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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1. 1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში –
სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის და „სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
2011წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების საფუძველზე.
1..2. სატენდერო წინადადების წარდგენისათვის უნდა იყოთ დარეგისტრირებული
სისტემაში მიმწოდებლის სტატუსით. შემდეგ ვალდებული ხართ გაეცნოთ
აფიდავიტს და დაეთანხმოთ მას (გაცნობას და თანხმობას ადასტურებთ სისტემის
მეშვეობით).
1.3 ამის შემდეგ, მიმწოდებელი ვალდებულია ჯერ წარმოადგინოს სატენდერო
წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია, ხოლო შემდეგ
გადაიხადოს ტენდერში მონაწილეობის საფასური.
1.4 სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის ელექტრონული გარანტია უნდა
იქნას წარმოდგენილი სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო
ღირებულების 1%–ის ოდენობით, ტენდერში მონაწილეობის საფასური შეადგენს 50
ლარს.
1.5 ელექტრონული გარანტიის წარდგენისა და საფასურის გადახდის
სისტემაში არსებული
ავტომატური საშუალებების
დროებითი
ტექნიკური
გაუმართაობის შემთხვევაში, ელექტრონული გარანტიის
წარდგენა და საფასურის გადახდა ყოველ კონკრეტულ ტენდერში შესაძლებელია
განხორციელდეს სისტემის გამოყენების გარეშე. 1.6 ამ ინსტრუქციის 1..5 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ელექტრონული გარანტიის
წარდგენა
და
საფასურის
გადახდა
სისტემის
გამოყენების
გარეშე,
ელექტრონული
გარანტიის
დედანი
და საფასურის
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარედგინება შემსყიდველ
ორგანიზაციას. აღნიშნული ქმედებების განხორციელების გარეშე თქვენ არ
გექნებათ სატენდერო წინადადების წარდგენისა და შესაბამისად, ტენდერში
მონაწილეობის შესაძლებლობა.
1.7 ელექტრონული გარანტიის ოდენობა შეადგენს შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს.
1.8 მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ ქმედებებს განახორციელებთ, თქვენ უფლება
გაქვთსისტემის მეშვეობით წარადგინოთ სატენდერო წინადადება.
1.9. სატენდერო წინადადება შედგება სატენდერო წინადადების ფასისაგან და
ტექნიკური დოკუმენტაციისგან.
1.10 ტექნიკური დოკუმენტაცია არის პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული
შესყიდვის ობიექტისა და პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაცია,
რომელიც
მოთხოვნილია
სატენდერო
განცხადებითა
და
სატენდერო
დოკუმენტაციით,
გარდა
ადმინისტრაციული
ორგანოდან
წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტებისა.
1.11 ტექნიკური დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა
მიუთითოთ
თქვენი
სატენდერო
წინადადების
ფასი
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
1.12 სატენდერო წინადადების ფასის მითითებისთანავე თქვენ უფლება გაქვთ
მიიღოთ მონაწილეობა ელექტრონულ ვაჭრობაში, რომელიც იყოფა ძირითად დროდ
და დამატებით 3 რაუნდად.

