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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1. 1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011
წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების “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 დროებითი ტექნიკური გაუმართაობის
შემთხვევაში, ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა ყოველ
კონკრეტულ ტენდერში შესაძლებელია განხორციელდეს სისტემის გამოყენების გარეშე.
1.6 ამ ინსტრუქციის 1..5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც ხდება
ელექტრონული გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა სისტემის გამოყენების
გარეშე,
ელექტრონული
გარანტიის
დედანი
და
საფასურის
გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტი წარედგინება შემსყიდველ ორგანიზაციას. აღნიშნული
ქმედებების განხორციელების გარეშე თქვენ არ გექნებათ სატენდერო წინადადების
წარდგენისა და შესაბამისად, ტენდერში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
1.7 ელექტრონული გარანტიის ოდენობა შეადგენს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს.
1.8 მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება გაქვთ
სისტემის მეშვეობით წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.
1.9. სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისაგან და
ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.
1.10 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.
1.11 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა
მიუთითოთ
თქვენი
სატენდერო
წინადადების
ფასი
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
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1. 12 სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ
მონაწილეობა ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ და
დამატებით 3 რაუნდად.
1.13. ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის
გათვალისწინებითა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები
ოდენობით.
1.14. ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასაწარ განსაზღვრული
მინიმალური ოდენობა, რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის
ველში.
1.15 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.
1.16 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, 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.
1.17 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.
1.18 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.
1.19
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.
1.20 თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა
და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს
მას ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გასაცემი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით.
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1.21 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 .22 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.
1.23 ამ ინსტრუქციის 1.22 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.
1.24 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ან ელექტრონული ტენდერის
ჩატარებისას, „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების
შესახებ დროებითი წესის“ მე - 2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ და „ტ“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის შემდეგ ელექტრონული გარანტია
უბრუნდება პრეტენდენტს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
ა) პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე;
ბ) პრეტენდენტი შეყვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შედეგად;
გ)
პრეტენდენტი
დისკვალიფიცირებულია
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის
შემთხვევაში.
1 .25 იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტიის პრეტენდენტისათვის დაბრუნება
მოხდება ამ ინსტრუქციის 1.24 პუნქტით დადგენილი პირობების დარღვევით,
პრეტენდენტი ვალდებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დაუბრუნოს
საგარანტიო თანხა შესაბამისი მოთხოვნისთანავე.
1.26 ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:
ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი თუ ყველაზე დაბალი ფასის
მქონე პრედენდენტის დისკვალიფიკაციის შემდეგ, თუ მომდევნო ყველაზე დაბალი
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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.
1.27 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილი იქნება ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ
ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.
1.28
დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო
კომისია.
1.29 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და
ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.30 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში,
რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
1.31 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:
- ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ
არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:
- ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
2.2. ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს ტენდერის
გამოცხადების თარიღს.
2.3. ამ პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან
წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის
სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს შემსყიდველ
ორგანიზაციაში (ასევე ელ. სისტემის საშუალებითაც), მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი)
სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის
შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად
დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.
2.4. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის
მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდინს ამ
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
2.5 ანგარიშსწორების პირობები:
2.5.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.5.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.
2.5.3 ანგარიშსწორება მოხდება
მომსახურების აქტის გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის
განმავლობაში.
2.6. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია:
2.6.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია
სახელშეკრულებო თანხის 5%-ის ოდენობით.

პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინანდადება
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3. როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირების საყურადღებოდ!!!
-

დამადასტურებელი ინფორმაცია (წერილობითი თანხმობა) იმის შესახებ, რომ გამარჯვების
შემთხვევაში მომსახურების გაწევა მოხდება ტექნიკური პირობის შესაბამისად, ასევე
რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი და სატენდერო წინადადების მოქმედების
ვადა დანართი #3 – ის მიხედვით - პრედენდენტის მიერ წარმოსადგენი მონაცემები ელ.
სისტემაში უნდა აიტვირთოს ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

4. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობა:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფრენების განხორციელებისათვის საჭირო
საჰაერო ხომალდის მახასიათებლები და პირობები











შვეულმფრენი - მი-8ტ ტიპის (ან მსგავსი);
ტრანსპორტირების სახე - შერეული (სამგზავრო-სატვირთო);
ტვირთამწეობა - 1000-1500 კგ (პირობებიდან გამომდინარე - სიმაღლე, მეტეო პირობები);
დასაჯდომი მოედნის განთავსების სიმაღლე - 3000 მეტრამდე;
მგზავრთა მაქსიმალური რაოდენობა (ეკიპაჟის გარდა) – 15 მგზავრი და 20 კგ ბარგი
თითოეულზე;
ფრენა/საათი - ათვლა იწარმოებს ძრავების გაშვებიდან გამორთვამდე;
რეისი უნდა შესრულდეს წინასწარი შეკვეთით (24 საათით ადრე);
ფრენების შესრულება უნდა მოხდეს მხოლოდ დღის საათებში;
განსახორციელებელი ფრენა/საათების საორიენტაციო რაოდენობაა 16 საათი.

