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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“ ,„სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წესის შესახებ“
დებულების და „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების
შესახებ დროებითი წესის“ _ ( შემდგომში „წესი“) 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 იხ. დანართ #1.
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
ატვირთvამდე 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 განსაზღვრულ 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, 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 გონივრულ ვადას, მაგრამ არაუმეტეს 3 სამუშაო 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
ადმინისტრაციულ
ორგანოს
მიერ
გასაცემი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით. საკვალიფიკაციო მონაცემების
წარმოდგენისთვის შემსყიდველი პრეტენდენტს განუსაზღვრავს გონივრულ ვადა, მაგრამ
ატაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა.
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) თუ მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, ამ წესისი მე-10 მუხლის მე-5 და
მე-6 პუნქტების გათვალისწინებით, არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და
სატენდერო დოკუმენტაციას;
ბ) თუ მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი
დოკუმენტები არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას;
გ) თუ ის არ დააზუსტებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას ამ წესის მე-10 მუხლის მე-6 პუნქტით

დადგენილ ვადაში;
დ) თუ ის არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს
ამ ეწსის მოთხოვნათა დაცვით;
ე) თუ ის არის ამ წესის მე-12 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული
გამარჯვებული
პრეტენდენტი და უარს
აცხადებს სახელმწიფო სესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების დადებაზე ან არ წარმოადგენს
ხელშეკრულების შესრულების
უზრუნველყოფის გარანტიას;
ე) თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით,
ჩაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.
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 ამ წესისი მე-2 მუხლის
პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ და „ტ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული ეტაპის შემდეგ ელექტრონული გარანტია უდრუნდება პრეტენდენტს,
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
ა) პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე;
ბ) პრეტენდენტი სეყვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შემდეგ;
გ) პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებულია ამ წესის მე-101 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“, „დ“, „ე“,
და „ვ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად.
1.23 ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:
ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი თუ 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.
1.24 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.
1.25 დავის შემთხვევაში უცხო ენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო
კომისია.

1.26 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში –
სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და
ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.27 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში,
რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად.
1.28 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

2.1.საკვალიფიკაციო

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
მოთხოვნების თანახმად, პრედენდენტმა უნდა

წარმოადგინოს

შემდეგი

დოკუმენტები:
2.1.1 იურიდიული პირებისათვის:
ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ
ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:
ა) ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი სამედიცინო დაწესებულებებიდან, რომ მას მთლიანად ან
ნაწილობრივ არ აქვს შეზღუდული ქმედითუნარიანობა.
2.1.3 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა სასამართლოს, რომ მის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
ბ)

ცნობა

საქართველოს

საჯარო

რეესტრის

ეროვნული

სააგენტოდან,

ქონებაზე

საჯარო-

სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან სახელმწიფო ბიუჯეტისადმი დავალიანების არარსებობის
შესახებ.
2.3.ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი

დოკუმენტების

გაცემის

თარიღი

არ

უნდა

უსწრებდეს

წინადადებების

მიღების დაწყების თარიღს;
2.4.. ამ პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან
წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან
ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში
მოთხოვნიდან არა უმეტეს 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.
2.5. პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან

წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო

მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშე,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო
მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში,
სატენდერო კომისია მოახდინს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

3. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა
დანართი #2–ის მიხედვით და სატენდერო წინადადების ფასი დანართი #3–ის მიხედვით.
3.2. ანგარიშსწორების პირობები:
3.2.1

სატენდერო

წინადადებაში

საერთო

ფასი

გამოსახული

უნდა

იყოს

საქართველოს

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით.
3.2.2. ანგარიშსწორების ფორმა -უნაღდო;
3.2.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტის
(ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები) წარმოდგენისა და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის
გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 5 dRis ვადაში;
3.2.4. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
3.3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური parametrebi:
3.3.1. შესყიდვის ობიექტია პირადი ჰიგიენის საშუალებები დანართი #3-ის მიხედვით.
3.4. მიწოდების პირობები და ვადები:
3.4.1.