1.13. ძირითად დროში უფლება გაქვთ ცვალოთ თქვენი ფასი, კლებადობის პრინციპის
გათვალისწინებითა და შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული ბიჯზე არანაკლები
ოდენობით.
1.14. ბიჯი არის სატენდერო წინადადების ფასის კლების წინასაწარ განსაზღვრული
მინიმალური ოდენობა, რომელიც მითითებულია სატენდერო განცხადების შესაბამის
ველში.
1.15
დამატებითი რაუნდების თითოეულ რაუნდში პრეტენდენტს უფლებააქვს
მხოლოდ ერთხელ შეამციროს წინადადების ფასი, რისთვისაც განესაზღვრება ორი
წუთი. დამატებით რაუნდებში მონაწილეობა სავალდებულო არ არის და
პრეტენდენტს უფლება აქვს რაუნდში მონაწილეობა არ მიიღოს და შესაბამისად,
ძალაში დარჩება მის მიერ ბოლოს დაფიქსირებული ფასი. რაუნდებში მონაწილეობის
მიღება გულისხმობს ზემოთ აღნიშნული პრინციპით ფასის შემცირებას ან მის იგივე
ოდენობით დატოვებას. 1.16 დამატებით რაუნდებში მონაწილეობის უფლება აქვთ
მხოლოდ იმ პრეტენდენტებს, რომლებმაც ძირითად დროში წარადგინეს წინადადება
დადგენილი წესით. პირველ რაუნდში პრეტენდენტის
მიერ
წინადადების ფასის წარდგენის რიგითობა განისაზღვრება ძირითად დროში
წარდგენილი წინადადების ფასის მიხედვით, კერძოდ, პირველ რაუნდში ბოლო
შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი , რომელმაც ძირითად დროში ყველაზე
დაბალი ფასი დააფიქსირა, ხოლო ყოველ მომდევნო რაუნდში - კი ის პრეტენდენტი,
რომელმაც
წინა
რაუნდში ყველაზე
დაბალი ფასი დააფიქსირა .
წინადადების
თანაბარი ფასების დაფიქსირების შემთხვევაში, რაუნდში ბოლო
შეთავაზებას აკეთებს ის პრეტენდენტი, რომელმაც პირველმა დააფიქსირა ასეთი ფასი.
1.17 მას შემდეგ,
რაც დასრულდება
დამატებითი რაუნდები, სისტემა
პრეტენდენტებს აჯგუფებს სატენდერო წინადადების ფასის მიხედვით. ამის შემდეგ
შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ მოწმდება ყველაზე დაბალი ფასის მქონე
პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია.
1.18 იმ შემთხვევაში თუ ორი ან მეტი პრეტენდენტის მიერ სისტემაში მითითებულია
თანაბარი ფასი, სისტემა ავტომატურად ანიჭებს უპირატესობას იმ პრეტენდენტს,
რომელმაც პირველმა მიუთითა სატენდერო წინადადების აღნიშნული ფასი.
1.19 თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია
არ
შეესაბამება სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს,
შემსყიდველი მას განუსაზღვრავს არაუმეტეს 3 დღისა ტექნიკური დოკუმენტაციის
დაზუსტებისათვის. დაუშვებელია ტექნიკური დოკუმენტაციის ისეთი დაზუსტება,
რომელიც გამოიწვევს სატენდერო წინადადების არსებით ცვლილებას და მოახდენს
გავლენას წინადადების ფასზე.
1.20 თუ პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება შეესაბამება სატენდერო
განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, შემსყიდველი
ორგანიზაცია მიმართავს მას ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გასაცემი
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის
მოთხოვნით.
1.21 იმ შემთხვევაში, თუ ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა
წარმატებით გაირა ყველა ზემოთ მოყვანილი ეტაპი (არ იქნა დისკვალიფიცირებული),
ამ პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი
დოკუმენტების წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა, შემსყიდველი დებს
მასთან სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას.
1 .22 პრედენდენტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში:

ა) პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან
წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების
წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე მონაცემების წარმოდგენისას.
ბ) თუ პრეტენდენტი უარს აცხადებს მის მიერ წარმოდგენილ სატენდერო
წინადადებაზე;
გ) თუ საუკეთესო ფასის მქონე პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება ან/და
საკვალიფიკაციო მონაცემები არ შეესაბამება (მათ შორის, ტექნიკური დოკუმენტაციის
დაზუსტების შემდეგ) სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის
მოთხოვნებს;
დ) თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე
ან ვერ წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას
(ასეთი გარანტიის არსებობის შემთხვევაში) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
ვადაში ;
ე) პრეტენდენტის მიერ არაკეთილსინდისიერი ქმედების განხორციელებისას.
1.23 ამ ინსტრუქციის 1.22 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში,
შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს მიმართოს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე
მომდევნო პრეტენდენტს, თუ ამ პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთული
ტექნიკური დოკუმენტაცია შეესაბამება სატენდერო განცხადებასა და სატენდერო
დოკუმენტაციაში მოცემულ მოთხოვნებს.
1.24
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ან ელექტრონული
ტენდერისჩატარებისას, „სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული საშუალებით
განხორციელების შესახებ დროებითი წესის“ მე - 2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“
და „ტ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის შემდეგ ელექტრონული გარანტია
უბრუნდება პრეტენდენტს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც:
ა) პრეტენდენტი უარს იტყვის თავის სატენდერო წინადადებაზე;
ბ) პრეტენდენტი შეყვანილია შავ სიაში შესაბამისი ტენდერის ჩატარების შედეგად;
გ)
პრეტენდენტი
დისკვალიფიცირებულია
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოუდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენის
შემთხვევაში.
1.25 იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული გარანტიის პრეტენდენტისათვის დაბრუნება
მოხდება ამ ინსტრუქციის 1.24 პუნქტით დადგენილი პირობების დარღვევით,
პრეტენდენტი ვალდებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დაუბრუნოს
საგარანტიო თანხა შესაბამისი მოთხოვნისთანავე.
1.26 ელექტრონული ტენდერის შეწყვეტა:
ა) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ტენდერი თუ ყველაზე დაბალი ფასის
მქონე პრედენდენტის დისკვალიფიკაციის შემდეგ, თუ მომდევნო ყველაზე
დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის წინადადების ფასი ბაზარზე შეცვლილი
გარემოებების შედეგად, მნიშვნელოვნად აღემატება დისკვალიფიცირებული
პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებულ ფასს ან/და ამ შესყიდვის ობიექტის საბაზრო
ღირებულებას.
ბ ) სატენდერო კომისიას უფლება აქვს გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის შემთხვევებში ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ
დროს შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან
დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით,
აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან
გამომდინარე;

