Sps

,,engurhesi”

Sps ,,engurhesis” teritoriis perimetris
Semomakavebel Robeze mavTulxlarTis
mowyobis da mimdebare teritoriis
xeebisa da ekal-bardisgan gasufTavebis samuSaoebi
eleqtronuli tenderi

სატ ენდერო
დოკუ მენტ აცია

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები :
mimwodebelma
უ ნდა
წარმოადგინოს
დამადასტ უ რებელი შემდეგი დოკუ მენტ ები :

საკვალიფიკაციო

მოთხოვნების

1.1. იუ რიდიუ ლი პირებისათვი ს:

2.
3.

cnoba mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiul pirTa
reestridan, rom ar xorcieldeba iuridiuli piris reorganizacia an
likvidacia;
amonaweri samewarmeo reestridan;
cnoba
Sesabamisi uflebamosili organodan
rom ar
xorcieldeba

4.

გადახდისუ უ ნარობის საქმის წარმოება;
cnoba biujetis winaSe davalianebis Sesaxeb

1.

1.2 ფიზ იკუ რი პირებისათვის:
1) ცნობა შესაბამისი უ ფლებამოსილი ორგანოდან ნასამართლეობის შესახებ;
2) ცნობა შესაბამისი უ ფლებამოსილი ორგანოდან, რომ მას არ აქვს შეზ ღუ დუ ლი
ქმედითუ ნარიანობა;
3) პირადობის მოწმობის ასლი.
1.3. ინდ. მეწარმეთათვი ს:
1. amonaweri samewarmeo reestridan;
2. cnoba
Sesabamisi uflebamosili
გადახდისუ უ ნარობის საქმის წარმოება;

organodan

rom

ar

xorcieldeba

3. პირადობის მოწმობი ს ასლი.
4 საკვალიფიკაციო მონაცემები ს დამადასტ უ რებელი დოკუ მენტ ები გაცემუ ლ უ ნდა
იყოს:
– „გამარტ ივებუ ლი შესყიდვის, გამარტ ივებუ ლი ელექტ რონუ ლი ტ ენდერისა და
ელექტ რონუ ლი ტ ენდერის ჩატ არები ს წესის“ მე–2 მუ ხლის პირველი პუ ნქტ ის „l’’
ქვეპუ ნქტ ით
გათვალისწინებუ ლი
ეტ აპის
დაწყების
შემდეგ.
(არარეზ იდენტ ი
პრეტ ენდენტ ის შემთხვევაში ,,l“ კვეპუ ნქტ ით გათვალისწინებუ ლი ეტ აპის დაწყებამდე
არაუ გვიანეს 30 დღისა)
- არარეზ იდენტ მა პრეტ ენდენტ (ებ)მა
უ ნდა წარმოადგინონ
თავიანთი ქვეყნის
შესაბამისი
უ ფლებამოსილი
ორგანოების მიერ
გაცემუ ლი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების დამადასტ უ რებელი დოკუ მენტ ები , რომლებსაც თან უ ნდა დაერთოს
ნოტ არიუ ლად დამოწმებუ ლი თარგმანი ქართუ ლ ენაზ ე.
5 პრეტ ენდენტ ის მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო
მონაცემების წარმოდგენა
შემსყიდველ
ორგანიზ აციაში ხორციელდება
სისტ ემის
გამოყენების
გარეშე,
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით შეტ ყობინებაში მითითებუ ლ
მისამართზ ე. პრეტ ენდენტ ის მი ერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუ დგენლობის

ან/და ხარვეზ ის
მქონე მონაცემების
წარმოდგენის
კომისია მოახდენს ამ პრეტ ენდენტ ი ს დი სკვალიფიკაციას.

შემთხვევაში , სატ ენდერო

2. pretendentis mier satendero winadadebasTan erTad erTian eleqtronul
sistemaSi asatvirTi monacemebi:
-

xarjTaRricxva, romelic Sedgenili unda iqnas saqarTvelos ekonomikisa
da mdgradi ganviTarebis ministris 2012 wlis 12 ivlisis #1-1/1463 brZanebis
moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.

x a r j T a R r i c x v a (f o r m a)

#

samuSaos dasaxeleba

ganz

raod

1

2

3

4

masalebi
erT.fa
jami
si
5
6

xelfasi
erT.fasi

jami

7

8

jami
larebS
i
9

jami:
satransporto xarji
(masalis transpo
rtireba 50-100 km
manZilidan)
jami:
zednadebi xarjebi ---%
jami:
gegmiuri dagroveba --%
jami:
dRg 18 %
sul jami

