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1. ინსტრუქცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად
1.1 ელექტრონული შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული

სისტემის(შემდგომში სისტემა) მეშვეობით.
1.2 ტენდერის გამოცხადებისთანავე დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს სატენდერო
განცხადებას და სატენდერო დოკუმენტაციას. გაცნობის ვადა გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერის შემთხვევაში უნდა Sეადგენდეს არანაკლებ ერთ დღეს, სატენდერო განცხადებiსa და
სატენდერო დოკუმენტაციiს სისტემაში განთავსების მომენტიდან. ამ ვადის დასრულებიდან ორი
დღის განმავლობაში პრედენდენტს შეუძლია სისტემის საშუალებით წარადგინოს სატენდერო
წინადადება. ხოლო ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში სატენდერო განცხადებისა და
სატენდერო დოკუმენტაციის გაცნობის ვადაა არანაკლებ თხუთმეტი დღე, სატენდერო
განცხადებiსa და სატენდერო დოკუმენტაციiს სისტემაში განთავსების მომენტიდან. მომდევნო
ხუთი დღის განმავლობაში კი პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მეშვეობით წარადგინოს თავისი
სატენდერო წინადადება.
1.3 იმისათვის რომ პრედენდენტმა წარმოადგინოს სატენდერო წინადადება აუცილებელია:
a) სისტემაში დარეგისტრირდეს მიმწოდებლიs სტატუსით.
b) გაეცნოს აფიდავიტს და დაეთანხმოს მას (გაცნობას და თანხმობას ადასტურებს სისტემის
მეშვეობით).
g) წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია.
d) გადაიხადოს ტენდერში მონაწილეობის საფასური.
1.4. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტიis ბენეფიციარი
(მიმღები) არის სააგენტო. ელექტრონული გარანტიის ოდენობა შეადგენს შესყიდვის ობიექტის
სავარაუდო ღირებულებას 1%-ს. რომლის მოქმედების ვადა უნდა განისაზღვროს არანაკლებ 30
კალენდარული დღით გამარტივებული, ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში და არანაკლებ 60
კალენდარული დღით, ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში, წინადადების მიღების დაწყების
დღიდან,
1.5 ტენდერის ჩატარებისას ,,ხელშეკრულება დადებულია”, ,,დასრულებულია უარყოფითი
შედეგით” და ,,ტენდერი შეწყვეტილია” ეტაპების შემდეგ ელექტრონული გარანტია უბრუნდება
პრედენდენტს, გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც:
ა) პრედენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე.
ბ) პრედენდენტი შეყვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შედეგად.
გ) პრედენდენტი დისკვალიფიცირებულია თავის სატენდერო წინადადებაზე უარის თქმის გამო,
თუ მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები არ შეესაბამება სატენდერო
განცხადებას ან/და სატენდერო დოკუმენტაციას, თუ ის არა წარმოადგენს საკვალიფიკაციო
მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს ამ წესის მოთხოვნათა დაცვით, თუ
ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით ჩაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.
1.6 ტენდერში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 50 ლარს. გადახდილი საფასურიას უკან
დაბრუნება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საფასური შეცდომით გადახდილია
კანონით განსაზღვრულ განაკვეთზე მეტი ოდენობით. ამ შემთხვევაში ბრუნდება სხვაობა
გადახდილ თანხასა და კანონით განსაზღვრულ განაკვეთს შორის.

