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1. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
1.1. დაფინანსების წყარო
საქართველოს
ბიუჯეტიდან.

სახელმწიფო

დაცვის

სპეციალური

სამსახურის

დაფინანსება

ხდება

სახელმწიფო

1.2. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები
საკვალიფიკაციო მონაცემები შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე და უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებსა და
ინფორმაციას (სუბკონტრაქტორის არსებობის შემთხვევაში, პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემებთან
ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას სუბკონტრაქტორის შესახებ იგივე ინფორმაცია):

იურიდიული პირებისათვის:
პირებისათვის:
ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ
ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
ბ) ცნობა სასამართლოდან, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის ან
რეაბილიტაციის საქმე;
გ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე
საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;
ფიზიკური პირებისათვის:
პირებისათვის:
ა) ცნობას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, რომ შესყიდვის დაწყების მომენტისათვის მის მიმართ არ
ხორციელდება სისხლის სამართლებრივი დევნა;
ბ) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
როგორც ფიზიკური,
ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირებისათვის:
პირებისათვის:
ცნობას, საგადასახადო ორგანოდან, ბიუჯეტის მიმართ სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების
არქონის შესახებ (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იქნეს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურიდან);
შენიშვნა:
შენიშვნა: არარეზიდენტმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის
მონაცემების
შესაბამისად
უფლებამოსილი
ორგანოების
მიერ
გაცემული
საკვალიფიკაციო
დამადასტურებელი დოკუმენტები,
დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
თარგმანი
თარგმანი ქართულ ენაზე.
ენაზე.
ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი
დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების თარიღის
შემდგომ;
შემდგომ;

administraciuli organoebidan warmosadgeni sakvalifikacio monacemebis damadasturebeli
dokumentebi, dednis saxiT an notariulad damowmebuli aslebi, warmodgenili unda iqnes
Semsyidvel organizaciaSi moTxovnidan ara umetes 5 (xuTi) samuSao dReSi.
1.3 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს
შეიცავდეს
შემდეგი სახის დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
ინფორმაციას:
 ინფორმაცია

პრეტენდენტის

რეკვიზიტების

შესახებ

(ორგანიზაციის

ან

ფიზიკური

პირის

დასახელება, იურიდიული მისამართი, პრეტენდენტის ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი,
საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი).
 ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ ბოლო 3 წლის განმავლობაში, დამკვეთისა და
მოცულობების მიხედვით.
 ფასების ცხრილი (დანართი N1);
 ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ;
 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები.

1.4
1.4. მიწოდების ვადა და ადგილი
1.4.1 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღის განმავლობაში შემდეგ მისამართზე: ქ.თბილისი, ჭოროხის
ქ.#6.

1.5
1.5. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:
ღირებულება:
საქონლის სავარაუდო ღირებულებაა 7680 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

1.6
1.6. წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა
ოდენობა:
ობა: 77 ლარი

1.7.
ხელშეკრულების
უზრუნველყოფის
საბანკო
გარანტია
შეადგენს
1.7.
სახელშეკრულებო ღირებულების 2%–ს, რომელიც გამოყენებულ იქნება
შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში.
შემთხვევაში.
1.8. ანგარიშსწორების პირობები:
პირობები:
უნაღდო ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში, მოწოდებული საქონლისა და ანაზღაურებისათვის საჭირო
დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20 დღის განმავლობაში.
შენიშვნა:
შენიშვნა: შემოთავაზება ძალაში უნდა იყოს 30 დღის განმავლობაში.
განმავლობაში.

2. ტექნიკური პირობები
#

saqonlis dasaxeleba

1

aqandazi tariT

2

cocxi

ZiriTadi
maxasiaTeblebi

raodenoba
(cali)

plastmasis, maRali
saxeluriT

50
150

3

fexis sawmendi jagrisi

4

fanjris sawmendi jagrisi

5

iatakis

6

iatakis sawmendi joxi

7

manqanis sarecxi jagrisi

8

saTli (vedro)

9

sasapne

10

Weris sawmendi jagrisi

11
12

xelis Sesawmendi qaRaldis dasakidebeli
unitazis sawmendi jagrisi

13

nagvis urna

14

sarke

jagrisi tariT

metalis karkasiT, maRali
qeCiT.
saxeluri minimum 150sm.
plastmasis, maRali
saxeluriT
bambukis, minimum 150 sm.
plastmasis, maRali
saxeluriT
metalis, 16l.
Txevadi sapnisaTvis,
plastmasis, minimum 300ml.
tevadobis
plastmasis, maRali
saxeluriT
plastmasis
plastmasis CasadebiT
plastmasis, minimum 12l.
TavsaxuriT
sveli wertilebisTvis.
plasmasis CarCoSi. zoma _
60X45sm.

