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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები

ხორციელდება

„სახელმწიფო

შესყიდვების

შესახებ“

საქართველოს

კანონისა

და

„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა
იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე.
დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული
ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის
შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას
მინდობილობა ან რწმუნებულობა).
1.5 სატენდერო პროცედურების განხორციელების ეტაპზე სუბკონტრაქტორ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული უნდა იქნას პრეტენდენტსა და
სუბკონტრაქტორ(ებ)ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებ(ები)ა.
1.6 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
1.7 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია:
ფიზიკური მახასიათებლების კონტოლის ხელსაწყოები (CVP კოდი
38400000) სახელმწიფო შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით. დეტალური ინფორმაცია ხელსაწყოების
2.1.

შესყიდვის ობიექტის:

დასახელების, რაოდენობების, ტექნიკური მახასიათებლებისა და თანმდევი მომსახურების შესახებ
იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაციის დანართში #1 (ტექნიკური დავალება).

2.2 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება:
153400 (ასორმოცდაცამეტიათას ოთხასი) ლარი დღგ-ს
გადასახადის ჩათვლით.
2.2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით.
2.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.
2.2.3 მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებულ ფასში უნდა შედიოდეს თანმდევი მომსახურების (ინსტალაცია,
მონტაჟი და შესაბამისი სწავლება-ტრეინინგი) ღირებულება.
2.3 ანგარიშსწორების პირობები:
2.3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
2.3.2 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიsa და შესაბამისი ფინანსური
დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 ათი)
(
კალენდარული დღის განმავლობაში,
ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის ღირებულების შესაბამისად.
2.3.3 წინასწარი, საავანსო ანგარიშსწორება დასაშვებია სახელშეკრულებო ღირებულების 30% -ის
ფარგლებში, რაზეც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ბანკის მიერ შესაბამისი წესით გაცემული საავანსო
საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადაც 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს
ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
2.4 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები:
2.4.1 მიწოდებული საქონელი უნდა იყოს ტექნიკური დავალების შესაბამისი, ახალი, ნივთობრივად და
უფლებრივად უნაკლო. თანმდევი მომსახურება უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოებისა ნორმებისა და
დადგენილი სტანდარტების სრული დაცვით და მიწოდებული საქონლს უნდა ახლდეს შესაბამისი
სერთიფიკატი, აგრეთვე უნდა მოიცავდეს სსიპ “გარემოს ეროვნილი სააგენტო”-ს თანამშრომელებისათვის
შესაბამისი სწავლების ჩატარებას. დეტალური სპეციფიკაციები და მოთხოვნები იხილეთ სატენდერო
დოკუმენტაციის დანართში #1 (ტექნიკური დავალება).
2.4.2 მიმწოდებლი სრულადაა პასუხისმგებელი მის მიერ მიწოდებული საქონლის უხარისხობით და
მონტაჟის პროცეში განხორციელებული ქმედებებით გამოწვეულ ზარალზე.
2.5 მიწოდების ვადები და საგარანტიო პირობები:
2.5.1
საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 (ოთხმოცი)
კალენდარული დღეში;
2.5.2 საქონელის მიწოდებისას მოწოდებულ ხელსაწყობს უნდა ახლდეს ქარხნული დაკალიბრების
სერთიფიკატი.
2.5.3 მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი #150, მე-8 სართული, სსიპ
გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი.
2.5.4 ნორმალური ექსპლუატაციის პირობებში, საგარანტიო ვადის გასვლამდე ხელსაწყოების მწყობრიდან
გამოსვლის შემთხვევაში მიმწოდებელმა საკუთარი სახსრებით უნდა განახორციელოს შეკეთება ან
შეცვლა ახალი ანალოგიური ან/და მსგავსი პარამეტრების საქონლით და გამართულად ფუნქციონირების
უზრუნველყოფა.
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2.6 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
ა) რეკვიზიტები დანართის #2-ის მიხედვით.
ბ) ფასების ცხრილი დანართის #3-ის მიხედვით.
გ) საგარანტიო პირობები დანართი #4 მიხედვით (გარანტიის ვადა არ უნდა იყოს 1 წელზე ნაკლები).
დ) შემსყიდველის მოთხოვნილ პარამეტრებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმანტაცია. იმ
შემთხვევაში თუ აღნიშნული დოკუმენტაცია უცხოენოვანია მიმწოდებელმა სისტემაში უნდა ატვირთოს
შესაბამისი წესით თარგმანთან ერთად.
ე) ტექნიკური დავალების, დანართი #1-ის თანახმად მოთხოვნული სერთიფიკატები, შესაბამისი წესით
ნათარგმნი და დამოწმებული.
სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის
არასაბიუჯეტო სახსრები.
2.7. პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო დოკუმენტაცია:
ა) ცნობა ყადაღის არ არსებობის შესახებ;
ბ) ცნობა რომ არ მიმდინარეობს ლიკვიდაცია-რეორგანიოზაცია.
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პროექტი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N
ქ.თბილისი

