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სატენდერო დოკუმენტაცია
sanitarul-higienuri saSualebebis Sesyidvaze
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 121 მუხლის,
„სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის დამტკიცების შესახებ“
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 22 ოქტომბრის N9 ბრძანების საფუძველზე.
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1. instruqcia tenderSi monawileTaTvis
1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" და
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით
დამტკიცებული ``გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის`` მოთხოვნათა 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). აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა
იხილეთ დანართში.
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 ატვირთვამდე 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
დოკუმენტაციისაგან.

შედგება

სატენდერო

წინადადების

ფასისგან

და

ტექნიკური

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 ორგანოებიდან
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 მიიღოთმონაწილეობა
ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ დადამატებით 3 რაუნდათ.
1.11. ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის
გათვალისწინებითა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.

პრინციპის

1.12. ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასწარ განსაზღვრული მინიმალური
ოდენობა, რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამისველში.
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1.13. დამატებითი რაუნდების თითოეულ რაუნდში პრეტენდენტს უფლება აქვს მხოლოდ ერთხელ
შეამციროს წინადადების ფასი,რისთვისაც განესაზღვრება ორი წუთი. დამატებით რაუნდში 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 წარმოადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში პრეტენდენტის მიერ
წინადადების ფასის წარმოდგენის რიგითობა განისაზღვრება ძირითად დროში წარმოდგენილი
წინადადების ფასის მიხედვით, კერძოდ,პირველ რაუნდში ბოლო შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი,
რომელმაც ძირითად დროში ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა, ხოლო ყოველ მომდევნო რაუნდში – კი
ის პრტენდენტი, 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 წინადადებების 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 განუსაზღვერავს 3 დღეს
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 ადმინისტარციული
ორგანოების მიერ გასაცემი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების
წარმოდგენის მოთხოვნით.
1.19. იმ შემთხვევაში თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა წარმატებით გაიარა 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. პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011
წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული ``გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის`` მე-13 მუხლის მე-2
პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
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 დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო განცხადებასა და სატენდერო
დოკუმენტაციაში მოცემულ მოთხოვნებს.
1.22. ტენდერის შეწყვეტა:
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ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი, თუ ყველაზე დაბალი ფასისმქონე
პრეტენდენტის 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,
პრეტენდენტს 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.
1.23. ელექტრონულ ტენდერთან და გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და
ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიალურად
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. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
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2. teqnikuri dokumentacia
2.1. sakvalifikacio moTxovnebi:
sakvalifikacio

moTxovnebis

Tanaxmad,

pretendentma

unda

warmoadginos

Semdegi

dokumentebi:
2.1.1. iuridiuli pirebisaTvis:
a) amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiul pirTa reestridan.
b) cnoba sagadasaxado inspeqciidan saqarTvelos biujetTan angariSsworebis Sesaxeb.
2.1.2. fizikuri pirebisaTvis:
a) amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiul pirTa reestridan.
b) cnoba sagadasaxado inspeqciidan

gadasaxadis gadamxdelad registraciis Sesaxeb;

g) piradobis mowmobis an pasportis asli.

2.1.3. rogorc iuridiuli aseve fizikuri pirebisaTvis:
a) pretendentma unda warmoadginos rekvizitebi (dasaxeleba, misamarTi, telefoni/faqsi,
eleqtronuli misamarTi, sabanko rekvizitebi, xelmZRvaneli piris saxeli, gvari) danarTi
#2-is mixedviT.
b) informacia saqonlis miwodebis vadebis Sesaxeb;
g) SemoTavazebuli mosawodebeli saqonlis teqnikuri aRweriloba.
2.2.

pretendentis

mier

warmosadgeni

am

punqtis

2.1.3

qvepunqtiT

gaTvaliswinebuli

moTxovnebi eleqtronul sistemaSi unda aitvirTos teqnikur dokumentaciasTan erTad.
pretendentis mier 2.1.3 qvepunqtiT gaTvaliswinebuli moTxovnebis warmoudgenlobis an/da
xarvezis mqone monacemebis warmodgenis SemTxvevaSi, satendero komisias ufleba aqvs
moaxdinos am pretendentis diskvalifikacia, an moiTxovos monacemebis dazusteba.
2.3.