ხელშეკრულების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდე
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დანართი №1
(პროექტი)

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

winamdebare xelSekruleba dadebulia
1. xelSekrulebaSi gamoyenebuli terminebs aqvT Semdegi

,,––––,, „––––––––„ 2012w.
mniSvneloba:

“xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvix Sesaxeb” (Semdgom ---- “xelSekruleba”) –
“saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonisa da “ saxelmwifo Sesyidvebis
ganxorcielebis wesis Sesaxeb” debulebis safuZvelze Semsyidvel organizaciasa da
mimwodebels Soris dadebuli xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze
TandarTuli yvela dokumentiT da damatebiTi da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec
xelSekrulebaSi aris miniSnebebi.
“Semsyidveli
organizacia”
(SemdgomSi
“Semsyidveli”)
niSnavs
organizacias
(dawesebulebas) , romelic axorcielebs Sesyidvebs.
“mimwodebeli ”niSnavs iuridiul an fizikur pirs, romelmac SemsyidvelTan gaaforma
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb.
“xelSekrulebis Rirebuleba” niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli
da zedmiwevniT SesrulebisaTvis:
“dRe” “kvira” “Tve” niSnavs kalendaruli dRes, Tves, kviras Tu xelSekrulebiT sxva
piroba ar aris gaTvaliswinebuli.
2. xelSekrulebis damdebi mxareebi:
winamdebare xelSekruleba dadebulia:

erTis mxriv, duSeTis municipaliteti, romlis rekvizitebia: q. duSeTi რუსთაველის
q.#27, s/#229324451, momsax. Bbanki - ,,liberTi bankis“ duSeTis
LBRTGE22, a/a GE74LB0120137474229000 _ (SemdgomSi “Semsyidveli)”

filiali,

b/k

(Semsyidvelis dasaxeleba da rekvizitebi)

da meores mxriv,
(mimwodebilis dasaxeleba da rekvizitebi)

3.xelSekrulebis sagani:
3.1

xelSekrulebis sagans warmoadgens:

4. xelSekrulebis Rirebuleba
Sesasyidi მომსახურების ფასი ––––––––––––––––––––––––––––––
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili Sesabamisi gadasaxadebis gaTvaliswinebiT.
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5. mxareTa ufleba-movaleobani
5.1

mimwodebeli

valdebulia

xelSekrulebis

pirobebis

dacviT

ტექნიკური

პირობის

შესაბამისად (თანდართული გრაფიკის სახით)
ganaxorcielos momsaxureba igi pasuxismgebelia
gaweuli momsaxurebis xarisxsa da droulobaze.
5.2 Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri
valdebulebebis srulad da jerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi aunazRauros mas gaweuli
momsaxurebis Rirebuleba.
5.3 Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis miyenebul zianze an
zaralze.
5.4 Semsyidveli
valdebulebebze.

ar

5.5
mimwodebeli
valdebulebebze.

agebs

ar

agebs

pasuxs

pasuxs

mimwodeblis

mier

mesame

piris

mimarT

nakisr

Semsyidvelis

mier

mesame

piris

mimarT

nakisr

6. momsaxurebis miReba – Cabarebis wesi
6.1 momsaxureba gaweulad

CaiTvleba Sesabamისი მიღება–ჩაბარების aqtis gaformebis Semdeg.

7. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
7.1 mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebisa da masSi Semavali
dokumentebis pirobebis Sesrulebaze kontrols ganaxorcielebs -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. gaweuli momsaxurebis xarisxi da garantia
8.1 mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier gaweuli momsaxureba ar gamoavlens
xarvezebs da Sesrulebuli iqneba maRalxarisxovnad, winaaRmdeg SemTxvevaSi igi
valdebulia sakuTari saxsrebiT
Tavad uzrunvelyos dazianebuli da gamovlenili
xarvezebis gamosworeba.