მიწოდება

უნდა

განხორციელდეს

ეტაპობრივად,

შემსყიდველის

მოთხოვნის

შესაბამისად. იგი უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო
დღის ვადაში და დასრულდეს 2011 წლის 31 დეკემბრამდე.

3.5.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო
გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%–ის ოდენობით, დანართი #4-ის
მიხედვით.
3.5.2. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30
კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ობიექტის
მიწოდების ვადას.
3.6. მონაწილის მიერ დადასტურებული უნდა იყოს, რომ ის ეთანხმება
სატენდერო
დოკუმენტაციაში მოცემულ პირობებს (მათ შორის მოწოდებისა და ანგარიშსწორების
პირობებს) და ატვირთული უნდა იქნას ელექტრონულ

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
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saxelmwifo usamedicino universiteti, mdebare: q.
Tbilisi, vaJa fSavelas gamz.#33 (SemdgomSi, Semsyidveli~), Tssu-s kancleris ----------------------- saxiT da meores mxriv `--------------~ -----------------, mdebare: q. Tbilisi, ------------------- (SemdgomSi`mimwodebeli~), xelmZRvanelis _----------------saxiT,
vxelmZRvanelobT ra saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT, Semsyidvelis
mier
Catarebuli gamartivebuli eleqtronuli tenderis safuZvelze, vdebT winamdebare
xelSekrulebas Semdegze:
1. Sesyidvis obieqti
1.1 Sesyidvis obieqtia: -------------------2. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba
2.1. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens ---- lars.
2.2 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba unda moicavdes
moqmedi kanonmdeblobiT gansazRvrul yvela gadasaxdels.

mimwodeblisaTvis

1. Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebi, adgili da pirobebi
3.1. Sesyidvis obieqtis miwodeba ganxorcieldeba, --------------- --------------------------.
3.2. Sesyidvis obieqtis miwodeba q. Tbilisi, vaJa fSavelas gamz. #33.
4. xelSekrulebis moqmedebis vada
4.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier xelmoweris dRidan da moqmedebs
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
valdebulebebis
srul
da
jerovan
Sesrulebamde.
5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1. Sesyidvis obieqtis miReba formdeba miReba-Cabarebis aqtiT, romelic
dadasturdeba `Semsyidvelisa~ da `mimwodeblis~ mier saamisod uflebamosili
warmomadgenlebis xelmowerebiT.
5.2. miReba-Cabarebis aqtis gaformebasTan erTad `Semsyidvels~ waredgineba
angariSsworebisaTvis saWiro yvela sxva dokumenti.