16
35
50
70
15
20
60
20
80
25
50
35

3. saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos
tenderSi gamarjvebul pretendentTan xelSekrulebis gaformebis procesSi
saxelmwifo Sesyidvis
x e l S e k r u l e b a #
q. Tbilisi

------------------- 2012 w.

winamdebare xelSekruleba daido `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos
kanonis me-161 muxlis pirveli punqtis Sesabamisad erTis mxriv, saqarTvelos
saxelmwifo dacvis specialuri samsaxursa (mdebare q.Tbilisi, 9 aprilis q. #2 SemdgomSi
`Semsyidveli~) da meores mxriv, --------------------------------- (SemdgomSi `mimwodebeli~) Soris.
1. xelSekrulebis sagani
1.1. winamdebare xelSekrulebis sagania 2012 wlis ganmavlobaSi saxelmwifo dacvis
specialuri samsaxuris ------------------------------------------ uzrunvelyofis saxelmwifo Sesyidva,
kerZod danarT #1-Si CamoTvlili saqonlis (Semdeg – “saqoneli”) Sesyidva.
muxli 2. xelSekrulebis Rirebuleba
2.1
xelSekrulebis
`xelSekrulebis fasi~);

Rirebuleba

Seadgens

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

(SemdgomSi

muxli 3. saqonlis miwodebis da miRebamiReba-Cabarebis pirobebi
3.1. `mimwodebeli” valdebulia, saqonlis miwodeba ganaxorcielos xelSekrulebis
gaformebidan 30 dRis ganmavlobaSi Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, Woroxis q.#6.
saqonlis transportirebas ,,momwodebeli” uzrunvelyofs sakuTari xarjebiT;
3.2. ,,mimwodebeli” valdebulia moTxovnis Sesabamisad miawodos ,,Semsyidvels”
xelSekrulebis danarTiT gaTvaliswinebuli saqoneli;
3.3. xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli saqonlis miwodeba iTvleba miRebulad mas
Semdeg, rac `Semsyidvelis~ mier gamoyofili pirebi xelis moweriT daadastureben
miReba-Cabarebis aqts;
3.4 `mimwodebelma~ saqonelTan erTad `Semsyidvels~ unda warudginos Semdegi
dokumentebi - sasaqonlo zednadebi da sagadasaxado angariS-faqtura;
3.5. “Semsyidveli” uflebamosilia uari ganacxados uxarisxo saqonlis miRebaze.
muxli 4. angariSsworeba
4.1 angariSsworebis forma iqneba: unaRdo angariSsworeba erovnul valutaSi.
4.2 angariSsworebis vada (grafiki): `mimwodeblis~ mier saqonls miwodebidan da
Sesabamisi dokumentaciis warmodgenidan 20 dRis ganmavlobaSi.

muxli 5. garantia
5.1 `mimwodebeli~ iZleva garantias, rom miwodebuli saqoneli Seesabameba
`Semsyidvelis~ moTxovnebs;
5.2
`mimwodebeli~
valdebulia
Setyobinebis
miRebisTanave
ganaxorcielos
wundebuli saqonlis an misi nawilis Secvla `Semsyidvelis~ mxridan raime damatebiTi
danaxarjis gawevis gareSe.