administraciuli

organoebidan

warmosadgeni

sakvalifikacio

monacemebis

damadasturebeli dokumentebi gacemul unda iyos:
ა)

gamartivebuli

gamartivebuli

eleqtronuli

eleqtronuli

tenderis

tenderisa

da

SemTxvevaSi

–

eleqtronuli

`gamartivebuli
tenderis

Sesyidvis,

Catarebis

wesis

damtkicebis Sesaxeb~ saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis
#9 brZanebis

me-2 muxlis pirveli punqtis ,,k“ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli etapis

dawyebis Semdeგ;
ბ)

eleqtronuli

tenderis

SemTxvevaSi

–

`gamartivebuli

Sesyidvis,

gamartivebuli

eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis wesis damtkicebis Sesaxeb~
saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis #9 brZanebis მე-2
muxlis pirveli punqtis „l“ qvepunqtiT gaTvaliswinebuli etapis

dawyebis Semdeგ.
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2.4. am punqtis 2.1.1 da 2.1.2 qvepunqtiT gaTvaliswinebuli, administraciuli organoebidan
warmosadgeni sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebi, dedanis saxiT an
notariulad damowmebuli aslebi, warmodgenili unda iqnes Semsyidvel organizaciaSi
moTxovnidan ara umetes 5 (xuTi) samuSao dReSi. ararezidentma pretendent(eb)ma unda
warmoadginon

TavianTi

qveynis

Sesabamisi

uflebamosili

organoebis

mier

gacemuli

sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli dokumentebi, romlebsac Tan unda daerTos
notariulad damowmebuli Targmani qarTul enaze.
2.5.

pretendentis

monacemebis
gareSe,

mier

warmodgena

saqarTvelos

administraciuli
Semsyidvel

organoebidan

organizaciaSi

kanonmdeblobiT

dadgenili

warmosadgeni

xorcieldeba
formiT,

sakvalifikacio

sistemis

misamarTze:

q.

gamoyenebis
Tbilisi,

v.

gorgaslis q. #83a. pretendentis mier sakvalifikacio monacemebis warmoudgenlobis an/da
xarvezis

mqone

monacemebis

warmodgenis

SemTxvevaSi,

satendero

komisia

moaxdens

am

pretendentis diskvalifikacias.
2.6. angariSsworebis pirobebi:
2.6.1.

satendero

winadadebis

saerTo

fasi

gamosaxuli

unda

iyos

saqarTvelos

kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sesyidvis obieqtis miwodebasTan dakavSirebuli yvela
gadasaxadis gaTvaliswinebiT,
2.6.2. angariSsworeba moxdeba unaRdo angariSsworebiT larSi.
2.6.3 angariSsworeba moxdeba faqtiurad gaweuli momsaxurebis Sesabamisad, miReba-Cabarebis
aqtis gaformebidan 20 samuSao dRis ganmavlobaSi.
2.6.3. winaswari angariSsworeba (avansi) ar gamoiyeneba.
2.7. xelSekrulebis uzrunvelyofis sabanko garantia:
2.7.1. tenderSi xelSekrulebis uzrunvelyofis sabanko garantia gamoyenebuli ar iqneba.
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2.8. Sesyidvis obieqtis teqnikuri davaleba :
2.8.1.

mimwodebelma unda uzrunvelyos Semdegi dasaxelebis sanitarul-higienuri saSualebebis

miwodeba:
#

1

2

3

Sesyidvis obieqti

Sesyidvis obieqtis aRweriloba

ganzomilebis
erTeuli

raod.

dakecvis
xelsaxoci

maRali xarisxis, mSrali efeqtiT,
sami (Z-sebri) danakeciT, orfeniani,
SekvraSi aranakleb 250 cali, zoma
dakecil mdgomareobaSi aranakleb
23X7

Sekvra

2 000

tualetis
qaRaldi

100%-იანი ცელულოზა, ფენა: 2, ფერი:
თეთრი, რულონის სიგანე: 10 სმ,
რულონის სიგრძე aranakleb 22 მ,
დიამეტრი: 11 სმ; შიდა დიამეტრი: 5
სმ; 1 ცალის წონა aranakleb 95 გრ.

cali

1 500

Txevadi saponi

naturaluri masalisagan
damzadebuli, antibaqteriuli 5
litriani dafasoebiT; sxvadasxva
xilisa da mcenareuli surneliT

cali

15

erTeulis
fasi

sul

sul jami:

2.9. saqonlis miwodebis adgili da grafiki:
2.9.1 Sesyidvis obieqtebis miwodebis adgilia sasjelaRsrulebis departamentis centraluri
sawyobi, q. Tbilisi, policiis q. #10.