--------- 2014წელი

წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება შეიძლება განხორციელდეს ტენდერში
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადების პროცესში.
1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები
ერთის მხრივ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო (შემდგომში ,,შემსყიდველი”), მისი ufrosis შალვა
ჯავახაძის სახით და მეორეს მხრივ, ––––––––––– (შემდგომში ,,მიმწოდებელი”), მისი ---------------------------------, –––––––––––––––––– სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო
წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:
შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA---------) სსიპ გარემოს ეროვნული
სააგენტოს ფიზიკური მახასიათებლების კონტოლის ხელსაწყოების (CVP კოდი 38400000) თანმდევი
მომსახურებით (მონტაჟი, ინსტალაცია და შესაბამისი სწავლება) სახელმწიფო შესყიდვა, რომელშიც
გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და მიმწოდებელმა აიღო
ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის
ობიექტი -------- (--------) ლარად. (შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”)
წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:
ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ
ნაწილს:
a) წინამდებარე ხელშეკრულება;
ბ) ტექნიკური პირობები;
გ) პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო
თანდართული ყველა სხვა საჭირო დოკუმენტი;

წინადადება,

სატენდერო

წინადადებაზე

დ) დაზუსტებული ან/და კორექტირებული სატენდერო წინადადება ან/და ფასების ცხრილი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში);
2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში _ „ხელშეკრულება“) _ შემსყიდველსა და
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ,
მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
2.2. ხ„ ელშეკრულების ღირებულება“ _ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისათვის.
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2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
2.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების
ფარგლებში.
3. ხელშეკრულების საგანი
3.1 სსიპ “გარემოს ეროვნული სააგენტო”-ს გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტის
საჭიროებისათვის ფიზიკური მახასიათებლების კონტოლის ხელსაწყოების (CVP კოდი 38400000)
თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი, ინსტალაცია და შესაბამისი სწავლება) სახელმწიფო შესყიდვა
წინამდებარე ხელშეკრულების ტექნიკური დავალებისა და დანართი #2-ის შესაბამისად.
3.2
მიწოდებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს საგარანტიო პირობები პრეტენდენტის მიერ
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში განთავსებული სატენდერო წინადადების
დანართი #3-ის შესაბამისად.
4. ხელშეკრულების ღირებულება
4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს –––––––––––––– ლარს დღგ-ს ჩათვლით.
4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის
ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და ყველა სახის გადასახადს.
5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს
შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების
მონიტორინგის დეპარტამენტის წარმომადგენელი, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან
მიწოდებული საქონლის შესაბამისობის დადგენის გზით.
6. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და მიღება-ჩაბარების წესი:
6.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ტექნიკური დავალების (დანართი #1) და
სატენდერო დოკუმენტაციის შემსყიდველის ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.4.1 პუნქტის შესაბამისად.
6.2. შესყიდვის
სერთიფიკატი.