შეცდომით ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების შესახებ სააგენტოში
წარმოდგენილი მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს შეცდომით გადახდილი ზედმეტი თანის უკან
დაბრუნების კანონიერი საფუძვლის არსებობის დასაბუთებას და შესაბამის დოკუმენტაციას.
ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების თაობაზე დაინტერესებული პირის მოთხოვნის
დაკმაყოფილების შემთხვევაში სააგენტო ამ მოთხოვნას ათი სამუშაო დღის ვადაში უგზავნის
თნხის დაბრუნებაზე შესბამის უფლებამოსილ პირს. მოთხოვნა წარდგენილი უნდა იქნეს
შეცდომით ზედმეტად გადახდილი თანხის გადახდიდან სამი თვის ვადაში. ვადის გასვლის
შემთხვევაში თანხა არ ბრუნდება. აღნიშნული ვადის აღდგენა დაუშვებელია.
1.7 ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდa ხორციელდება ტექნიკური
დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთვამდე, სისტემაში არსებული ავტომატური საშუალებების
მეშვეობით, რომლის დროებითი ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში ელექტრონული
გარანტიის წარდგენა და საფასურის გადახდა ყოველ კონკრეტულ ტენდერში შესაძლებელია
განხორციელდეს სისტემის გამოყენების გარეშე., რომლის დროსაც ელექტრონული გარანტიის
დედანი და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარედგინება შემსყიდველ
ორგანიზაციას, რომელიც ვალდებულია აღნიშნული დოკუმენტის ასლი მიღებისთანავე
წერილობით გააგზავნოს სააგენტოში. ასლის გაგზავნა ასევე უნდა მოხდეს სააგენტოს
ელექტრონულ ფოსტაზე info@procurement.gov.ge.
1.8 სისტემის მეშვეობით აფიდავიტის პირობებზე დათანხმების, ელექტრონული გარანტიის
წარდგენისა და საფასურის გადახდის შემდეგ მიმწოდებელს უფლება აქვs სისტემის მეშვეობით
წარადგინოs სატენდერო წინადადება, რომლის წარდგენა ხდება „წინადადების მიღება
დაწყებულია“ ეტაპზე.
1.9 სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისგან და ტექნიკური
დოკუმენტაციისგან.
1.10 ტექნიკური დოკუმენატაცია უნდა შეიცავდეს წარმოდგენილი შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ
და ხარისხობრივ აღწერას.
1.11 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, პრედენდენტს აქვs შესაძლებლობა
მიუთითოs თავისი სატენდერო წინადადების ფასი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით. ფასი არ უნადა აღემატებოდეს შესყიდვის სავარაუდო
ღირებულებას ან უნდა იყოს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაზე ერთი ბიჯით ნაკლები.
1.12 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვისა და წინადადების ფასის მითითების შემდეგ,
დაუშვებელია ატვირთული ტექნიკური დოკუმენტაციის სისტემის მეშვეობით შეცვლა, გაუქმება
ან წაშლა.
1.13 სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე პრედენდენტს უფლება აქვs მონაწილეობა
მიიღოს ელექტრონულ ვაჭრობაში.
1.14 ელექტრონული ვაჭრობა იყოფა ძირითად დროდ და 3 დამატებით რაუნდად. ძირითად
დროში პრედენდენტს უფლება აქვს ცვალოs ფასი, კლებადობის პრინციპის გათვალისწინებითა
და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები ოდენობით.
1.15 ბიჯი არის შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებული
თანხა, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 0,4 პროცენტიდან 2 პროცენტამდე
ოდენობით.
1.16 დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პრედენდენტებს,
რომლებმაც ძირითად დროში წარმოადგინეს წინადადება დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში

პრეტენდენტის მიერ წინადადების ფასის წარდგენის რიგითობა განისაზღვრება ძირითად დროში
წარდგენილი წინადადების ფასის მიხედვით.
პირველ რაუნდში შეთავაზებას აკეთაბს ის პრეტენდენტი, რომელმაც ძირითად დროში ყველაზე
მაღალი ფასი დააფიქსირა. თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში რაუნდში პირველ
შეთავაზებას აკათებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც ბოლომ დააფიქსირა ასეთი ფასი. დამატებით
რაუნდებში მონაწილეობა სავალდებულო არ არის.
1.17 დამატებითი რაუნდებიs დასრულების შემდეგ სისტემა პრეტენდენტებს აჯგუფებს
სატენდერო წინადადების ფასის მიხედვით, რომლის შემდეგაც 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 უპირატესობას ანიჭებს იმ პრეტენდენტს, რომელმაც პირველმა
მიუთითა სატენდერო წინადადების აღნიშნული ფასი. პრეტენდენტის მიერ იგივე ფასის სისტემის
შესაბამის ველში ხელმეორედ მითითება განიხილება ფასის ხელახლა წარდგენად.
1.19 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ
შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, სატენდერო
დისკვალიფიკაცია. სატენდერო კომისია არ ახდენს
კომისიის გადაწყვეტილებით ხდება მისი დისკვალიფიკაცია
პრედენდენტის დისკვალიფიკაციას, თუ მის მიერ სისტემაში ატვირთული ტექნიკური
დოკუმენტაცია შეიცავს ისეთ უზუსტობებს, რომელთა დაზუსტებაც არ გამოიწვევს მის არსებით
ცვლილებას და არ მოახდენს გავლენას წინადადების ფასზე. ასეთი უზუსტობის შემთხვევაში,
შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს პრედენდენტს მის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური
დოკუმენტაციის დაზუსტების მოთხოვნით, რისთვისაც განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას
არაუმეტეს 3 სამუშაო დღისა. თუ აღნიშნულ ვადაში არ მოხდა წარმოდგენილი დოკუმენტაციის
დაზუსტება, სატენდერო კომისია ახდენს პრედენდენტის დისკვალიფიკაციას. იმ შემთხვევაში თუ
სისტემაში ტექნიკური დოკუმენტაცია ატვირთულია ხარვეზის მქონე ფაილის სახით, რომელიც
არ იკითხება, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფელბა არ აქვს პრეტენდენტს მიმართოს ტექნიკური
დოკუმენტაციის დაზუსტების მოთხოვნით.
1.21. თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და
სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი ორგანიზაცია მიმართავს მას
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის მოთხოვნით.
რისთვისაც განუსაზღვრავ გონივრულ ვადას, მაგრამ არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა.
1.22. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის
მოთხოვნამდე შემსყიდველი ორგანიზაცია სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ვადაში
მიმართავს პრეტენდენტს ობიექტის ნიმუშის წარმოდგენის მოთხოვნით. პრეტენდენტის მიერ
ნიმუშის წარმოუდგენლობა ან წარმოდგენილის შეუსაბამობა სატენდერო განცხადების ან
სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან ანდა სისტემის მეშვეობით პრეტენდენტის მიერ
წარმოდგენილ ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
1.23 პრეტენდენტი დისკვალიფიკაციას ექვემდებარება ასევე: თუ იგი უარს იტყვის თავის
სატენდერო წინადადებაზე, თუ მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები არ შეესაბამება სატენდერო განცხადებას ან სატენდერო
დოკუმენტაციას, თუ ის დადგენილ ვადაში არ დააზუსტებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას. თუ ის არ
წარმოადგენს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელ დოკუმენტებს კანონის
მოთხოვნათა დაცვით, თუ ის უარს აცხადებს ხელსეკრულების დადებაზე ან არ წარმოადგენს

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიას, თუ ხელშეკრულების
დადების უფლების მოპოვების მიზნით ჩაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.
1.24 საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენის მოთხოვნები შეიძლება დაწესებული იქნას
პრეტენდენტთა მდგომარეობის/საქმიანობის სამართლებრივ მხარესთან დაკავშირებით
(სარეგისტრაციოპ მონაცემები, უფლებრივი შეზღუდვები, სახელმწიფოს წინაშე არსებული
ფინანსური ვალდებულებები და სხვა
1.25 პრედენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში
ხორციელდება სისტემის გამოყენების გარეშეც, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
ფორმით.
1.26 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში `ტენდერი
ტენდერი გამოცხადებულია
გამოცხადებულია~ ეტაპის
დაწყების შემდეგ
შემდეგ, ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში ამ ეტაპის დაწყებამდე
არაუგვიანეს 30 დღისა
დღისა. ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში „წინადადებების
წინადადებების მიღება
დაწყებულია
დაწყებულია“ ეტეპის დაწყების შემდეგ ხოლო არარეზიდენტი პრეტენდენტის შემთხვევაში ამ
ეტაპის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 დღისა
დღისა.
1.27 პრედენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან ხარვეზის მქონე
მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისის ვალდებულია მოახდინოს ამ
პრედენდენტის დისკვალიფიკაცია. რის შემდეგაც 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. თუ მომდევნო ყველაზე დაბალი ფასის
მქონე პრეტენდენტის წინადადების ფასი ბაზარზე შეცვლილი გარემოებების შედეგად,
მნიშნვნელოვნად აღემატება დისკვალიფიცირებული პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ ფასს
ან/და ამ შესყიდვის ობიექტის საბაზრო ღირებულებას სატენდერო კომისიას უფლება აქვს
შეწყვიტოს ტენდერი.
1.28 ტენდერის ყველა ეტაპის წარმატებით გავლის შემდეგ გამარჯვებულ პრედენდენტთან, მის
მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა შემსყიდველი
ორგანიზაცია დებს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას. აღნიშნული ვადის
გაგრძელება შესაძლებელია არაუმეტეს 5 სამუშაო დღით, სატენდერო კომისიის დასაბუთებული
ოქმის საფუძველზე
1.29 ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ან დაზღვევის მოთხოვნა სავალდებულოა, თუ
ხელსეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200 000 ლარს. სხვა შემთხვევაში
იგი შესაძლებელია მოთხოვნილი იქნეს შემსყიდველი ორგანიზაციის შეხედულებისამებრ.
გარანტიის ოდენობა შეიძლება განისაზღვროს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-დან 10%-მდე
ოდენობით.
ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას
ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ
უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.30 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტი ან/და
ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედ დასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.31 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
1.32 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში
დოკუმენტაციაში, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად
შესაბამისად.

