სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო“

ნიკორწმინდის ტაძრის კედლის მხატვრობის კონსერვაციის
სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული
ტენდერი

satendero dokumentacia

ქ. თბილისი
2011 წელი

1

სარჩევი
1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის........................................................................................ 3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია.....................................................................................................................7
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი .........................................................9
4. დამატებითი ინფორმაცია......................................................................................................................15
5. დანართი N1, აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა.........................................................................16
6. დანართი N2 ............................................................................................................................................17
7. დანართი N3, საბანკო გარანტიის ფორმა ...........................................................................................18

2

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“ 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. დანართი #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 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, რომელიც ძალაშია „სახელმწიფო
შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ მე–2 მუხლის
პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“, ან „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.
1.9

სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისგან 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.
1.12

სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ მიიღოთ

მონაწილეობა ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ და დამატებით 3
რაუნდად.
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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

სატენდერო კომისია არ ახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას, თუ მის მიერ

სისტემაში ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაცია არ შეიცავს ისეთ მონაცემს ან/და შეიცავს ისეთ
უზუსტობებს, რომელთა წარმოდგენა ან/და დაზუსტება არ გამოიწვევს ტექნიკური დოკუმენტაციის
არსებით ცვლილებას და არ 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.
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) თუ მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, „სახელმწიფო შესყიდვის
ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ 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;
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გ)

თუ

ის

არ

დააზუსტებს

ტექნიკურ

დოკუმენტაციას

„სახელმწიფო

შესყიდვის

ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ მე-10 მუხლის მე-6
პუნქტით დადგენილ ვადაში;
დ) თუ ის არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს
ამ წესის მოთხოვნათა დაცვით;
ე) თუ ის არის „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით განხორციელების
შესახებ დროებითი წესის“მე-12 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გამარჯვებული
პრეტენდენტი და უარს აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე ან არ
წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას;
ვ) თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების
მიზნით, ჩაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას“.
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

„სახელმწიფო

შესყიდვის

ელექტრონული

საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ 101 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“, „დ“, „ე“ და
„ვ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად“.
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 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 აქვსგამარტივებული 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.
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1.27

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.
1.28

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

პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:
საკვალიფიკაციო 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;
ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის
ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
2.1.2 ფიზიკური პირებისათვის:
ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
2.2 ადმინისტრაციული

ორგანოებიდან

წარმოსადგენი

საკვალიფიკაციო

მონაცემების

დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:
ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული
საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ;
2.3 ამ პუნქტის 2.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან
წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან
ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველი 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.
2.4

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 მოახდeნს 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 სსიპ „საქართველოს

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 2011 წლის ბიუჯეტის სახსრებით.
2.5.3

შესყიდვისას გამოყენებული იქნება წინასწარი გადახდის მექანიზმი.

2.5.4.

წინასწარი
ანგარიშსწორების
შემთხვევაში
მიმწოდებელი
ვალდებულია,
წარმოადგინოს ავანსის სახით გადასახდელ თანხაზე (არაუმეტეს ხელშეკრულების
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საერთო ღირებულების 30%) საავანსო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა
30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების
ვადას.
2.6

ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.6.1

ტენდერში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო

გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%–ის ოდენობით, დანართი #3–ის მიხედვით.
2.6.2

ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30

კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას.
2.7 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციის
დანართის სახით და ატვირთულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად (იხილეთ ტექნიკური დავალება).
2.8.

მიწოდების პირობები და ვადები:

2.8.1

წარმოდგენილი

პირობებისა

და

ვადების

ფარგლებში

მიმწოდებელმა

საბოლოო

პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადასცეს შესრულებული სამუშაოები,
შესრულებული სამუშაოების ანგარიში (საქართველოს კანონის „კულტურული
მემკვიდრეობის შესახებ” მოთხოვნათა შესაბამისად), შესრულებული სამუშაოების
აქტები (ფორმა 2).
2.8.2

მიწოდების ადგილია - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი სოფელი ნიკორწმინდა.

2.8.3

შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშის ჩაბარების საბოლოო ვადაა 2011 წლის 30 აგვისტო.

2.8.4

შესრულებულ სამუშაოთა ეტაპობრივი ჩაბარების ვადები და გრაფიკი დაზუსტებული
იქნება პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.

