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წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 121 მუხლის და ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ”
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების
საფუძველზე.
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ტექნიკური დავალება

1.

შესყიდვის ობიექტი: ქ. ონში აღმაშენებლის მოედანზე ეკლესიის სარემონტო და ტერიტორიის შემოღობვის სამუშაოები
მოწოდების ვადა –xelSekrulebis gaformebidan 2 Tvis vadaSi.
დაფინანსების წყარო – adgilobrivi biujeti
misamarTi: q. oni, აღმაშენებლის მოედანი.
aRmaSeneblis moedanze eklesiis saremonto da teritoriis SemoRobvis samuSaoebis
defeqturi aqti (xarjTaRricxva)
masala
#

samuSaos dasaxeleba
dekoratiuli meseri
ormoebis amoReba liTonis
kvadratuli milebisTvis

ganzomileba raodenoba erT.fasi sul

cali

37

Sromis danaxarji
liTonis kvadratuli milebis
dabetoneba

m3

1

cali

37

Sromis danaxarji

m3

1

liTonis kvadratuli milebi
70X70 mm sigrZe 1,7

cali

37

m3

1

cali
cali

34
34

betoni
meseris segmentis mowyoba 2,1 m
sigrZiT
Sromis danaxarji

xelfasi

transporti

erT.fas sul

erT.fas sul

jami

4

ganivi kvadratuli mili zomiT
30X50 mm
vertikaluri kvadratuli mili
zomiT 20X50X170 mm sisqe 2 mm

grZ.m

150

cali

740

eleqtrodi
Sesasvleli karebebisTvis
dekoratiuli svetebis mowyoba
zomiT 40X40X180 sm

paCka

5

m2

10,3

Sromis danaxarji

m2

10,3

fiqali da wiTeli qva

m3

1

qviSa

m3

0,3

cementi

cali

4

dekoratiuli ganaTebis mowyoba

cali

41

Sromis danaxarji

cali

41

spilenZis kabeli 2X6

grZ.m

170

dekoratiuli plafoni patara

cali

37

dekoratiuli plafoni didi

cali

4

naTura

cali

41

meseris SeRebva

m2

164

Sromis danaxarji

m2

164

emalis saRebavi

kg

45

karebis amoSeneba da Selesva

m3

1,5

Sromis danaxarji

m3

1,5

wvrili sakedle bloki

cali

93

qviSa

m3

1

5

cementi

cali

8

axali karebebis mowyoba

m2

6

Sromis danaxarji

m2

6

xe masala

m2

6

saketi

cali

2

liTonis furceli sisqiT 0,5 mm
kedelSi mrgvali sarkmelebis
mowyoba

m2

6

cali

6

Sromis danaxarji

cali

6

mrgvali sarkmeli

cali

6

dazianebuli nalesis moxsna da
Selesva xelaxla

m2

100

Sromis danaxarji

m2

100

qviSa

m3

3

cementi

cali

18

fasadis ori gverdis SeRebva
fasadis saRebaviT

m2

420

Sromis danaxarji

m2

420

fasadis saRebavi

kg

125

masalis transportireba
jami
zednadebi xarji %
jami
gegmiuri dagroveba %

reisi

3

jami

6

d.R.g.

18 %

jami

7

8

9

2. პრეტენდენტებმა ასევე უნდა წარმოადგინონ:
ა) saavanso angariSsworeba ar ganixileba;
b) ინფორმაცია კომპანიის რეკვიზიტების შესახებ (ორგანიზაციის ან ფიზიკური პირის დასახელება,
იურიდიულ მისამართი, ტელეფონის/ფაქსის ნომერი, საბანკო რეკვიზიტები, ხელმძღვანელ(ებ)ის სახელი
და გვარი, (danarTi #2).
3. pretendentis mier sistemaSi asatvirTi monacemebi:
a) xarjTaRricxva, mocemuli cxrilis mixedviT (xelmowerili da beWed dasmuliarsebobis SemTxvevaSi);
b) informacia kompaniis rekvizitebis Sesaxeb;
g) informacia angariSsworebis Sesaxeb;
d) informacia samuSao vadis dasrulebis Sesaxeb;
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო დოკუმენტაცია
დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი ან მისი ნდობით აღჭურვილი (სათანადო წესით
დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე) პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით. სატენდერო
წინადადება უნდა მოქმედებდეს მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან ტენდერისათვის
„ხელშეკრულება დადებულია”, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით”, ან „ტენდერი
შეწყვეტილია” სტატუსის (ერთ-ერთი) მინიჭებამდე.
ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია
(ელექტრონული გარანტია) სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების
1%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება სულ მცირე 120 კალენდარული
დღით ტენდერისათვის „წინადადებების მიღება დაწყებულია” სტატუსის მინიჭების ეტაპიდან.
სატენდერო საფასურის ოდენობა შეადგენს 50 ლარს.
შენიშვნა: ელექტრონული გარანტიის ბენეფიციარი/მიმღები არის სააგენტო. ელექტრონული
გარანტიის სააგენტოსთვის წარდგენა და საფასურის გადახდა ხორციელდება სისტემაში
არსებული ავტომატური საშუალებების მეშვეობით. ელექტრონული გარანტიისა და საფასურის
წარდგენა ხდება ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთამდე.
პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა სახითაც იგი
წარმოდგენილი იქნება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, სატენდერო
წინადადების წარდგენამდე. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა მოცემულია დანართ N1-ში.
დანართი N1-ით გათვალისწინებული აფიდავიტის ფორმა დოკუმენტაციაში წარმოდგენილია
მხოლოდ საილუსტრაციო მიზნებისთვის. აფიდავიტის პირობებზე დათანხმება ხდება ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში ელექტრონულად შესაბამის ღილაკზე დაჭერით.
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დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისგან: mixeil
biZiSvili ტელ: 599 228786 ; გივი ბენდიანიშვილი- არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის
უფროსი

