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1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
 დაფინანსების წყარო;
 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი სატენდერო წინადადება;
 საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი;
 შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება;
 წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა;
 სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა;
 ინფორმაცია ანგარიშსწორების შესახებ;
 დამატებითი ინფორმაცია.

2. ტექნიკური პირობები;
3. აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა;
4. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი;
5. ფასების ცხრილი.
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1.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 დაფინანსების წყარო
სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის სააგენტოს“
დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს საკუთარი შემოსავლები.



პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული სატენდერო წინადადება
უნდა შეიცავდეს შემდეგი სახის დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
– ინფორმაცია პრეტენდენტის რეკვიზიტების შესახებ (ორგანიზაციის ან
ფიზიკური

პირის

დასახელება,

იურიდიული

მისამართი,

პრეტენდენტის ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო
რეკვიზიტები, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი);
– შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები (დანართი N1);
– ფასების ცხრილი (დანართი N2);

 საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი – ხელშეკრულების გაფორმებიდან
40 დღის განმავლობაში. ქ.თბილისი, 9 აპრილის ქ. N2.

 შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება – 172.0 ლარი (დღგ–ს
ჩათვლით).

 წინადადებით წარმოდგენილი ფასის კლების ბიჯის ოდენობა – 0,4 %.

 სატენდერო წინადადება ძალაში უნდა იყოს – სახელმწიფო შესყიდვების
ერთიან

ელექტრონულ სისტემაში წინადადების მიღების დაწყების
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თარიღიდან „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების
შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის N9 ბრძანების მე–2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.

 ანგარიშსწორების პირობები – ანაზღაურება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში),
უნაღდო ანგარიშსწორების წესით. ანაზღაურება განხორციელდება
საქონლის ფაქტიური მიწოდების, შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის
გაფორმების და კანონით გათვალისწინებული საფინანსო დოკუმენტების
წარდგენიდან 3 (სამი) საბანკო დღეში.
 დამატებითი ინფორმაცია – სატენდერო წინადადებასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის დაზუსტებისათვის პრეტენდენტს შეუძლია მიმართოს
სააგენტოს უფროსის მოადგილეს ზაზა ლომიძეს, ტელ: 228–5555.

2.

ტექნიკური პირობები
დანართი N1

N

დასახელება

საქონლის ძირითადი მახასიათებლები

განზომი
ლება

მაქსიმალუ
რი
რაოდენობა

1.

პაჩკორდი

2M

ცალი

20

2.

პაჩკორდი

3M

ცალი

30

შენიშვნა

4

3.

აფიდავიტი

სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე გამოცხადებულ
ტენდერში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი
სატენდერო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე
ვადასტურებ, რომ:
 ჩემთვის ცნობილია, რომ სატენდერო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ
აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
 უფლებამოსილივარპრეტენდენტისმიერ,
ხელიმოვაწეროამაფიდავიტსდაწარვადგინოესსატენდეროწინადადება;
 ნებისმიერიპირი, 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.
სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის,
აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო
წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის
ხელმომწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული
ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე.
აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ
პასუხისმგებლობას საქართველოსსისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის შესაბამისად.
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4. saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti
xelSekruleba #--saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

Tbilisi

-- --------------- 2014w.

ssip “saxelisuflebo specialuri kavSirgabmulobis saagento”, SemdgomSi wodebuli
`Semsyidvelad~, warmodgenili ---------- ---------- saxiT, da --- `---------------~, SemdgomSi
wodebuli `mimwodebelad~, warmodgenili misi ------- --------------------- saxiT, moqmedni
saqarTvelos kanonmdeblobisa da ,,saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb” saqarTvelos
kanonis safuZvelze, Semsyidvelis mier Catarebuli gamartivebuli eleqtronuli
tenderis (satendero gancxadeba #SPA-------------) vdebT winamdebare xelSekrulebas:
winamdebare xelSekruleba adasturebs Semdegs:
1. mocemul xelSekrulebaSi gamoyenebuli terminebi da gamoTqmebi atareben imave
mniSvnelobebs, rac maT aqvT miniWebuli xelSekrulebis pirobebSi.
2. mimwodebeli iRebs valdebulebas keTilsindisierad da jerovnad Seasrulos
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi.
3. Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels xelSekrulebiს
Rirebuleba, xelSekrulebis pirobebSi asaxul vadebSi da formiT.
4. ,,mxare“ niSnavs Semsyidvels da mimwodebels.
5. ,,mxareebi“ niSnavs Semsyidvels da mimwodebels erTad.
yovelive
zemoaRniSnulis
dasturad
mxareebma
gavaformeT
winamdebare
xelSekruleba, saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, am dokumentis TavSi
miTiTebul dResa da wels.