6. xelSekrulebis obieqtis xarisxi da garantia

6.1. mimwodebeli iRebs valdebulebas, rom Sesyidvis obieqti iqneba standartebTan
SesabamisobaSi.
6.2. Sesyidvis obieqtis xarisxi unda Seesabamebodes Semsyidvelis moTxovnebs.
6.3. `Semsyidveli~ valdebulia werilobiTi formiT dauyovnebliv acnobos
`mimwodebels~ naklis aRmoCenis Sesaxeb.
6.4. Setyobinebis miRebis Semdeg `mimwodebeli~ valdebulia Semsyidvelis mier
miTiTebul vadaSi aRmofxvras arsebuli defeqtebi sakuTari xarjiT. sagarantio
periodSi mimwodebels daekisreba, rogorc xelSekrulebis obieqtis defeqtebis
aRmofxvra, aseve aRniSnuli defeqtebis Sedegad Semsyidvelisa da mesame pirebisaTvis
miyenebuli zianis anazRaureba.
6.5.Tu `mimwodebeli~ naklis aRmofxvrasTan dakavSirebiT miRebuli
Setyobinebis
Semdeg ar Seasrulebs Tavis valdebulebebs, `Semsyidvels~ ufleba aqvs
`mimwodeblis~ xarjiT uzrunvelyos arsebuli defeqtebis gamosworeba.
7. angariSsworebis forma, grafiki (vadebi)
7.1. `mimwodebelTan~ angariSsworeba ganxorcieldeba larSi;
7.2. Sesyidvis obieqtis Rirebulebis anazRaureba moxdeba unaRdo angariSsworebiT;
7.3. winaswari angariSsworeba gaTvaliswinebuli ar aris.
7.4. angariSsworeba `Semsyidvelis~ mier moxdeba Sesyidvis obieqtis miwodebisa da
winamdebare xelSekrulebis 5.2. muxlSi miTiTebuli dokumentaciis warmodgenis
Semdeg araumetes 5 (ხუთი) dRis vadaSi.
7.5 im SemTxvevaSi Tu ,,mimwodebeli~ daarRvevs xelSekrulebiT gansazRvrul vadebs
daekisreba pirgasamtexlos gadaxda, `Semsyidveli~ uflebamosilia uari Tqvas
sanacvlo valdebulebis Sesrulebaze mimwodeblis mier pirgasamtexlos Tanxis
sruli odenobiT dafarvamde.
8. mxareTa ufleba-movaleobani
8.1 `Semsyidvels~ ufleba aqvs:
_ Seamowmos miwodebuli momsaxureobis Sesabamisoba xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul pirobebTan.
_ ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mimwodeblis mier xelSekrulebis
pirobebis dacvaze.
- uari Tqvas uxarisxo momsaxureobis miRebaze.
8.2 `Semsyidveli~ valdebulia:
_ werilobiT acnobos `mimwodebels~ momsaxureobis miwodebasTan dakavSirebuli
yvela gansakuTrebuli garemoebis Sesaxeb.
_ moaxdinos angariSsworeba `mimwodebelTan~ xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
pirobebis Sesabamisad;
- daicvas xelSekrulebis sxva pirobebi.
8.3 `mimwodebels~ ufleba aqvs:
_ mosTxovos `Semsyidvels~ miwodebuli momsaxureobis Rirebulebis anazRaureba
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebiT.
8.4 `mimwodebeli~ valdebulia:
_ gaafrTxilos `Semsyidveli~ momsaxureobis miwodebis procesSi Seferxebis
Sesaxeb.
_ daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.
9. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis darRvevisas
9.1. mxareebis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Seusrulebloba gamoiwvevs
pasuxismgeblobas moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.