-

informacia sagarantio vadebisa da pirobebis Sesaxeb.
SesyidvaSi monawile msurveli piris rekvizitebi (misamarTi, telefoni,
faqsi, sabanko rekvizitebi, xelmoweraze uflebamosili piris miTiTebiT)
informacia angariSsworebis pirobebis Sesaxeb;

im
SemTxvevaSi
Tu
gamarjvebuli
mimwodeblis
mier
sistemaSi
dafiqsirebul saboloo fassa da savaraudo Rirebulebas Soris dafiqsirdeba
20%-ze meti sxvaoba, aseT SemTxvevaSi mimwodebelma unda daasabuTos
fasTwarmoqmnis adekvaturoba da moTxovnis SemTxvevaSi unda warmoadginos
auditoruli kompaniis daskvna Sesabamisobaze.

მიმწოდებელმა, ,,ოკუ პირებუ ლი ტერიტორიების შესახებ’’ საქართველოს
კანონის მე-6 მუ ხლის პირველი პუ ნქტის ,,ა’’ ქვეპუ ნქტის თანახმად,
ოკოპირებლ ტ ერიტორიაზ ე ეკონომიკუ რი საქმიანობის განხორციელებისათვის

ნებართვის მიღების საჭიროების შემთხვევაში შპს „ენგუ რჰესი“ თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში გაუ წევს შუ ამდგომლობას შესაბამის სამინისტროში.
-

Tu pretendentis mier sistemaSi atvirTuli teqnikuri dokumentacia
SeusabamobaSia satendero gancxadebisa da satendero dokumentaciaSi
miTiTebul moTxovnebTan, satendero komisiis gadawyevtilebiT xdeba
pretendentis
diskvalifikacia
Tanaxmad
„გამარტივებუ ლი
შესყიდვის,
გამარტივებუ ლი ელექტ რონუ ლი ტენდერისა და
ელექტ რონუ ლი ტენდერის
ჩატარების წესის “ me-12 muxlis me-4 punqtisa.

3. ანგარიშსწორები ს პი რობები :
3,1 სატ ენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახუ ლი უ ნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებუ ლი
შესყიდვის
ობიექტ ის
მი წოდებასთან
დაკავშირებუ ლი ყველა xarjisa da გადასახადის გათვალისწინებით.
3,2 ანგარიშსწორება მოხდება უ ნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნუ ლ ვალუ ტ აში – ლარებში.
3.3 angariSsworeba:
3.3.1 winaswari angariSsworeba ar ganixileba
3.3.2 angariSsworeba ganxorcieldeba etapobrivad, faqtiurad Sesrulebul
samuSaoebze miReba – Cabarebis aqtis gaformebidan 5 sabanko dReSi;
3.3.3 saboloo angariSsworeba moxdeba inspeqtirebis jgufis mier saboloo miRebaCabarebis aqtis damtkicebisa da finansuri dokumentaciis wardgenidan 10 (aT)
sabanko dReSi.

4. samuSaos Sesrulebis პირობები და ვადები:
4.1. samuSaos Sesrulebis adgilia galis r-ni das. saberio Sps “engurhesi”-s
teritoria.
4.2 samuSaos Sesrulebis vadaa 70 kalendaruli dRe xelSekrulebaze
xelismoweris dRidan.
4.3. mimwodebels ufleba rCeba samuSao Seasrulos vadaze adre.
5. miReba – Cabarebis wesi
5.1 samuSao CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis aqtis gaformebisa da
misi damtkicebis Semdeg.
6. ხარი სხი და garantia.
6.1 საგარანტ იო ვადაა 3 წელი. დაზ იანების თაობაზ ე შეტ ყობინების მიღებიდან რეაგირება 24
საათის განმავლობაში, აღდგენა: დაზ იანების სირთუ ლიდან გამომდინარე ერთი კვირის
განმავლობაში.