ტელ.:

591

010371;

marine

maisuraZe

tel.:

595

257272,

ელ-ფოსტა:

marinemaisuradze@yahoo.com, მის: ქ. oni, d. aRmaSeneblis moedani #1
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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos
tenderSi gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.
winamdebare xelSekruleba daido ___ ____________ 201 w.
erTis mxriv
----------------------------------------------------------------------------- (SemdgomSi `Semsyidveli~)
da meores mxriv
___________________________________________________(SemdgomSi `mimwodebeli~)
(mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)
Soris.
imis gaTvaliswinebiT, rom Semsyidvelma Caatara gamartivebuli eleqtronuli
tenderi
_______________________________Sesyidvis obieqtis mokle aRwera Sesyidvaze
romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis satendero winadadeba,
romlis Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba gauwios Semsyidvels
zemoaRniSnuli momsaxureba 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.xelSekrulebis sagani

2.1. mimwodebeli iRebs valdebulebas ganaxorcielos ------------------------------------samuSaoebi.
2.2. Semsyidveli unazRaurebs Mmimwodebels Sesrulebuli
xelSekrulebis me-6, me-7 da me-8 muxlis Sesabamisad.

samuSaoebis

Rirebulebas,

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli

3.1 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebaze kontrols axorcielebs
Semsyidvelis mier Seqmnili specialuri jgufi, rmelic Semsruleblis warmomadgenelTan
erTad amowmebs Sesrulebuli samuSaoebis moculobebs, maT xarisxs da
proeqtTan
Sesabamisobas, ris Sesaxebac adgens aqts.
3.2 mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos Semsyidvelis kontrolis
CatarebisaTvis aucilebeli teqnikuri saSualebebiT.
3.3 xelSekrulebis mimdinareobaze zedamxedvelobas gauwevs Semsyidvelis mier dadgenili
piri.
4. samuSaos Sesrulebis pirobebi
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4.1 samuSaos Sesruleba xorcieldeba mocemuli xarjTaRricxvis mixedviT.
4.2 samuSaoebis Sesrulebis vadebSi cvlilebebis Setana dauSvebelia meore mxaresTan
SeTanxmebis gareSe.
4.3 xarjTaRricxviT gauTvaliswinebeli samuSaoebi Semsyidvelis mier ar anazRaurdeba.
4.4 samuSaos dasrulebis Semdgom erTi wlis ganmavlobaSi
gamovlenil defeqtebs SeakeTebs anazRaurebis gareSe.
4.5
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
xelSekrulebis dadebis dRidan --------- vadaSi.

samuSaoebis

mimwodeblis

dasruleba

unda

mizeziT
moxdes

5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi

5.1 Sesyidvis obieqti an misi nawili CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis aqtis
gaformebis Semdeg.
5.2 Sesyidvis obieqtis Cabareba xdeba Semsyidvelis mier Seqmnili specialuri jgufis mier
Sesrulebuli samuSaoebis Sesaxeb Sedgenili aqtis safuZvelze.
5.3 Sesyidvis obieqtis Semowmebis Sedegad gamovlenili defeqtis aRmofxvras sakuTari
xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli. (10 dRis vadaSi)
5.4 Semsyidveli valdebulia operatiulad, werilobiTi saxiT, acnobos mimwodebels
saboloo Semowmebis Sedegebi dawunebuli samuSaos moculobis da wundebis mizezebis
miTiTebiT.
6. angariSsworeba

