bsjr6o6cElrnl, 6g6cmbgqn 6r6gocnr6gbobr qlr
o6gf irlg6,"Jd63drol, b0o6ob6dm
ttuS$oombcrym 6tgbotr sgc,Srq)r096$o
j. coboqnlm

28 orgbgtfurq,o, 2019

$gqo

,,brjl6or3gq,rntr 6g6ornbgqro 5l63oorr6gbolr,: qrl obg6.:b6t6gigg6olt bs0o5ob66rnb g.:6053bq,c'rbr0o l6lrgbgq,o
b,:bgq,0$ogc.r b.rjpg$gbcn q,:Sgb3bgq,3bolr brjr6o63q,c.rb bu36rn0c'rboq,ar 59rgbol-t qr3Jr6gr0g6gob brggbqrg6c'r
er Lr3r'r53g6bo 3r'rOolrogboL 0gj05ob 0gb,rbgb" lrsj;6or33q,r.rl-r bu3gc'r0oboq,r'r 5icabob qggJr6gl0g6gol-t
orr30lqpr.r0r6ob 2018 $qrol.r 9 s53obgob No223 b6drS3boor 0gj06oq,o b;636q3t6c'r

3c'rOoLrool.r bbqrrnOotr

CIC0oNel
Lt$g$CI0<'rboEm AtC0ol, drCr0oqo$b6ocrtt brA3B.:og0ot rorSol, CdC0(,'drntrdo .6grboqn0,r6or')
lrrS<l6r<n lrri6x'!d0p lDbi6a6cDrqdn0bgs) Ar br$06Ag6r<n S6slCOC(U6g0ob ts5go6g0$orb
qg!3rgffiCq3E o Od6oACt6o AcrmACEOCbolr 0ge6C6rtg &'labr!36lCbot ao$Cgr q)r Orq,Jgtlq,

obogfgrgbfu t rSofmC0ot, fu0cDb3gSrBo lrrrg6r'16c, tg(DAbC(BCE s,bol, Asl0lriq3frC0ot
ItsbgE8$ogsr 0Xbgoq6ob 0glt :Q0
br6gbAgdr'l 3erAoknb o6&;qm6rt6g:
1. o6r3q,o jrt6ttgq,rdg - q93J.:6gr0g6gob orr30aqgrn0r6g;
lr:OCEA.oC6,<'r

.loOobcnb $6<690o

:

2. 6otn6do $Ctt Ccrrgqo - pgJl6 gr0g6gob orr301qrc'r0.r6ob Or.r,>qg5oqr
3. rqrglbr6q6g cnggqmt6rdg - qr3J.:6g.:036got-r orr301pn0rt6ob OruqrSoqr3;
4. q6,:6 3grl.:$ofu cqro - c93 J .r6orac6ootj orr30aqro0,:6 ob 0c'rrp6o q'3
5. 3e$s 6rbg6or - qg3Jr6gr036gob or;302gqro0r6ob Ornrqrgoq,3;
6. 3rfqxn q,ABCoBSoqr, - qrgJr6gc0g6golr jr.rbgboU 0r6or3obr qrr q,cnAol-rgo3ob
g ;

;

(

Jo633q,rqro

bg6gigg6gq,o g6orggq,ob b3q,0dq3rbcq.,)

7. lt:Cp.fu $gt6fr3Ao,: 8.

br0brbg6oU gg6c.rtro

;

qrgJr6g.:0g6gob og6oqrogq,o l-t0l-rlb36ob gg6r'rbo (Jo63gq,;qro

36or33q,ott b3q,0dq3,r63q,o) ;
es8oql Jrq,rfu - qrgJr66r035gob UrJ6rngign br0t-rrbg6ob gg6rnbo (3o63gq,spo

b66gj6g6gq,o

tt66gi6g6gqo

3Sorggq,otr

b3q,0dq3,rbgq,o);

9.

Jrgqrg br0U6Cqrofu - q9gJ.r6gr0g6gotr obg6rbg6gjggt6otr g,r63oor,:6gbolt qrr 5;53oorr63bolr J;665oc'r63bor;5
g6orog6orc'rbob br0b,>bg6oU gg6rnbo (Jo63gq,rqro bg6gjgg6gq,o 36o139q,ob bgq,Odq3.rbgqo).

3oOobcnb rJrt6r6ob $Cg6Cb",

1. 6lonr

Ob<'tcdC

-

qggJr6gr036gob b.lb3q,0$ogrn 0gbgoqgpboU br0brbg6oL gg6c'rlro (Jo633q,.iqro

b$63i$363qro 36cnggq'ob b3q'0dq3r6cq.,)
2. 6e8.:0.:qrr6o.: - qg3Jr6gr036gob b;bgq,0$ogc.r 03bgoqrgbob br0brbg6ob gg6c'rUob
b$63i$363qro 36or33q'ob bgq'0dq3s63q'ob Or'r,rp5oq'3).
;