muxli 1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (SemdgomSi `xelSekruleba~) _
niSnavs Semsyidvelsa da mimwodebels Soris dadebul xelSekrulebas, romelic
xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT.
1.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs winamdebare xelSekrulebis me-4 muxlis
4.1 punqtSi miTiTebul Tanxas, romelic Semsyidvelma unda gadaixados mimwodeblis
mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis.
1.3 `Semsyidveli~ niSnavs `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis
me-3 muxlis pirveli punqtis `a~ qvepunqtiT gansazRvruli saxsrebiT Sesyidvis
ganmaxorcielebel pirs.
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1.4 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac Semsyidvel organizaciasTan dado
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb.
1.5 `teqnikuri dokumentacia~ - gamartivebuli eleqtronuli tenderis teqnikuri
davaleba, romelic Tan erTvis winamdebare xelSekrulebas danarTi 1-is saxiT,
rogorc misi ganuyofeli nawili.
muxli 2. xelSekrulebis sagani
2.1 winamdebare xelSekrulebis sagania Semsyidvelis mier mimwodeblisagan
xelSekrulebis
Rirebulebis
farglebSi
(CPV 31200000)
eleqtroenergiis
gamanawilebeli da sakontrolo aparaturis Sesyidva danarTi #1-is Sesabamisad.
2.2 Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels xelSekrulebis
Rirebuleba xelSekrulebiT gansazRvrul vadebSi da formiT.
muxli 3. saqonlis miwodebis vadebi
3.1 მიწოდება უნდა განხორციელდეს

ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 40

კალენდარული დღისა.

muxli 4. xelSekrulebis Rirebuleba
4.1 xelSekrulebis Rirebuleba Seadgens ---- (--------) lars saqarTvelos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli yvela gadasaxadis da mosakreblis CaTvliT.
saqonlis erTeulis Rirebulebebi ganisazRvreba winamdebare xelSekrulebis danarTi
#2-is Sesabamisad.
4.2. xelSekrulebis Rirebuleba moicavs, rogorc Sesyidvis obieqtis Rirebulebas,
aseve winamdebare xelSekrulebis SesrulebasTan dakavSirebiT mimwodeblis mier
gaweul yvela xarjs da saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul gadasaxadebs.
muxli 5. angariSsworebis forma, grafiki da vadebi
5.1 angariSsworeba moxdeba winamdebare xelSekrulebaSi miTiTebuli mimwodeblis
sabanko rekvizitebis Sesabamisad.
5.2 angariSsworebis valuta _ lari. angariSsworebis forma _ unaRdo.
5.3 anazRaureba ganxorcieldeba saqonlis faqtiuri miwodebis, Sesabamisi miRebaCabarebis aqtis gaformebisa da kanoniT gaTvaliswinebuli safinanso dokumentaciis
wardgenidan sami (sam) sabankodReSi. avansirebis SemTxvevaSi mimwodebeli valdebulia
warmoadginos winaswar gadasaxdeli Tanxis idneturi odenobis sabanko garantia.
5.4 xelSekrulebis Rirebulebis Secvla SesaZlebelia mxolod mxareTa werilobiTi
SeTanxmebis safuZvelze saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi.
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muxli 6. mxareTa pasuxismgebloba da xelSekrulebis Sewyveta
6.1 erT-erTi mxaris mier nakisri valdebulebis Seusruleblobis an arasaTanado
Sesrulebis SemTxvevaSi, braleuli mxare dazaralebul mxares aunazRaurebs
dokumentalurad
dadasturebul
miyenebul
zians,
saqarTveloSi
moqmedi
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
6.2 mimwodebeli pasuxs agebs misTvis dakisrebuli valdebulebebis saTanado
SesrulebisaTvis da valdebulia aanazRauros misi qmedebiT damdgari yvela saxis
ziani.
6.3 mimwodeblis mier misi valdebulebebis Seusruleblobis an arasaTanadod
Sesrulebis SemTxvevaSi mas ekisreba pirgasamtexlo Seusrulebeli valdebulebis
Rirebulebis 0,2% odenobiT yovel vadagadacilebul dReze.
6.4 sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi
valdebulebebis Sesrulebisagan.
6.5 mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi
Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli
pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb.
6.6 Tu Semsyidveli miiRebs aseT gadawyvetilebas valdebulia Seatyobinos
mimwodebels miRebuli gadawyvetileba, kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
6.7 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs
mxareebs danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
muxli 7. xarisxi
7.1 mimwodebeli pasuxs agebs miwodebuli saqonlis xarisxze da iZleva garantias
rom mowodebuli saqoneli iqneba maRali xarisxis da SesabamisobaSi iqneba moqmed
standartebTan.
muxli 8. saqonlis xelSekrulebis pirobebTan Sesabamisobis dadgenis da
miReba_Cabarebis wesi
8.1 saqonlis miReba dasturdeba Semsyidvels da mimwodebels Soris miReba-Cabarebis
aqtis gaformebiT.
8.2 Semsyidveli uflebamosilia ganacxados uari dagvianebiT an uxarisxod
(wundebuli) miwodebul saqonelze. aseT SemTxvevaSi Semsyidveli Tavisufldeba
xelSekrulebis Rirebulebis gadaxdis valdebulebisagan.
8.3 saqonlis xelSekrulebis pirobebTan Sesabamisobis dadgenas da miReba-Cabarebas
uzrunvelyofs ssip “saxelisuflebo specialuri kavSirgabmulobis saagentos”
TanamSromeli-------------- ---------------.
muxli 9. mxareTa ufleba-valdebulebebi
9.1 mimwodebeli valdebulia:
a) miawodos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli saqoneli, winamdebare
xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad.
8

b) ganixilos Semsyidvelis pretenziebi da miawodos motivirebuli pasuxi nebismier
sadao sakiTxebze.
9.2 Semsyidveli valdebulia:
a) droulad acnobos mimwodebels miwodebul saqonelTan dakavSirebuli
xarvezebis Sesaxeb;
b) gadaixados xelSekrulebis Rirebuleba.
muxli 10. fors-maJori
10.1 winamdebare xelSekrulebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis
gadaulaxav da maTi kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian
dakavSirebuli mimwodebelisa da/an Semsyidvelis Secdomebsa da daudevrobasTan. aseTi
garemoeba SeiZleba gamowveul iqnas omiT an stiqiuri movlenebiT, epidemiiT,
karantiniT da embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
10.2 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.
10.3 fors-maJoruli situaciis 10 dReze meti xniT gagrZelebis SemTxvevaSi
mxareebi uflebamosilni arian calmxrivad Sewyviton xelSekruleba, rac dauyovnebliv
unda ecnobos meore mxares.
muxli 11. xelSekrulebis moqmedebis vada
winamdebare xelSekruleba ZalaSi Sedis 2014 wlis --- ---------- da moqmedebs
mxareTa mier am xelSekrulebidan warmoSobil valdebulebebis srulad Sesrulebamde,
magram araumetes 2014wlis ---- ------ CaTvliT.
muxli 12. xelSekrulebis dadebis safuZveli
xelSekrulebis dadebis safuZveli aris `saxelmwifo Sesyidvebis
saqarTvelos kanonis kanonis me-3 muxlis pirveli punqtis `r~qvepunqti.

Sesaxeb~

muxli 13. sxva pirobebi
13.1 mxareTa Soris sadao sakiTxebi wydeba urTierTmolaparakebis gziT. SeTanxmebis
miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi uflebamosilni arian mimarTon saqarTvelos
sasamarTlos.
13.2 xelSekrulebaSi damatebebis da/an cvlilebebis Setana SesaZlebelia mxolod
werilobiTi formiT, mxareTa an maTi uflebamosili warmomadgenlebis mier
xelmoweriT.
13.3 mxareebi uflebamosilni arian moSalon winamdebare xelSekruleba calmxrivad,
Tu meore mxare ver uzrunvelyofs nakisri valdebulebebis jerovan Sesrulebas an
saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
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13.4 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze sam egzemplarad da TiToeuls gaaCnia
Tanabari iuridiuli Zala.
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5.ფასების ცხრილი
დანართი N2

N

დასახელება

მოდელი

საქონლის
ძირითადი
მახასიათებლე
ბი

1

2

3

4

მწარმოებელი
ქვეყანა/
კომპანია

განზომილება

რაოდენობა

ერთეულის
ფასი, ლარი

საერთო
ღირებულება,
ლარი

ანაზღაურების
წესი

მიწოდების
ვადები

5

6

7

8

9

10

11

11