ობიექტის

მიწოდებისას

ხელსაწყობს

უნდა

ახლდეს

ქარხნული

დაკალიბრების

6.3. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება სრულად ან ეტაპობრივად, შემსყიდველისა და
მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით
(შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილი პირი განისაზღვრება
ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის).
7. ანგარიშსწორება
7.1. ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში
7.2. გადახდის ფორმა - უნაღდო
7.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება სრულად ან ეტაპობრივად, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის
გაფორმების საფუძველზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი
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ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, ფაქტობრივად მიწოდებული
საქონლის და გაწეული თანმდევი მომსახურების შესაბამისად.
7.4 სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყარო: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის
არასაბიუჯეტო სახსრები.
7.5 წინასწარი ანგარიშსწორება დასაშვებია სახელშეკრულებო ღირებულების 30% ოდენობის ფარგლებში,
რაზეც მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ფინანსური ინსტიტუტის (ბანკის) მიერ გაცემული საავანსო
გარანტია, რომლის მოქმედების ვადაც 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების
მოქმედების ვადას.
8. ფასები
8.1. ხელშეკრულებაში განსაზღვრული ფასის ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში (დაუშვებელია
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით
გაზრდა).
8.2. ფასების ცვლილების შესახებ ხელშეკრულების მხარემ უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით,
რომელიც თავის მხრივ უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს აღნიშნულ ცვლილებას.
9. ფორს-მაჟორი
9.1. ხელშეკრულების, რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ
განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად თუ შესრულების შეფერხება ან მისი
ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;
9.2. ამ ხელშრეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი
კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან მხარეების შეცდომებთან და
დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება
შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით;
9.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისათვისაც შეუძლებელი ხდება
ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი
შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.
10. მხარეთა ურთიერთობა
10.1. ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება მხარეთა შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას.
წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე
მხარეს იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით;
10.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის
დადგენილ დღეს, ამ თარიღიდან რომელიც უფრო გვიან დგება.
11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
11.1. ფორს-მაჟორული გარემოებების გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
ვადის გადაცილებისათვის მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ
დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1 %-ის ოდენობით.
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11.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა
გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს
ხელშეკრულება.
11.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებული საქონელი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით
განსაზღვრულ პირობებს, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ ან შემსყიდველის მიერ
განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში უზრუნველყოს შესაბამისი საქონლის მიწოდება, ხოლო შემსყიდველი
უფლებამოსილია არ აანაზღაუროს წუნდებული საქონლის ღირებულება.
11.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
12. გადასახადები და ბაჟები
12.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა იმ
გადასახადის, დაბეგვრის თანხის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც
გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში.
13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს --------მდე, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულების მე-3 მუხლის 3.2 პუნქტით განსაზღვრული პირობებისა.
14. დამატებითი პირობები
14.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან
არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
14.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს
თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან და
ორი ეგზემპლარი - შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა
შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე;
14.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც
ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

მიმწოდებელი
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დამატებითი ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება
“სახელმწიფო

შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს

თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის ”გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” №9 ბრძანების
შესაბამისად. ინსტრუქტაჟი შესაძლებელი ასევე იხილოთ http://procurement.gov.ge/

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისგან: სსიპ გარემოს ეროვნული
სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვებისა და ფინანსური
უზრუნველყოფის სამსახურის მტავარი სპეციალისტი თამარ გულიაშვილი. მისამართი: ქ. თბილისი,
დავით აღმაშენებლის გამზირი #150, ტელ: +995 32 243 95 45; ელ.ფოსტა: g.dolodze@nea.gov.ge

სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების მოთხოვნის
საშუალებები და პროცედურა:
ტენდერისთვის ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული
ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი
პუნქტის „კ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სტატუსის მინიჭებიდან ამავე პუნქტის „მ” ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული სტატუსის მინიჭებამდე არაუგვიანეს 24 საათისა, ნებისმიერ მიმწოდებელს უფლება
აქვს სისტემის მოდულის – ,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით მოითხოვოს სატენდერო განცხადებისა და
სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტება.
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დანართი#1

ტექნიკური
დასახელება

#

რაოდ.