Or'r;qggoq,3 (Jo63cq:;qro

qqclrFdr6%ro:
bu36o&'rboqm 6$gbob t6grboq,croD0oob brAgBxngbotrro8ob @g0qrgo&lo "6grboqogr6or") brJo6o brJ6oglgo
Isbr646cnrqt6o6ho er br006qCdx"r Jtftng6Cq,U6g0ob B4ot6Xblllol.:6 qrr3r3Bot6Cbgq" gg16o3960 qm3g0gSggbott
AgN'ACEotg A<'flrob366bcfr ADSAI qu 6rq,Jg3q, obogffitg ttrlottngbob BgOolbBCArBo ltrg6rndxn
bg(,rAbCq6CqxDbob Aoabrb,U6rC0ol, brbgq,O$ogo Bgbgoq6ob 6r6bart66ogq,g0ob 0o$6ocn, br6gEagfx', 6r66brqggbotJr
qrr l$OC6Agt6<n qxnpfu6go6cnb St6oCdoob qt663o6gbr.
Asrdrao6dx
t-r.r635qr36rn 3c'rOolrool-r

rJr6rg0t bbqro0,r9r3 q$b$63 Jo63bb $r6gqggobr br.6grn&nboqm 6lca0oU 6grboqrogo6oob
b*o6x" t$36erd$r'r lsbni26onq6o0b3r'l qgr ln6g6q,g&'r

bs0g0rog6olr.>c%ob @g0q6o0tb
"t6gs0oqo0pOor")

,3r6og6gqgr6gbob Brgor6gbrtrrr6 qg.)3gB.d,C0gqo ggpo336rr AoyJACEOCOob Bgq.obC6llcg O<'r8lst3drC0ob 6r$96r q.or
OrqJgUq, <'rbogl)gOtg l$$ot6og0ob Eg0cn$grBo lsr36r'rt+m bgAribC(BCE)obob 0c'r0brbr363bob tsSbgoqr3rbg

ggbpg6ob Br6c6gbob 03Urb3b 5rbgbrqgbotr ggjlrgotr qgr Urg36pg6cn qrrn3g0gSgr6oob 36orgj$o.
qrgJr6gr036gob blr3$rn8cnboq,r'r 6icabob bcJ6rnSj6rn br0brb36olr $3t6oq,r'rbooo obgo60cao3bo
cnbo3jgol-r lt3,r6rgqrrn qo6gbgq,gbob 031r,:b3b qrr 0gbgoq6ob obo3jgob g3j6o3g6o qrr3rq,3b,:.

ll-tg3g,

flSUgoqg3ob

OaOotoedr:
b,:6gbqggr6r'r 3oOolioob $33t6gbo glggbgb b;636q996rn 3cqOoboob ,:3r6,:goU Oo$r'rqr3bgq, o63c'r60rgorlr qrr 5r6oboq,3b

$r60c'rqg536oq,o qgo3g0g56rgoo.
brOCEACd,cr Jal0obcnb SCgt6C0Ar ggt6rqrq,g0.: A.rsarUAoq,Cb ACAS9C6 6r6gADC0Cbt59:

.
.
.
.

03bgoqr3ol-r l-r0grq,3Orqr 5,:6ob.r9:q36r'rb gq,eb&',6"Jqn OCreCdrr .:UdOcm6ctl 6rt6gBg (NAT). ggbqg6o
5l0ergbrqrqrSb 3rbq,o3bo lrl0o lrl030rn qgqob 5r50;3q,r'rb,:tso.
03bgoqr3ob c'rbogjgob bt3r6tgqrcn qot6gbgq,3b,>qr 5r5ol-ubq36rnb 233 2m.00
0er0blbg6gbot-r 5r$g3ol.r grerr - b3q,0g6gqr3bob 5.:go60gboqtb 5 crBC;

q,r6o (qrq5-b Bro6q,oor);

bCqtsCa6gq,Xbotr 0gb6gq,3bol-r gbt63Sgqrgergol-r 5l6.166ool-r c'rqpg6ob.r g.r6ob.>9rq36cnb brb3q,0336gqrgbcr
qo630gq,3bob 5olo-olr cnqr3bcnboor, boq,rn br3r6.lgqgrn qo6gbgq,3blborl5 03qglt63boor Llberq,r.rr.r grbob 20olo-

ocr) l5 0ggoor 3q,3bob 030orb3g3r0o g,:616goolr r.rqr35c'rbl 5s6ob.l9:q36r'rb - 100/o-ol.l rnqg36c'rboor.
b3q,tsg6gq,gboL g9c6g533q,grngob 5r6r66oob 0cnjOgqg3bob 3;qgr r6rbr3q,gb 30 3.:q,gbqrr63E)o eeocr)
pbqgr,:qg0r6gboqrgb bgq,0g6gq,3bob 0r'rjOgqrgbob 3sqrsb.
brbgq,O$ogo obgg6gUgboprb 6,:0er0qgo6.:63, ggbqr36oU l.r;3.:6rgqrc.r qo630gqrgbob, 5.rb.r$33o 0c'r0brbg6gboL
lro6orgq,oLr qrr ErnGgqrarboll, 0o$r'rqrgbol-r 3rqrol-r,r p.l blb6ob J3E,C3ob 03qp36bob 6ror3rq,ob$obgboor
5r6obricq36,: J6gggbqSbggbob 6.:0rngqgoq,gbob 0o0.:6o j330cnorB.:0r.ro3q,oq,o 0cnorbor36gbo. r0sborr6, b.rir6olr
6q,33ob.:b 5.lor3rq,ob$obgbgqro oj5,:, 6cn5rnt6g 0g0bgoqrgq,o rn6Srbojclgoolr 0o96 gJ39 grbbc'r6go3q,3bgq,o
rbrqrcnSog6o 0gbgoqpbob g$c6poq,gb,r,