2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდეტმა (სუბკონტრაქტორის
არსებობის შემთხვევაში, ასევე – მათი) უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
2.1. იურიდიული პირისათვის
პირისათვის:
ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა
რეესტრიდან.
ბ) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურუდიულ პირთა
რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია,
ლიკვიდაცია.
გ) ცნობა ბიუჯეტთან ანგარიშწორების შესახებ (ცნობა წარმოდგენილი უნდა იყოს
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან)
დ) პრეტენდენტის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის ხელმოწერილი ინფორმაცია
სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის შესახებ. (დანართი№2).
2.2. ფიზიკური პირისათვის
პირისათვის:
ა) ცნობა ბიუჯეტთან ანგარიშწორების შესახებ (ცნობა წარმოდგენილი უნდა
იყოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან)
ბ) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
გ) რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი
დ)პრედენდენტის შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი
ინფორმაცია სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის შესახებ.
2.3. როგორც ფიზიკური
ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირისათვის
პირისათვის:
ა) ხარჯთაღრიცხვის ფორმა ტექნიკური დავალების შესაბამისად;
ბ) ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ;
გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები (დანართი #2).
დ)პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური სამუშაოების შესრულების 5 000 000
ლარის
ოდენობით
გამოცდილება 2010,2011,2012,2013
წლებში,
რაზედაც
პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება ჩაბარების
აქტები ტენდერის დასრულებისთანავე.
2.4.
ადმინისტრაციული
ორგანოებიდან
წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს:
ა) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – ტენდერის
გამოცხადების
თარიღიდან (სტატუსი ,,ტენდერი გამოცხადებულია" მინიჭებისას);
ბ) ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – წინადადების მიღების დაწყების
თარიღიდან (სტატუსი ,,წინადადების მიღება დაწყებულია" მინიჭებისას).
2.5. ამ პუნქტის 2.1. და 2.2. პუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული
ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი
დოკუმენტები დედნის სახით წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ
ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში.
2.6. პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
წარმოდგენა
შემსყიდველ
ორგანიზაციაში
საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
ფორმით.
ხორციელდება
პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/და

ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენის შემთხვევაში სატენდერო კომისია
მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
2.7 მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს და დაეთანხმოს აფიდავიტის პირობებს, რა
სახითაციგი
წარმოდგენილი
იქნება
სახელმწიფო
შესყიდვების
ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში(დანართი #1), სატენდერო წინადადების წარმოდგენამდე.
3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:
3.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო
ღირებულების 5% ოდენობით.
3.2
ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა
მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას
4. ტექნიკური დავალება
დავალება::
4.1 გამარჯვებლმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის უნდა
წარმოადგინოს სამუშაოების
შეთანხმდეს შემსყიდველთან.

შესრულების

გეგმა–გრაფიკი,

რომელიც

უნდა

4.2 მუშაობის პროცესში ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო
ნორმებისა და წესები გათვალისწინებით, სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვების და
ტექნიკური ნახაზების შესაბამისად.
4.3 პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ანალოგიური სამუშაოების შესრულების 5 000 000
ოდენობით
გამოცდილება 2010,2011,2012,2013
წლებში,
რაზედაც
ლარის
პრეტენდენტმა უნდა ატვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებები და მიღება ჩაბარების
აქტები.
4.5 შესრულებულ სამუშაოზე გარანტია 2 (ორი) წელი
4.6 არსებული ნორმების გათვალისწინებით მიმწოდებელი ვალდებულია
განახორციელოს ე. წ. ასფალტის ამოჭრები და წარმოადგინოს ლაბორატორიის
დასკვნა, რომ ის შეესაბამება გათვალისწინებული ასფალტის მარკას, ტიპს, გოსტს და
სისქეს. იმ შემთხვევაში თუ ლაბორატორიული დასკვნა არ იქნება ტექნიკური
და
ფასების
ცხრილით
გათვალისწინებულ
მოთხოვნებთან
დავალებისა
შესაბამისობაში მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები არ ანაზღაურდება.
მიმწოდებელი
ვალდებულია
ასფალტის
დამზადებისას
გამოიყენოს
სერთიფიცირებული ბითუმი, ფრაქციული ღორღი და ქვიშა, რომლის
დამადასტურებული დოკუმენტაციის ასლი შემსყიდველს უნდა წარედგინოს
მოთხოვნისთანავე.
4.7 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 kalendaruli
dRis vadaSi უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა შემსყიდველისათვის.
4.8 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს მოცულობასა და ხარისხზე წარმოადგინოს
აუდიტის დასკვნა.

