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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები
ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის„ შესაბამისად.
1.2 სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის უნდა იყოთ დარეგისტრირებული სისტემაში მიმწოდებლის
სტატუსით. შემდეგ ვალდებული ხართ გაეცნოთ აფიდავიტს და დაეთანხმოთ მას (გაცნობას და თანხმობას
ადასტურებთ სისტემის მეშვეობით).
1.3 ამის შემდეგ,მიმწოდებელი ვალდებულია ჯერ წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის
ელექტრონული გარანტია, ხოლო შემდეგ გადაიხადოს ტენდერში მონაწილეობის საფასური.
1.4 სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია უნდა იქნას წარმოდგენილი სატენდერო
განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების 1%–ის ოდენობით. ტენდერში მონაწილეობის საფასური
შეადგენს 50 ლარს.
1.5 ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდის სისტემაში არსებული ავტომატური
საშუალებების გაუმართაობის შემთხვევაში, ყოველ კონკრეტულ ტენდერში, ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და
საფასურის გადახდა შესაძლებელია განხორციელდეს სააგენტოსთან შეთანხმებით, ტექნიკური დოკუმენტაციის
სისტემაში ატვირთამდე სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ დებულებით გათვალისწინებული
პროცედურების გამოყენებით. აღნიშნული ქმედებების განხორციელების გარეშე თქვენ არ გექნებათ სატენდერო
წინადადების წარდგენისა და შესაბამისად, ტენდერში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
1.6 მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ სისტემის მეშვეობით
წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.
1.7 სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისგან და ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.
1.8 ტექნიკური დოკუმენტაცია არის პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული შესყიდვის ობიექტისა და
პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია სატენდერო განცხადებითა და
სატენდერო დოკუმენტაციით, გარდა ადმინისტრაციული ორგანოდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტებისა.
1.9 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მიუთითოთ თქვენი სატენდერო
წინადადების ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
1.10 სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ
ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ და დამატებით 3 რაუნდად.
1.11 ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის გათვალისწინებითა და
შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.
1.12 ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასაწარ განსაზღვრული მინიმალური ოდენობა, რომელიც
მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის ველში.
1.13 დამატებითი რაუნდების თითოეულ რაუნდში პრეტენდენტს უფლება აქვს მხოლოდ ერთხელ შეამციროს
წინადადების ფასი, რისთვისაც განესაზღვრება ორი წუთი. დამატებით რაუნდებში მონაწილეობა სავალდებულო არ
არის და პრეტენდენტს უფლება აქვს რაუნდში მონაწილეობა არ მიიღოს და, შესაბამისად, ძალაში დარჩება მის მიერ
ბოლოს დაფიქსირებული ფასი. რაუნდებში მონაწილეობის მიღება გულისხმობს ზემოთ აღნიშნული პრინციპით
ფასის შემცირებას ან მის იგივე ოდენობით დატოვებას.
1.14 დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს, რომლებმაც ძირითად დროში
წარადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში პრეტენდენტის მიერ წინადადების ფასის წარდგენის
რიგითობა განისაზღვრება ძირითად დროში წარდგენილი წინადადების ფასის მიხედვით, კერძოდ, პირველ რაუნდში
ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც ძირითად დროში ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა,
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ხოლო ყოველ მომდევნო რაუნდში - კი ის პრეტენდენტი, რომელმაც წინა რაუნდში ყველაზე დაბალი ფასი
დააფიქსირა. წინადადების თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში, რაუნდში ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის
პრეტენდენტი, რომელმაც პირველმა დააფიქსირა ასეთი ფასი.
1.15 მას შემდეგ, რაც დასრულდება დამატებითი რაუნდები, სისტემა პრეტენდენტებს აჯგუფებს სატენდერო
წინადადების ფასის მიხედვით. ამის შემდეგ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოწმდება ყველაზე დაბალი ფასის
მქონე პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია.
1.16 იმ შემთხვევაში თუ ორი ან მეტი პრეტენდენტის მიერ სისტემაში მითითებულია თანაბარი ფასი, სისტემა
ავტომატურად ანიჭებს უპირატესობას იმ პრეტენდენტს, რომელმაც პირველმა მიუთითა სატენდერო წინადადების
აღნიშნული ფასი.
1.17 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და
სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი მას განუსაზღვრავს არაუმეტეს 3 დღისა ტექნიკური
დოკუმენტაციის დაზუსტებისათვის. დაუშვებელია ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი დაზუსტება, რომელიც
გამოიწვევს სატენდერო წინადადების არსებით ცვლილებას და მოახდენს გავლენას წინადადების ფასზე.
1.18 თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო
დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს მას ადმინისტრაციულიორგანოს მიერ გასაცემი
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით.
1.19 იმ შემთხვევაში თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა წარმატებით გაირა ყველა ზემოთ მოყვანილი
ეტაპი (არ იქნა დისკვალიფიცირებული), ამ პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი
დოკუმენტების წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, შემსყიდველი დებს მასთან სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ ხელშეკრულებას.
1.20 პრედენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში:
ა) პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენისას.
ბ) თუ პრეტენდენტი უარს აცხადებს მის მიერ წარმოდგენილ სატენდერო წინადადებაზე;
გ) თუ საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ან/და საკვალიფიკაციო მონაცემები არ
შეესაბამება (მათ შორის, ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ) სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო
დოკუმენტაციის მოთხოვნებს;
დ) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე ან ვერ წარმოადგენს
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას (ასეთი გარანტიის არსებობის შემთხვევაში)
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადაში;
ე) პრეტენდენტის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების განხორციელებისას.
1.21 ამ პუნქტის 1.20 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს
მიმართოს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე მომდევნო პრეტენდენტს, თუ ამ პრეტენდენტის მიერ სისტემაში
ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო განცხადებასა და სატენდერო დოკუმენტაციაში
მოცემულ მოთხოვნებს.
1.22 ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:
ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრედენდენტის
დისკვალიფიკაციის შემდეგ, თუ მომდევნო ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის წინადადების ფასი
ბაზარზე შეცვლილი გარემოებების შედეგად, მნიშვნელოვნად აღემატება დისკვალიფიცირებული პრეტენდენტის
მიერ შემოთავაზებულ ფასს ან/და ამ შესყიდვის ობიექტის საბაზრო ღირებულებას.
ბ) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
შემთხვევებში ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს
აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე
საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე;
გ) შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის,
პრეტენდენტებს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის საფუძველზედაც
მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესყიდვის პროცედურების შეჩერებისას ან შეწყვეტისას შემსყიდველი ორგანიზაცია
ვალდებული არ არის, აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