გ) შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია
ვალდებული არ არის, პრეტენდენტებს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან
დეტალური ინფორმაცია, რომლის საფუძველზედაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება.
შესყიდვის პროცედურების შეჩერებისას ან შეწყვეტისას შემსყიდველი ორგანიზაცია
ვალდებული არ არის, აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული
ხარჯები.
1.27 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილი იქნება ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის
უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად
დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.28 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ
ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს
სატენდერო კომისია.
1.29 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში–სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტიან/დაინფორმაცია ხელმოწერილი ან/დაბეჭედდასმული
უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.30 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში,
რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
1.31 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

2.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირისათვის:
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია;
დამადასტურებელი ინფორმაცია(წერილის სახით) იმის შესახებ,რომ გამარჯვების შემთხვევაში
სამუშაოს შესრულება მოხდება ტექნიკური პირობის (დანართი N1-ის) შესაბამისად;
– რეკვიზიტები დანართი N 3-ის მიხედვით
-განფასებული ფასების ცხრილი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულების
გათვალისწინებით (დანართი N4)
პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი მონაცემები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემის
საშუალებით.

3. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობა
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები
დუშეთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ გამარტივებულ ელექტრონული ტენდერის
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:
საპროექტო-სახარჯთღრიცხვო

დოკუმენტაციის

შედგენისას

გასათვალისწინებელია

1 .დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბულაჩაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბულაჩაურის
კორპუსების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია.

საპროექტო-სახარჯთარიცხვი დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:
ა) თავფურცელი - ობიექტის დასახელება და მისამართი;
ბ) განმარტებით ბარათი - აღწერილობა;
გ) გეოდეზიური ჭრილი
დ) მილსადენის და დიამეტრის გათვლა აბონენტის რაოდენობის შესაბამისად.
ე)მილსადენის წნევა მედეგობის უზრუნველყოფა
ვ) განივი ჭრილები თხრილის შემავსებლის მითითბით.
ზ)კონსტრუქციული ნაგებობათა მუშა ნახაზები.
დ) ლოკალური და ნაკრები ხარჯთაღიცხვებს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
გადასახადების გათვალისწინებით.
2. .დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბულაჩაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბულაჩაურში
ღვარცოფის და მეწყერის შედეგების ლიკვიდაცია.(მოსახლეობის ეზოებში და შიდა გზებზე ჩამოტანილი
მასის გაზიდვა).
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საპროექტო-სახარჯთარიცხვი დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:
ა) თავფურცელი - ობიექტის დასახელება და მისამართი;
ბ) განმარტებით ბარათი - აღწერილობა;
გ)კონსტრუქციული ნაგებობათა მუშა ნახაზები.
დ)ტოპოგრაფიული გეგმა ყრილის განთავსების მითითებით
ე) ლოკალური და ნაკრები ხარჯთაღიცხვებს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
გადასახადების გათვალისწინებით.