1

მილიდან სინჯის

1 ცალი

2 ცალი

·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 ცალი

·
მობილური ხელსაწყო ავტონომიური კვებით;
·
გაზომვის სიხშირის დიაპაზონი არანაკლებ 200მჰც-5გჰც;
·
ნაკადის სიმკვრივის გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ 0,0120მკვ/სმ2;

ამღებით

ატმოსფერულ
ჰაერში მტვრის
2

3

კონცენტრაციის
მზომი

ელექტრომაგნიტ
ური ველის
ენერგიის ნაკადის

ტექნიკური პარამეტრები
·
მობილური აპარატი ავტონომიური კვებით;
·
სინჯის ამღები საშუალება მილიდან მინიმუმ 1,5მ;
·
ჟანგბადის გაზომვის დიაპაზონი მინიმუმ 0-25%. გაზომვის ბიჯი
მინიმუმ 0,01%;
·
ნახშირბადის ოქსიდის გაზომვის დიაპაზონი მინიმუმ 010000ppm. გაზომვის სიზუსტე მინიმუმ 1 ppm;
·
ნახშირბადის დიოქსიდის გაზომვის დიაპაზონი მინიმუმ 0-25%.
გაზომვის ბიჯი მინიმუმ 0,01%;
·
აზოტის ოქსიდის გაზომვის გაზომვის დიაპაზონი მინიმუმ 04000 ppm. გაზომვის ბიჯი მინიმუმ 1 ppm;
·
აზოტის დიოქსიდის გაზომვის დიაპაზონი მინიმუმ 0-500 ppm.
გაზომვის ბიჯი 0,1 ppm;
·
გოგირდის დიოქსიდის გაზომვის დიაპაზონი მინიმუმ 0-5000
ppm. გაზომვის ბიჯი მინიმუმ 1 ppm;
·
კომპიუტერთან თავსებადობა;
·
მილში დიფერენციალური წნევის გაზომვის საშუალება;
·
მილში ტემპერატურის გაზომვის საშუალება;
·
სინჯის ამღები მილის არანეკლებ 1000 0C მუშაობის
შესაძლებლობა;
·
სინჯის ამღები მილისთვის მყარი ნაწილაკებისაგან დამცავი
ფილტრები მინიმუმ 500 ცალი;
·
წარმოშობის სერთიფიკატი;
·
ქარხნული დაკალიბრების სერთიფიკატი.
·
ხელსაწყოზე მუშაობის ტრეინინგი.

მობილური
აირანალიზატორი

დავალება

მობილური ხელსაწყო ავტონომიური კვებით;
გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ 0-500მგ/მ3.
გაზომვის ბიჯი 0.001მგ/მ3
ნულის კალიბრების შესაძლებლობა
შიდა მეხსიერება არანაკლებ - 1000 შედეგი;
კომპიუტერთან თავსებადობა;
გრაფიკული ინტერფეისი;
წარმოშობის სერთიფიკატი;
ქარხნული დაკალიბრების სერთიფიკატი
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·
·

სიმკვრივის
მზომი

გაზომვის ბიჯი 0,01
წარმოშობის სეთიფიკატი;

ქარხნული კალიბრების სერთიფიკატი.

4

ხმაურმზომი

1 ცალი

წყალში
5

პარამეტრების

1 ცალი

მზომი ხელსაწყო

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

მობილური ხელსაწყო ავტონომიური კვებით;
გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ 20-140 დბ;
გაზომვის დიაპაზონი სიხშირის მიხედვით არანაკლებ 20ჰც-20კჰც
გაზომვის ბიჯი არანაკლებ 0,1 დბ;
გაზომვის ცდომილება მაქსიმუმ 0,5დბ;
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 1000 რეზულტატი;
ოქტავური სიხშირეების ეკვალაიზერი 31,5-8000ჰც;
კომპიუტერთან თავსებადობა;
გრაფიკული ინტერფეისი;
ინტეგრალური რეჟიმი;
წარმოშობის სერთიფიკატი;
ქარხნული კალიბრების სერთიფიკატი