6.1 angarissworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba gadaricxviT;
7. angariSsworebis valuta

7.1 angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi
8.xelSekrulebis saxarJTaRricxvo Rirebuleba

8.1 xelSekrulebis saxarjTaRricxvo Rirebuleba Seadgens ----------(-------) lars.
9.xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana

9.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba, orive mxaris
mier xelmowerili werilobiTi Sesworebis 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 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa, 398-e muxliT gaTvaliswinebuli
garemoebis
dadgomis
SemTxvevaSi,
xelSekrulebis
jamuri
Rirebulebis
gazrda
dauSvebelia xelSekrulebis Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT.
9.4 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba
danarTis saxiT da warmoadgens mis ganuyofel nawils.

unda

gaformdes

xelSekrulebis
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10. uflebebis gadacema

10.1 mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc mTlianad da
arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli Tavisi
valdebulebebi.
11.xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba

11.1 Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime xelSemSlel
garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis Sesruleba, am mxarem werilobiT
unda acnobos amis Sesaxeb meore mxares. Setyobinebis mimRebma mxarem rac SeiZleba mokle
vadaSi unda acnobos Tavisi gadawyvetileba meore mxares, miRebuli aRniSnul
garemoebebTan dakavSirebiT.
11.2 im SemTxvevaSi Tu mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis
gagrZelebis Taobaze, es gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebebis
Setanis gziT.

12. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba

12.1 fors-maJoruli pirobebis garda mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis
Seusruleblobisa an/da dagvianebiT Sesrulebis SemTxvevaSi gamoiyeneba sajarimo
sanqciebi: xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadebis gacdenis
SemTxvevaSi yovel dagvianebul dRisaTvis mimwodebels ekisreba pirgasamtexlo
xelSekrulebis Rirebulebis 0,1 procenti. Semsrulebeli Tu 20 dRis ganmavlobaSi ar
aRmofxvris grafikidan CamorCenas Semsyidvels ufleba aqsvs Sewyvitos xelSekruleba.
12.2 sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
13. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo

13.1
Semsyidvels
SeuZlia
mTlianad
an
nawilobriv
Sewyvitos
xelSekruleba,
mimwodeblisaTvis valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis Semdeg:
13.2 Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli an Semsyidvelis mier gagrZelebul
vadebSi ar SeuZlia Seasrulos samuSao an misi nawili;
13.3. Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli, romelime
valdebuleba.
13.4. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis
mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
13.5. Semsyidvels
agreTve:

SeuZlia

miiRos

gadawyvetileba

Sewyveta

xelSekrulebis

ar

aTavisuflebs

Sewyvetis

Sesaxeb

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
damadasturebeli monacemebi aRmoCndeba yalbi;

sakvalifikacio

monacemebis
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d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi;
14.fors-maJori

14.1
xelSekrulebis
damdebi
romelime
mxaris
mier
xelSekrulebis
pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas Tu xelSekrulebis
Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli
garemoebis Sedegi.
14.2 fors-maJoruli garemoebebi SeiZleba gamowveuli iqnes omiT an stiqiuri movlenebiT,
epidemiiT, karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis
mkveTri SemcirebiT da sxva.
14.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem,
romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyonebliv unda
gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi
mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisgan werilobiT
pasuxs, igi Tavisi Sexedulebebisamebr , mizanSewonilobisa da SesaZleblobebisda
mixedviT agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs
gamonaxos iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damoukidebeli iqnebian fors-maJoruli
garemoebebis zegavlenisagan.
15.sadao sakiTxebis gadawyveta

15.1 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa molaparakebis gziT
moagvaron uTanxmoeba.
15.2 Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30(ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi mxareebi ver
SeZleben sadao sakiTxebis mogvarebas maSin maT ufleba aqvT dadgenili wesis mixedviT
mimarTon sasamarTlos.
16. gamoyenebuli samarTali

16.1
xelSekruleba
dadebulia
saqarTvelos
kanonmdeblobis
intenpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonebis mixedviT.

Sesabamisad

da

17. Setyobineba

17.1 nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis
Sesabamisad,
ugzavnis meore mxares, gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis an faqsis saxiT,
originalis Semdgomi warmodgeniT, xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris misamarTze.
17.2 Setyobineba ZalaSi Sedis adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
18. gadasaxadebi da dabegvra

18.1 miwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT
mosakreblis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze.

dadgenili

gadasaxadis,

rekvizitebi
Semsyidveli:

mimwodebeli:

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

-------------------------
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დანართი # 1

16

danarTi#2
---- ------------------2013weli
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 dasaxeleba da კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
ანგარიშის ნომერი:

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

b.a.

(xelis mowera)
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