4. ანგარიშწორების პირობები:
4.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით.
4.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.
4.3 ანგარიშსწორება მოხდება შესაბამისი მომსახურეობის აქტის გაფორმებიდან 5 საბანკო დღის
განმავლობაში.
4.4. საავანსო ანგარიშსწორება–არ გამოიყენება.
სავარაუდო ღირებულება 3821 (სამი ათას რვაას ოცდაერთი )ლარი.
დაფინანსების წყარო ; ადგილობრივი ბიუჯეტი
საავტორო ზედამხედველობა -- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა
დამზადებული პროექტების განხორციელების მშენებლობის პროცესში. (საპროექტო დოკუმენტაციის
მიხედსვიტ კონსულტაციის გაწევა (საჭიროების შემთხვევაში სამშენებლო ობიექტზე მისვლა
მიმართვიდან მაქსიმუნ 3 კალენდარულ დღესი),საჭიროების შემთხვევაში საპროექტო დოკუმენტაციის
კორექტირება (საჭიროების წარმოქმნიდან ოფიციალური მიმართვიდან მაქსიმუმ 10 კალენდარულ
დღეში) პოექტისა და შესრულებული სამუშოების იდენტურობის დადასტურება).
საავტორო ზედამხედველობის ვადა - ტექნიკურ დავალებაში გაწერილი ობიექტის მშენებლობის
განხორციელების / დასრულების მთელი პერიოდი.
პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინანდადება

5.მომსახურების მიღება -ჩაბარების წესი
5.1 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 კალენდარულ დღის ვადაში მიმწოდებელი შემსყიდველს
წარუდგენს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პროექტების სრულ ვერსიას,რაზეც შემსყიდველსა
და მიმწოდებელს შორის გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
5.2 წარმოდგენილ პროექტებში თუ პროექტი საჭიროებს კორექტირებას,შემსყიდველის მიერ
გაკეთებული ოფიციალური მოთხოვნიდან მაქსიმუმ 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებელი
შემსყიდველს წარუდგენს დაკორექტირებულ პროექტს,რაზედაც შემსყიდველსა და მიმწოდებელს
შორის გაფორმდება ხელახლა მიღება-ჩაბარების აქტი.
5.3 იმ შემთხვევაში თუ შემსრულებელი საჭიროების შემთხვევაში არ განახორციელებს ტექნიკურ
დავალების 5.2 პუნქტში გათვალისწინებულ მოთხოვნას,ან და წარმოადგენს კვლავ არასრულყოფილ
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პროექტს,შემსყიდველი იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს მომსახურების საბოლოო მიღებაზე და
მის ანაზღაურებაზე.
არსებული სამუშაოებთან დაკავშირებით,გამარჯვებული პრეტენდენტებს ინფორმაციის მიღება და
ასევე ობიქეტების ადგილზე დათვალიერება შეუძლიათ,დუშეთის მუნიციპალიტეს
გამგეობის,ინფრასტრუქტურისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახურის
საშუალებით.(ქ.დუშეთი,რუსთაველის ქ N27 ,მე-2 სართული,ტელ.0346221941)

აუცილებელი პირობა
საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 4 ეგზემპლარად
(ქაღალდის ვერსია) და 2 ეგზემპლარი ელ.ვერსია СD ან DVD დისკზე (ნახაზები და სქემატური
ნაწილი – JPG ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ფორმატში);
საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში (სამუშაოს ღირებულებაში)
გათვალისწინებული უნდა იყოს სამუშაოთა ზედამხედველობის თანხები, საპროექტო
დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულება, საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის თანხა, საავტორო
ზედამხედველობა,საჭიროებისდა მიხედვით პროექტში უნდა იყოს გათვალისწინებული
ჰიდროგრაფიული,გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა.
ხარჯთაღრიცხვას თან უნდა ერთვოდეს სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი, ნახაზები.
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შესრულებული უნდა იყოს საქართველოში
მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით, ტექნოლოგიურად მაღალი ხარისხის მასალების
გამოყენებით.
უკვე შესრულებული საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია შემოწმებული უნდა იყოს
დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ და ექსპერტის დაკვნასთან ერთად უნდა მოხდეს მისი
წარმოდგენა დამკვეთთან.

დანრთი №2

(პროექტი)
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს
ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენთთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №
წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია:

„––––„–––––––––– 2014 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
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,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - ,,ხელშეკრულება“) – ,,სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ,,სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის N9 ბრძანების” საფუძველზე შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული
ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და
დამატებითი და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
,,შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში - ,,შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას),
რომელიც ახორციელებს შესყიდვებს.
,,მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა
ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ.
,,ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა
ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისათვის:
,,დღე“ ,,კვირა“ ,,თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, თვეს, კვირას თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ
არის გათვალისწინებული.
2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები:
წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია:
ერთის მხრივ, დუშეთის მუნიციპალიტეტი, რომლის რეკვიზიტებია: ქ. დუშეთი, რუსთაველის ქ. N27, ს/კ
229324451, მომსახურე ბანკი - ,,ლიბერთი ბანკის“ დუშეთის ფილიალი, ბ/კ LBRTGE22,
ა/ა
GE74LB0120137474229000 _ (შემდგომში - ,,შემსყიდველი“)
(შემსყიდველის დასახელება და რეკვიზიტები)

და მეორეს მხრივ: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– - შემდგომში - ,,მიმწოდებელი“
(მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები)
3.