2.9. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
ა) რეკვიზიტები და ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობა პროცენტულად
დანართი #2–ის მიხედვით.
ბ) ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების სფეროში პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ
(პრეტენდენტს ანალოგიურ სფეროში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს მინიმუმ 3 სამუშაო)
წარმოდგენილი უნდა იქნას შესრულებულ სამუშაოთა ჩამონათვალის სახით.
გ) ინფორმაცია სამუშაოებში ყველა მონაწილე პირის კვალიფიკაციის, მათ შორის ფრესკების
კონსერვაციის სამუშაოების წარმოების გამოცდილების შესახებ (CV–ს სახით).
დ)

შესასრულებელი

სამუშაოს

ხარჯთაღრიცხვა,

საქართველოს

კანონმდებლობით

განსაზღვრული გადასახადებისა და თანმდევი ხარჯების ჩათვლით (მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციის

დანართის

სახით

და

ატვირთულია

სახელმწიფო

შესყიდვების

ერთიან

ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო დუკუმეტაციასთან ერთად).
ე) შესასრულებელი სამუშაოს კალენდარული გეგმა-გრაფიკი (შესაძლებელია დაზუსტდეს
ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში).
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3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes tenderSi gamarjvebul
pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.
winamdebare

xelSekruleba

daido___ ____________

2011w.

erTis mxriv ssip `saqarTvelos kulturuli memkvidreobis
(SemdgomSi `Semsyidveli~) da meores mxriv
___________________________________________________________

dacvis

erovnuli

(SemdgomSi

saagento~

`mimwodebeli~)

(mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)

Soris.
imis gaTvaliswinebiT, rom Semsyidvelma Caatara eleqtronuli tenderi
__________________________________________________________________________________
Sesyidvis obieqtis mokle aRwera

Sesyidvaze romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis satendero winadadeba,
romlis Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba Seasrulos zemoaRniSnuli samuSao Semdeg
Tanxaze: _____________________________________________________________________________
(xelSekrulebis Tanxa cifrebiT, sityvierad da valutis CvenebiT)

