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ტექნიკური დავალება
შესყიდვის ობიექტი:
ობიექტი: საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები
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დაფინანსების წყარო
წყარო: სპეცსახსრები.
აუცილებელი პირობები:
პირობები:
ა) მიწოდება ეტაპობრივად მოთხოვნიდან 3 კალენდარულ დღეში ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 2012 წლის 31 დეკემბრამდე.
● მიწოდების ადგილი: ქ.ქუთაისის თამარ მეფის №59.
● შემოთავაზებული ფასი უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს, მათ შორის კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, ასევე ტრანსპორტირების და სხვა ხარჯებს.
ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ
დაექვემდებარება ანაზღაურებას. სატენდერო წინადადების ფასი სისტემაში მითითებული
უნდა იქნეს დღგ-ს გათვალისწინებით.
ბ) პრეტენდენტებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სისტემაში უნდა ატვირთონ
შემდეგი დოკუმენტები და ინფორმაციები:
● ინფორმაცია კომპანიის რეკვიზიტების შესახებ (ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის
დასახელება, იურიდიულ მისამართი, ტელეფონის/ფაქსის ნომერი, საბანკო რეკვიზიტები,
ხელმძღვანელ(ებ)ის სახელი და გვარი(დანართი №1).
● ფასების ცხრილი სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული ფასების ცხრილის
მიხედვით (დანართი №2).
● ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ (ავანსის გადახდის შესაძლებლობა
არ განიხილება);
გ) სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადების
(ტექნიკური დოკუმენტაციისა და სატენდერო წინადადების ფასი) წარდგენით
პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას ამ პუნქტის ა-გ ქვეპუნქტებში
განსაზღვრულ მოთხოვნებზე.
● ანგარიშსწორებისათვის შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის უნდა გაფორმდეს
მიღება-ჩაბარების აქტი. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს თანმხლები
დოკუმენტაცია. ანგარიშსწორება მოხდება შემსყიდველის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის
ხელმოწერიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში;
● სატენდერო წინადადება ძალაშია მისი სისტემაში ატვირთვის
დღიდან
ტენდერისათვის„ხელშეკრულება დადებულია”, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით”
ან „ტენდერი შეწყვეტილია” სტატუსის (ერთ-ერთის) მინიჭებამდე.
● მიწოდება განხორციელდება ტექნიკურ დავალებაში – აუცილებელი პირობების „ა-გ”
პუნქტებით მოცემული პირობებით
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისგან
საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის
სამსახურის უფროსი კახა კუპატაძე ტ 591 91 46 16.
მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის განყოფილების
უფროსი მერაბ საღინაძე
ტელ: 0431 24 31 79; 599 20 22 17;
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დანართი 1

1. რეკვიზიტები:
პრედენდენტის დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის დასახელება:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებულ
სატენდერო წინადადების ფასი:
3. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:
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დანართი №2

ფასების ცხრილი

ZiriTadi maxasiaTeblebi

sadezifenqcio
maTeTrebeli saSvaleba

1 litriani, siTxe

ცალი

1000

faifuris da keramikis
nadebis sawmendi mJava

500 gramiani, siTxe

ცალი

500

aerozoli oTaxis

300 gramiani

ცალი

200

#

1

2
3
4
5
6

ganzomilebis
erTeulis saerTo
erTeuli,
fasi
fasi
raodenoba

dasaxeleba

sawmendi saSualebebi

minis sawmendi tilo

cali

1000

sawmendi saSualebebi

avejis sawmendi tilo 3 caliani Sekvra

Sekvra

1000

iatakis sawmendebi

40/60 santimetriani tilo

cali

500

პრეტედენტი:-----------------------------------------------------------------------------------------
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პროექტი
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
#
winamdebare xelSekruleba dadebulia `

'"

2012 w.

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად გამარჯვებულ
პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული
პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება
ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

1.

xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:

1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis 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 damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris miniSnebebi.
1.2 `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias (dawesebulebas), romelic
axorcielebs Sesyidvas;
1.3 `mimwodebeli~ niSnavs
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb;

iuridiul

an

fizikur

pirs,

romelmac

SemsyidvelTan

gaaforma

xelSekruleba

1.4 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados Semsyidvelma organizaciam
mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves, Tu xelSekrulebiT sxva piroba ar aris
gaTvaliswinebuli

2. xelSekrulebis damdebi
damdebi mxareebi
winamdebare xelSekruleba dadebulia:
erTis mxriv

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(SemdgomSi `Semsyidveli~ (Semsyidvelis dasaxeleba da rekvizitebi)
da meores mxriv -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SemdgomSi `mimwodebeli~)

Soris.

(mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)

3. xelSekrulebis sagani
3.1 xelSekrulebis sagans warmoadgens
Sesyidva გამარტივებული ელექრონული ტენდერი

4. xelSekrulebis Rirebuleba
4.1. misawodebeli saqonlis saerTo savaraudo Rirebuleba Seadgens
-------------------

lari saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili Sesabamisi gadasaxadebis gaTvaliswinebiT.

4.2. Sesasyidi saqonlis erTeulis fasi Seadgens
4.3. saqoneli miwodebuli iqneba Semdeg misamarTze:
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5. mxareTa uflebaufleba-movaleobani
5.1. mimwodebeli valdebulia

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

ganaxorcileos ------------------------------------------------------------------miwodeba.
igi pasuxismgebelia miwodebuli saqonlis xarisxsa da vargisianobaze
5.2. Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis srulad da
jerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi aunazRauros mas Sesyiduli saqonlis Rirebuleba.
5.3. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis miyenebul zianze an zaralze.
5.4.
Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame piris mimarT nakisr valdebulebebze.
5.5.
mimwodebeli ar agebs pasuxs Semsyidvelis mier mesame piris mimarT nakisr valdebulebebze.

