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ტექნიკური დავალება
1. შესყიდვის ობიექტი:
ა)
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის ოთახების შეკეთების
სამუშაოები, დანართ #2–ში მითითებული დასახელებების შესაბამისად.
ბ) ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
2. მიწოდების ადგილი, ვადა და პირობები:
ა) სამუშაოების მიწოდება უნდა განხორციელდეს თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღის ვადაში.
ბ) შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და
სტანდარტებს.
3. ანგარიშსწორების პირობები:
ა) სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის და
ხარჯის გათვალისწინებით.
ბ) ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარებში, კონკრეტული სამუშაოების
ფაქტიური შესრულებულებისა და მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველის
გადაწყვეტილებით საერთო ღირებულების 5% მიმწოდებელს შესაძლებელია აუნაზღაურდეს საგარანტიო
ვადის გასვლის შემდეგ.
გ)
ანგარიშსწორება
მოხდება
ეტაპობრივად, კონკრეტული სამუშაოების შესრულების აქტის
წარმოდგენისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
დ) შემსყიდველს სამუშაოს შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე უფლება აქვს მოითხოვოს
საექსპერტო
დასკვნა შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესახებ,რომლის ღირებულებასაც
ანაზღაურებს მიმწოდებელი. უარყოფითი საექსპერტო დასკვნის შემთხვევაში შემსყიდველი
განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას ხარვეზების გამოსასწორებლად.
ე) საავანსო ანგარიშსწორება –არ გამოიყენება.
4. საგარანტიო ვადები
შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს 12 თვეს, თუკი დაზიანება არ იქნება გამოწვეული
ბუნებრივი და სტიქიური მოვლენებით.
5. ტექნიკური დოკუმენტაცია
ა) მიმწოდებლები ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვის მეშვეობით წარადგენენ შემდეგ დოკუმენტაციას:
 რეკვიზიტები და სატენდერო წინადადების ფასი დანართი #1–ის მიხედვით.
 ფასების ცხრილი დანართი #2-ის მიხედვით.
ბ) მიმწოდებელს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
6. დამატებითი ინფორმაცია:
სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების
მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში,
ან ტელეფონით.
მისამართი: ქ. თერჯოლა, რუსთაველის ქუჩა #109, Qსაკონტაქტო პირი: ზურაბ
კაკოიშვილი - T-595 33 12 51.
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წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება
გამარტივებულიელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად გამარჯვებულ პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების
პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც
ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
eleqtronuli tenderi
45200000 - სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის
სამუშაოები

q. Terjola

-------------, 2014 weli

winamdebare xelSekruleba daido erTis mxriv Terjolis municipalitets
(SemdgomSi
`Semsyidveli~)
da meores mxriv ---------------------------------(SemdgomSi `mimwodebeli~) Soris da
miRweul iqna urTierTSeTanxmeba Semdegze:
-Semsyidvelma eleqtronuli tenderis meTodiT (SPA……………..) gamoacxada Terjolis
municipalitetis gamgeobis administraciuli Senobis oTaxebis SekeTebis samuSaoebis
Sesyidva, romelSic gamarjvebulad gamocxadda ---------------------------xelSekrulebis savaraudo fasia
------------------------------------------------------------------------------lari,
(SemdgomSi `xelSekrulebis Rirebuleba~).
- qvemoT CamoTvlili dokumentebi qmnian mocemul xelSekrulebas da warmoadgenen mis
ganuyofel nawils, kerZod:
a) winamdebare xelSekruleba
b) teqnikuri davaleba
g) rekvizitebi, satendero winadadebis fasi (danarTi #1)
d) fasebis cxrili (danarTi #2)

1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ Semsyidvel
organizaciasa da tenderSi gamarjvebul pretendents Soris dadebuli xelSekruleba,
romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT da damatebebiT
da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris miniSnebebi.
1.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3
`Semsyidveli
organizacia~
(Semdgom
`Semsyidveli~)
niSnavs
organizacias
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.4 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da asrulebs
samuSaos saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
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2. standartebi
2.1 xelSekrulebis farglebSi Sesrulebuli samuSao unda Seesabamebodes
samSeneblo normebs, standartebsa da warmodgenil teqnikur pirobebs.

dadgenil

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1 Semsyidvels an mis warmomadgenlebs ufleba aqvT ganaxorcielos xelSekrulebis
Sesrulebis inspeqtireba, misi moqmedebis nebismier etapze.

4.1

4. samuSaos miwodebis pirobebi da garantia
miwodeba unda ganxorcieldes Terjolis municipalitetis

samuSaos
gamgeobis
SenobaSi.
4.2. mimwodebeli valdebulia warmodgenili satendero winadadebiT gansazRvruli
samuSaoebi daasrulos xelSekrulebis xelmoweris dRidan 60 dRis vadaSi.
4.3 Semsyidvels ufleba aqvs Secvalos fasebis cxriliT gansazRvruli samuSaoebis
moculobebi xelSekrulebis fasisa da mimwodeblis mier satendero winadadebaSi
SemoTavazebuli erTeuli fasebis Seucvlelad.
4.4 im SemTxvevaSi, Tuki SemsyidvelTan SeTanxmebiT xorcieldeba ukeTesi xarisxobrivi
maxasiaTeblebis
mqone
samuSaos
miwodeba,
maxasiaTeblebis
cvlileba
formdeba
xelSekrulebis danarTis saxiT.
4.5 mimwodebelma samuSaos dasrulebis Semdeg, Tavisi ZalebiTa da saxsrebiT unda
gaanTavisuflos samuSao adgili samSeneblo mowyobiloba-danadgarebisagan, droebiTi
nagebobebisagan, aseve samSeneblo narCenebisagan.
4.6 mimwodebeli valdebulia xarvezebis gamovlenis SemTxvevaSi 1 (erTi) wlis
ganmavlobaSi sakuTari xarjebiT ganaxorcielos sagarantio momsaxureba da xarvezebis
gamosworeba (stiqiuri da bunebrivi movlenebiT gamowveuli SemTxvevebis garda).
5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1 samuSaos miReba-Cabareba xorcieldeba etapobrivad, konkretuli samuSaos Sesrulebis
Semdeg. saboloo miReba-Cabarebis aqti formdeba xarjTaRricxviT dadgenil moculobaTa
aTvisebisas.
5.2 konkretul samuSaoTa Sesrulebis Semdeg mimwodebeli werilobiT mimarTavs
Semsyidvels miReba-Cabarebis aqtis gaformebisa da angariSsworebis moTxovniT.
5.3 Semsyidvels samuSaos Sesrulebis nebismier etapze ufleba aqvs moiTxovos saeqsperto
daskvna
Sesrulebuli
samuSaoebis
moculobisa
da
xarisxis
Sesaxeb,
romlis
Rirebulebasac anazRaurebs mimwodebeli. uaryofiTi saeqsperto daskvnis SemTxvevaSi
Semsyidveli mimwodebels ganusazRvravs gonivrul vadas xarvezebis gamosasworeblad.
5.4 im SemTxvevaSi, Tuki Sesrulebuli samuSaos xarisxobrivi maxasiaTeblebi gansxvavdeba
mimwodeblis mier SemoTavazebulisagan, Semsyidvels ufleba aqvs uari Tqvas samuSaos
miRebaze, rac mimwodebels ar anTavisuflebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebisagan.
6. angariSsworeba
6.1 angariSsworeba xorcieldeba etapobrivad, mimwodeblis moTxovnis Sesabamisad,
konkretuli samuSaoebis faqtiuri Sesrulebisa da miReba-Cabarebis aqtis gaformebis
Semdeg. Semsyidvelis gadawyvetilebiT saerTo Rirebulebis 5% mimwodebels SesaZlebelia
aunazRaurdes sagarantio vadis gasvlis Semdeg.
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6.2 Semsyidveli mimwodebels saqonlis Rirebulebis aunazRaurebs miReba-Cabarebis aqtis
gaformebidan 10 samuSao dRis vadaSi.
6.3 angariSsworebisaTvis mimwodebelma unda warmoadginos Semdegi dokumentebi:
- werilobiTi moTxovna
- Sesrulebuli samuSaoebis aqti (forma #2)
-faruli samuSaoebis aqti (aseTis arsebobis SemTxvevaSi)
-dadebiTi saeqsperto daskvna Sesrulebuli samuSaoebis moculobebisa da xarisxis Sesaxeb
(Semsyidvelis moTxovnis SemTxvevaSi)
- sagadasaxado kodeqsiT dadgenili wesiTa da vadebiT Sedgenili sagadasaxado dokumenti.
6.4 im SemTxvevaSi, Tu gansazRvruli garemoebebis gamo mimwodeblis mier Sesrulebuli
samuSaoebis Rirebulebam ar Seadgina am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Tanxa,
Semsyidveli aunazRaurebs mimwodebels mis mier faqtobrivad
Sesrulebuli samuSaos
Rirebulebas am xelSekrulebiT gansazRvruli erTeuli fasebis Sesabamisad. aRniSnulidan
gamomdinare mimwodebels ar unda gaaCndes pretenzia samuSaoTa auTvisebeli moculobebis
Sesrulebasa da mis anazraurebaze.
6.5 angariSsworeba xorcieldeba municipalitetis gamgeobis mier.
7. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
7.1 xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri cvlileba da damateba ZalaSi Sedis, Tu
is gaformebulia werilobiT da dadasturebulia orive mxaris mier.
7.2 mimwodeblis mier dafiqsirebuli fasebis cxrili (danarTi #2) warmoadgens
xelSekrulebis RirebulebiT parametrebs, romlis Secvlac SemsyidvelTan SeTanxmebis
gareSe dauSvebelia, Tu am cvlilebebis Sedegad izrdeba jamuri Rirebuleba an uaresdeba
xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo
kodeqsis 398-e muxliT dadgenili SemTxvevebisa.
8. gadasaxadebi da dabegvra
8.1 ucxoeli mimwodebeli pasuxs agebs misawodebel samuSaosTan dakavSirebul yvela im
gadasaxadis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, romlebic gadasaxdelia
saqarTvelos farglebSi da mis gareT.
8.2 adgilobrivi mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
gadasaxadebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze.
9. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
9.1
fors-maJoruli
pirobebis
garda,
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis
Seusruleblobis
an
Sesrulebis
vadis
gadacilebisaTvis
mxareebs
daekisreba
pirgasamtexlos gadaxda _ yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0,5
%-is odenobiT.
9.2 sajarimo sanqciis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
9.3 xelSekrulebis calmxrivad Sewyvitis SemTxvevaSi mxareebi ixdian pirgasamtexlos aTasi
(aTasi) laris odenobiT.
10. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo
10.1
Semsyidvels
SeuZlia
mTlianad
an
nawilobriv
Sewyvitos
xelSekruleba,
mimwodeblisaTvis valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis Semdeg:
a) Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebul an Semsyidvelis mier gagrZelebul
vadebSi ar SeuZlia samuSaos Sesruleba.
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b) Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli romelime
valdebuleba.
10.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mimwodebels
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
10.3 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyetis Sesaxeb agreTve:
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi ver
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
g) Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis
damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba;
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
11. fors-maJori
11.1
xelSekrulebis
damdebi
romelime
mxaris
mier
xelSekrulebis
pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis
gamoyenebas da xelSekrulebis
Sesrulebis garantiis daubruneblobas, Tu xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba an misi
valdebulebebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli garemoebis Sedegi.
11.2 am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi
kontrolisagan
damoukidebel
garemoebebs,
romlebic
ar
arian
dakavSirebuli
Semsyidvelisa
da/an mimwodeblis Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia winaswar
gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnas omiT, stiqiuri
movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT, sabiujeto
asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
11.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem,
romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv unda
gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi
mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan werilobiT
pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobisda mixedviT
agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos
valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damoukidebeli
iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
12. sadavo sakiTxebis gadawyveta
12.1 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri
araoficialuri molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da
dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis
irgvliv.
12.2 Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi Semsyidveli da
mimwodebeli ver SeZleben sadavo sakiTxis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier mxres davis
gadawyvetis
mizniT
SeuZlia
dadgenili
wesis
mixedviT
mimarTos
saqarTvelos
sasamarTlos.
13. gamoyenebuli samarTali
13.1
xelSekruleba
dadebulia
saqarTvelos
kanonmdeblobis
interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT.

Sesabamisad

da
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14. xelSekrulebis ena
14.1 xelSekruleba daweril unda iqnas qarTul enaze. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis
meore mxare aris ucxo qveynis warmomadgeneli, maSin meore egzempliari iTargmneba
mimwodeblisaTvis misaReb enaze. interpretaciisas qarTul enaze dawerili xelSekruleba
warmoadgens gadamwyvets. xelSekrulebasTan dakavSirebuli mTeli werilobiTi
molaparakebebi da sxva dokumentacia, romelic gaicvleba mxareTa Soris, unda
Seesabamebodes aRniSnul pirobebs.
15. xelSekrulebis moqmedebis vada
15.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia 2014 wlis ------------------- 2014 wlis ----------------16. sxva pirobebi
16.1 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, sam egzemplarad, romelTagan TiToeuls aqvs
Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri mimwodebelTan da
ori piri
SemsyidvelTan).
xelSekrulebasTan
dakavSirebuli
nebismieri
mimowera
Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
Semsyidveli
Terjolis municipaliteti
mis: q. Terjola, rusTavelis q. #109
saidentifikacio kodi: 231946623
banki: s.s. ,,liberTi banki”-s Terjolis
filiali
bankis kodi: LBRTGE22
ang. #GE97LB0120154968495000
……- - - - - - - - - - - - - - - - - -………………………
Mmunicipalitetis gamgebeli
Teimuraz jafariZe

mimwodebeli
––––––––––––––––––
mis:
saidentifikacio kodi:
banki:
bankis kodi
ang. #
- - - - - - - - - - - - - - - - - D
direqtori
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დანართი #1
1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
მომსახურე ბანკი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო
წინადადების ფასი:

____________________________
(პრედენდენტის დასახელება)

________________________________________
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

____________________
(ხელმოწერა)

(თარიღი, ბ.ა)
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