(SemdgomSi `xelSekrulebis Rirebuleba~).
1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1
`xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _
Semsyidvel organizaciasa da tenderSi gamarjvebul pretendents Soris dadebuli xelSekruleba,
romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT da damatebebiT da aseve
mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris miniSnebebi.
1.2
`xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli da
zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3
`Semsyidveli
organizacia~
(Semdgom
`Semsyidveli~)
niSnavs
organizacias
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.4
`mimwodebeli~
niSnavs
pirs,
romelmac
moipova
gamarjveba
tenderSi
da
uzrunvelyofs momsaxurebis gawevas saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis
farglebSi;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
2. Sesyidvis obieqti
2.1 xelSekrulebis Sesyidvis obieqti ganisazRvreba satendero dokumentaciis, kerZod
teqnikuri davalebis Sesabamisad, romelic SemdgomSi Tan daerTvis xelSekrulebas da warmoadgens
mis ganuyofel nawils.
3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1 Semsyidvels an mis warmomadgenlebs ufleba aqvT xelSekrulebis Sesrulebis nebismier
etapze ganaxorcielos kontroli mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis Sesrulebaze da
ganaxorcielos Sesrulebuli samuSaos perioduli inspeqtireba.
3.2 mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos Semsyidveli kontrolis
(inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli personaliT, teqnikuri saSualebebiT da sxva samuSao
pirobebiT. im SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT gamoiyenebs sakuTar
an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas uzrunvelyofs TviT Semsyidveli.
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3.3
mimwodebeli
valdebulia
sakuTari
xarjebiT
uzrunvelyos
kontrolis
(inspeqtirebis) Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra.
3.4
am muxlis arc erTi punqti ar aTavisuflebs mimwodebels mocemuli xelSekrulebis
sxva valdebulebebisagan.
3.5
mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis kontrols
Semsyidvelis mxridan ganaxorcielebs ssip `saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis
erovnuli saagentos~ generaluri direqtoris brZanebis safuZvelze Seqmnili jgufi.
4. samuSaos Sesrulebis pirobebi
4.1. Sesrulebuli samuSao ganxorcieldeba mimwodeblis mier warmodgenili satendero
winadadebis safuZvelze.
4.2. warmodgenili satendero winadadebis mixedviT mimwodebeli samuSaos Sesrulebas
uzrunvelyofs xelSekrulebis gaformebidan _________ vadaSi.
4.3. samuSaos Sesrulebis adgilia _ ambrolauris municipaliteti sofeli nikorwminda.
5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1. Sesyidvis obieqtis miReba ganxorcieldeba etapobrivad, mxareTa mier Sedgenili miRebaCabarebis aqtis
safuZvelze (Semsyidvelis mxridan miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze
uflebamosil pir(eb)s warmoadgenen winamdebare xelSekrulebis pirobebis 3.5 muxlSi miTiTebuli
pirebi).
5.2.Semsyidveli amowmebs mimwodeblis mier Sesrulebuli samuSaos srulyofilebas.
5.3. Tu Sesrulebuli samuSao ar Seesabameba winamdebare xelSekrulebis pirobebs,
Semsyidveli dadgenili wesis Sesabamisad mimwodebelTan erTad an mis gareSe adgens aqts.
5.4. Tu Semsyidvelma samuSaoebi Seafasa wuniT, dasrulebulad CaiTvleba samuSoebi
defeqtebis aRmofxvris Semdeg.
5.4. mimwodebeli atyobinebs Semsyidvels samuSaoTa dasrulebis Sesaxeb.
5.5. Semsyidveli amowmebs dasrulebul samuSaoTa moculobas da brZanebis safuZvelze
ayalibebs dasrulebul samuSaoTa mimReb komisias. samuSaoebis dasrulebis Semdgom aRniSnuli
komisiis mier Sedgeba Sesabamisi daskvna da miReba-Cabarebis aqti.
5.6. miReba-Cabarebis aqtebis gaformebis paralelurad, mimwodebeli valdebulia
warmoudginos Semsyidvels Sesabamisi sagadasaxado dokumentacia (moqmedi kanonmdeblobis
Sesabamisad).
6. angariSsworeba
6.1 angariSsworeba moxdeba larebSi.
6.2 gadaxdis forma – unaRdo.
6.3 Sesrulebuli samuSaos angariSsworeba ganxorcieldeba mxareTa mier Sedgenili miRebaCabarebis aqtis mixedviT;
6.4. winaswari angariSsworebis SemTxvevaSi mimwodebeli valdebulia, warmoadginos avansis
saxiT gadasxdel Tanxaze (araumetes xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 30 %) saavanso sabanko
garantia, romlis moqmedebis vada 30 dRiT unda aRematebodes xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
obieqtis miwodebis vadas.
6.5. angariSsworebis grafiki (mxareTa SeTanxmebiT).
7. fasebi
7.1 mimwodeblis mier dafiqsirebuli Sesyidvis obieqtis fasi warmoadgens xelSekrulebis
RirebulebiT parametrebs.
7.2 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla xelSekrulebis moqmedebis mTeli
periodis ganmavlobaSi dauSvebelia.
7.3 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dasaSvebia mxareTa SeTanxmebiT.
7.4 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dauSvebelia, Tu am cvlilebebis
Sedegad izrdeba jamuri Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli
organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT dadgenili SemTxvevebisa.
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7.5 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis dadgomis
SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 10%-ze
meti odenobis gazrda.
8. mxareTa ufleba-movaleobani
8.1. Semsyidveli da mimwodebeli moqmedeben saqarTvelos kanonmdeblobis sruli dacviT.
8.2 Semsyidveli valdebulia:
8.2.1. droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi;
8.2.2. xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli samuSaos Sesrulebis procesSi acnobos
mimwodebels yvela gansakuTrebuli garemoebebis warmoSobis Sesaxeb;
8.2.3.xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad aunazRauros
mimwodebels
Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba.
8.3. Semsyidvels ufleba aqvs:
8.3.1. ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mimwodeblis mier xelSekrulebebis
pirobebis dacvaze;
8.3.2. ganaxorcielos kontroli samuSaoebis warmoebisas;
8.3.3. saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad SeaCeros an Sewyvitos saxelmwifo Sesyidvis
Sesaxeb dadebuli xelSekrulebis moqmdeba, Tu mimwodeblis mier warmodgenili sakvalifikacio
monacemebi yalbi aRmoCndeba;
8.4. mimwodebeli valdebulia:
8.4.1. droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi;
8.4.2. daakmayofilos Semsyidvelis moTxovna damatebiTi monacemebis warmodgenis Sesaxeb