,>b339,

b,:b3q,0$ogc'r O3bgoqgpbolr 36ororb gqr3jg6rnbgq, bobg3Or0o

l6b3bgq,o obgrn60rgor. ;6bgbgq,o obggr6Osgooll r6.>q,o9co lqrltgg636b, 6c')0 br9u6jca

rnJg6o63btt

OoO$c'rqrgbgqrorr b;30.:6olro 6,:cnqggbr.rb,:, t6o03q,orl0, rCgol 0gb,>dq,3bq,cnb.> g35qrg60o 0r.rbl$oq,3cnbolr tr363oq,ol-l
030orb33316o, qru3Orgergoq,ob tr,:6gbqr36er qro33035$ogooor qgrSgbCb3qlo flr'rorbrn3$3bo. Jfu$36p36$3btt

g$rngqroqrgbot-t 0o0r6co 0r'rcrrbc.r36gbo.l:

.

J6COCbqggSgb, b;ggbq9g6o qrc'r3g0g6g.:gooor

5lblllcq36UE, l-r.:rbgr6o0c'r

Jg6oc'rqgOo, b,>jl6or3gq,r'rtr

g36ogrnt6o.:bg r5/qrr bb3r $3g6ob gg6ogc.r6or953 (9.:6qr o0 jggSob gg6ogc.r6oob,>, brqgrg
6g6ob66o6gbgq,or J6gggbq,g6go), grigogtlrqr 5r$3gq,o gbqr,r 3jarbq3b ,rbrq,cn5og6o goJot-t, brLorcooL,
bo6crrgqrob qrr 0o6;r6l.lotr 0er0b;bg6gb3bo t6l6r3q,gb 6 4m q,l6ob c'rqg35obobr, 0ro 0c.r6olt
J6gggbq,g6gb, ltrbg,r6o0er Jg6oerqr0o, 96or-96o1 3.rq,35q9r6gq, $gq,lr 03b6gqlCbUqo gbqrr 3jcnbqgb 2grOtio
r6rbr3q,gb 1 I 6 6m q,r6olr qot63bgq,Sbott l-t$6r'r3jg cn 0rn0brbg6 gb,: ;

.
.

rbrq,o6og6o g,:0er6qgoq,3bob bubgr6o0r'r Sg6ornqro - Scnogl3b 01.01.2014-qu6 gg6Ag6ob 6,:0e6b.:q6bob
qgqC0q.oC Jg6ooeb;
Jbrq)o5og6o goJob, brbororolr, bo6orgq,ob qrr 0obl.>6bob 0cn0blbg6gb.:p qgrqrgobq3b: bug$erderboqx't
6tgbob (6.:lrrq'J grqlJg13qlo bCqx'gEUOo 6r6g6obg0otr) ffiCECAExnbob r6/qu t6go6b6ftg$6oob $/qr
AoqgC66o15.)6oob rUqrs dtg.:0oqr86Ocrtu t$0gBrerg0otr

.

0Cbuoe3r0o 0rnbr$oqr3arbob

ACOrqUdn Jttrngl6ot6g0u

0bg6pq, Jo6b g35q936oor Sror3rqrob$o53bgq,o

0c'r0l.tsb36gbotr b,:6obbor6rqr

bgg6rn0o Og0rrnboU qgl 3r0rn6qroq,3bob 0jcnbg,
do6oor.:qgo b33gorq,ob6gbo, b,:636qrg6r'r qrn3g0g6g;goob J6r'rgigob qrbrt6cno N8-ol-r 0gllblOob.:qr.
g,>$g3ob

gb6gb30qrbrgrnBre gbqp;

39,:3qggU, 03Urb.r0ob

5l6oboq,r bb3r Sercnbcn3bgbo g36qgg60o 0c.r6,>$oq,3c'rbob 0bg633q,o Jo63bob 0o0s6or. qr4pSobqr.:
br6g6oUg6rgorn-ggq,gb6qo Or'rbrg303bol-r qrr0rqgrbgg6CbCq,o Ec'r3g036g4oob Bs0rn5,>or3rq,o, rbCaC,
0r.rorbc.r36gbo bgq0gt6gqr3bob 03b6gq,gbob gb6gb3gq,gergotl 516,:66oot-r qt lrb3r qrrO,:g3boon Jo6cnb3botl qg.:
grqeCb3qC0Sbob 0o0r6crr, 6ar0gqrorr Ogbrbgb eCOrq,U6o obgcn60,:gor lltbgq,or or,:5qgr6ogq, Ur636qrg6rn
3er0olro.:O ,:Ug3g

qrrn3g0g6grgoobr

qErr

5;66b.rqggbolr J6ergjgtso.

