bsj$cngCqsil, 6g5ocn6gq,o 6t6goorrdgbobr qrr
obg6rb6t6UdoU6olr br0o6ob66cn
bug6cn0rnboq4'1 6tgbob qgg8r66$966o
j.

oBoq,ollcl

10 c66obo,2020

Sgqn

,,Urj,:6orpq,cnb 6gSornbgq,o 6r63oorr6gbobr qg.: obg6;bg6gigg6ob trl0o5obg6c'rb gr606bqrc.rbs0o .lSbgbgqro
b;b3q,O$ogm brcagg$$bt'l p.r$gttgbgq,Xbob brjr6or33q,erb br,r36r'r0c'rboq,rn gjr3bob qg33r6g.:0g5golr L.rggbqgg6r'r qg.>
br3o53g6txn 3er0olrogbob 03j06ott 0gltbgb" lrrjl6or3gq,r'rlr ltr3ggr0r'rboq,r.r gicabolr qgJr6gc0g6gob orr3&lqggr0rt6ob
2018 $q,ott 9 r63obgrnb No223 b6drbgboor 0gj86oq,o br63Sqg6er 3coOolroob l-rbqrgrOotr

cld

A

o Nel

bu36cn0rnboq,c.r 6tgbbC Sgr bgq,c'r9636 6r63bc"rbgbtg b6ojog6o Oergqrgbgbob brqo33oq)r6oo e,J
3693966oo11 0oir6ocn Bsb,:6o6gbgq,o br0gfur"rgbolncngob (tsgEqp5o)Otso "J639g66ot, b6ojor") txlo6er

brJ6r"rgjgrn-brbs62gcorqt6o6b3r'r qgr b.:6gbqgg6cn 36e6gqg6gbob Br6r6Cbrt o116 qgt3r30o6gbgqo
ggj6o3gt6o qro3g036ggbob tsgq6g6ob 0c'r0brbg6gbob brbgq,0$ogo 0gl,rgoq6ob tsgbrbgb

Itrgg6Ag6o 3o0olmob ora016qger0r6g:
1. o6r3q,o j.:6hq,rdg - qrgJr6g.:035gob orr3026qrn0r63;
br6g6Agdm 3r'r0olrool-r $6660o:
2. 6o<'165o $g6gorgq,o - qrg3r6gr0g6gotr orr30aqrcn0,>6ob Ocn4ggoq,3 ;
3. rqrglttr6qg<6g cng3qro6rdg - qpgJl6glOgSgoL or.:301qger0t6otl 0r.rrp5oqrg;

4. q'6rb 3gJrgr&a"qr - qr3Jr6 g.>0 359 ob orr3&4qpr.r0r6ol-r 0c'rlqr5oq,g ;
5. 5o<.rttr5o 6obrdg - qggJr6gr036gob orr30aqgo0r6ob 0c.rlqg5oq,g;
6. 3r6q,er q,Uggo03oq,o - qrgJ.r6gr836gob jgrbgbolr 016o13olr.: qgr q,r.raoLgo3ob
7.

lr,r0l.lrbg6ob gg6r'rt-ro (Jo633qrlqro

tt66gj6gOgq,o g6cnggq,ob bgq,Odq3rbCq.,) ;
brq,erOg $96$g0os - qgSJr6gfgbgob og6oqrogq,o U.:0brbg6olr 996r.rllo (3o6pq,rqgo l.r66gi6g6gq,o
g6orggq,ob bgq,0dq3rbgq,o)

;

8.

elrgocD 3rq,.:dg - p63.r6gr0g6gob b,rJ6c'r3igo b.r0brbg6ob
b3q,odq3.:53q,o);

9.

- q.ogJ.r6g$g6gott obg6rtt66gi6g6oU 5r53oor,>63bob,r qr.: gr53oorr63bol.r J.:6g6or.r63borrb
g6oo36orc.rbob brOblbg6olr gg6r'rbo (Jo63gq,rqro b66gj6gOgq,o 36or3gq,ob trgq,0dq3.:6Cq.,).

gg6obo (Jo6gq,;qgo ll66gi6u60qo g6or3gq,otr

SrgqC gr0g6gqrod3

3oOolrnlr $r6r6ob S66gbo:
1. Ercnor gbrmdX - q9gJ,:6g.r035gob brbgq,O$ogco 0gbgoqggboLt brEb.tbg6ob gg6erbo (3o639q,;Eo
g6orSgq,ob bgq,Odq3rfu q,o)

2.