3

1.23 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს
ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.24 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.25 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.26 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების
დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.27 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2. teqnikuri dokumentacia
2.1 saxelmwifo Sesyidvebis dafinansebis wyaro – 2012 wlis saxelmwifo biujeti.
Sesyidvis obieqti _ teqnikuri davalebiT gansazRvruli saburavebi.
Sesyidvis obieqtis miwodebis adgili – q. Tbilisi vaJa-fSavelas #72 (specialuri operatiuli
departamenti).
Sesyidvis obieqtis miwodebis vada – etapobrivad, Semsyidvelis moTxovnidan 10 kalendarul
dReSi, 2012 wlis 31 dekembris CaTvliT.
2.2 pretendentis mier warmodgenili satendero winadadebis moqmedebis vada unda iyos
minimum 30 kalendaruli dRe misi sistemaSi atvirTvis dRidan.
2.3 pretendentis satendero winadadeba unda Seicavdes
informacias:
* pretendentis iuridiuli dasaxeleba.
* pretendentis iuridiuli da faqtiuri misamarTi.
* xelmZRvanelis saxeli da gvari.
* eleqtronuli misamarTi.
* pretendentis sakontaqto telefonis nomeri.
* pretendentis sabanko rekvizitebi.
* pretendentis saidentifikacio kodi.
* satendero winadadebis moqmedebis vada.
* fasebis cxrili.
* informacia Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebis Sesaxeb.
* informacia Sesyidvis obieqtis miwodebis adgilis Sesaxeb.