br6gfugtftn 3oOctm.: gfioUa.:Cg q'JCorrffir lcC0<'rie6offi"JE, Jo&',bCbb qD Ao$r6tsg0o6cq,rqg
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6oots6ogb
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916oro16o

შესყიდვა დასრულდება ძირითად დროში. დამატებითი რაუნდები არ გაიმართება
შესყიდვის ტიპი
განცხადების ნომერი
შესყიდვის სტატუსი
შემსყიდველი

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)
N/A
განცხადების პროექტი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი
წინადადებების მიღება იწყება
წინადადებების მიღება მთავრდება
დაფინანსება
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს

18.03.2019 00:00
21.03.2019
2019 წლის სახსრები
223`200.00 GEL
დღგ-ს გათვალისწინებით

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი


71300000 - საინჟინრო მომსახურებები

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი


71320000 - საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება
შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა
მოწოდების ვადა
შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი
გარანტიის ოდენობა
გარანტიის მოქმედების ვადა

იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია
ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 5 თვე
2`322.00 GEL
2`322 GEL
160 დღე

დამატებითი ინფორმაცია

საავტომობილო გზების (სამეგრელოს რეგიონი) რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის (შემდგომში „რეაბილიტაცია“) საჭირო საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროეცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების შედგენაზე მომსახურების
გაწევა და ცალკეულ ობიექტებზე საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობა

დაფინანსება
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი

დანართი N1
შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
1.1 მიუთითეთ შესყიდვის ობიექტის დასახელება
საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის (შემდგომში „რეაბილიტაცია“) საჭირო საპროექტო
სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროეცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების
შედგენაზე მომსახურების გაწევა და ცალკეულ ობიექტებზე საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობა.
1.2 მიუთითეთ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის
რაოდენობა/მოცულობა
გასაწევი მომსახურების დეტალური აღწერილობა მოცემულია თანდართულ ტექნიკურ დავალებაში:
ტექნიკური დავალება.pdf
დანართი ტექნიკურ დავალებაზე.pdf
1.3 ატვირთეთ ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა

დანართი N4 - ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა).pdf
1.4 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 თვე, ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული ვადებისა და პირობების
შესაბამისად.
1.5 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი
1. მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურება გაწიოს ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობებით, ასევე,
შესაბამის სფეროში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ტექნიკური რეგლამენტებისა და
სტანდარტების და მათ საფუძველზე დამუშავებული ტექნიკური რეკომენდაციების, სახელმძღვანელოებისა და
მითითებების მიხედვით;
2. მომსახურების გაწევა მოხდება მიმწოდებლის ადგილსამყოფელის მიხედვით ან/და საჭირო შემთხვევებში,
დასაპროექტებელი ობიექტის ადგილას;
3. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან დაკავშირებული
ტექნიკური დოკუმენტები მიწოდებული უნდა იქნას შემსყიდველის მისამართზე - ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ N12.
1.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ?
კი
1.7.1 მიუთითეთ საგარანტიო ვადასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

1. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისთვის წარდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ხარისხის
დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ დაკავებული იქნება ხელშეკრულების ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ
თითოეულ ობიექტზე შედგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულების 5%, რომელიც
მიმწოდებელს დაუბრუნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების მიღება-ჩაბარებიდან 1 (ერთი) წლის
შემდგომ (საგარანტიო პერიოდი), გარდა იმ შემთხვევისა თუ ამ ვადაში შემსყიდველი განახორციელებს შესაბამისი
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყებას.
2. თუ საგარანტიო პერიოდში სამუშაოების განხორციელების პროცესში შესაბამის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციაში აღმოჩნდება რაიმე სახის დეფექტ(ებ)ი, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით
აღმოფხვრას ისინი. თუ მიმწოდებელი არ აღმოფხვრის აღნიშნულ დეფექტ(ებ)ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია
მიმწოდებელს არ აუნაზღაუროს კონკრეტულ ობიექტზე გაწეული საპროექტო მომსახურების ფარგლებში
დაკავებული თანხა გამოვლენილი ხარვეზის ღირებულების პროპორციულად. ამასთან, თუ აღმოჩნდება რომ
ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხა არაა საკმარისი, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს
ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს.
3. საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული სხვა მოთხოვნები განისაზღვრება ხელშეკრულების პროექტით.
ტექნიკური მოთხოვნები
2.1 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის,
წარმოშობის წყაროს ან/და მწარმოებლის შესახებ?
არა
2.2 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ?
კი
2.2.1 მიუთითეთ პრეტენდენტის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