ხელშეკრულების საგანი

3.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს: CPV - 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული

მომსახურებების შესყიდვა ტექნიკურ პირობაში მითითებული ჩამონათვალის მიხედვით.

4.

4.1

გასაწევი

მომსახურების

ხელშეკრულების ღირებულება

ღირებულება

შეადგენს:

–––––––––––––––––––––

ლარს,

საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი გადასახადების გათვალისწინებით.
5.

მხარეთა უფლება-მოვალეობანი:

5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების პირობების დაცვით
განახორციელოს მომსახურების
მიწოდება. იგი პასუხისმგებელია გასაწევი მომსახურების ხარისხსა და დროულობაზე.
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5.2

შემსყიდველი

ორგანიზაცია

ვალდებულებების სრულად
მომსახურების ღირებულება.
5.3

იმ შემთხვევაში

და

ვალდებულია
ჯეროვნად

თუ შემსრულებელი

მიმწოდებლის

შესრულების

საჭიროების

მიერ

შემთხვევაში

შემთხვევაში

არ

ხელშეკრულებით
აუნაზღაუროს

ნაკისრი

მას

განახორციელებს

გაწეული

პროექტის

კორექტირებას,იტოვებს უფლებას უარი განაცხადოს მომსახურების საბოლოო მიღბაზე და მის ანაზღაურებაზე.
5.4 შემსყიდველი არ აგებს პასუხს
5.5

მიმწოდებლის მიერ მესამე პირის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებაზე.

მიმწოდებელი არ აგებს პასუხს შემსყიდველის მიერ მესამე პირის მიმართ ნაკისრ ვალდებულებაზე.

6.

მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს მიღება-ჩაბარების აქტს.
6.2 მიღება -ჩბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს არანაკლებ შემდეგი მონაცემები
-გაწეული მომსახურების დასახელება
- -გაწეული მომსახურების მოცულობა
- გაწეული მომსახურების ღირებულება
6.3 შემსყიდველის მხრიდან მიღება ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს---7.

ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებისა და მასში შემავალი დოკუმენტების
პირობების შესრულებაზე კონტროლს განახორციელებს - დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის

საფინანსო–

საბიუჯეტო სამსახური.
8.

მიწოდებული მომსახურების ხარისხი და გარანტია

8.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ გაწეული მომსახურება არ გამოავლენს ხარვეზებს და იქნება
მოხმარებისათვის ვარგისი,

წინააღმდეგ შემთხვევაში

იგი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით თავად

უზრუნველყოს გამოვლენილი ხარვეზების გამოსწორება.
9.

ანგარიშსწორება

9.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში.
9.2 ანგარიშსწორება მოხდება სრულყოფილი პროექტის ჩაბარებიდან შესაბამისი ,,მიღება–ჩაბარების“ აქტის
გაფორმებიდან 5 საბანკო დღის განმავლობაში.
9.3 ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო. გადარიცხვა მოხდება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.

10. ფასები
10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მეოთხე პუნქტში დაფიქსირებული შესასყიდი მომსახურების ფასი
წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრს.
10.2

ხელშეკრულების

ღირებულებითი

პარამეტრის

შეცვლა,

ხელშეკრულების

მთელი

მოქმედების

განმავლობაში, დასაშვებია საცალო ფასის გაზრდის ან შემცირების, ინფლაციის მაღალი დონის, სავალუტო
კურსის მნიშვნელოვანი ცვლილების, საგადასახადო რეჟიმის შეცვლისა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
398-ე მუხლში გათვალისწინებული პირობების შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ცვლილებები არ გამოიწვევს
ხელშეკრულების პირობების გაუარესებას შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის.
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10.3 ხელშეკრულებაში დაფიქსირებული ღირებულების გაზრდის შემთხვევაში მისმა ოდენობამ არ უნდა
გადააჭარბოს ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ს.
11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
11.1 ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების
პირობები.
11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების სეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე
მხარეს

შესაბამისი ინფორმაცია.

