mier, xolo am ukanasknelis xelmowera
legalizebuli an apostiliT damowmebuli;
2. pretendentis mier eleqtronul sistemaSi atvirTuli satendero dokumentacia unda iyos
xelmowerili da beWeddasmuli uflebamosili piris mier.

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb #
q.Tbilisi

--- ---------------------- 2017 w.

erTis mxriv, q. Tbilisis isnis raionis gamgeoba (SemdgomSi `Semsyidveli~)
warmodgenili ---------------------------------------- saxiT da meores mxriv
------------------------------(SemdgomSi `mimwodebeli~)
warmodgenili misi direqtoris ------------------ saxiT,
`saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da mimwodeblis satendero
winadadebis safuZvelze, # -------------- gamartivebuli eleqtronuli tenderis
auqcionis gareSe Catarebis Sedegad deben saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb
xelSekrulebas Semdegze:
1. xelSekrulebaSi gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (SemdgomSi _ `xelSekruleba~) _
Semsyidvelsa da mimwodebels Soris dadebuli winamdebare xelSekruleba,
romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT;
1.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~ - saerTo Tanxa, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma
organizaciam
mimwodeblis
mier
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3 `Semsyidveli~ -organizacia, romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.4 `mimwodebeli~ - piri, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da asrulebs
samuSaos saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ - kalendaruli dRe, kvira, Tve.
2. xelSekrulebis sagani
2.1 xelSekrulebis sagania - skaneris Sesyidva gamartivebuli
tenderis saSualebiT auqcionis gareSe;
2.2. CPV kodi 30216100;

eleqtronuli

3. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba
3.1 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens ----------------- lars;
3.2 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba moicavs mimwodeblis yvela xarjsa da
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil yvela gadasaxads.
4. ანგარიშსწორებis forma da vadebi
4.1 mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba unaRdo angariSsworebis wesiT
erovnul valutaSi;.
4.2 mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba mxareTa mier xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli ---------------- miwodebis Semdeg xelmowerili miReba-Cabarebis
aqtisa da sagadasaxado angariS-faqturis safuZvelze;
4.3
mimwodebelTan
angariSsworeba
ganxorcieldeba
miReba-Cabarebis
aqtze
Semsyidvelis mier xelmoweridan araugvianes 10 dRis ganmavlobaSi.
5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ
Semsyidvelisa da mimwodeblis saamisod
uflebamosili warmomadgenlis xelmoweriT.
5.2. xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze da xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze pasuxismgebel pirebs warmoadgenen:
q.
Tbilisis isnis raionis gamgeobis aparatis TanamSromel(eb)i.

6. saqonlis miwodebis adgili da vada
6.1. ------------------------------- ganxorcieldeba ----------------------------- misamarTi;
6.2. ---------------------------- ganxorcieldeba xelSekrulebis gaformebidan 2017 wlis -----7. mxareTa ufleba-movaleobebi
7.1 Semsyidveli uflebamosilia nebismier dros ganaxorcielos mimwodeblis mier
nakisri valdebulebebis Sesrulebisa da xarisxis inspeqtireba;
7.2. Semsyidveli valdebulia uzrunvelyos miwodebuli saqonlis Rirebulebis
anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi;
7.3. mimwodebeli uflebamosilia mosTxovos Semsyidvels miwodebuli saqonlis
Rirebulebis anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi;
7.4. mimwodebeli valdebulia miawodos saqoneli saTanado xarisxiT.
8. pirgasamtexlo ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობisaTvis
8.1. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadis gadacilebis
SemTxvevaSi mxares daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze
saxelSekrulebo Rirebulebis 0.2%-is odenobiT;
8.2. im SemTxvevaSi, Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs
xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 10%-s, Semsyidveli itovebs uflebas
Sewyvitos xelSekruleba da mosTxovos mimwodebels xelSekrulebis Sewyvetis
momentisaTvis gadasaxdeli pirgasamtexlos anazRaureba;
8.3. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mxares ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana da xelSekrulebis Sewyveta
9.1.
xelSekrulebaSi
nebismieri
cvlilebis
Setana
SesaZlebelia
mxolod
werilobiTi formiT, mxareTa SeTanxmebis safuZvelze;
9.2.
xelSekrulebis pirobebis, maT Soris fasis Secvla dauSvebelia, Tu am
cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis jamuri Rirebuleba an uaresdeba
xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis
pirobebis gadasinjva xdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT;
9.3.
xelSekrulebis
erT-erTi
mxaris
mier
xelSekrulebis
pirobebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi, meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos
gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb;
9.4. mxare valdebulia aranakleb 5 dRiT adre werilobiT an komunikaciis
eleqtronuli saSualebebis gamoyenebiT Seatyobinos meore mxares 9.3. punqtiT
gaTvaliswinebuli gadawyvetileba miRebis ganzraxvis Sesaxeb;
9.5. xelSekruleba aseve SeiZleba Sewydes mxareTa iniciativiT, urTierTSeTanxmebis
safuZvelze.
10. dauZleveli Zala
10.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis
SeusruleblobiT gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu aRniSnuli gamowveulia
aucdeneli dauZleveli Zalis zegavleniT. aRniSnulis arsebobis SemTxvevaSi mxare
valdebulia
acnobos
meore
mxares
nakisri
valdebulebebis
Sesrulebis
SeuZleblobis Sesaxeb
.
11. davebi da maTi gadawyvetis wesi
11.1. xelSekrulebis moqmedebis periodSi wamoWrili yvela dava gadaiWreba
SeTanxmebis gziT. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi, davis gadasawyvetad
mxareebi uflebamosilni arian mimarTon sasamarTlos saqarTvelos moqmedi
kanonmdeblobis Sesabamisad.

12. xelSekrulebis moqmedebis vada
12.1. xelSekruleba ZalaSi Sedis xelmoweridan da moqmedebs 2017 wlis ----------.
13. sxva pirobebi
13.1. am xelSekrulebiT gauTvaliswinebeli pirobebi regulirdeba saqarTvelos
kanonmdeblobiT.
13.2. mimwodebels ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe.
13.3. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa
da riskiT.
13.4.xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, sam egzemplarad, romelTagan
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi
piri mimwodebelTan da ori piri SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli
nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
mxareTa rekvizitebi:

Semsyidveli:

mimwodebeli:

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

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

4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია
სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. misamarTze : ქ. თბილისი,
navTluRis quCa #8/1, მე–2 sarTuli, საკონტაქტო პირი: ვაჟა ადამია ტელ: 2 318892

დანართი #1
აფიდავიტი
სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე
გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი
სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:
* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში
მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
* უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო
წინადადება;
* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად
უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;
* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ
პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში;
* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ
წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
სატენდერო წინადადების ფასი;
სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული ტენდერის
პირობებს;
შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება
სატენდერო წინადადება;
* სატენდერო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ
გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.
გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.
თანხმობა
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად
განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს
დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით
განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის- სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის შესაბამისად.

დანართი #2

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

danarTi #3

#

დასახელება

საქონლის
ძირითადი
მახასიათებ
ლები

წარმოშ
ობის
ქვეყანა

რაოდე
ნობა

ერთეულ
ის ფასი

საერთო
ღირებულე
ბა

სულ ჯამი:
-------------------------------------------------------------pretendentis dasaxeleba
-----------------------------------------------------------------------saxeli, gvari, Tanamdeboba

---------------------------------------xelmowera
-------------------------------------------TariRi b.a.

მიწოდების
ვადა

მიწოდების
ადგილი

ფასების ცხრილი