6. saqonelis miRebamiReba-Cabarebis wesi
saqoneli miwodebulad CaiTvleba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ aqtis gaformebis Semdeg.

7. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
7.1.

mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebisa da masSi

Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze kontrols ganaxorcielebs -----------------------

8. miwodebuli saqonlis xarisxi da garantia
garantia
8.1
mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier miwodebuli saqoneli ar iqneba dazianebuli da iqneba
moxmarebisTvis vargisi, winaaRmdeg SemTxvevaSi igi valdebulia sakuTari saxsrebiT Tavad uzrunvelyos dazianebuli da
uvargisi saqonlis Secvla

9. angariSsworeba
9.1
9.2
9.3.

angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi.
anariSsworeba moxdeba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ aqtis gaformebidan 7 sabanko dRis ganmavlobaSi:
angariSsworebis forma iqneba unaRdo. gadaricxva moxdeba mimwodeblis sabanko angariSze.

10. fasebi
10.1
winamdebare xelSekrulebis
xelSekrulebis RirebulebiT parametrs.
10.2
xelSekrulebis
ganmavlobaSi dasaSvebia sacalo
cvlilebis, sagadasaxado reJimis
SemTxvevaSi,
Tu
aRniSnuli
organizaciisaTvis.

me-4

punqtSi

dafiqsirebuli

Sesasyidi

saqonlis

fasi

warmoadgens

RirebulebiTi
parametris
Secvla
xelSekrulebis
moqmedebis
mTeli
periodis
fasis gazrdis an Semcirebis, inflaciis maRali donis, savaluto kursis mniSvnelovani
Secvlisa da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxlSi gaTvaliswinebuli pirobebis
cvlilebebi
ar
gamoiwvevs
xelSekrulebis
pirobebis
gauaresebas
Semsyidveli

10.3.
xelSekrulebaSi dafiqsirebuli Rirebulebis gazrdis SemTxvevaSi misma odenobam ar unda gadaaWarbos
xelSekrulebis Rirebulebis -- %-s.

11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
11.1

xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad Secvalos xelSekrulebis pirobebi.

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 warudginos mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan dakavSirebiT,
romlebis 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
mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad an nawilobriv gadasces mesame
pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli ufleba-movaleobani.

13. subsub-kontraqtorebi
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13.2
im SemTxvevaSi, Tu sub-kontraqtis dadebis an sub-kontraqtoris Secvlis aucilebloba warmoiSoba
xelSekrulebis Sesrulebis procesSi, mimwodebelma werilobiT unda acnobos Semsyidvels zemoaRniSnulis Sesaxeb da
miiRos misgan werilobiTi Tanxmoba.
13.3
am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela sub-kontraqtis asli unda waredginos Semsyidvels misi
gaformebidan erTi kviris vadaSi.
13.4
am xelSekrulebis farglebSi
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.

dadebuli

arcerTi

sub-kontraqti

ar

aTavisuflebs

mimwodebels

14. forsfors-maJori
14.1
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.
14.2
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.
14.3
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 damoukidebelni iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.

15. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis
15.1.
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi mimwodeblis mxridan xelSekrulebis
5.1. punqtiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevis SemTxvevaSi mas daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze
xelSekrulebis Rirebulebis ----------% odenobiT.
15.2.
mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis SemTxvevaSi, pirgasamtexlos
gadaxda ganxorcieldeba mimwodebelze xelSekrulebiT gadasaxdeli Tanxidan gamoqviTvis saSualebiT.
15.3

sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis Sesrulebisagan.

16. xelSekrulebis Sewyveta
16.1
xelSekrulebis damdebi erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi
meore mxares SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis
Sesaxeb.
16.2
xelSekrulebis damdebi mxare, romelic miiRebs aseT gadawyvetilebas valdebulia Seatyobinos meore
mxares miRebuli gadawyvetileba, misi miRebis safuZveli da amoqmedebis TariRi. aRniSnuli Setyobineba unda miewodos
meore mxares gadawyvetilebis ZalaSi Sesvlamde minimum erTi TviT adre.
16.3
xelSekrulebis
valdebulebebis Sesrulebisagan.

calkeuli

pirobebis

moqmedebis

16.4
xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis
SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.
16.5

gamo

Sewyveta

ar

ar

aTavisuflebs

aTavisuflebs

mxareebs

mimwodebels

danarCeni

xelSekrulebis

Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb agreTve:

a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi ver uzrunvelyofs
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
16.6 am muxlis me-5 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros mimwodebels faqtiurad
gaweuli momsaxurebis Rirebuleba.

17. davebis gadawyvetis wesi
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17.1 xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones ixmaren, raTa pirdapiri araoficialuri
molaparakebebis meSveobiT SeTanxmebiT moagvaron nebismieri uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an
masTan dakavSirebuli sakiTxebis irgvliv.
17.2 Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebas, nebismier mxres davis gadawyvetis
mizniT SeuZlia dadgenili wesiT mimarTos saqarTvelos sasamarTlos

18. sxva pirobebi
18.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan da moqmedebs
(ricxvi, Tve, weli)

18.2 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze or egzemplarad da orives aqvs Tanabari iuridiuli Zala.

Semsyidveli organizacia:

mimwodebeli:
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