2.9.2. saqonlis miwodeba unda ganxorcieldes xelSekrulebis gaformebidan araugvianes 20
kalendaruli dRisa.
2.9.3 yvelaze dabali fasis mqone pretendentma Semsyidvelis moTxovnidan araumetes 3 (სამი)

samuSao

dReSi

unda

warmoadginos

mosawodebeli

saqonlis

nimuSebi

Semsyidvel

organizaciaSi Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, gorgaslis q. #83a.

(შენიშვნა:

პრეტენდენტის

გამარჯვების

შემთხვევაში

სასჯელაღსრულების

დეპარტამენტის

ცენტრალურ საწყობში შეტანილი საქონელი სრულად უნდა შეესაბამებოდეს (იდენტური უნდა იყოს)
ტენდერზე წარმოდგენილ ნიმუშებს).
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3. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #
__ ________ 2012 წ.

ქ. თბილისი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც

დაიდება

წინამდებარე

ელექტრონული

ხელშეკრულების

ტენდერის

პროექტის

ჩატარების

პირობების

შედეგად

დაზუსტება

ტენდერში

გამარჯვებულთან.

განხორციედლება

გამარჯვებული

პრეტენდენტის წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას,
როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

ხელშეკრულების დამდები მხარეები
ერთის მხრივ saqarTvlos sasjelaRsrulebis, probaciisa da iuridiuli daxmarebis
sakiTxTa saministros sasjelaRsrulebis departamentis Tavmjdomaris daviT Wakuas
სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №83a
_________________________________________________________________________________
(ორგანიზაციის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

და მეორე მხრივ ________________________

მისი ––––––----------––––––––––– სახით, იურიდიული

მისამართი –––––––––––––––––––––––– (შემდგომში მიმწოდებელი)
_________________________________________________________________________________
(ორგანიზაციის დასახელება და იურიდიული მისამართი)

2. xelSekrulebis obieqtis dasaxeleba
2.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas miawodos Semsyidvels:

––––––––––––––––––––––––

2.2 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli mosawodebeli saqonlis aRwera mocemulia teqnikur
davalebasa da teqnikur dokumentaciaSi, romelic daerTveba xelSekrulebas, rogorc misi
ganuyofeli nawili.
3. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba
3.1 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens: --------------- (sityvierad) lars.
3.2.
xelSekrulebis jamuri Rirebuleba
unda Seicavdes mimwodeblis mier
moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul yvela gadasaxads.

saqarTvelos

4. angariSsworebis forma da vadebi
4.1

unaRdo. angariSsworebis forma

standartuli.

4.2 Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels saqonlis Rirebuleba
Semotanidan kanonmdeblobis Sesabamisad anazRaurebis saWiro dokumentaciis warmodgenidan 20
kalendarul dReSi.
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5. miReba Cabarebis wesi
5.1

Sesyidvis obieqtis miwodebis

araugvianes

vada unda ganxorcieldes xelSekrulebis gaformebidan

20 kalendaruli dRisa.

5.2 Sesyidvis obieqtis miwodebis adgilia
sawyobi, q. Tbilisi, policiis q. #10

sasjelaRsrulebis departamentis centraluri

5.3 Sesyidvis obieqti CaiTvleba miRebulad mxolod saTanado dokumentaciis gaformebis
Semdeg.
5.4 Sesyidvis obieqtis miRebis da/an saboloo Semowmebis Sedegad gamovlenili defeqtis an
naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli.
5.5 Semsyidveli valdebulia operatiulad, werilobiTi saxiT, acnobos mimwodebels saboloo
Semowmebis Sedegebi dawunebuli Sesyidvebis obieqtis wundebis mizezebis miTiTebiT.
6. Sesyidvis obieqtis xarisxi
6.1 mimwodeblis mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Sesyidvis
xarisxiani da Seesabamebodes Semsyidvelis organizaciis moTxovnebs.