9. angariSsworeba
9.1 angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi.
9.2 angariSsworeba moxdeba Sesabamisi მომსახურების მიღება–ჩაბარების
sabanko dRis ganmavlobaSi.
9.3
angariSsworebis
angariSze.

aqtis gaformebidan 5

forma iqneba unaRdo. gadaricxva moxdeba mimwodeblis sabanko
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10. fasebi
10.1 xelSekrulebis RirebulebiTi parametris Secvla, xelSekrulebis mTeli moqmedebis
ganmavlobaSi, dაsaSveბია gaსawevi momsaxurebis gansazRvruli fasis gazrdis an Semcirebis,
inflaciis maRali donis, savaluto kursis mniSvnelovani cvlilebis, sagadasaxado
reJimis Secvlisa da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxlSi gaTvaliswinebuli
pirobebis SemTxvevaSi, Tu aRniSnuli cvlilebebi ar gamoiwvevs xelSekrulebis pirobebis
gauaresebas Semsyidveli organizaciisTvis.
10.2 xelSekrulebaSi

dafiqsirebuli Rirebulebis gazrdis SemTxvevaSi misma odenobam ar

unda gadaaWarbos xelSekrulebis Rirebulebis 5 %-s.
11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
11.1 xelSekrulebis damdeb
xelSekrulebis pirobebi.

arcerT

mxares

ara

aqvs

ufleba

calmxrivad

Secvalos

11..2 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
warmoudginos mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan
dakavSirebiT, romlis gamoc warmoiSva xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba.
11..3 xelSekrulebis pirobebis
nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis
danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
12. uflebebis gadacema.
12.1 mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe, mTlianad
an nawilobriv gadasces mesame pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli uflebamovaleoba
13. fors – maJori.
13.1 xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba fors-maJoruli
garemoebebis
dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da
mimwodeblisaTvis xelSekrulebis Sesrulebis garantiis daubruneblobas.
13.2 am muxlis miznebisaTvis “fors-maJori” niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi
kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar aris damokidebuli mxareTa
Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia winaswar gauTvaliswinebeli xasiaTi.
aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iyos omiT, stiqiuri movlenebiT, epidemiiT,
karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri
SemcirebiT da sxva.
13,.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem,
romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv unda
gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi
mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan werilobiT
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pasuxs, igi Tavis Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobisda mixedviT
agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos
valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi,romlebic damoukidebulni
iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
14. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis
14.1 saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi mimwodeblis
mxridan xelSekrulebis 5.1 punqtiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevis SemTxvevaSi mas
daekisreba pirsagamtexlo yovel vadagaacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0,1%is odenobiT.
14.2 mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
Seusruleblobis
SemTxvevaSi, pirsagamtexlos gadaxda ganxorcieldeba mimwodebelze xelSekrulebiT
gadasaxdeli Tanxidan gamoqviTvis saSualebiT.
14.3 sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
15. xelSekrulebis Sewyveta
15.1
xelSekrulebis
damdebi
erT-erTi
mxaris
mier
xelSekrulebis
pirobebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi meore mxares SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis
sruli an misi calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb.
15.2 xelSekrulebis damdebi mxare, romelic miiRebs aseT gadawyvetilebas valdebulia
Seatyobinos meore mxares, miRebuli gadawyvetileba, misi miRebis safuZveli da amoqmedebis
თariRi. aRniSnuli Setyobineba unda miewodos meore mxares gadawyvetilebis ZalaSi
Sesvlamde minimum erT TviT adre.
15.3 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mxareebs
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
15.4 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.
15.5 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb agreTve:
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgaნ damoukidebeli mizezebis gamo igi ver
uzrunvelyofis xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
15.6 am muxlis me-5 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros
mimwodebels faqtiurad gaweuli momsaxurebis Rirebuleba.
16. davebis gadawyvetis wesi
16.1 xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian masze,rom yvela Rones ixmaren raTa
pirdapiri araoficialuri molaparakebis meSveobiT SeTanxmebiT moagvaron
nebismieri
uTanxmoeba da dava warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli
sakiTxebis irgvliv.
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16.2 Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebas, nebismier
mxares davis
sasamarTlos.

gadawyvetis

mizniT

SeuZliა

dadgenili

wesiT

mimarTos

saqarTvelos

17. sxva pirobebi
17.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan
da moqmedebs 2012 wlis 31 dekembris CaTvliT.
(ricxvi,Tve, weli)
17.2 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze or
iuridiuli Zala.

egzemplarad da

orives aqvs Tanabari

Semsyidveli organizacia:

duSeTis municipalitetis sakrebulo,
Tavmjdomare:

/c. saZagliSvili/

mimwodebeli:
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დანართი №2

დამატებითი ინფორმაცია:

1.

სატენდერო

პრეტენდენტებს

დოკუმენტაციასთან
შეუძლია

ერთად

სატენდერო

რუსთაველის ქუჩა № 27; ტელ: 0-346-22-19-70.
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კომისიის

განმარტებების
აპარატში,

მიღება
ქ.დუშეთი

დანართი №3

რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასხელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/ ფაქტიური მისამართი;
საიდენთიფიკაციო კოდი;
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;
ელექტრონული მისამართი;
ბანკის კოდი;
ანგარიშსწორების ანგარიში;
სახელმწიფო

შესყიდვების

ერთიან

ელექტრონულ

სისტემაში

შემოთავაზებული

სატენდერო წინადადების ფასი.
ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია სახელშეკრულებო თანხის 5% ის
ოდენობით.
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