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულე
ხელშეკრულებ
ბa #
---- --------- 2014 წელი

ქ. xoni,

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო ერთის მხრივ, xonis
municipalitetis sakrebulos, sakrebulos Tavmjdomaris გიორგი
გელენიძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს

მხრივ ------------------

misi ------------------------- saxiT (შემდგომში მიმწოდებელი) შორის. იმის
გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული tenderi q.
xonSi wminda ninosa da v. baxtaZis quCebis (gagrZelebebi) gzis savali
nawilis mowyobisa da moasfaltebis samuSaoebis saxelmwifo Sesyidvaze,
რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო
წინადადება, რომლის თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს
შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურება
---------------- (--------------------------------------------)) ლარად
1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
1.1 შემსყიდველი, მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული
სამუშაოების ინსპექტირებას.
1.2 მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი
(ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის
შეხედულებისამებრ.ამ მუხლის არცერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
1.3 მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი
პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით.
1.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს
ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის და ან ნაკლის აღმოფხვრა.
1.5 შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების
მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების,
სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს
გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით
გათვალისწინებული სანქციები.
1.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს
მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ
სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი
უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის
ღონისძიებები.

1.7 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს (ინსპექტირებას) განახორციელებს:
xonis municipalitetis inspeqtirebis jgufi,
1.8 samuSaoebis mimdinareobas zedamxedvelobas gauwevs proeqtis avtori
2. სამუშაოს შესრულების პირობები
2.1 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 kalendaruli
dRis vadaSi უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა შემსყიდველისათვის.
2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების,
სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.
2.3 მხარეები განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და
საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.
2.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებაში მონაწილე საინჟინრო–
ტექნიკური პერსონალისა და მუშა–მოსამსახურეების შემადგენლობის არანაკლებ
70% დააკომპლექტოს საქართველოს მოქალაქეებით.
2.5 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს შესრულებული სამუშაოს
ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.
3. შესყიდვის ობიექტის მიღება
მიღება–ჩაბარების
ჩაბარების წესი
3.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება–
ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების
აქტი ფორმა N2) და საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.
mimwodebeli valdebulia Sesrulebuli samuSaos მოცულობასა და ხარისხზე
წარმოადგინოს აუდიტის დასკვნა.
3.2 სამუშაოების ჩაბარებისას უნდა გააჩნდეს ლაბორატორიული დასკვნა
შესრულებულ სამუშაოს ხარისხზე.
3.3 შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული
სამუშაოების შესრულების ადგილზე.
3.4 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო
შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი
ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
4. ანგარიშსწორება
4.1 ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო.
4.2 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად
შესრულებული სამუშაოების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების
გათვალისწინებით) ღირებუელბა.
4.3 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას განახორციელებს მიღება–ჩაბარების აქტის
გაფორმებისა სამუშაოთა მოცულობის მიღება–ჩაბარების აქტი ფორმა N2) და
საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
4.4 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხორციელდება ლარებში.
5. ფასები
მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების
ღირებულებით პარამეტრებს. ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრების
შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში
დაუშვებელია. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია
მხარეთა შეთანხმებით. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა
დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან
უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების
დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.
6. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
6.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება
ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
6.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელის მიზეზების გამო წარმოიშობა
ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის
ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი
ინფორმაცია.
6.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან
შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების
მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
6.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს
ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილად.
7. უფლებების გადაცემა
7.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც
მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებები მესამე მხარეს.
8. სუბკონტრაქტორები
8.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა
აცნობოს შემსყიდველს სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბკონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით). სუბკონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი
ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი
ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულების დამატების სახით.
8.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბ-კონტრაქტორის ასლი
უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
8.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბ-კონტრაქტი არ
ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.
9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
9.1 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს, ხელშეკრულებაში
მითითებულ ვადებში, შემსყიდველი წერილობითი ფორმით აფრთხილებს
მიმწოდებელს დაიცვას ხელშეკრულების პირობები.
9.2 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს,
მაშინ მას დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა 0,1 %-ის ოდენობით ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე.
9.3 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცილებით გადახდილი (ან გადასახდელი)
პირგასამტეხლოს მთლიანი თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური
ღირებულების 5%-ს, ამ ხელშეკრულების მოქმედება ვადამდე შეწყდება.
10. ფორს
ფორს-მაჟორი
მაჟორი