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT;
8.4.3. mimwodebeli valdebulia Setyobinebis miRebidan, Semsyidvelis mier miTiTebul
gonivrul vadaSi (araumetes 10 samuSao dRisa) aRmofxvras defeqti Semsyidvelis mxridan raime
damatebiTi danaxarjebis gawevis gareSe;
8.4.4. Sesrulebuli samuSaoebis angariSi Semsyidvels waredgineba oTx egzemplarad:
eleqtronuli versia _ kompaqturi diskebis (CD) saxiT (1 egzemplari), myari aslebis saxiT (3
egzemplari), teqsturi da grafikuli masalis dokumentirebiT.
8.5. mimwodebels ufleba aqvs:
8.5.1. mosTxovos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad
Sesrulebuli samuSaos Rirebulebis anazRaureba.
9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
9.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive mxris
mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
9.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT
Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
9.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an
SemsyidvelisaTvis pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
9.4 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis
saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
10. uflebebis gadacema
10.1 mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc mTlianad da
arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli Tavisi valdebulebebi mesame
pirs.
11. subkontraqtorebi
11.1 xelSekrulebis gaformebis Semdgom mimwodebelma werilobiT unda acnobos Semsyidvels
sub-kontraqtor(eb)is ayvanis an Secvlis Sesaxeb (sub-kontraqtoris ayvanis aucileblobis
mizezebis dasabuTebiT). sub-kontraqtor(eb)is dasaSvebobis sakiTxs wyvets Semsyidveli da
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mimwodebeli erToblivi molaparakebis safuZvelze, romelic gaformdeba werilobiTi formiT
winadebare xelSekrulebis damatebis saxiT.
11.2
am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela subkontraqtis asli unda waredginos
Semsyidvels.
11.3
am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arc erTi subkontraqti ar aTavisuflebs
mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.
12. xelSekrulebis Sesrulebis garantia
12.1 imisaTvis, rom Tavidan iqnes acilebuli riski, warmoqmnili mimwodeblis mier
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis Seusruleblobis gamo, tenderSi gamoiyeneba
garantirebis meqanizmis Semdegi saxe _ sabanko garantia, xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 2%is odenobiT.
12.2 mimwodeblis mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis darRvevis
(xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Sesrulebaze uaris Tqma, xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli vadebis darRveva, valdebulebis uxarisxod, arajerovnad, arasrulad Sesruleba
da sxva) SemTxvevaSi, mimwodebels sabanko garantiiT gaTvaliswinebuli Tanxa ar daubrundeba).
12.3 sabanko garantiis moqmedebis vada minimum 30 dRiT unda aRematebodes samuSaos
Sesrulebis saboloo vadas.
12.4 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.
12.5
mimwodeblisagan damoukidebeli mizezebis gamo xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi
Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis moTxovnisTanave daubrunos mas xelSekrulebis
Sesrulebis uzrunvelyofis garantia.
13 garantia
13.1. Sesyidvis obieqtis xarisxi unda Seesabamebodes samSeneblo normebiTa da wesebiT
gaTvaliswinebul moTxovnebs, agreTve teqnikur davalebaSi miTiTebul moTxovnebs;
13.2. Semsyidveli valdebulia dauyovnebliv acnobos mimwodebels samuSaoebis ganxorcielebis
dros raime wunis (xarvezis) aRmoCenis Sesaxeb.
14. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
14.1. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an Sesrulebis vadis
gadacilebisaTvis damrRvev mxares daekisreba pirgasamtexlos gadaxda, _ yovel vadagadacilebul
dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1%-is odenobiT, xolo, Tuki adgili aqvs valdebulebis
nawilis Seusruleblobas, pirgasamtexlo Seadgens valdebulebis Seusrulebeli nawilis 0.1 %-s.
15. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo
15.1 mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi Semsyidvels
SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis
Sewyvetis Sesaxeb.
15.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mxareebs
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
15.3 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.
15.4 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) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
g) Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis
damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba;
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
15.5 am muxlis me-5 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros
mimwodebels faqtiurad Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba.
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15.6 Semsyidveli uflebamosilia mTlianad an nawilobriv calmxrivad Sewyvitos
xelSekruleba, Tuki mimwodeblis mxridan Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebis darRvevis periodi
aRemateba 15 kalendarul dRes.
16. fors-maJori
16.1
xelSekrulebis
damdebi
romelime
mxaris
mier
xelSekrulebis
pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da xelSekrulebis Sesrulebis
garantiis daubruneblobas, Tu xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis
Seusrulebloba aris fors-maJoruli garemoebis Sedegi.
16.2
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, stiqiuri movlenebiT, epidemiiT,
karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT
da sxva.
16.3
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.
17. sadao sakiTxebis gadawyveta
17.1
Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri
araoficialuri molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da dava,
warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis irgvliv.
17.2
Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi Semsyidveli da
mimwodebeli ver SeZleben sadao sakiTxis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier mxres davis gadawyvetis
mizniT SeuZlia dadgenili wesis da mixedviT mimarTos saqarTvelos sasamarTlos, Tu
xelSekrulebis pirobebSi sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli.
18. gamoyenebuli samarTali
18.1
xelSekruleba
dadebulia
saqarTvelos
kanonmdeblobis
interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT.