muxli 6. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
6.1 xelSekrulebis Sesrulebis kontroli ganxorcieldeba miwodebuli saqonlis
xarisxis Semowmebis gziT;
6.2 `mimwodebeli~ valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis
(inspeqtirebis) Sedegad gamovlenili yvela naklis aRmofxvra.
6.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrols ganaxorcieleben `Semsyidvelis~ Semdegi
warmomadgenlebi:
1) ----------------------------------------------------------------------------;
2) ----------------------------------------------------------------------------;
muxli 7. mxareTa uflebaufleba-movaleobani
7.1 `mimwodebels~ ufleba aqvs:
7.1.1 moTxovos `Semsyidvels~ miwodebuli saqonlis Rirebulebis anazRaureba
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebiT.
7.2 `mimwodebeli~ valdebulia:
7.2.1 daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.
7.3 `Semsyidvels~ ufleba aqvs:
7.3.1. Seamowmos miwodebuli saqonlis xarisxis Sesabamisoba xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul pirobebTan.
7.4 `Semsyidveli~ valdebulia:
7.4.1 moaxdinos angariSsworeba `mimwodebelTan~ xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
pirobebis Sesabamisad.
7.4.2. mis mier xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi gamoiyenos xelSekrulebis
Sesrulebis 2%-ani sabanko garantia, romelic mimarTul unda iqnes saxelmwifo
biujetSi.
muxli 8. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
8.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive
mxaris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
8.2
Tu
raime
winaswar
gauTvaliswinebeli
mizezebis
gamo
warmoiSoba
xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori
valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
8.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
`SemsyidvelisaTvis~ pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
8.4 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri
Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT gazrda.
8.5 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis
danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
muxli 9. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
9.1 Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime
xelSemSlel garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis pirobebis Sesruleba,
am mxarem dauyovnebliv unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba
Seferxebis faqtis, misi SesaZlo xangrZlivobis da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb.
Setyobinebis mimRebma mxarem rac SeiZleba mokle droSi unda acnobos meore mxares
Tavisi gadawyvetileba, miRebuli aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT.
9.2 im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo
mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis Taobaze,
es gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis gziT.

muxli 10. xelSekrulebis Sewyveta
10.1 `Semsyidvels~ SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba,
`mimwodeblisaTvis~ valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis Semdeg:
(a) Tu `mimwodebels~ xelSekrulebiT gaTvaliswinebul an `Semsyidvelis~ mier
gagrZelebul vadebSi ar SeuZlia miawodos mTeli saqoneli an misi nawili;
(b) Tu `mimwodebels~ ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli,
romelime valdebuleba.
10.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
`mimwodebels~ da `Semsyidvels~ danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan;
10.3 `Semsyidvels~ SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb
agreTve:
a) Tu `SemsyidvelisaTvis~ cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo
`mimwodebeli~ ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) `mimwodeblis~ gadaxdisuunarod cnobis SemTxvevaSi;
g) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.

muxli 11. mxareTa pasuxismgebloba
11.1 xelSekrulebis monawile mxareebi kisruloben valdebulebas aunazRauron meore
mxares maT mier winamdebare xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis an arasrulad
Sesrulebis Sedegad miyenebuli zarali, moqmedi kanonmdeblobiT gansazRvruli wesiT.
11.2 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis SemTxvevaSi yoveli
dagvianebuli dRisaTvis `mimwodebels~ ekisreba misawodebeli saqonlis Rirebulebis
pirgasamtexlo 0,1 procentis odenobiT.
11.3 im SemTxvevaSi, Tu valdebulebebis SeusruleblobisaTvis dakisrebuli
pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs misawodebeli saqonlis Rirebulebis 1 (erTi)
procents, `Semsyidvels~ ufleba aqvs DSewyvitos xelSekruleba.

muxli 12. forsfors-maJori
12.1. xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba forsmaJoruli garemoebebis dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli, rogorc xelSekrulebis
pirobebis Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas
12.2. am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da
maTi kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebuli
Semsyidvelisa da/an mimwodeblis Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia
winaswar gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnas omiT an
stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da embargos dawesebiT, sabiujeto
asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
12.3. 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 pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da
SesaZleblobisda
mixedviT
agrZelebs
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis
Sesrulebas da cdilobs gamonaxos valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli
xerxebi, romlebic damoukidebeli iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.

muxli 13. xelSekrulebis moqmedebis
moqmedebis vada
13.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier xelis moweris dRidan da moqmedebs
2012 wlis -------------

muxli 14.
14. sadao sakiTxebis gadawyveta
14.1. winamdebare saxelSekrulebo urTierTobebidan warmoSobili nebismieri dava
wydeba mxareTa urTierTmolaparakebis gziT.
14.2. mxareTa Soris SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi dava wydeba saqarTvelos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli wesiT.
yovelive zemoTqmulis dasturad mxareebma gaaformes winamdebare xelSekruleba
Tanabari iuridiuli Zalis mqone 2 (ori) egzemplarad (erTi-Semsyidvels, meore mimwodebels), saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, am dokumentis TavSi miTiTebul
dResa da wels.