6.2 საგარანტ იო პერიოდი არ ეხება ფორსმაჟორუ ლი და მექანიკუ რი ზ ემოქმედები თ მომხდარ
დაზ იანებებს.
teqnikuri davaleba
შპს “ენგუ რჰესი ” mdebareobs afxazeTis teritoriaze, galis r-ni, das. saberiოSi.
შპს “ენგუ რჰესი ”–ს ტ ერი ტ ორიის პერიმეტ რის შემომაკავებელ ღობეზ ე მავთუ ლხლართის
მოწყობა და მიმდებარე ტ ერიტ ორიის ეკალ–ბარდისგან გასუ ფთავების სამუ შაოები უ ნდა
შესრუ ლდეს შემდეგი მოცუ ლობით:

#

samuSaos dasaxeleba

ganz

raod

1

gasakafi teritoriis sigrZe _ 1020 g/m sigane 5metri (xeebis daWra,
ekal-bardis gakafva da teritoriis dasufTaveba)

kv.m

5100

2

moWrili xeebis gadatana xeliT 200 g/m-ze, avtosatransporto
saSualebaze datvirTva da 1500 m-ze gatana

kub.m

270

3

Robeze damontaJebuli Zveli amortizirebuli mavTulxlarTis da
kronSteinebis demontaJi

m

1343

4

axali mavTulxlarTis samagri kronSteinebis damzadeba da
damontaJeba Robis mTel perimetrze

c

540

5

gamzadebuli kronSteinebis SeRebva

c

540

6

mavTulxlarTis dasamagreblad 3 mm foladis mavTulis gaWimva
mTel perimetrze

m

4030

7

axal konstruqciaze mavTulxlarTis montaJi

m

1343

8

gruntis moWra xeliT, datvirTva avtosatransporto saSualebaze da
gatana 1 km-ze

kub.m

15

masala
1

britvisebri mavTulxlarTi 70sm

2

foladis mavTuli d 2-3mm
eleqtrodi 4mm
foladis zoli 50X5

3
4
5
6

ficari 4 mm
lursmani 100-120mm

7

saWreli qva d-125 1mm

8
9

saWreli qva d-230 1.5mm
antikoroziuli saRebavi

10

gamxsneli

11

funji

12

dubeli 50mm d-10

danarTi #1
rekvizitebi:
-

mimwodeblis iuridiuli forma da dasaxeleba:
xelmZRvanelis saxeli da gvari:
mimwodeblis iuridiuli an/da faqtiuri misamarTi:
mimwodeblis sakontaqto telefonis nomrebi;
eleqtronuli misamarTi:
bankis dasaxeleba da kodi:
angariSsworebis angariSi:
saindenfikacio kodi
xelmowera----------------------------------------b.a.

mimwodebeli valdebulia gaecnos da daeTanxmos afidavitis pirobebs, ra
saxiTac igi iqneba warmodgenili saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul
sistemaSi, satendero winadadebis wardgenamda.
damatebiTi informacia SegiZliaT miiRoT შemdegi sakontaqto pirisagan:
satendero komisiis aparatis wevri:
romani lagvilava 591 996699
el. fosta romani.lagvilava@engurhesi.ge

saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekrulebა #
--------------------------------------- 2014 w.

q. zugdidi

Sps ,,engurhesi”, iuridiuli misamarTi q. Tbilisi, ana politkovskaias q #8, faq.
mdebare galis r-ni das. saberioSi, SemdgomSi ,,Semsyidvelad” wodebuli, misi
direqtorTa sabWos Tavmjdomaris l. mebonias saxiT, romelic moqmedebs sawarmoos
wesdebis Sesabamisad, erTis mxriv da
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- meores mxriv, Sesyidvebis erTiani eleqtronuli
sistemiT gamocxadebuli tenderis – ------------------------- safuZvelze deben winamdebare
xelSekrulebas Semdegze:
preambula
-

mxareebi adastureben, rom winamdebare xelSekruleba sruliad gamoxatavs maT
nebas da Tanabrad icavs uflebebs, arcerTi mxare ar sargeblobs raime
upiratesobiT.
- mxareebi sruli pasuxismgeblobiT adastureben da iZlevian garantias, rom
winamdebare xelSekruleba warmoadgens maTTvis qmediTi iuridiuli Zalisa da
Sesasruleblad upirobod movalebad samarTlebliv dokuments.
- mxareebi sruli pasuxismgeblobiT acxadeben, rom TiToeuli maTgani moqmedebs
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.
mxareebi iZlevian garantias da adastureben, rom maT gaaCniaT sruli
samarTlebrivi uflebamosileba aRniSnuli xelSekrulebis gasaformeblad.
1. xelSekrulebaSi gamoyenebul terminTa ganmartebebi
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