obieqti

unda

iyos

7. mxareTa ufleba movaleobani
7.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas ganaxorcielos DSesyidvis obieqtis miwodeba 5.1 punqtSi
miTiTebul vadebSi.
7.2 mimwodebeli iRebs valdebulebas uzrunvelyos DSesyidvis obieqtis mowodeba teqnikuri
davalebiTa da teqnikuri dokumentaciis Sesabamisad.
7.3
mimwodebeli iRebs valdebulebas Sesyidvis obieqtis saboloo Semowmebis Sedegad
gamovlenili defeqtis an naklis SemTxvevaSi sakuTari xarjebiT dauyovnebliv aRmofxvras
gamovlenili defeqti an Secvalos axliT.
7.4 amasTan Semsyidveli organizacia valdebulia xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
srulad da jerovnad SesrulebisaTvis mimwodebels aunazRauros xelSekrulebis 3.1 punqtSi
gaTvaliswinebuli Tanxa.
8. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis
8.1 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovnad Sesrulebis
Sedegad miyenebuli zaralisaTvis mimwodebeli pasuxs agebs Semsyidvelis winaSe saqarTvelos
moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad;
8.2 Semsyidveli uflebamosilia saqonlis miwodebis vadis gadacilebis SemTxvevaSi daakisros
mimwodebels sauravi yovel vada gadacilebul dReze droulad miuwodebeli saqonlis
raodenobis Rirebulebis ------- %-is odenobiT.
8.3 Semsyidveli uflebamosilia, mimwodeblis mxridan xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
srulad Seusruleblobis da/an mowodebis SemTxvevaSi, mimwodebels daakisros jarima
miuwodebeli da/an uxarisxo saqonlis Rirebulebis ---%-is odenobiT.
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9. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi
9.1 Semsyidvels an warmomadgenels ufleba aqvT ganaxorcielon teqnikuri kontroli da/an
gamocadon saqoneli, raTa darwmundnen maT SesabamisobaSi xelSekrulebiT gaTvaliswinebul
teqnikur pirobebTan.
9.2 mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis (inspeqtirebis)
Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra, wundebuli saqonlis Secvla da
kontrolis (inspeqtirebis) Sedegad dazianebuli sacdeli nimuSebis Rirebulebis dafarva.
9.3 xelSekrulebiT gansazRvruli pirobebis kontrols
departamentis uflebamosili piri.