Sesabamisad

da

19. xelSekrulebis ena
19.1 xelSekruleba Sedgenili unda iqnes qarTul enaze. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis
meore mxare aris ucxo qveynis warmomadgeneli, maSin meore egzempliari iTargmneba
mimwodeblisaTvis misaReb enaze. interpretaciisas qarTul enaze dawerili xelSekruleba
warmoadgens gadamwyvets. xelSekrulebasTan dakavSirebuli mTeli werilobiTi molaparakebebi da
sxva dokumentacia, romelic gaicvleba mxareTa Soris, unda Seesabamebodes aRniSnul pirobebs.
20. Setyobineba
20.1
nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis Sesabamisad, ugzavnis
meore mxares, gaigzavneba werilis, teleqsis an faqsis saxiT, originalis Semdgomi warmodgeniT,
xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris misamarTze.
20.2
Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
21. gadasaxadebi da dabegvra
21.1
ucxoeli mimwodebeli pasuxs agebs samuSaos SesrulebasTan dakavSirebuli yvela im
gadasaxadis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, romlebic gadasaxdelia saqarTvelos
farglebSi da mis gareT.
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21.2
adgilobrivi mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
gadasaxadebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, Tu xelSekrulebis pirobebiT sxva
ram ar aris gaTvaliswinebuli.
22. xelSekrulebis moqmedebis vada
22.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelSekrulebis xelis moweris dRidan,
2011 wlis 31 dekembris CaTvliT.
23. sxva pirobebi
23.1 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da movaleobebi,
meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
23.2 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da riskiT.
23.3 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, oTx egzemplarad, romelTagan TiToeuls aqvs
Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri mimwodebelTan da sami piri
SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos
qarTul enaze.
23.4 gamarjvebuli pretendentis mier warmodgenili satendero winadadeba da danarTebi Tan
erTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils.
23.5 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas
Semdeg, rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.

Semsyidveli:

mimwodebeli:

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

-------------------------
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4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში: ქ. თბილისი,
ათონელის #27, საკონტაქტო პირebi:
ქრისტინე დარჩია ტელ: +99532 932397;
გუგა გოგაძე ტელ: +99532 932372.
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დანართი #1
აფიდავიტი
სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე
გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი
სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:
* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებული იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ
აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
* უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო
წინადადება;
* ნებისმიერი 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;
 სატენდერ 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 არგაუმჟღავნებს კონკურენტს სატენდერო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.
გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.
თანხმობა

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 სისხლისსამართლებრივ
პასუხისმგებლობას
საქართველოს
სისხლის
სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის
შესაბამისად.
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დანართი #2
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:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

2. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა პროცენტულად:
3. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად:
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დანართი #3
ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)
ვის:________________________________________________________________________________________
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ
___________________________________________________________________________________________
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“__________________________________ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია
მასზე

დაკისრებული ვალდებულებების

შესრულების გარანტიის

სახით

ხელშეკრულებაში

მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული
გარანტია.
ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე
მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:
___________________________________________________________________________________________
(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.
წინამდებარე გარანტია ძალაშია ______________________________________
გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი
______________________________________
______________________________________
______________________________________
(თარიღი)

______________________________________
(მისამართი)
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