,,xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb” (SemdgomSi-,,xelSekruleba”) _
Semsyidvelsa da mimwodebels Soris dadebuli winamdebare xelSekruleba,
romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT.
,,xelSekrulebis Rirebuleba” –saerTo Tanxa, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli
da zedmiwevniT SesrulebisaTvis.
,,dRe”, ,,kvira”, ,,Tve”- kalendaruli dRe, kvira, Tve.
,,Semsyidveli” – organizacia, romelic axorcielebs Sesyidvas.
,,mimwodebeli” –piri, romelic axorcielebs miwodebas xelSekrulebis
farglebSi.
,,samSeneblo samuSao” – xelSekrulebis me-2 muxliT gaTvaliswinebuli
xelSekrulebis sagani.
“teqnikuri davaleba” _ satendero dokumentaciis teqnikuri davaleba, daerTveba
xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli nawili.
2. xelSekrulebis sagani da klasifikatoris kodi

2.1.

შესყიდვის ობიექტ ია:

Sps
,,engurhesis”
mavTulxlarTis mowyoba
gasufTavebis samuSaoebi.

da

teritoriis
perimetris
Semomakavebel
Robeze
mimdebare teritoriis xeebisa da ekal-bardisgan

2.2 klasifikatoris kodia: 45342000.
3. xelSekrulebis fasi da angariSsworebis pirobebi.
3.1

saxelSekrulebo fasi Seadgens: ------------------------- lars yvela xarjisa da kanoniT
gaTvaliswinebuli yvela gadasaxadis CaTvliT;
3.2 angariSsworebis formaa unaRdo;
3.3
angariSsworeba:
3.3.1 winaswari angariSsworeba ar ganixileba
3.3.2 angariSsworeba ganxorcieldeba etapobrivad, faqtiurad Sesrulebul
samuSaoebze miReba – Cabarebis aqtis gaformebidan 5 sabanko dReSi;
3.3.3 saboloo angariSsworeba moxdeba inspeqtirebis jgufis mier saboloo miRebaCabarebis aqtis Sedgenisa da finansuri dokumentaciis wardgenidan 10 (aT) sabanko
dReSi.

4.

xelSekrulebis Sesrulebis kontroli

4.1

Semsyidvels
ufleba aqvs xelSekrulebis Sesrulebis nebismier etapze
ganaxorcielos kontroli mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis Sesrulebaze.
4.2 samuSaos mimdinareobis kontrols ganaxorcielebs inspeqtirebis jgufi Semdegi
SemadgenlobiT: შპს ,,ენგუ რჰესი “-ს stg- ufrosi r. gvagvalia, jgufis
xelmZRvaneli.
შპს ,,ენგუ რჰესი“-ს stg-s inJineri – r. janjRava;
შპს ,,ენგუ რჰესი“-ს Sesyidvebisa da momaragebis samsaxuris specialisti – r.
lagvilaვა,
4.3 inspeqtirebis jgufi
warudgens direqtorTa sabWos Tavmjdomares angariSs
samuSaos mimdinareobis Sesaxeb.
5. mxareTa uflebebi da movaleobani
5.1 “mimwodebeli” kisrulobs valdebulebas:
_ mkacrad daicvas samuSaos damTavrebis saxelSekrulebo vadebi;
 mkacrad daicvas Sromis dacvis, usafrTxoebis wesebi da normebi;
5.2
“ Semsyidveli” kisrulobs valdebulebas:
 samuSaos dasrulebis Semdeg droulad aunazRauros “ mimwodebels ”
Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba winamdebare xelSekrulebis 3.3 punqtiT
gaTvaliswinebuli pirobebis sruli dacviT.
6. samuSaos Sesrulebis pirobebi da sagarantio vadebi

6.1. momwodebeli valdebulia samuSao Seasrulos sakuTari samSeneblo masalebiT.
6.2.
samuSaos Sesrulebis vadaa 70 kalendaruli dRe xelSekrulebaze
xelismoweris dRidan
6.3 საგარანტ იო ვადა და პირობები
6.3.1 საგარანტ იო ვადა 3 წელი. დაზ იანების თაობაზ ე შეტ ყობინების მი ღები დან რეაგირება 24
საათის განმავლობაში, აღდგენა: დაზ იანების სირთუ ლიდან გამომდინარე ერთი კვირის
განმავლობაში.
6.3.2 საგარანტ იო პერიოდი არ ეხება ფორსმაჟორუ ლი და მექანიკუ რი ზ ემოქმედებით მომხდარ
დაზ იანებებს.
7. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
7.1

samuSao CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis aqtis gaformebis Semdeg.
8. mxareTa pasuxismgeblobebi