9.2. Tu xelSekrulebis romelime mxare daarRvevs winamdebare xelSekrulebidan
gamomdinare valdebulebas, maSin xelSekrulebis meore mxares SeuZlia moiTxovos
xelSekrulebidan gasvla valdebulebis SesrulebisaTvis mis mier damatebiT
gansazRvruli
vadis
uSedegod
gasvlis
Semdeg
(damatebiTi
vadis
gansazRvrisaTvis gamoiyeneba werilobiTi forma). Tu valdebulebis xasiaTidan
gamomdinare SeuZlebelia gamoyenebul iqnas damatebiTi vada, maSin damatebiTi
vadis gansazRvras uTanabrdeba gafrTxileba.
9.3. xelSekrulebidan gasvlisas mxares SeuZlia moiTxovos zianis anazRaureba,
romelic mas miadga meore mxaris mier xelSekrulebiT nakisri
valdebulebis
SeusruleblobiT.
9.4.xelSekrulebidan gasvlasTan da zianis anazRaurebasTan
dakavSirebiT
Sesabamisad gamoiyeneba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi.
9.5. xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi
damrRvev mxares ekisreba pirgasamtexlos gadaxda Seusrulebeli valdebulebis
10%-is odenobiT.
9.6. `Semsyidveli” uflebamosilia momsaxurebis miwodebis vadis
gadacilebis
SemTxvevaSi daakisros `mimwodebels” sauravi yovel vadagadacilebul dReze
droulad miuwodebeli momsaxureobis Rirebulebis 0,1 (nuli mTeli erTi
meaTedi) procentis odenobiT.
9.7. Semsyidveli itovebs uflebas xelSekrulebis 5.1. muxlis darRvevis SemTxvevaSi
xelSekrulebis saerTo Rirebulebidan ganaxorcielos im droisTvis arsebuli
pirgasamtexlos Tanxis dakaveba da gadaricxva Sesabamis angariSze.
etapobrivad
angariSsworebis SemTxvevaSi pirgasamtexlos dakaveba ganxorcieldeba ukanasknel
etapze gadasaxdeli Tanxidan.
9.8. 9.7. muxlis gamouyenebloba Semsyidvels ar arTmevs uflebas moiTxovos
mimwodeblisgan pirgasamtexlos gadaxda.
10. xelSekrulebis Sesrulebis garantia
10.1 imisaTvis, rom Tavidan iqnes acilebuli riski, warmoqmnili miwodebis mier
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis Seusruleblobis gamo, tenderSi
gamoiyeneba garantirebis meqanizmis Semdegi saxe – sabanko garantia,
xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 2%-is odenobiT.
10.2 mimwodeblis mier
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
valdebulebebis
darRvevis (xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Sesrulebaze uaris
Tqma, xelSekrulebiT gaTvaliwinebuli vadebis darRveva, valdebulebis uxarisxod,
arajerovnad, arasrulad Sesruleba da sxva) SemTxvevaSi, mimwodebels sabanko
garantiiT gaTvaliswinebuli Tanxa ar daubrundeba).
10.3 sabanko garantiis moqmedebis vada minimum 30 dRiT unda aRematebodes
Sesyidvis obieqtis miwodebis saboloo vadas.
10.4
mimwodebels xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelsayofad
gacemuli
sabanko garantia, xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis sruli da
jerovani Sesrulebis SemTxvevaSi, daubrundeba mxareTa Soris Sesyidvis obieqtis
saboloo miReba-Cabarebis aqtis gaformebidan 5 kalendaruli dRis vadaSi.
10.5 mimwodeblisagan damoukidebeli mizezebis gamo xelSekrulebis Sewyvetis
SemTxvevaSi Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis moTxovnisTanave
daubrunos mas xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis garantia.
11. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
11.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba, orive
mxaris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.

11.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia
werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
11.3. fasebis cvlilebis Sesaxeb am xelSekrulebis mxarem unda Seatyobinos meore
mxares werilobiT, romelic Tavis mxriv uflebamosilia ar daeTanxmos
aRniSnul cvlilebas.
11.4. winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Secvla dauSvebelia,
Tu amcvlilebebis Sedegad uaresdeba xelSekrulebis pirobebi
Semsyidveli
organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e
muxliT
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
11.5. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis
jamuri Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT gazrda.
11.6. xelSekrulebaSi pirobebis cvlileba formdeba danarTis saxiT da warmoadgens
xelSekrulebis ganuyofel nawils.
12. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
12.1 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.
12.2 im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo
mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis
Taobaze, es gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebis
Setanis gziT.
12.3. `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 momsaxureoba an misi nawili;
b) Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli,
romelime valdebuleba.
12.4. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
12.5. Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyetis
Sesaxeb agreTve:
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo
igi ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
g) Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis
damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba;
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
12.6 12.3. qvepunqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros
mimwodebels faqtiurad miRebuli momsaxureobis Rirebuleba.

