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 დამტკიცების შესახებ“
შესაბამისად.
1.2. სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის უნდა იყოთ დარეგისტრირებული
სისტემაში (http://procurement.gov.ge/) მიმწოდებლის სტატუსით (სისტემაში
დარეგისტრირების
პროცედურები
იხილეთ
,,სახელმწიფო
შესყიდვის
ელექტრონული საშუალებით განხორციელების შესახებ დროებითი წესის
დამტკიცების შესახებ’’ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010
წლის 22 ოქტომბრის N9 ბრძანებაში). 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 მოქმედების ვადა უნდა განისაზღვროს:
a) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – არანაკლებ 30
კალენდარული დღით ტენდერისთვის ,,ტენდერი გამოცხადებულია’’ – სტატუსის
მინიჭების ეტაპის დაწყების შემდეგ.
b) ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – არანაკლებ 60 კალენდარული დღით
ტენდერისთვის ,,წინადადებების მიღება დაწყებულია’’ – სტატუსის მინიჭების ეტაპის
დაწყების შემდეგ.
1.6. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ან ელექტრონული ტენდერის
ჩატარებისას ტენდერისთვის ,,ხელშეკრულება დადებულია’’, ,,დასრულებულია
უარყოფითი შედეგით’’ და ,,ტენდერი არ შედგა’’ სტატუსების მინიჭების შემდეგ
ელექტრონული გარანტია უბრუნდება პრეტენდენტს, გარდა იმ შემთხვევებისა,
როდესაც:
a) პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე;
b) პრეტენდენტი შეყვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შედეგად;
g) პრეტენდენტი
დისკვალიფიცირებულია
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე
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საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის
შემთხვევაში.

შენიშვნა1: იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტიის დაბრუნება მოხდება
ზემოაღნიშნული პირობების დარღვევით, პრეტენდენტი ვალდებულია ს.ს.ი.პ
,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო’’–ს დაუბრუნოს საგარანტიო თანხა
შესაბამისი მოთხოვნისთანავე.
1.7. 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
ატვირთამდე
სახელმწიფო
შესყიდვების
განხორციელების წესის შესახებ დებულებით გათვალისწინებული პროცედურების
გამოყენებით. აღნიშნული ქმედებების განხორციელების გარეშე თქვენ არ გექნებათ
სატენდერო წინადადების წარდგენისა და, შესაბამისად, ტენდერში მონაწილეობის
შესაძლებლობა.
1.8. მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება
გაქვთ სისტემის მეშვეობით წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.
1.9. სატენდერო წინადადება შედგება
ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.

სატენდერო

წინადადების

ფასისგან

და

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.
1.13. ძირითად დროში უფლება გაქვთ შეცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის
პრინციპის გათვალისწინებით 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.
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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. თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია არ
შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის
მოთხოვნებს, შემსყიდველი მას განუსაზღვრავს არაუმეტეს 3 სამუშაო დღისა
ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტებისათვის. თუ აღნიშნულ ვადაში არ მოხდა
წარმოდგენილი დოკუმენტაციის დაზუსტება, სატენდერო კომისია ახდენს
პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას. დაუშვებელია ტექნიკური დოკუმენტაციის
ისეთი დაზუსტება, რომელიც გამოიწვევს სატენდერო წინადადების არსებით
ცვლილებას და 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, რისთვისაც შემსყიდველი პრეტენდენტს განუსაზღვრავს ვადას
არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა.
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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. აღნიშნული ვადის
გაგრძელება შესაძლებელია არაუმეტეს 5 სამუშაო დღით, მხოლოდ სატენდერო
კომისიის დასაბუთებული ოქმის საფუძველზე, რომელშიც მითითებული იქნება
ობიექტური მიზეზები, რომელთა გამოც ვერ მოხერხდა ხელშეკრულების დადება
დადგენილ ვადაში.
1.22. პრეტენდენტის
მიერ
წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემულ უნდა იყოს:
a) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – ტენდერისთვის ,,ტენდერი
გამოცხადებულია’’ – სტატუსის მინიჭების ეტაპის დაწყების შემდეგ.
b) ელექტრონული ტენდერის შემთხვევაში – ტენდერისთვის ,,წინადადებების მიღება
დაწყებულია’’ – სტატუსის მინიჭების ეტაპის დაწყების შემდეგ.
1.23. პრედენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში:
a) პრეტენდენტის
მიერ
ადმინისტრაციული
ორგანოებიდან
წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენისას.
b) თუ პრეტენდენტი უარს აცხადებს მის მიერ წარმოდგენილ სატენდერო
წინადადებაზე;
g) თუ საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ან/და
საკვალიფიკაციო მონაცემები არ შეესაბამება (მათ შორის, ტექნიკური
დოკუმენტაციის დაზუსტების შემდეგ) სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო
დოკუმენტაციის მოთხოვნებს;
d) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე
ან ვერ წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას
(ასეთი გარანტიის არსებობის შემთხვევაში) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
ვადაში;
e) პრეტენდენტის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების განხორციელებისას.
1.24. ამ პუნქტის 1.21 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.
1.25. ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:
a) 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.
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b) 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;
g) 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.
1.26. 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.
1.27. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს
სატენდერო კომისია.
1.28. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში –
სისტემა) ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და
ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.29. ხელშეკრულების
ფორმა
და
პირობები
მოცემულია
სატენდერო
დოკუმენტაციაში,
რომელიც
ხელშეკრულების
დადების
მომენტისათვის
დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
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