“Semsyidveli”

`mimwodebeli~

saqarTvelos saxelmwifo
dacvis specialuri samsaxuri
q.Tbilisi, 9 aprilis q.#2
Woroxis q.#6
saxelmwifo xazina
saxelmwifo dacvis specialuri
samsaxurisaTvis – 1531
a/a #200122900
kodi 220101222
saidentifikacio kodi 203840344
“Semsyidvelis” saxeliT:

`mimwodeblis~ saxeliT:

saqarTvelos saxelmwifo dacvis
specialuri samsaxuris
ufrosis moadgile

g. bariSvili

4. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა

danarTi 1.
fasebis cxrili
cxrili
pretendentis dasaxeleba____________________________

saqonlis
dasaxeleba

saqonlis
ZiriTadi
maxasiaTeblebi

warmoSobis
qveyana

raodenoba

erTeulis
fasi

saerTo
Rirebuleba

miwodebis
vada

miwodebis
adgili

1

2

3

4

5

6

7

8

pretendentis xelmowera ______________________
SeniSvna: produqciis erTeulis fassa da saerTo fass Soris sxvaobis SemTxvevaSi upiratesoba
eniWeba produqciis erTeulis fass.

გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს დაზუსტებული ფასების ცხრილი
ზემოაღნიშნული ფორმის მიხედვით
მიხედვით

დანართი№
დანართი№2

xelSekrulebis Sesrulebis sagarantio uzrunvelyofa
(sabanko garantia)

vis:______________________________________________________________________________
(Semsyidvelis dasaxeleba)

mxedvelobaSi viRebT ra, rom _________________________________________________
(mimwodeblis dasaxeleba)

SemdgomSi `mimwodebelma~ _______________________ tenderSi wardgenili Tavisi
(tenderis dasaxeleba)

satendero winadadebis Sesabamisad ikisra valdebuleba warmoadginos sabanko
garantia masze dakisrebuli valdebulebebis Sesrulebis garantiis saxiT
xelSekrulebaSi miTiTebul Tanxaze, Cven Tanaxma varT gavceT mimwodeblis
saxelze zemoaRniSnuli garantia.
amasTan
dakavSirebiT,
vadasturebT,
rom
varT
garantebi da
pasuxismgeblebi Tqvens winaSe mimwodeblis saxeliT saerTo Tanxaze
_________________________________

___________________________________________

(Tanxa cifrebiT)

(Tanxa sityvebiT)

da
vkisrulobT
zemoaRniSnuli
Tanxis
gadaxdas
xelSekrulebis
pirobebis
darRvevis
safuZvelze
moTxovnisTanave.
winamdebare garantia ZalaSia mimwodeblis
Sesrulebis sabolood damTavrebamde.

mier

mimwodeblis
mier
Tqveni
pirvelive

xelSekrulebis

pirobebis

garantebis xelmowera da beWedi
______________________________________
______________________________________
__________________________________________________________________________________
(TariRi)

__________________________________________________________________________________
(misamarTi)

7. დამატებითი ინფორმაცია:
ინფორმაცია:
7.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია
სატენდერო კომისიის აპარატში: ქ. თბილისი, ჭოროხის ქ. №6
ტელ: (832) 2923321 შიდა - 223
საკონტაქტო პირები:
ილია ტარასაშვილი
577 32 00 32 iliatarasashvili@gmail.com
თამარ რამაზაშვილი
577 30 51 30 tamoramazashvili@yahoo.com
ვასილ მეგრელიშვილი 577 30 88 30 vasil.megrelishvili@gmail.com
ვასო ცერცვაძე
577 32 06 25 vasotsertsvadze@gmail.com