Semdeg

dokumentebsa

da

2.4. satendero winadadebaSi saerTo da erTeulis fasi gamosaxuli unda iyos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli yvela xarjebisa da gadasaxadebis gaTvaliswinebiT. satendero
winadadebis saerTo da erTeulis fasi warmodgenili unda iqnas mxolod larebSi.
2.5. angariSsworebis pirobebi
2.5.1. unaRdo. angariSsworebis forma _ standartuli.
2.5.2. Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels miwodebuli saqonlis
Rirebuleba miwodebidan 20 dReSi.
2.6. გამარჯვების შემთხვევაში პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემები:
 ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
(ფიზიკური პირების გარდა);
 ცნობა შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის
შესახებ. (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან)
 ცნობა შესაბამისი უწყებიდან (შესაბამისი სასამართლოდან) რომ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოება (ფიზიკური პირების გარდა)

administraciuli organoebidan warmosadgeni sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli
dokumentebi gacemuli unda iyos, eleqtronuli tenderis SemTxvevaSi - `გამარტივებული შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის~ me-2 muxlis
pirveli punqtis `l~ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli etapis dawyebis Semdeg, xolo ararezidenti
pretendentis SemTxvevaSi _ zemoaRniSnuli wesis me-2 muxlis pirveli punqtis `l~ qvepunqtiT
gaTvaliswinebuli etapis dawyebamde araugvianes ocdaaTi dRisa.
* ararezitendma pretendent(eb)ma sakvalifikacio moTxovnebi unda warmoadginon TavianTi qveynis
Sesabamisi uflebamosili organoebis mier gacemuli sakvakifikacio monacemebis damadasturebeli
dokumentebi, romlebsac Tan unda daerTos notariulad damowmebuli Targmani qarTul enaze.
* sakvalifikacio monacemebis damadasturebel dokumentebi unda iqnas warmodgenili Semsyidvel
organizaciaSi sistemis gamoyenebis gareSe, Semsyidveli organizaciis moTxovnidan araumetes 5
samuSao dRis ganmavlobaSi Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, vaJa-fSavelas #72-Si. (specialuri
operatiuli departamenti)
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* pretendentis mier sakvalifikacio monacemebis warmoudgenlobis an/da xarvezis mqone
monacemebis
warmodgenis
SemTxvevaSi,
satendero
komisia
moaxdens
am
pretendentis
diskvalifikacias.
პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები
საკვალიფიკაციო შერჩევის დროს შემდგომ დაზუსტებას არ ექვემდებარება.
2.7. xelSekrulebis

Sesrulebis uzrunvelyofis meqanizmi:

xelSekrulebis
Sesrulebis
uzrunvelyofis
mizniT
gamarjvebulma
pretendentma
unda
warmoadginos xelSekrulebis uzrunvelyofis sabanko an sadazRvevo garantia saxelSekrulebo
Rirebulebis 2%-is odenobiT. aRniSnuli garantia warmodgenili unda iqnas Sesabamisi
xelSekrulebis gaformebamde. garantiis moqmedebis vada unda aRematebodes xelSekrulebis
moqmedebis vadas ara nakleb 30 kalendaruli dRiT. xelSekrulebis uzrunvelyofis garantia unda
iqnas warmodgenili Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, vaJa-fSavelas #72-Si. (specialuri
operatiuli departamenti).
2.8. damatebiTi informacia SegiZliaT miiRoT Semdegi sakontaqto pirisagan: satendero
komisiis aparatis wevri mamuka xvedeliZe tel: 30-11-28, 877-58-58-40, q. Tbilisi, vaJa-fSavelas
#72-Si. (specialuri operatiuli departamenti)
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3. teqnikuri davaleba