მიმწოდებელს

ამავე დროს,

რაიმე მტკიცებულებანი

შემსყიდველი არ არის

ვალდებული

იმ გარემოებებთან დაკავშირებით,

წარმოუდგინოს

რომლის გამოც წარმოიშვა

ხელსეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
11.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით,
რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
12. უფლებების გადაცემა
12.1

მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე, მთლიანად ან

ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობა.

13. ფორს-მაჟორი
14.1

ხელშეკრულების

გარემოებების

პირობების

დადგომის

გამო

ან

რომელიმე

არ

იქნება

მათგანის

განხილული

მოქმედების
როგორც

შეჩერება

ფორს-მაჟორული

ხელშეკრულების

პირობების

შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის
ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.
14.2

ამ

მუხლის

მიზნებისათვის

,,ფორს-მაჟორი“

ნიშნავს

მხარეებისათვის

გადაულახავ

და მათი

კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მხარეთა შეცდომებსა და
დაუდევრობასთან
შეიძლება

და

გამოწვეული

რომლებსაც

გააჩნია

იყოს ომით,

წინასწარ

გაუთვალისწინებელი

სტიქიური მოვლენებით,

ეპიდემიით,

ხასიათი.

ასეთი გარემოება

კარანტინით

და საქონლის

მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
14.3

ფორს-მაჟორული

რომლისთვისაც

გარემოებების

შეუძლებელი

ხდება

დადგომის
ნაკისრი

შემთხვევაში

ხელშეკრულების

ვალდებულებების

შესრულება,

დამდებმა

მხარემ,

დაუყოვნებლივ უნდა

გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების
შესახებ, თუ შეტყიბინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავის
შეხედულებისამებრ

მიზანშეწონილობისა

და

შესაძლებლობისდამიხედვით

აგრძელებს

ხელშეკრულებით

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი
ალტერნატიული

ხერხები, რომლებიც

დამოუკიდებელნი

იქნებიან

ფორს-მაჟორული

გარემოებების

ზეგავლენისაგან.
14. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის
15.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მიმწოდებლის მხრიდან
ხელშეკრულების 5.1 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მას დაეკისრება
პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
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15.2

საჯარიმო

სანქციების

გადახდა

არ

ათავისუფლებს

მიმწოდებელს

ძირითადი

ვალდებულებების

შესრულებისაგან.
15. ხელშეკრულების შეწყვეტა
16.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული
პირობების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.
16.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს
მეორე მხარეს, მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.
აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე მინიმუმ 10
დღით ადრე.
16.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი
ვალდებულებების შესრულებისაგან.
16.4

ხელშეკრულების

შეწყვეტა

პირობების

დარღვევის

გამო

არ

ათავისუფლებს

მიმწოდებელს

ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.
16.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ
უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ბ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
16.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს
მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.
17. დავების გადაწყვეტის წესი
17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ყველა ღონეს იხმარენ რათა პირდაპირი
არაოფიციალური მოლაპარაკების მეშვეობით შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა
წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.
17.2 თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს
დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
18. სხვა პირობები
18.1 წინამდებარე

ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის –––

–––––––––––––– ჩათვლით.
18.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად და ორივეს აქვს თანაბარი იურიდიული
ძალა.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:
დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი:
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მიმწოდებელი
–––––––––––––––––––––––––––––––––.
–––––––––––––––––––––––––––––––––.
–––––––––––––––––––––––––––––––––.

დანართი №3

რეკვიზიტები
1
2
3

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და
დასახელება
ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი
პრეტენდენტის იურიდიული და
ფაქტიური მისამართი

4

საიდენტიფიკაციო კოდი

5

ტელეფონის ნომერი

6

ელექტრონული მისამართი

7

მომსახურე ბანკი

8

ბანკის კოდი

9

ანგარიშის ნომერი

10

ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
შემოთავაზებული სატენდერო
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წინადადების ფასი (ლარში)

დანართი №4

ფასების ცხრილი

N

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო ობიექტის დასახელება

პრედენდენტის ხელმოწერა––––––––––––––––––––––––––––––––––– ბ.ა
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საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტის ღირებულება

დანართი № 5

დამატებითი ინფორმაცია;

სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად განმარტებების მიღება პრეტენდენტებს შეუძლია
სატენდერო კომისიის აპარატში:
საკონტაქტო პირი მარიამ ზაქაიძე ტ.591 238-238
ქ.დუშეთი რუსთაველის ქუჩა № 27;
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