1. პრეტენდენტს, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს
ტერიტორიაზე ან/და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე (გარდა იმ ქვეყნის ტერიტორიისა, სადაც რეგისტრირებულია
პრეტენდენტი), ფაქტიურად გაწეული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის
მომსახურებები არანაკლებ 466 400 ლარის ოდენობისა, მათ შორის პრეტენდენტს, საანგარიშო პერიოდში, ერთერთ კალენდარულ წელს შესრულებული უნდა ჰქონდეს ჯამში არანაკლებ 116 600 ლარის ღირებულების
საპროექტო მომსახურება;
2. ანალოგიური გამოცდილების საანგარიშო პერიოდი – მოიცავს 01.01.2014-დან ტენდერის გამოცხადების დღემდე
პერიოდს;
3. ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის მომსახურებას მიეკუთვნება: საავტომობილო გზების
(გარდა ცალკეული ხელოვნური ნაგებობების) მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის ან/და მოდერნიზაციის ან/და
რეაბილიტაციის სამუშაოების დეტალური პროექტირება;
4. პრეტენდენტის მიერ, საანგარიშო პერიოდში, ფაქტობრივად შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის,
სირთულის და შინაარსის მომსახურების გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას

სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ის შესაბამისად. დანართი N3-ში მითითებულ ანალოგიური ტიპის,
ხასიათის, სირთულის და შინაარსის მომსახურების შესახებ პრეტენდენტმა, ასევე უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ
ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია:
4.1 სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-ში მითითებულ ანალოგიურ მომსახურებაზე, პრეტენდენტი
ვალდებულია წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებების და შესაბამისი მომსახურების
გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს გაწეული მომსახურების
დასახელება და ღირებულება (გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული,
მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი ნებისმიერი წერილობითი დოკუმენტი).
ამასთან:
ა) სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-ში მითითებულ მომსახურებაზე, რომელიც გაწეულია საქართველოს
ტერიტორიაზე და დამკვეთს წარმოადგენს კერძო სამართლის სუბიექტი (არა შესყიდველი ორგანიზაციები),
პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დადასტურებული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;
ბ) სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-ში მოცემულ მომსახურებებზე, რომლებიც შესრულებულია
ერთობლივად, ამხანაგობის (ან სხვა მსგავსი გაერთიანების - ერთობლივი საწარმო, კონსორციუმი და სხვა) მიერ,
პრეტენდენტმა ასევე უნდა წარმოადგინოს ამხანაგობის (ან სხვა მსგავსი გაერთიანების - ერთობლივი საწარმო,
კონსორციუმი და სხვა) მონაწილეების უფლებამოსილი პირების მიერ დამოწმებული დოკუმენტი, სადაც
მითითებული იქნება, თუ ფაქტობრივად რა ღირებულების მომსახურება გაწიეს ამხანაგობის (ან სხვა მსგავსი
გაერთიანების - ერთობლივი საწარმო, კონსორციუმი და სხვა) მონაწილეებმა ცალ-ცალკე, აღნიშნული
ხელშეკრულების ფარგლებში.
4.2. სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1. მუხლის 4.1 პუნქტით მოთხოვნილი ანალოგიური გამოცდილების
დამადასტურებელი უცხო ენაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები, პრეტენდენტს შეუძლია წარმოადგინოს
შემოკლებული სახით, რომელიც, მინიმუმ უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
(ა) ხელშეკრულების დამდები მხარეები;
(ბ) ხელშეკრულების საგანი (შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერილობა, მაგ.:ტექნიკური დავალება ან სხვა
მსგავსი დოკუმენტი, საიდანაც ნათლად უნდა იკვეთებოდეს შესყიდვის ობიექტის შინაარსი);
(გ) ხელშეკრულების ღირებულება;
(დ) ხელშეკრულების გაფორმებისა და მოქმედების, მომსახურების გაწევის ვადები;
(ე) მხარეთა ხელმოწერები.
5. შემყიდველი, ასევე, უფლებამოსილია, თუ სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1.მუხლის 4.1 ან/და 4.2. პუნქტებით
მოთხოვნილი დოკუმენტაციიდან არ იდენტიფიცირდება სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1 მუხლის პირველი
პუნქტით მოთხოვნილი გამოცდილების შესაბამისი მომსახურების შინაარსი, პრეტენდენტს მოსთხოვოს სატენდერო
დოკუმენტაციის დანართი N3-ში შეტანილ მომსახურებაზე, ხელშეკრულების სრულყოფილი ვერსიის, ან/და
ტექნიკური დავალების, ან/და სხვა მსგავსი დოკუმენტის წარმოდგენა, საიდანაც ნათლად უნდა იკვეთებოდეს
შესყიდვის ობიექტის შინაარსი და დეტალური აღწერილობა.
6. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არის უცხოური საწარმო ან მისი წარმომადგენლობა/ფილიალი
საქართველოში:

6.1. სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ნებისმიერი სახის ცნობა ან/და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს სათაო
კომპანიის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ, ასევე, წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი
პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
6.2. სათაო კომპანიიდან ან/და უცხო ქვეყნიდან მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის
ასლების წარმოდგენის შემთხვევაში, მათი ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა დამოწმებული უნდა იყოს
ნოტარიულად.
7. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ში, პრეტენდენტის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურებ(ებ)ის
ღირებულების შესახებ ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას ლარში. უცხოურ ვალუტაში გაწეული მომსახურების
შემთხვევაში, აღნიშნული ინფორმაცია მითითებული უნდა იყოს მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი
დოკუმენტების გაფორმების თარიღისთვის, შესაბამისი ვალუტის მიმართ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
დადგენილი, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით.
8. ტენდერში ამხანაგობის მონაწილეობა
8.1 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის ამხანაგობა, მაშინ მისმა მონაწილეებმა ტექნიკურ დოკუმენტაციაში
მკაფიოდ უნდა განსაზღვრონ (შინაარსობრივად), თუ თითოეული მონაწილე კონკრეტულად რომელ ვალდებულებას
შეასრულებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა
იყოს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N5-ის შესაბამისად.
8.2 ამხანაგობის მონაწილეთა ტექნიკური დოკუმენტაციის სატენდერო პირობებთან შესაბამისობა დგინდება
მონაწილის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებისადმი დადგენილ მოთხოვნასთან მიმართებით, ამ მუხლის 8.1.
პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამასთან, დასაშვებია ამხანაგობის მონაწილეთა ფინანსური და
მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების დაჯამება, ხოლო არ დაიშვება გამოცდილების შეკრება.
დანართი N3 - გამოცდილება.pdf
დანართი N5 - განაწილება.pdf
2.3 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ?
არა
2.4 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ?
კი
2.4.1 მიუთითეთ პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

1. პრეტენდენტს, ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების ხარისხიანად გაწევის უზრუნველსაყოფად უნდა
ჰყავდეს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N8-ში მითითებული დასახელების, რაოდენობისა და გამოცდილების
პერსონალი.

2. პრეტენდენტმა, უნდა წარმოადგინოს მის მიერ შემოთავაზებული თითოეული სპეციალისტის საანკეტო მონაცემები
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N6-ის შესაბამისად.
3. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ შემოთავაზებული თითოეული სპეციალისტის პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის ან/და პასპორტის ასლები.
4. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამის სპეციალისტებთან გაფორმებული წინარე შეთანხმებები
(თითოეულ სპეციალისტთან ცალ-ცალკე) სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N7-ის შესაბამისად, რომლის
მიხედვითაც, პრეტენდენტის გამარჯვების შემთხვევაში, სპეციალისტი იღებს ვალდებულებას, რომ კომპეტენციის
შესაბამისად, პირადად განახორციელებს ამ ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას.
5. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, მიმწოდებლის მიერ სპეციალისტ(ებ)ის შეცვლის, ან დამატების შესახებ
საკითხი, წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან (მიმწოდებელი ვალდებულია, წერილობით წარმოადგინოს
შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია აღნიშნულ ცვლილებასთან დაკავშირებით). ამ შემთხვევაში, ახალი
სპეციალისტ(ებ)ის კვალიფიკაცია და სამუშაო გამოცდილება უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციით
განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
დანართი N6 - ანკეტა.pdf
დანართი N7 - წინარე შეთანხმება.pdf
დანართი N8 - პერსონალი.pdf
2.5 მოითხოვება თუ არა დეტალური ინფორმაცია საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს
შესრულების ვადების შესახებ (გეგმა-გრაფიკი)?
არა
2.6 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ (გარდა
სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემებისა)?
არა
2.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის
შესაბამისობასთან და სხვ. დოკუმენტებთან დაკავშირებით?
არა
2.8 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის შესახებ?
არა
2.9 სხვა დამატებითი მოთხოვნები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)
ნიმუში ან/და ექსპერტიზის დასკვნა

3.1 მოითხოვება თუ არა ნიმუშის ან/და ნიმუშის ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა?
არა
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი
4.1 მოითხოვება თუ არა სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების
შემთხვევაში ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა?
არა
4.1.3 მიუთითეთ კონკრეტულად თუ რის საფუძველზე არ იქნა გათვალისწინებული სატენდერო
დოკუმენტაციაში ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულება
წინამდებარე ტენდერში არ იქნება მოთხოვნილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება, რადგან ბაზრის
აღნიშნული სეგმენტი ხასიათდება მაღალი დონის კონკურენციით, ამასთან, მომსახურების ღირებულების ძირითად
კომპონენტს წარმოადგენს ინტელექტუალური ტიპის შრომის ანაზღაურება, რაც პოტენციურად შესაძლებელს ხდის
აღნიშნული მომსახურების მიწოდება განხორციელდეს სავარაუდო ღირებულებაზე 20%-ით ნაკლებ ფასად.
სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი
5.1 მოითხოვება თუ არა პრეტენდენტის სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი?
კი
5.1.2 მიუთითეთ იურიდიული პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
(1) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელშიც,
პრეტენდენტის მიმართ, არ უნდა იყოს რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო
გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
(2) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა თუ პირს გაფორმებული აქვს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო შეთანხმება, სრულად იმ
თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში, რაზედაც პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
(3) იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტებში რეგისტრირებულია სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.2 პუნქტის 1-ელ და მე-2 ქვეპუნქტებში
მითითებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.3 მიუთითეთ ინდივიდუალური მეწარმისთვის წაყენებული მოთხოვნები
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
(1) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელშიც,
პრეტენდენტის მიმართ, არ უნდა იყოს რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო

გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
(2) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა თუ პირს გაფორმებული აქვს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო შეთანხმება, სრულად იმ
თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში, რაზედაც პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
(3) იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტებში რეგისტრირებულია სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.2 პუნქტის 1-ელ და მე-2 ქვეპუნქტებში
მითითებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.4 მიუთითეთ ფიზიკური პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
(1) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
(2) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში პირის რეგისტრაციის
არარსებობის შესახებ.
(3) იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტში რეგისტრირებულია 5.1.4 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტში მითითებული უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი
ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.5 მიუთითეთ ამხანაგობისთვის წაყენებული მოთხოვნები
(1) სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.5. პუნქტით გათვალისწინებული სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების
ამსახველი დოკუმენტები შემსყიდველ ორგანიზაციას წარედგინება, როგორც ამხანაგობის, ასევე მისი თითოეული
წევრის შესახებ, კერძოდ:
უშუალოდ ამხანაგობისთვის:
ა) შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოდან გაცემული დოკუმენტ(ებ)ი რომლითაც უნდა
დასტურდებოდეს, რომ პრეტენდენტის მიმართ, არ არის რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო
გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
ბ) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პირს გაფორმებული აქვს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო შეთანხმება, სრულად იმ
თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში, რაზედაც პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
ამხანაგობის წევრებისთვის:
ა) ამონაწერები მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან; საიდანაც
უნდა იკვეთებოდეს, რომ ამხანაგობის წევრების მიმართ არ არის რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და აღნიშნული პირები არ არიან რეგისტრირებული მოვალეთა
რეესტრში.
ბ) ცნობები ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ ამხანაგობის

მონაწილეებს არ გააჩნიათ აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა თუ პირს
გაფორმებული აქვს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო
შეთანხმება, სრულად იმ თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში,
რაზედაც წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
გ) იმ შემთხვევაში, თუ ამხანაგობის მონაწილე წარმოადგენს არარეზიდენტ პირს, მისი სარეგისტრაციო უფლებრივი
მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.6 პუნქტისა და
მისი ქვეპუნქტების მოთხოვნათა მიხედვით, ხოლო, წარმომადგენლობის/ფილიალის შემთხვევაში - სატენდერო
დოკუმენტაციის 5.1.7. პუნქტის მიხედვით.
(2) იმ შემთხვევაში, თუ ამხანაგობის, ან/და მისი რომელიმე წევრ(ებ)ის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციოუფლებრივი მონაცემების ამსახველ დოკუმენტებში რეგისტრირებულია 5.1.5 პუნქტის შესაბამის ქვეპუნქტებში
გათვალისწინებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.6 მიუთითეთ არარეზიდენტი პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები
(1) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
ა) პრეტენდენტის, როგორც მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ.:ამონაწერი
სამეწარმეო რეესტრიდან).
ბ) დოკუმენტ(ებ)ი, რომლითაც დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მიმართ, არ არის რეგისტრირებული
ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ არის
რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
გ) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული საგადასახადო დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ.
დ) პრეტენდენტის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს თავისი
ქვეყნის შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო(ები)დან, დამოწმებული უნდა იყოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა ერთვოდეს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. იმ შემთხვევაში, თუ არარეზიდენტი იურიდიული პირის
რეგისტრაციის ქვეყანაში არ ხდება ზემოაღნიშნული რომელიმე მონაცემის/ინფორმაციის ამსახველი
დოკუმენტ(ებ)ის გაცემა, აღნიშნულის დასადასტურებლად პრეტენდენტმა, უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის
შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოდან წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც დამოწმებული
უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა
ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
(2) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში პირის რეგისტრაციის არარსებობის
შესახებ.
გ) პრეტენდენტის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს თავისი
ქვეყნის შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო(ები)დან, დამოწმებული უნდა იყოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა ერთვოდეს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. იმ შემთხვევაში, თუ არარეზიდენტი იურიდიული პირის
რეგისტრაციის ქვეყანაში არ ხდება ზემოაღნიშნული რომელიმე მონაცემის/ინფორმაციის ამსახველი