5ar8r 0rq,r6or

-

tt66gj6g6gq,o

bg6gjgg6gqro

;

qggJr6gr036gob brbgq,Ogogcn 0gbgoppboLr b$b,:bg6ob gg<6r'rbob Ornrqg5oq,g (Jot6pqrrqro
g6orggq,ob bgq,0dg3r63q,ob 09rqg6oq,g).

qgqob $0b6oAo:
lr.:.:36r.r&n0oq,o Sgcabtg qgr bgq,er36g6 brggbr.rbgOlrg

8rbr6r6g0gq,o b$30.:og0obro6otr

(tsg0qg6r.r0tso

trgojog6o 6o3q,gbg0ob Lr:q,o33oqgrgcx'r pr 366g66oob 0ob6oor
,,J66g6gor, b6ojor") lslo6cn brS6erglger-bbr62gorq6oGb3ar egr

br6X6qeg6m J6qpq9g6g0ob Br6r6XbrLorr6 qgr34tsot6gbgqo gg16o3g6o sg<nAUAC6OCbott tsgqgffiEotr 0oOtlrbgtfubob
tnbgq0$oger tsglryoqg3ob 6rbbar6gogq,gbob Oot5oor, b.:gg6qggt6r'r Srbgbrqrgbobr q.or b6g6qggfxr q.oo3g0g56rgoob

J6erglgob qgr8g3o6gb.r.

1

0<.rob0o6nb:

$16.rg0r bbqrcrO.:ica q9r0b$69 Jottr3bb $,>6gqr6obr bu36o&n6oqxq 6$Cbtg qgr bgE cEEU6
6.:6gbo63bir3 tgojq3t6o 0ergqg6g0ob ltq,o33oqg.:3or.r Cgc J6ggg6goob Ooic6oco B.:lt6o<6gbgq,o ls&gflrrng$obror6olr
@g0qg5atildo "366966o.:, tr$oCor") brlo6<'r ltJ6r'rgjger-brbrt6lcnrq<6o6b3er et br6g6qgg6r.r 3<6e6gqq36g0ob
Brgo6g0dmr6 qrr3r30ot6gq3cpo Od6oeC6,o qger3g0g6ggbob tsgqr6g5ob A.Abrb36Cbolr CI3Lgoq3rir3 ggbp36ob
Br$r6Cboti 03b.:b3b 5rbgbrpgbob ggjbgob qgr brggbqrg6er q9o390366.:gooL 3t6or3jgo. rU3p, qrgJr6gr03SgoU
bu3goOcrboq,rn Sjcabot-t tt.rJ6c'rgiger br0brbg6ob $g6oqrrnbooo obgcn60r6or (2020 $q,ob 05 o3Sobol-t N4657-2
0cnbb3b3booo br6roro) 03bgoqr3ob rnbogjgob b.:3r6.:gqrr.r qo6gbgq,3bob 03ttlbgb qrr 0gbgoE3ol-t r.rbo3jgotr
ggj6o3g6o qr13rq,3br.
br636qgg6c.r 3r.r6oboob

Ar6obog0b:
brgg5pS6c'r 3cnOolroolr $66gbo 5;36536 brg36qrg6c'r 3r'rOolrool-t $,>6rgol-1 0o$arqrgbgq, obgrn6Orgolb qgr 5r6oboq,gtr
$.160r.rqr596oq,o qrr.r3g0g56rgo.:.

br6g6q9g6m3r'r0olroolr $m6gbAr gg6rqgqgbr 6r$rb3oqgb BCAsgCb 6r6g0cngbg0i5g:

.
.
.
.

0gbgoqr3ob br0g.rq,3brqg 5r6obricq36ob CqlCCO6,er6"Jqlo OCEAC6o rgj6orn6ob br6CBC
610r.r6b,>qgqr gb grbq,r'rgbo br0o lrl0p0.rr.r qr qotr 5.160s3 qrcnb.:0o.
03bgoE3ob erbogjgob br3r6rgqpo qo6gbgqrgbrqg gsSobricq36crb 375 000.00
0rn0Lnbg6gbob 5r$g3ob 3rpr,:

-

q,r6o (qrqg-lr

NAT). ggbp36o

B,ror3q,oor);

bgqtsgdryqrgOob pgcnt60g0oqrr6 2020 $qob 31 qggg0b6ott 8ro6q,oor;

b3qtsCa6gq,gbob 03b6gq,gboL gb6gfugq,grngob g,:6.:5goob cnqgg6ob,: 5r5obrbq36crb t-tbgq,0g36gq,gbr.r
qo6Sbgqrgbolr 5olo-olr c.rqrgSc.rboor, brnqrcn br3t6rgqrc.r go63bgq,gbrborrb 0gqrr6gboor lr,:broqror.r g,:lroll 29/o-ool
5r6ol.r.rbq3t6ob - l0olo-ob r.rqr36r'r0oor. b3q,066gq,gbol-t
g%6g53gq,gc'rgob 5.r6.r6goob Ooj0gqrgbob 3rqr.: .:6rbr3q,3b 30 3rq,gbqrr6fqn qgeool gbqgr rqgO.rggboqggb

rb 0ggoor 3q,gbob 0g8orb333rtso 5r6.:6goob

b3q,066gq,gbob 0c.rj03p3bob

erqr36c.rb,:

3.:qgrb.

b;b3q,0$ogc'r oSgg69bgboqr$ g.:0c.rOpobr69, g35p36olr bl3r6rgqrrn qo6gbgqrXbob, 5rL.:$6o Orn0brbg63bob
bo6orgq,oll Er Ec4gq,rnboL, Oo$arqr3bolr 3rpolt qgr brjc6ob Jgq,CAob tsSqggmbolr gror3lq,ob$obgboor 5$otrl1rq36,>
J63ggbq.o36g3bob 5r0r'6qgoq,gbob 0o016o jp0c.rorB.l0rnolgE)oq)o 0r.rcnbc'r353bo. l0rlrcrt5, b,>9c6olr 33q,g3olr.lb
5ror3.lq,olr$obgbgq,o oj6.l, 6r'rgc'r6g E30bgoE3gq,o c'r65r6oirrgoob 0o96 UL33c 5l5bc.r6gogq,3b3q,o rblq,er6og6o
0gbgoqr33bob 5.r0e6qroq,gbr, rb63, brbgq,0$ogcn tsgbgoqr3gbob 36oro;5 gq,gjg6erbgq, Lob6g0r0o .:6bgbgq,o
obgr"r60rgor. .:6bgbgqo obgc'rt6OrgooLr rbrq,oico rqtUgg63bb, 6r'10 br9c.l6bg cnJg6o6gbl-r 0o0$r'rqggbgq,orl br30r6ol-ro

6rn0gq,or4, rj3or 03b.:dq,gbq,c.rbl ggbqgg60o 0c'r6.:$oqrgcrbol-r bg63oq,ob 0gOorbp3.:tso, qrlr3Orgogoq,r'rb
bl6gbqpg6c'r qgcn3gOg5g.:gooor qrl$3b3bgq,o Ornorbo353bo. J63ggbE36g30ob 5r0r.6qroq,gbob 0o016o 0c'rorbrn36gbor:
6.rc.rqggbc'rb.:,

.

36CO35q936gtt, L,:636p96c.r qr.r330g6glgooor

.

6ggob66o63bgq,or J6gg36q35go), grigcrb6o3rq_o 5r$ggq,o gbqr; 3jr.rbqgSL l6rq,er5og6o goJob, brbororoLt,
bo6oryq,ob qr;0obu6bob 0rn0blbg6gbgbo l6$l3q,gb 750 000 q,,:6ob oqrgbcnbol-rr, 0lor tsr.r6olr 36ggg6E35gb,
bubgr6otsrn J36oc.rq0o, 36or-36o 3.:q,gbqr.r6gq $Cqb 03b6gq,3bgq,o gbqr.: 3jrnbqgb p00o .r6tbl3q,gb 187
500 q,r6ob qo63bgq,gbol-r $rq,c'r5og6o b$6r.r3jgc.r 0c.r0brbg6gbr;
rbrq,oSog6o g.l0rn6qroq,3bob tr.ll6gl6o0er J36oc.rEo - Or.rogr3lJ 01.012015-SroJb OC6eCt6ob 6r0c'6bcqgg0otl

grbb.rbq36gq, U.>.>bg.:6otsc'l Jg6oc'rq6o, L,:jr6or3gq,c'rb
gg6ogcottror9ca r6/qg.r bb3r &3g6ob g36ogc.r6o;ica (5r6q; o0 jmgbotJ gg6ogr.16oolr,:, bsqgrg

orr6oqr0qgg

.