13.1. mxareebi

ar

arian

13. fors-maJori
pasuxismgebelni TavianTi

valdebulebebis

srul

an

nawilobriv Seusruleblobaze, Tu es Seusrulebloba gamowveulia iseTi
garemoebebiT, rogoricaa wyaldidoba, xanZari, miwisZvra da sxva stiqiuri movlenebi,
agreTve omebi da saomari moqmedebebi, Tu isini uSualo zemoqmedebas axdenen
xelSekrulebis
Sesrulebaze.
xelSekrulebis
Sesrulebis
vada
gadaiwevs
Sesabamisi droiT, garemoebaTa dasrulebis Semdeg.
13.2. Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis
pirobebi gagrZelda erT Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton
xelSekrulebis moqmedeba, kompensaciis uflebis moTxovnis gareSe.
13.3. mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoruli garemoeba dauyovnebliv werilobiT
acnobebs amis Sesaxeb meore mxares.
14. davebi da maTi gadawyvetis wesi
14.1. xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an azrTa
sxvadasxvaoba SesaZlebelia gadawyvetilI iqnas orive mxaris erToblivi
molaparakebis safuZvelze.
14.2. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi mimarTaven sasamarTlos
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.
15. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi
15.1. `Semsyidveli~ uflebamosilia Sesyidvis obieqtis miwodebis paralelurad
ganaxorcielos Semowmeba, romlis mizania Sesyidvis obieqtis Sesabamisobis
dadgena
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul
pirobebTan
da
`Semsyidvelis~
moTxovnebTan.
15.2. xelSekrulebis inspeqtirebas Semsyidvelis mxridan ganaxorcielebs: ..............
15.3. Semowmebis Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb
`Semsyidveli~
dauyovnebliv
werilobiT
acnobebs
`mimwodebels~
wundebis
mizezebis
miTiTebiT.
15.4. gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan da xelaxal inspeqtirebasTan
dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba `mimwodebels~, saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
16. sxva pirobebi
16.1. arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
16.2. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben sakuTari saxeliT, xarjiTa
da riskiT.
16.3. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, or egzemplarad, romelTagan
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan.
xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos
qarTul enaze.
16.4. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia
mxolod
mas
Semdeg,
rac
is
werilobiTi
formiTaa
Sedgenili
da
xelmowerilia mxareTa mier.
16.5 yvela danarTi da xelSekrulebis damateba, romelic xelmowerilia mxareTa
uflebamosili warmomadgenlebis mier iTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad
da savaldebuloa Sesasruleblad.
16.6 mxareebi srulad arian pasuxismgebeli maT mier xelSekrulebaSi miTiTebuli
rekvizitebis
sisworeze.
rekvizitebis
cvlilebis
Taobaze
meore
mxares
ecnobeba werilobiT.

16.7 nebismieri oficialuri urTierToba xelSekrulebis damdeb mxareebs Soris
unda atarebdes werilobiT formas. werilobiTi Setyobineba, romelsac erTi
mxare xelSekrulebis Sesabamisad ugzavnis meore mxares, igzavneba safosto
gzavnilis saxiT. operatiuli kavSiris damyarebis mizniT dasaSvebia Setyobinebis
meore mxarisaTvis miwodeba depeSis, teleqsis an faqsis gagzavnis gziT im
pirobiT, rom Setyobinebis originaliSemdgomSiwaredginebameoremxaresuSualodan
xelSekrulebaSi miTiTebul misamarTze safosto gzavnilis gagzavnis meSveobiT.
im
SemTxvevaSi
Tu
mxarisaTvis
Setyobinebis
gadacema
ver
xerxdeba
xelSekrulebaSi aRniSnul misamarTze imis gamo, rom misamarTi arasworadaa
miTiTebuli, Setyobineba CaiTvleba Cabarebulad da SetyobinebaSi miTiTebuli
vadebis aTvla ganxorcieldeba safosto gzavnilis Sesabamis misamarTze wardgenis
momdevno dRidan.
17. mxareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi
`Semsyidveli~

`mimwodebeli~

Tbilisis
saxelmwifo
samedicino
universiteti
vaJa fSavelas 33
saidentifikacio nomeri 211328703
Ti bi si banki TBCBGE22
a/a GE34 TB11 0000 0000 609 229

Tssu-is kancleri

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

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

დამატებითი ინფორმაცია:

სატენდერო

დოკუმენტაციასთან

დაკავშირებiT

განმარტებების

მიღება

პრეტენდენტს

შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში მიმართვის safuZvelze.
q. Tbilisi, vaJa fSavelas gamz. #33, oTaxi: #319 da #303, satendero komisiis aparatis
wevrebi: zaza xelaZe tel: 542459, TinaTin WanturiZe tel: 542456.