#

saburavis
zomebi

1

215/60 r16

2

205/70 r15

3

265/75 r16

4

165/70 r13

12

sezonuroba

yvela sezonis
talaxis

raodenoba

12
4
10

5

175/65 r14

4

6

175/70 r13

4

7

185/65 r14

12

8

185/65 r15

8

9

195/60 r15

20

10

195/65 r14

8

11

195/65 r15

20

12

205/14c

12

13

205/55 r16

20

14

205/60 r15

80

15

205/60 r16

16

215/55 r16

40

17

215/65 r16

8

18

225/45 r17

8

19

225/50 r17

8

20

225/50 r17 wina

2

zafxulis

savaraudo
saerTo
Rirebuleba
(lari)

89 050

12

21

235/45 r17 ukana

2

22

225/60 r15

20

23

235/45 r17

20

24

245/40 r17

8

25

275/40 r20 wina

2

26

315/35 r20 ukana

2

saburavze
dasaSvebi
siCqare
(km/sT)

saburavze
dasaSvebi
datvirTva
(kg)

180
170
150

650
690
950

150
160
160
160
170
200
170
170
140
210
200
170
260
180
210
210
210
210
160
210
210
240
210

387
400
400
450
450
450
462
530
825
560
530
560
650
670
580
600
580
580
630
600
515
850
850

minimaluri
garbeni
(km.)

40 000

SeniSvna:
tenderSi gamarjvebulma pirma unda uzrunvelyos mis mier miwodebuli
saburavebis avtomanqanaze dayeneba da balansireba sakuTari saxsrebiT.
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4. fasebis cxrili
(ivseba pretendentis mier)

#

sabur
avis
zomeb
i

sezonu
roba

saqonlis
ZiriTadi
maxasiaTebeli/
mwarmoebeli

warmoSob
is qveyana

raoden
oba

8

erTeu
lis
fasi

saerTo
Rirebu
leba

saburav
ze
minima
luri
dasaSve
bi
siCqare
(km/sT)

saburav
ze
minima
luri
dasaSve
bi
datvir
Tva (kg)

minima
luri
garbeni
(km)

5.

(xelSekrulebis proeqti)

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
winamdebare xelSekruleba daido

#

____________

2011 w.

q. TbilisSi

Semsyidveli: saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro, specialuri operatiuli
departamenti.
misamarTi:

q. Tbilisi, vaJa-fSavelas gamz. #72.

sabanko rekvizitebi: saxelmwifo xazina. saidentifikacio kodi 205239455
mimwodebeli:
-

misamarTi, telefoni:

-

direqtori:

-

sabanko rekvizitebi:

erTis mxriv, Semsyidveli
miRweulia SeTanxmeba Semdegze:

da
1.

meores

mxriv,

mimwodebeli

adastureben,

rom

maT

Soris

xelSekrulebis sagani

1.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad miawodos Semsyidvels
Semdegi saqoneli:
(saqonlis mokle aRwera)

2. xelSekrulebis Rirebuleba
2.1. xelSekrulebis Rirebuleba Seadgens:
lars
(Tanxa cifrebiT da sityvierad)

2.2. saqonlis erTeulis fasi da xelSekrulebis fasi Seicavs mimwodeblis
yvela xarjs, dakavSirebuls saqonlis miwodebasTan da Semsyidvelis sakuTrebaSi
gadacemasTan, maT Soris, damatebiTi Rirebulebis gadasaxads.
2.3. xelSekrulebis Rirebulebis Secvla dauSvebelia, garda saqarTvelos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
3. xarisxi
3.1 saqonlis teqnikuri maxasiaTeblebi
Seesabamebodes Semsyidvelis moTxovnebs.