8.1 nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arasaTanadod Sesrulebis SemTxvevaSi
mxareebi pasuxs ageben kanoniT gaTvaliswinebuli wesiT.
8.2 mxareebi valdebulebas kisruloben aunazRauron erTmaneTs winamdebare
xelSekrulebis SeusruleblobiT erTmaneTisaTvis miyenebuli zarali.
8.3 im SemTxvevaSi, Tu “ mimwodebeli” 10 dReze metad gadaacilebs samuSaos Sesrulebis
vadas, mas savaldebulo wesiT ekisreba yovel vadagadacilebul dReze jarima “
Semsyidvelis” winaSe Sesasrulebeli samuSaos Rirebulebis 0,07%-is odenobiT.
8.4 gadaxdis dagvianebis SemTxvevaSi “ Semsyidveli” gadaixdis “ mimwodeblis”
sasargeblod Sesrulebuli samuSaos Rirebulebis 0,07%-s yovel vadagadacilebul
dReze.

9. xelSekrulebis pirobebisa da fasebis gadasinjva.
9.1. yvela damateba an Sesworeba am xelSekrulebis irgvliv ZalaSia mxolod im
SemTxvevaSi, Tu isini xelmowerili da dadasturebulia orive mxaris mier.
9.2. mxareebs SeuZliaT Sewyviton xelSekrulebis moqmedeba Tu meore mxare an ar an
ver asrulebs saxelSekrulebo pirobebs. Sewyvetis Sesaxeb mxareebi atyobineben
erTmaneTs dauyonebliv mizezebis CvenebiT. xelSekrulebis Sewyvetam ar unda
gamoiwvios romelime mxaris uflebebis Selaxva.
9.3. fasTa cvlileba ganixileba samuSaoTa moculobaSi cvlilebebis an/da saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsis 398 muxliT gaTvaliswinebuli garemoebebis dadgomis
SemTxvevaSi
10. fors - maJori
10.1.

mxareebi
Tavisufldebian
pasuxismgeblobisagan
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovani SesrulebisaTvis forsmaJorul situaciebSi;
10.2. fors-maJoruli garemoeba niSnavs nebismier movlenas, garemoebas da an maT
kombinacias, romelic ar aris kontrolirebadi arc erTi mxaris mier da

romelmac (an romlis Sedegmac) SeiZleba mniSvnelovnad da uaryofiTad
imoqmedos mocemuli mxaris unarze Seasrulos Tavisi valdebulebebi, romelic
warmoiSveba am xelSexrulebis mixedviT, Tumca im pirobiT, rom aseTi movlena,
garemoeba da an maTi kombinacia ar CaiTvleba fors-maJorul garemoebad, Tu igi
ar SeiZleboda mTlianad an nawilobriv Tavidan acilebul an gamosworebuli
yofiliyo damkveTi mxaris mier.
10.3. fors-maJoruli garemoebebi SeiZleba moicavdes Semdeg garemoebebs, romlebic
ver iqneba kontrolirebadi mxareTa mier: saomari moqmedeba (gamocxadebuli an
gamoucxadebeli),
blokada,
revolucia,
radioaqtiuri
dabinZureba
an
ionizirebuli radiacia, xanZari, miwisZvra, Stormi, cikloni, epidemia,
saqarTvelos aRmasrulebeli an sakanonmdeblo xelisuflebis mier gamocemuli
normatiuli
aqti,
romlis
safuZvelze
SeuZlebeli
xdeba
winamdebare
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesruleba.
11. xelSekrulebis moqmedebis vada
11.1.
11.2

xelSekruleba ZalaSia 2014 wlis -----------------------------xelSekrulebis moqmedebis saerTo vadis dena
xelmoweris momentid
12.

iwyeba

xelSekrulebis

sadao sakiTxebis gadawyveta

12.1. mxareebi wamoWril sadao sakiTxebs wyveten urTierTSeTanxmebiT werilobiTi
Setyobinebebis da Sesabamisi wesiT gaformebuli dokumentebis saSualebiT. im
SemTxvevaSi, Tu mxareebma ver miaRwies saboloo SeTanxmebas, sadao sakiTxi
wydeba saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad
13. mxareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi.
“Semsyidveli”
Sps “engurhesi”
s/kodi-251716371
iuridiuli misamarTi: q. Tbilisi. a.
politkovskais q. 8 faqtiuri mdebareoba
galis raioni das. saberio.
ss ,,prokredit bankis’’ quTaisis
filialis zugdidis ganyofileba
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direqtorTa sabWos Tavmjdomare
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