დანართი #1
აფიდავიტი
სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე გამოცხადებულ ტენდერში
მონაწილეობის miRebis mizniT, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი სატენდერო
წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:
* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება,
აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;

თუ

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს
სატენდერო წინადადება;
* ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე,
შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ.
* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე,
გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს
სატენდერო წინადადება ამ ტენდერში.
* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს
შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ
საკითხებთან დაკავშირებით:
* სატენდერო წინადადების ფასი;
* სატენდერო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
* სატენდერო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
*ისეთი

სატენდერო

წინადადების

განზრახ

წარდგენა,

რომელიც

არ

აკმაყოფილებს

გამოცხადებული ტენდერის პირობებს.
* შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები,
რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება.
* 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.
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
1
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195 მუხლის შესაბამისად.

დანართი #2
დანართი N2
1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული
სატენდერო წინადადების ფასი:
3. სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:
ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტს შეუძლია წარადგინოს წინადადება ამ წესის მე-2
მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ეტაპზე. პრეტენდენტის მიერ
წარდგენილი წინადადება ძალაშია ამ წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.“

დანართი N3

ფასების ცხრილი

#

პირადი ჰიგიენის საშუალებების ჩამონათვალი

რაოდენობა
(ცალi)

1.

ტუალეტის დეზადორი

300

2.

თხევადი საპონი 0,5 ლიტრიან კონტეინერებში

200

3.
4.

ხელის საპონი 100 გრამიანი
ხელის თხევადი საპონი 5 ლიტრიანი
ტუალეტის ქაღალდი 65 მ მაღალი ხარისხის
(რულონის გარეკანი ცისფერი)
ტუალეტის
ქაღალდი
მუყაოზე
დახვეული,
(ქაღალდის გარე ნაწილი ფერადი გოფრირებული)
პირსახოცი ქაღალდის 2 ფენიანი
ქაღალდის ხელსახოცი მაღალი ხარისხის
ქაღალდის ხელსახოცი 2 ფენიანი (100 ცალიანი)
ქაღალდის ხელსახოცის სამაგრი

5.
6.
7.
8.
9.
10.

2000
50
3500
300
600
200
60
20

ჯამი

pretendentis xelmowera ------------------------------------------SeniSvna: Secdomis SemTxvevaSi upiratesoba eniWeba erTeulis fass.

ერთეულის
ფასი (ლარი)

მთლიანი
ღირებულება
(ლარი)

დანართი N4

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 MmiTiTebul Tanxaze,
Cven Tanaxma varT gavceT mimwodeblis saxelze zemoT aRniSnuli garantia.
amasTan dakavSirebiT, vadasturebT, rom varT garantebi da pasuxismgeblebi Tqvens winaSe
mimwodeblis saxeliT saerTo Tanxaze

________________________
_________________________________________
(Tanxa cifrebiT)

(Tanxa sityvebiT)

da vkisrulobT zemo aRniSnuli Tanxis gadaxdas mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis
darRvevis safuZvelze Tqveni pirvelive moTxovnisTanave.
winamdebare garantia
sabolood damTavrebamde.

ZalaSia

mimwodeblis

mier

xelSekrulebis

pirobebis

Sesrulebis

garantebis xelmowera da beWedi

_______________________________
_______________________________
___________________________________________________________
(TariRi)

___________________________________________________________
(misamarTi)