unda

iyos

maRali

xarisxis

da

4. miwodebis wesi
4.1. saqonlis miwodebas uzrunvelyofs mimwodebeli sakuTari xarjebiT.
4.2. mimwodebeli valdebulia saqonlis yoveli partiis gacemisas uzrunvelyos
Tanmxlebi dokumentacia, maT Soris, sagadasaxado angariS-faqtura, sasaqonlo
zednadebi, kanonmdeblobiT dadgenili sxva dokumentacia.
4.3. Semsyidveli
uflebamosilia
gadacemis
dros
Caataros
saqonlis
Semowmeba/kontroli, risTvisac gamoyofs Sesabamis uflebamosil pirebs: specialuri
operatiuli departamentis sameurneo uzrunvelyofis ganyofilebis ufross
g. bibilaSvils, sameurneo uzrunvelyofis ganyofilebis ufrosis moadgiles
d.
maxaurs,
xolo
saqonlis
miReba-Cabarebas
ganaxorcielebs
sameurneo
uzrunvelyofis ganyofilebis sawyobis gamge k. tatuaSvili. mimwodebeli pasuxs agebs
miwodebuli saqonlis xarisxze, xolo Semsyidveli uflebamosilia Caataros xarisxis
kontroli yovel miwodebul partiaze, xolo mimwodebeli valdebulia xeli Seuwyos
inspeqtirebis Catarebas da Tu aRmoCndeba uxarisxo (wundebuli) saqoneli, mimwodebeli
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valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis (inspeqtirebis) Sedegad
gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra;
4.4. Semsyidveli uflebamosilia ganacxados uari dagvianebiT miwodebul,
uxarisxo
(wundebuli),
arasaTanadod
SefuTuli
an
arasruli
moculobiT
warmodgenili Tanmxlebi dokumentaciis mqone saqonlis partiis miRebaze.
4.5. saqonlis gadacema dasturdeba orive mxris mier xelmowerili Sesabamisi
sabuTebiT (miReba-Cabarebis aqti da sxva), romelTa xelmoweramde yvela qonebrivi
ufleba saqonlze ekuTvnis mimwodebels, romelic pasuxismgebelia SesaZlo
riskebze _ saqonlis SemTxveviT (mTlianad an nawilobriv) daRupvaze, gafuWebaze
an raime zianze. xelmoweris momentidan aRniSnuli uflebebi da riskebi gadadis
Semsyidvelze.
4.6.
mimwodebeli
valdebulia
nivTobrivad unaklo saqoneli.