Jgt6cxna.ob ;

rbrq)o5og6o goJoL, brlrororolr, bo6orgq,ob qrr 0obu6bob 0cn0b.lbg6g0rqg qrrqr5obqrgb: lnrg6et0erboqxl 6lcXbott
r6/cgr Orbtg r6bgbgq,o b0qc'l3q3qo 6r6berbX6ob 00gbgbq,e6ob $/qrr 6gobtt6t61f6oob r6/q.or 0erqggt$6otc4ootr

r5/pr 36c8gbgoob br0gtsrogOob S6erglgo6gbr;
ts3Ugoqr3r8o 0c'rbr$oq,3c.rboLr 0bg6gq, Jo6b g36q36oor gror3rq,ob$o53bgq,o 0rn0t-rrbg6gbot-r b,:6obborbrqg
5;$g3ob g'b6gbpq,br8o8re gbqr 3gr3p3b, 03tt.rb.rOob bgg6cr0o 0gtsrc"rbob qgr 5rOrrcpoq,3bob 0jobg,
r6/qgr 63.:0oq,o0r0oob r6/cpr bOodoolr b;q,o3goqrr6o<n

.

do6oorqgo bJ3golq,obg3bo, b;936p36c.r qrer3g0g6g,>goot-r J6ar3igoU qrrbr6oro N8-ot-t 03blblOoblqr.
3c.r0ot-rorO rl-rg3g

5l6oboq,.: trb3s 0cnorbr.r363bo ggbqgg60o 0c'r6,>$oq,gerbob 0b363cq,o Jo6gbob 0o016or. qrrqg6obqr.>

b;63gobg6,lgorn-ggq,3b6qo

Orn5.rg30gbob

p,:0,:qg,>b6g6gb3q,o q9r'r3g036grgoob Br0arbro3rE)o, rbgg, 0erorbe66gbo

b3q,0g6gq,3bob 0gU6gq:gbob gic6gfu3q,gr.rgob 616.:56oolr

eJ bb3r qrrOrg3boon Jo6rnbgbobr er
,)

3jqaCb3qCb3bot-r 0o016or, 6o03q,orr OSllbgb

p3$rq56o

obgcr60.r3or rbrbgq,or orl6qrl6or3q, Ur636qp36r'r

qrr.r3g0g6grgoolt qrr grbgbqrSbob J6ogjgCIo.
b.:6g6pg6cr 3o0olrol g6orMrqr qrrgcorbbdr bg0ro.:q6o65gqr 3ot6<'rbgbb qrr 0oicr68g$et6oqrrqr 6ooB6ogb cnrEqrr6oqgq,o
q.oer3g0g6gr6oob 0obgqr3oor CqtCCOFmEUqo gg6qg3t6ob 6r&n6b.rqg0,:.
cguo?Ao60b:

l.

qg,r0g3ogqr3b br46er0e6oqer a$Cblcg q.or bgqe66g6 6r6g6r'tbCblr3 tt6ojcry6n Oct3qg6g0ot lsq,o6oqgr6cm (r
Jt66g66cnb 0ob6ocn tsrb:6ot6gbgq,o tsQ3Brerg0olso6ol.r @X0qg6o0to'J66966or, t\)d"r") lslotfto ltJ<ft.r0Coo-

brbr646orq6ogb3rn qgr brOCEASdx'r Jdx')0CSgCt6g0ob Br6o6gbrbcor6 qgr3rgBo6Cbgqo OCCtuJU6o qgo3g0C6$C0ob
Egq6g6ob Ac'rfltrbgdrgbott b.:bgq,O$ogo 0gbgoqr3olr 0olc6oco B.:b.:6r63bgq,o gq,gjgt6arbUq., ggbqgg6otr
br635qQg6o q9er3g0g6g;gor er brggbqg36r'r 5$gbrqrXbol.r St6rngjgo, lrr636qgX6rn 3rnOolroob $66gbob 0o96
5.:0<'rorj0gqro $o6.:qp.rqggbgbob g.>or3rq,ob$o530oor qgl $obr0p3br63 rnj0%3 cnrbpr6orgq,o qrl5rt6oro Nl-oll
03brbrOobrqg.

2.

qrr33rq,c'rb brg35q.og6c'r 3cnOobool.l ,:Jr6rgb, r6,>gg3or63b

3

lnO3ts,:rn qrqob gr60.r3q,r'rbr0o gb6gbmq,gob

gq,gig6r.rbgq,o ggbqg6ob rgi0oerSob 5r6gtsg (NAT) 5r0ergb.:qggbr brbgq,O$oggr tsgbgoqggbob 96oro,:6o
gq,Xjg6robgq,o bob630ob 0gts3goboor.

br6g6qg3<6er 3rqOoboob

o6r3q,o j.:6bgq,,>dg

orglqmtu6g:

,/ 1(d/,h^,
./
(,

br6gbqggt6er 3r'r6oboob $6t6gbo:

5or.165o $36gorgq,o

;q, g jb;6p 69

qmrS

goer6go gobrdg

3;6q,er q,633ots3oq,o

,,/

i"/19,

QrSool 3,:q,rd3

or

g3qrrn6.r

d

g

y

JrgqC 5$g6gq,od3

tt6g6q.og6r'r 3arOoboob rJr6r6ob $g6tfu0o:

6roror gberodS

6erBr 0rq,;5o.>
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6/10/2020
შესყიდვა დასრულდება ძირითად დროში. დამატებითი რაუნდები არ გაიმართება
შესყიდვის ტიპი
განცხადების ნომერი
შესყიდვის სტატუსი

შემსყიდველი

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)

N/A

დაამატე რჩეულებში
განცხადების პროექტი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის

სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი
წინადადებების მიღება იწყება

23.06.2020 00:00

წინადადებების მიღება მთავრდება

26.06.2020 14:00

დაფინანსება
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს

2020 წლის სახსრები
375`000.00 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 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით
3`750.00 GEL
3`750 GEL
160 დღე

დამატებითი ინფორმაცია
საავტომობილო გზებზე და ხელოვნურ ნაგებობებზე სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი
სამუშაოებისათვის (შემდგომში “პრევენცია, სტიქია”) საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან
დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების შედგენის მომსახურება

1/2

6/10/2020

2/2

6/10/2020

შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
1.1 მიუთითეთ შესყიდვის ობიექტის დასახელება

საავტომობილო გზებზე და ხელოვნურ ნაგებობებზე სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი
სამუშაოებისათვის (შემდგომში “პრევენცია, სტიქია”) საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო პროცედურების ჩატარებასთან
დაკავშირებული ტექნიკური დოკუმენტების შედგენის მომსახურება.

1.2 მიუთითეთ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

გასაწევი მომსახურების დეტალური აღწერილობა მოცემულია თანდართულ ტექნიკურ დავალებაში:

ტექნიკური დავალება.pdf
1.3 ატვირთეთ ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა
დანართი N4 - ფასების ცხრილი.xlsx

1.4 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული 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 ობიქეტზე 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 საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყებას;
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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), ფაქტობრივად გაწეული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური
ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის მომსახურებები არანაკლებ 750 000 ლარის ოდენობისა, მათ შორის პრეტენდენტს, საანგარიშო
პერიოდში, ერთ-ერთ კალენდარულ წელს შესრულებული უნდა ჰქონდეს ჯამში არანაკლებ 187 500 ლარის ღირებულების ანალოგიური საპროექტო
მომსახურება.

2. საანგარიშო პერიოდი მოიცავს 01.01.2015-დან ტენდერის გამოცხადების თარიღამდე პერიოდს;

3. ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის მომსახურებას მიეკუთვნება: საავტომობილო გზების ან/და მასზე არსებული
ხელოვნული ნაგებობების მშენებლობის ან/და რეკონსტრუქციის ან/და მოდერნიზაციის ან/და რეაბილიტაციის ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო ან/და
პრევენციის სამუშაოების 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).
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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 გაფორმების, 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
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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.

6. დაუშვებელია პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული პერსონალი დასაქმებული იყოს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში.
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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 (გეგმაგრაფიკი)?
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)

შესყიდვის ობიექტის 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
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5.1 მოითხოვება თუ არა პრეტენდენტის სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი?

კი

5.1.2 მიუთითეთ იურიდიული პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.

5.1.3 მიუთითეთ ინდივიდუალური მეწარმისთვის წაყენებული მოთხოვნები

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან.

5.1.4 მიუთითეთ ფიზიკური პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ან/და პასპორტის ასლი.

5.1.5 მიუთითეთ ამხანაგობისთვის წაყენებული მოთხოვნები

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:
ინფორმაცია საგადასახადო რეგისტრაციის შესახებ.

ამხანაგობის წევრებისთვის:
ა) ამონაწერები მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
ბ) 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.

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), რომელიც
უნდა შეიცავდეს მინიმუმ შემდეგ ინფორმაციას:
- საფირმო სახელწოდება
- სამართლებრივი ფორმა
- საიდენტიფიკაციო ნომერი
- რეგისტრაციის ნომერი/თარიღი
- მარეგისტრირებელი ორგანო
- იურიდიული მისამართი
- ხელმძღვანელობა/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები.
ბ) პრეტენდენტის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს თავისი ქვეყნის შესაბამისად
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უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო(ები)დან, 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 ან/და პასპორტის ასლი; რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
(ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

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
პუნქტისა და სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.6. პუნქტის 1-ლი ქვეპუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად.

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
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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, ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ვადებისა და პირობების შესაბამისად,
ეტაპობრივად წარუდგენს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 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)
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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, რომელშიც, თარგმანის სისწორე ან/და მთარგმნელის ხელმოწერის ნამდვილობა დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიული
წესით;
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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