·
·
·
·

მობილური ხელსაწყო ავტონომიური კვებით;
ტემპერატურის გაზომვის შესაძლებლობა;
pH გაზომვის შესაძლებლობა არანაკლებ 0-18;
ჟანგბადის გაზომვის
სესაძლებლობა მგ/ლ-ში არანაკლებ0-20,
პროცენტებში არანაკლებ 0-200
ელექტროგამტარობის გაზომვის საშუალება არანაკლებ 0,0µS/cm1000mS/cm;
მარილიანობის გაზომვის ხელსაწყო 0-70;
საკალიბრო ხსნარები ყველა ხელსაწყოსთვის;
წარმოშობის სერთიფიკატი;
ქარხნული კალიბრების სერთიფიკატი

·
·
·
·
·

·
·
·

წყლის
6

ავტომატური
სადგური

შენიშვნა:

მიმწოდებელი

3 ცალი

·
·
·
·

ვალდებულია

ავტომატური სადგური 8 ბოთლიანი სინჯის ავტომატური აღება/
დაცლის სისტემა:
8 x 1,8 ლ-იანი მინის ბოთლი DURAN 50;
სინჯების კაბინის ტემპერატურის კონტროლის (0 0C - +100C)
სისტემა პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით;
ელ.კვება: 230ვ - 50 ჰც;
GSM მოდემი;
pH-ის სენსორი არანაკლებ დიაპაზონისა 2-12;
პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის მეშვეობით pH-ის
ცვალებადობის მიხედვით უნდა ხდებოდეს სინჯის აღება და SMSის გაგზავნა

საქონლის

მიწოდების და თანმდევი მომსახურების გაწევის

პროცესში უზრუნველყოს უსაფრთხოების ყველა ზომის დაცვა.
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აუცილებელი პირობა (თანმდევი მომსახურება):
 პრეტენდენტის მიერ მოწოდებულ ხელსაწყოებზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 1 ( ერთი) წლიანი

გარანტი;
 წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (ღირებულება) უნდა მოიცავდეს ინსტალაციასა და მონტაჟს;
 პრეტენდენტის მიერ უნდა მოხდეს სსიპ “გარემოს ეროვნილი სააგენტო”-ს თანამშრომელებისათვის

შესაბამისი სწავლების ჩატარება შემოთავაზებული საქონლის ექსპლუატაციის მიზნით;
 პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ საქონლს უნდა ახლდეს შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ

პარამეტრებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
 ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ საქონელის მიწოდებისას უნდა მოხდეს ქარხნული

დაკალიბრების სერთიფიკატის წარმოდგენა.
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danarTi #2

r e k v i z i t e b i

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:
ანგარიშის ნომერი:

pretendentis xelmowera ______________________
b.a

/xelmomweris saxeli, gvari /
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danarTi #3

ფასების

ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _______________________

#

დასახელება

ტექნიკური
პარამეტრები

მწარმოებელ
ი და
კონკრეტულ
ი მოდელი

წარმოშობის
ქვეყანა

რაოდენობა

ერთეულის
ფასი

საერთო
ღირებულება

მოწოდების
ვადა და
ადგილი

pretendentis xelmowera ______________________
b.a

/xelmomweris saxeli, gvari /
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დანართი #4

საგარანტიო

ჩვენს

მიერ

მოწოდებულ

საქონელზე,

პირობები

ნორმალური

ექსპუატაციის

პირობებში, ვ ავრცელებთ

სრულფასოვანი ფუნქციონირების გრანტიას ______ წლის ვადით. ამ ვადაში გამოვლენილ ნებისმიერ
ნაკლს/დეფექტს აღმოვფხვრით საკუთარი ხარჯით.

pretendentis xelmowera ______________________
b.a

/xelmomweris saxeli, gvari /
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