gadasces

Semsyidvels

uflebrivad

da

5. angariSsworebis wesi
5.1
Semsyidveli
iRebs
valdebulebas
gadauxados
mimwodebels
am
xelSekrulebiT gansazRvruli Rirebuleba saqonlis srulad gadacemis Semdeg 20
kalendaruli
dRis
ganmavlobaSi
kanonmdeblobiT
dadgenili
Sesabamisi
dokumentaciis
warmodgenis
safuZvelze,
masSi
aRniSnuli
raodenobis
proporciulad.
5.2
angariSsworebis valuta _ lari.
5.3
gadaxdis forma: unaRdo angariSsworeba.
6. mxareTa urTierTvaldebulebebi da pasuxismgebloba
6.1
Semsyidveli
iRebs
valdebulebas
aunazRauros
mimwodebels
xelSekrulebis fasi xelSekrulebis pirobebSi asaxul vadebSi da formiT.
6.2 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovnad
Sesrulebis Sedegad miyenebuli zaralisaTvis mxareebi erTmaneTis winaSe pasuxs
ageben saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
6.3 xelSekrulebis damdebi orive mxare valdebulia am xelSekrulebis 8.3
qvepunqtis arsebobis SemTxvevaSi acnobos meore mxares amis Sesaxeb werilobiT,
araugvianes 5 (xuTi) kalendaruli dRis ganmavlobaSi.
6.4 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadebis gadacdenis
SemTxvevaSi yoveli dagvianebuli dRisaTvis mimwodebels ekisreba pirgasamtexlo
Seusrulebeli valdebulebis (misawodebeli saqonlis) Rirebulebis 1 procentis
odenobiT.
6.5 Tu mimwodebeli Semsyidvelis mier werilobiTi formiT gagrZelebul
vadaSi
ar
Seasrulebs
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul
valdebulebebs,
Semsyidveli uflebamosili iqneba miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis
Sesaxeb da mimwodebels daakisros sauravi xelSekrulebiT gaTvaliswinebulidan
saqonlis Rirebulebis 2% -is odenobiT.
7. fors-maJori
7.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba
ar
gamoiwvevs
sajarimo
sanqciebis
gamoyenebas
Tu
misi
valdebulebebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli garemoebebis Sedegi.
7.2 am muxlis farglebSi “fors-maJori” niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da
maTi kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar aris dakavSirebuli
mimwodeblis Secdomebsa da/an daudevrobasTan da romelTa gaTvaliswinebac
SeuZlebeli iqneboda winaswar. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveul iqnas omiT,
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stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT, sabiujeto asignebaTa mkveTri
SemcirebiT da sxva.
7.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi im mxarem, romlisTvisac
SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv unda
gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis dadgomis da
maTi gamomwvevi mizezebis Sesaxeb araugvianes 10 kalendaruli dRisa. Tu
Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan werilobiT pasuxs, igi
Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobis mixedviT agrZelebs
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos
valdebulebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damoukidebeli
iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
8. sxva pirobebi
8.1 es xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris dridan da
moqmedebs --------------------------.
8.2 mxareTa Soris sadao sakiTxebi wydeba mxareTa molaparakebis gziT.
SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi sakiTxs ganixilavs sasamarTlo.
8.3 xelSekrulebaSi damatebebebis da/an cvlilebebis Setana SesaZlebelia
mxolod werilobiTi formiT mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis xelmoweriT.
8.4 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
SemsyidvelisaTvis
pirobebis
gauareseba,
dauSvebelia
garda
saqarTvelos
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
8.5 orive mxare uflebamosilia Sewyvitos es xelSekruleba calmxrivad, Tu
meore mxare ver uzrunvelyofs Tavisi valdebulebebis jerovan Sesrulebas an sxva
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi.
8.6 winamdebare xelSekruleba Sedgenilia 3 egzemplarad, romelTac gaaCniaT
Tanabari iuridiuli Zala. erTi egzemplari rCeba mimwodebels, xolo sami
egzemplari gadaecema Semsyidvels.
8.7 mimwodeblis mier warmodgenili satendero windadeba da masze TandarTuli
yvela dokumenti warmoadgens xelSekrulebis ganuyofel nawils.
mxareebi arsebiTad eTanxmebian xelSekrulebis pirobebs da yovelive
zemoTqmulis dasturad gaaformes winamdebare xelSekruleba saqarTvelos
kanonmdeblobis Sesabamisad am dokumentis TavSi miTiTebul dResa da wels.
Semsyidvelis mxridan:

mimwodeblis mxridan:

Sss specialuri operatiuli
departamentis direqtori
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ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)
ვის: ------------------------------------------------------------------------------------------(შემსყიდველის დასახელება)
მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ -------------------------------------------------------------(მიმწოდებლის დასახელება)
შემდგომში “მიმწოდებელმა” ----------------------- ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)
სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია
მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში
Mმითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული
გარანტია.
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები
და
პასუხისმგებლები
თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე
(თანხა
ციფრებით)
------------------------------------------------------------(თანხა სიტყვებით)
და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.
წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების
საბოლოოდ დამთავრებამდე.

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი
------------------------------------

-------------------------------------------------------------------(თარიღი)
-------------------------------------------------------------------(მისამართი)
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