ganaxorcielebs sasjelaRsrulebis

10. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
10.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive mxaris mier
xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
10.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT
Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
10.3
nebismieri
cvlileba,
romelsac
mohyveba
xelSekrulebis
fasis
gazrda
an
SemsyidvelisaTvis pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis
398-e muxliT dadgenili SemTxvevebisa `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis
da am debulebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.
10.4 xelSekrulebis jamuri Rirebulebis gazrda dauSvebelia xelSekrulebis Rirebulebis
10%-ze meti odenobiT.
10.5 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis
saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
10.6 mxareebi iReben valdebulebas Seatyobinon erTmaneTs aRniSnuli xelSekrulebis pirobebis
cvlilebaTa Sesaxeb araugvianes 10 dRisa.
11. xelSekrulebis Sesrulebis garantia.
11.1 xelSekrulebis uzrunvelyofis garantia ar gamoiyeneba.
12. dauZleveli Zala
12.1 mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis SeusruleblobiT
gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu aRniSnuli gamowveulia dauZleveli Zalis zegavleniT.
aRniSnulis arsebobis SemTxvevaSi, mxare valdebulia acnobos meore mxares nakisri
valdebulebebis Sesrulebis SeuZleblobis Sesaxeb.
12.2 Tu erT-erTi mxare dauZleveli Zalis gamo ver asrulebs nakisr valdebulebebs, igi
valdebulia dauyonebliv, magram araugvianes momdevno kalenderuli dRisa acnobos meore
mxares maTi dadgomis an/da dasrulebis Sesaxeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Sesabamisis mxare ar
gaTavisufldeba nakisri valdebulebebisagan.
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12.3 mxareTa pasuxismgebloba da valdebulebebi ganaxldeba dauZleveli Zalis moqmedebis
dasrulebisTanave.
13. xelSekrulebis Sewyveta
13.1 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli
pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb, mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis
Seusruleblobis SemTxvevaSi.
13.2 Semsyidvelsa da mimwodebels Soris urTierT SeTanxmebis safuZvelze, Semsyidvels
SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis
Sewyvetis Sesaxeb.
13.3 xelSekrulebis erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis probebis Seusruleblobis
SemTxvevaSi meore mxare uflebamoselia calmxrivad miiRos gadawyvetilebas xelSekrulebis
Sewyvetis Sesaxeb.
13.4 Semsyidveli xelSekrulebis sruli an calkeuli Sewyvetis gadawyvetilebis miRebisas
valdebulia Seatyobinos mimwodebels miRebuli gadawyvetileba misi miRebis safuZveli da
amoqmedebis TariRi. aRniSnuli Setyobineba unda miewodos mimwodebels gadawyvetilebis
ZalaSi Sesvlamde.
14. davebis gadawyvetis wesi
14.1 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri araoficialuri
molaparakebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT
Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis irgvliv.
14.2 Tu aseTi molaparakebis dawyebidan ocdaaTi dRis ganmavlobaSi Semsyidveli da
mimwodebeli ver SeZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier mxares davis
gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesis da mixedviT mimarTos saqarTvelos sasamarTlos
moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
14.3 Tu mimwodebeli ar aris saqarTvelos rezidenti, xelSekrulebis ganxorcielebis
procesSi mxareTa Soris warmoqmnili sadao sakiTxebis ganxilva ganxorcieldeba saarbitraJo
garCevis gziT, saerTaSoriso savaWro samarTlis Sesaxeb gaeros saarbitraJo komisiis wesebis
Sesabamisad.
15. xelSekrulebis moqmedebis vada
15.1. xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa xelmoweris dRidan da moqmedebs 2011 wlis
31
dekembris CaTvliT. yovelive zemoTTqmulis dasturad mxareebma gaaformes winamdebare
xelSekruleba, saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

,,შემსყიდველი „

,, მიმწოდებელი“
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4. damatebiTi informacia:
4.1. satendero dokumentaciasTan dakavSirebuli ganmartebebis miReba pretendentebs
SeuZliaT satendero komisiis aparatSi, misamarTze:. q. Tbilisi, gorgaslis q. #83a, me-3
sarTuli. sakontaqto piri: Tamuna nasyidaSvili; tel: 275 23 83.
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danarTi #1

აფიდავიტი
სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

მე, ქვემოთ ხელმომწერი, _________________________________________________________

(სახელი, გვარი, პ/ნ)
__________________________________________________________________________ სახელით,
(პრეტენდენტის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)
წარვუდგენ რა სატენდერო წინადადებას საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული
დახმარების საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სატენდერო კომისიას

(შემსყიდველი ორგანიზაცია და სატენდერო კომისიის დასახელება)
მის მიერ ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ტენდერის გამოცხდების თარიღი და შესყიდვის ობიექტი)

შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ
წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე
ვადასტურებ, რომ:
1.
ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ
აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
2.
უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო
წინადადება;
3.
ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე, შესაბამისად
უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ.
4.
ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს
ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს სატენდერო წინადადება ამ
ტენდერში.
5.
მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის
არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან
დაკავშირებით:
ა) სატენდერო წინადადების ფასი;
ბ) სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
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გ) სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
დ) ისეთი სატენდერო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული
ტენდერის პირობებს.
ე)
შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები,
რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება.
6.
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.
______________________________________________________________________

(პრეტენდენტის რეკვიზიტები)
______________________________________________________________________

(პრეტენდენტის უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი, გვარი და ხელმოწერა)
______________________________________________________________________

(თარიღი)

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.
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danarTi #2

1. rekvizitebi:
pretendentis iuridiuli forma da dasaxeleba:
xelmZRvanelis saxeli da gvari:
pretendentis iuridiuli an/da faqtiuri misamarTi:
saidentifikacio kodi:
pretendentis telefonis nomeri:
eleqtronuli misamarTi:
bankis kodi:
angariSsworebis angariSi:
angariSis nomeri:
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