დოკუმენტ(ებ)ის გაცემა, აღნიშნულის დასადასტურებლად, პრეტენდენტმა, უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის
შესაბამისად უფლებამოსილი, ადმინისტრაციული ორგანოდან წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც დამოწმებული
უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა
ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
(3) თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ დოკუმენტ(ებ)ში
რეგისტრირებულია 5.1.6 პუნქტის შესაბამის ქვეპუნქტებში გათვალისწინებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა,
პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.7 მიუთითეთ წარმომადგენლობისთვის/ფილიალისთვის წაყენებული მოთხოვნები
იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არის უცხოური საწარმოს წარმომადგენელი/ფილიალი საქართველოში, იგი
ვალდებულია წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე სათაო კომპანიის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების
ამსახველი დოკუმენტები სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.2 პუნქტის (1) და (2) ქვეპუნქტებისა და სატენდერო
დოკუმენტაციის 5.1.6.პუნქტის 1-ლი პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად. ამასთან, თუ
წარმომადგენლობის/ფილიალის ან/და სათაო კომპანიის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტებში რეგისტრირებულია 5.1.2 ან/და 5.1.6 პუნქტების შესაბამის ქვეპუნქტებში გათვალისწინებული
რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
6.1 მიუთითეთ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობა - (2 %-დან 5 %-ის
ჩათვლით)
5 პროცენტი
ჩაწერა
6.2 მიუთითეთ სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების
შემთხვევაში გარანტიის ოდენობა - (2 %-დან 10 %-ის ჩათვლით)
10 პროცენტი
ჩაწერა
6.3 მიუთითეთ გარანტიის მოქმედების ვადა
ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა
აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
6.4 მიუთითეთ გარანტიის პირობები
1. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული
დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც
გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ)
შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი),
ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული, სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2-ში

მოცემული პირობების შესაბამისად.
2. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიასთან დაკავშირებული სხვა პირობები განისაზღვრება
ხელშეკრულების პროექტით.
ანგარიშსწორების პირობები
7.1 გამოიყენება თუ არა წინასწარი ანგარიშსწორება?
კი
7.1.1 მიუთითეთ წინასწარ გადასახდელი თანხის ოდენობა და პირობები
1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების
თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის
თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო
გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები,
რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის
მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის
თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.
4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში,
მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ (უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულების შემთხვევაში, იგი გადაზღვეული უნდა
იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემული, ავანსის
იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე.
5. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების
20%-ს.
6. საავანსო ანგარიშსწორების გარანტიის გამოყენების/დაკავების პირობები განისაზღვრება ხელშეკრულების
პროექტით.
7.2 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების პირობები
1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს
ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე;
2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი, ხელშეკრულებითა და ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული
მომსახურების გაწევის ვადებისა და პირობების შესაბამისად, ეტაპობრივად წარუდგენს შემსყიდველს საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას;
3. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტობრივად გაწეული
მომსახურების მთლიანი ღირებულება (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების გათვალისწინებით);
4. ანგარიშსწორება და მიღება-ჩაბარებასთან დაკავშირებული სხვა პირობები განისაზღვრება ხელშეკრულების
პროექტით.

7.3 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების ვადები (სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციაა ხელშეკრულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის
გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღე)
ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული დოკუმენტების სრულყოფილად გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
ხელშეკრულების პროექტი
8.1 ატვირთეთ ხელშეკრულების პროექტი
ხელშეკრულების პროექტი.pdf
საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაცია
9.1 მიუთითეთ სატენდერო კომისიის აპარატის საკონტაქტო წევრის ვინაობა და მონაცემები
ლევან ყანდაშვილი, 595517976, levan.kandashvili@georoad.ge
დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები
10.1 დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)
1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის პროცედურები
ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის“ შესაბამისად;
2. ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე.
დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში
მონაწილე პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია, აუცილებელია
წარმოდგენილ იქნას პირის ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი სარეგისტრაციო/უფლებრივი
მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები. აღნიშნული დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად
დამოწმებული ქართული თარგმანი;
3. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტები და/ან ინფორმაცია უნდა
იქნას ელექტრონულად ხელმოწერილი შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ ან დამოწმებული კვალიფიციური
ელექტრონული შტამპით, კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, კერძოდ: პრეტენდენტი, „ელექტრონული
დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4
პუნქტების საფუძველზე ვალდებულია, სახელმწიფო შესყიდვებში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთ
ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეასრულოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები
დაამოწმოს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით (იხ. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციები).
იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი,
პრეტენდენტმა სისტემაში უნდა წარმოადგინოს ხელისმომწერი პირის ხელისმოწერისათვის გაცემული
მინდობილობა;
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო

დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად;
5. პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება;
6. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის
გათვალისწინებით. პრეტენდენტი ვალდებულია ფასების ცხრილში (ხარჯთაღრიცხვა) მითითებული ერთეულისა და
საერთო ფასები გამოსახოს და შესაბამისად გაინაგარიშოს ლარის მეასედის - თეთრების სიზუსტით (მძიმის შემდეგ
ორი ციფრი);
7. სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე), თუ
არ იქნება წარმოდგენილი სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 პუნქტით გათვალისწინებული ფასების ცხრილი
(ხარჯთაღრიცხვა) ან ის წარმოდგენილი იქნება განუფასებლად (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ წარდგენილ
ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა არ აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს).
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