10.1ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და
ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების
შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორსმაჟორული გარემოების შედეგი.
10.2ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ
და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან
დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და
დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.
ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით,
ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით,
საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
10.3ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების
დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი
შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ
შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს,
იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა
მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და
ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული
ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების
ზეგავლენისაგან.
11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
11.1შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი
არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა
უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან
დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
11.2თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში
შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით
მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი
წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული.
12. გარანტია
12.1 შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა განისაზღვროს დასრულების
მომენტიდან ორი wlis vadiT
12.2 საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი
ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების
აღმოფხვრა.
13. გამოყენებული სამართალი
13.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და
ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
14. ხელშეკრულების ენა
13.1 ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ
ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე
ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას
ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.

ხელშეეკრულებასთან დაკავშირებული მთელიწერილობითი მოლაპარაკებები და
სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს
აღნიშნულ პირობებს.
15. გადასახადები და დაბეგვრა
15.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან
დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებელების და სხვა გადასახდელების
გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
15.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე,
თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია xelSekrulebis gaformebis
თარიღიდან 4 (ოთხი) Tvis vadaSi
17. სხვა პირობები
17.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და
მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
17.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ სახელით, ხარჯებითა და
რისკით.
17.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან
თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან
(ერთი პირი მიმწოდებელთან და erTi პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან
დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
17.4 გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება
და დანართები თან ერთვის ხელშეკრუელბას და წარმოადგენს მის განუყოფელ
ნაწილს.
17.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია
მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.
18
18. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია
გარანტია::
18.1 ტენდერში გამოყენებული იქნება საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო
ღირებულების 5% ოდენობით.
18.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა
მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას

18. mxareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi
„შემსყიდველი“ „მიმწოდებელი“
xonis municipalitetis sakrebulo
მისამართი: q. xoni, p. kakabaZis q #17
საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „liberTi ბანკი“ xonis ფილიალი
ბანკის კოდი – LBRTGE22.
ა/ნ – GE38LB0120192541461000
საიდენტიფიკაციო კოდი - 244961225
xonis municipalitetis sakrebulos
Tavmjdomare:
–––––––––––––––––––– გიორგი გელენიძე.

„შემსყიდველი“ „მიმწოდებელი“:
მისამართი:
საბანკო რეკვიზიტები:
ბანკის კოდი –
ა/ნ –
საიდენტიფიკაციო კოდი -

danarTi 1
აფიდავიტი

სატენდეროწინადადებისდამოუკიდებლადგანსაზღვრისთაობაზე
გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ
წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად.
ასევევადასტურებ, რომ:
* ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ 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;

·

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.
თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის
მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო
წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს
დოკუმენტს, რომლის
სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული
ხელმომწერი
ხელმომწერი, პრეტენდენტის სახელით
ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების
სისხლისუტყუარობაზე
უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის
სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951
მუხლის

დანართი #22

1. რეკვიზიტები
რეკვიზიტები:
პრედენდენტის დასახელება
დასახელება::
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი
გვარი::
პრეტენდენტის მისამართი
მისამართი::
საიდენტიფიკაციო კოდი
კოდი::
ნომერი::
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი
ელექტრონული მისამართი
მისამართი::
ბანკის დასახელება
დასახელება::
ბანკის კოდი
კოდი::
:__
ნომერი:__
ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი

