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ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ

1.
1.1
სისტემა)

შესყიდვის

პროცედურები

შესყიდვების შესახებ“ და

ხორციელდება

სისტემაში

საქართველოს

კანონის

(შემდგომში

–

„სახელმწიფო

„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული

ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
ელექტრონულ

1.2

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
თარგმანი.

შემთხვევაში

მათ

უნდა

დაერთოს

ნოტარიულად

დამოწმებული

ქართული

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

ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში)

ინფორმაცია

ხელმოწერილი

ან/და

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
მოცემულია

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
სატენდერო
დოკუმენტაციაში,

ხელშეკრულების ფორმა და
რომელიც
ხელშეკრულების

პირობები
დადების

მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.7
პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1

სატენდერო წინადადების ფასი:

2.1.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.1.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია
მხოლოდ ლარებში.
2.2 ანგარიშსწორების პირობები:
2.2.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
2.2.2
ანგარიშსწორება მოხდება მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან, სასაქონლო
ზედნადებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან

არაუგვიანეს 20 სამუშაო

დღის ვადაში.
2.2.3

წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.3 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები:

#

საქონლის დასახელება და ტექნიკური მახასიათებლები

რაოდენობა

პერსონალური კომპიუტერი (დესკტოპი)

1

პროცესორი: socket 1150, მინიმუმ 4core, მინიმუმ 8thread, მინიმუმ 3.4 GHz
დედა-დაფა: socket 1150
მაგრილებელი: მინიმუმ BOX cooler (მოყვება პროცესორს) 9
ოპერატიული მეხსიერება: მინიმუმ 16gb, მინიმუმ 1600MHz, DDR3
მყარი დისკი: მინიმუმ 1TB, მინიმუმ 7200rpm, მინიმუმ 64mb SATAIII
ვიდეო-დაფა: მინიმუმ 2GB, მინიმუმ 128bit, მინიმუმ 1150 MHZ engine clock
ყუთი: სტანდარტული (with cooler)
კვების ბლოკი: მინიმუმ 700W (real)

2 (ორი) ერთეული

გარანტია: მინიმუმ 1 წელი
პერსონალური კომპიუტერი (დესკტოპი)

2

პროცესორი: 1155 socket, მინიმუმ 4core, მინიმუმ 4thread, მინიმუმ 6mb
cache, მინიმუმ 3.2 GHz
დედა-დაფა: 1155 socket,
მაგრილებელი: მინიმუმ BOX cooler (მოყვება პროცესორს)
ოპერატიული მეხსიერება: მინიმუმ 8GB, მინიმუმ 1600MHz, DDR3
მყარი დისკი: მინიმუმ 1TB, მინიმუმ 7200rpm, მინიმუმ 64mb SATAIII
ვიდეო-დაფა: მინიმუმ 2GB, მინიმუმ128bit, მინიმუმ 1150 MHZ engine clock
ყუთი: სტანდარტული (with cooler)
კვების ბლოკი: მინიმუმ 700W (real)
გარანტია: მინიმუმ 1 წელი

2 (ორი) ერთეული

შენიშვნა:


მითითებული პარამეტრები წარმოადგენს შემსყიდველის მინიმალურ მოთხოვნებს,
რომელთა გაუმჯობესება შესაძლებელია ფასის გაზრდის გარეშე.
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2.4 მიწოდების პირობები და ვადები:
2.4.1

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღე.

2.4.2

მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. №70.

2.4.3

მოსაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს ქარხნული წარმოების და ახალი.

2.4.4

საქონლის

გადმოცემის

დროს

აღმოჩენილი

ქარხნული

წუნის

შემთხვევაში

მიმწოდებელი ვალდებულია შეცვალოს აღნიშნული საქონელი.
2.4.5 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საგარანტიო პირობების შესაბამისად
დაზიანებული შესყიდვის ობიექტის შეკეთება ან ახლით ჩანაცვლება გონივრულ ვადაში.
2.5 პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
ა) ფასების ცხრილი დანართი #1–ის მიხედვით;
ბ) რეკვიზიტები დანართი #2–ის მიხედვით;

3.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
გურამ ადამია - ტელ: +995 599 448822; ლევანი დანელია - ტელ: +995 555 139109
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დანართი #1
ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება____________________________

საქონლის დასახელება (მწარმეოებელი

#

ფირმა და მოდელი)და ძირითადი

რაოდenoba

მახასიათებლები

1

ტექნიკური

ერთეულის

საერთო

საგარანტიო

მწარმოებელი

მახასიათებლები

ფასი

ღირებულება

ვადა

ქვეყანა

2 (ორი)
ერთეული

2

2 (ორი)
ერთეული

ხელმოწერა

–––––––––––––––––––––––––
ბ.ა.
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დანართი #2
1. რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
*ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის დასახელება და კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
საიდენტიფიკაციო კოდი:

ხელმოწერა

–––––––––––––––––––––––––
ბ.ა.

*თუ პრეტენდენტი ფიზიკური პირია უნდა მიეთითოს პირადობის მოწმობის ან პასპორტის მიხედვით პირადი ნომერი.
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დანართი #3

8

პროექტი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად გამარჯვებულ
პრეტენდენტთან. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული
პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული
ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N
(გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი # SPA----------)
წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2014 წლის --------------- ქ. თბილისი.
ერთი მხრივ, შ.პ.ს. ,,მთის კურორტების განვითარების კომპანია”, შემდგომში „შემსყიდველი“,
წარმოდგენილი დირექტორის მოადგილის ირაკლი ჟღენტის სახით და მეორე მხრივ, ------------,
შემდგომში „მიმწოდებელი“,

წარმოდგენილი ------------------ სახით ვდებთ ხელშეკრულებას

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, შემდეგზე:
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
1.1.

„ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში _ „ხელშეკრულება“) _

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2.

„ხელშეკრულების

ღირებულება“

_

საერთო

თანხა,

რომელიც

უნდა

გადაიხადოს

შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და
ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
1.3.

„დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5.

„მიმწოდებელი“

–

პირი,

რომელიც

ახორციელებს

მომსახურებას

ხელშეკრულების

ფარგლებში.
1.6.
„საქონელი“–ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
1.7 „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც
დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1 4 (ოთხი) ერთეული პერსონალური კომპიუტერი დანართის (ფასების ცხრილი) და ტექნიკური
დავალების შესაბამისად.
2.1.1 CPV: 30213300
2.2 დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა: --------- ლარი.
3.1.1 ერთეულის ღირებულება განსაზღვრულია დანართით (ფასების ცხრილი).
3.2

ხელშეკრულების ღირებულება შეიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯებსა და

კანონმდებლობით დადგენილ გადასახადებს, დაკავშირებულს
შემსყიდველის საკუთრებაში გადაცემასთან.
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საქართველოს

საქონლის მიწოდებასთან და

4.
4.1

მხარეთა უფლება–მოვალეობები

მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) შემსყიდველს მიაწოდოს 4 ერთეული პერსონალური კომპიუტერი დანართის (ფასების ცხრილი)
და ტექნიკური დავალების შესაბამისად.
ბ) საქონლის მიწოდება განახორციელოს ქ.თბილისში, კოსტავას ქ. №70-ში ხელშეკრულების ძალაში
შესვლიდან არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
4.2

მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

4.3

ა) შემსყიდველს მოსთხოვოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.
შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების

დაცვით მიწოდებული საქონელის ღირებულების ანაზღაურება.
4.4

შემსყიდველი უფლებამოსილია:
ა) მიმწოდებლისგან მოითხოვოს საქონელის მიწოდება წინამდებარე ხელშეკრულებით

გათვალისწინებულ დროსა და ადგილას;
ბ) შეამოწმოს საქონლის ხარისხი და თუ აღმოჩნდება უხარისხო (წუნდებული) საქონელი
მიმწოდებელი ვალდებულია შეცვალოს აღნიშნული საქონელი.
გ) მონიტორინგის შედეგად მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობების დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში მისცეს მას მითითება ვალდებულებების დარღვევის
გამოსწორების შესახებ ან შეწყვიტოს (არ განახორციელოს) მიმწოდებლის დაფინანსება.
5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
5.1

საქონლის მიწოდების ანაზღაურება განხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3

პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
5.2

ანგარიშსწორების ვალუტა: ლარი;

5.3

ანგარიშსწორების ფორმა: უნაღდო.
6. მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის გადაცემის დადასტურების
მიზნით, შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
6.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება–ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილება ენიჭება
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსს გურამ ადამიას.
6.3 საქონლის მიწოდების დადასტურების მიზნით შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ
ხელმოწერილ მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად სავალდებულოა საგადასახადო ანგარიშფაქტურისა
და სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენა.
7. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა
7.1 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ქ.თბილისში კოსტავას ქ.70-ში, ხელშეკრულების
ძალაში შესვლიდან არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
7.2 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისიწინებული
პირობების შესაბამისად.
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8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება
8.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი გურამ ადამია.
8.2

ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების,

აგრეთვე მიწოდებული საქონლის ხარისხის კონტროლს.
8.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების
ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
9.1

მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ

ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად ხელშეკრულებით დათქმულ დროსა და ადგილას. მხარეები
პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არსებითად
დარღვევისათვის ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
9.2

ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების

შეუსრულებლობის, არაჯეროვანი შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში
გამოიყენება სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია
წინამდებარე ხელშეკრულებით.
9.3

მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად

შესრულების
შემთხვევაში
შემსყიდველი
უფლებამოსილია
პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ის ოდენობით.
9.4

არაჯეროვნად

შესრულებას

წარმოადგენს

უხარისხო

დააკისროს

საქონლის

მიმწოდებელს

მიწოდება.

ამასთან,

არაჯეროვნად გაწეულად მიიჩნევა ნებისმიერი ვალდებულების შეუსრულებლობა, რომელიც
ნაკისრი აქვს მიმწოდებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით, გარდა 9.5 პუნქტით განსაზღვრული
შემთხვევისა.
9.5
მიმწოდებლის მიერ დაგვიანებით შესრულებას წარმოადგენს საქონლის მიწოდების
წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიწოდების ვადის დარღვევა, რისთვისაც
შემსყიდველი

უფლებამოსილია

დააკისროს

მიმწოდებელს

პირგასამტეხლო

ვადაგადაცილებულ დღეზე დროულად მიუწოდებელი საქონლის

ყოველ

ღირებულების 0,1%-ის

ოდენობით.
10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ
წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების
პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
10.3 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე.
11. დაუძლეველი ძალა
11.1

მხარეები

თავისუფლდებიან

შეუსრულებლობით

გამოწვეული

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

პასუხისმგებლობისაგან,
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თუ

ვალდებულებების

აღნიშნული

გამოწვეულია

დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია
აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი
ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს
მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი
მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;
11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე.
12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
12.1ხელშეკრულების

მოქმედების

პერიოდში

წამოჭრილი

ყველა

დავა

გადაიჭრება

ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად
მხარეები

უფლებამოსილნი

არიან

მიმართონ

სასამართლოს

საქართველოს

მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.
13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის -------------------------------------------------------.
14. მხარეთა ხელმოწერები

შემყიდველი:

მიმწოდებელი:

------------------------------

---------------------------
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