სხვა დამატებითი მოთხოვნები
1.

დამატებითი პირობები უცხოური კომპანიებისა და მათი წარმომადგენლებისთვის:
1.1. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის უცხოური საწარმოს წარმომადგენლობა საქართველოში, სათაო
კომპანიის
გამოცდილების
გამოყენება
ამ
დოკუმენტაციის
2.2.1
პუნქტის
მოთხოვნების
დასაკმაყოფილებლად არ დაიშვება: შესაბამისი გამოცდილება უნდა ჰქონდეს თავად პრეტენდენტს ან
წინააღმდეგ შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობა უნდა მიიღოს და სამუშაოები შეასრულოს თავად სათაო
კომპანიამ.
1.2. შესაძლებელია, რომ სათაო კომპანიის სპეციალისტები იყოს გამოყენებული, თუ ისინი სამუშაოში უშუალო
მონაწილეობას მიიღებენ ისე, როგორც საკუთარი სპეციალისტები მიიღებდნენ და ასეთ შემთხვევაში
შესაბამისად შევსებული დანართები უნდა იყოს სათაო ოფისის მიერაც ხელმოწერილი და ბეჭდით
(არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული.
1.3. შესაძლებელია, რომ სათაო კომპანიის ტექნიკა იყოს გამოყენებული, თუ ეს ფიზიკურად შესაძლებელია და
ასეთ შემთხვევაში შესაბამისად შევსებული დანართები უნდა იყოს სათაო ოფისის მიერაც ხელმოწერილი და
ბეჭდით (არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული.

2.

ტექნიკური დოკუმენტაციის შეფასება შემსყიდველის მიერ:
2.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეამოწმოს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციისა თუ
დოკუმენტების სისწორე.
2.2. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია / დოკუმენტები ფორმალურად
შეესაბამება შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილს, მაგრამ მათი შინაარსიდან ან წარმოდგენის ფორმიდან
გამომდინარე, მათი მეშვეობით მკაფიოდ ვერ დგინდება ის მონაცემები, რომელთა გაგების მიზნითაც იყო
ისინი მოთხოვნილი, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მოსთხოვოს პრეტენდენტს დაზუსტება და მათ შორის,
მისცეს პრეტენდენტს დამატებითი ინფორმაციის ანდა დოკუმენტების (მაგ. ნახაზი, ინფორმაცია
დამკვეთისგან ან რაიმე სხვა) წარმოდგენის შესაძლებლობა.
2.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაფასოს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია პრეტენდენტის
ზოგადი და სპეციალური გამოცდილების, პრეტენდენტის პერსონალის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების
(როგორც ზოგადი, ისე სპეციალური), პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის, შესახებ და თუ
გამოიკვეთება, რომ წარმოდგენილი მონაცემებით პრეტენდენტი არ შეესაბამება სატენდერო მოთხოვნებს და
ვერ შეძლებს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოს ჯეროვან შესრულებას, მისცეს მას
დისკვალიფიკაცია არასათანადო ტექნიკური მონაცემების გამო.

3.

სატენდერო წინადადების დაზუსტების წესი
3.1. პრეტენდენტის წინადადების იდენტიფიცირება
პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება არის იმ დოკუმენტების / ინფორმაციის ერთობლიობა, რომელსაც
პრეტენდენტი წარმოადგენს ტენდერში, სწორედ იმ თემატიკით და მოცულობით, როგორც წარმოადგინა იგი
პრეტენდენტმა.
3.2. წინადადების დაზუსტების საჭიროების შემთხვევა
თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში გამოვლინდება ისეთი შინაარსობრივი ბუნდოვანება,
ორაზროვნება, დაუკონკრეტებლობა და მისთანანი, რომელიც შეუძლებელს ხდის დოკუმენტის შეფასებას,
შემსყიდველი მოსთხოვს პრეტენდენტს ინფორმაციის დაზუსტებას ზემოხსენებული ბუნდოვანების გარკვევის
მიზნით.
3.3. დაზუსტების მეშვეობით განახლებული სატენდერო წინადადების წარმოდგენის აკრძალვა
ისეთ შემთხვევაში, როცა პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია რაიმე შინაარსობრივ ბუნდოვანებას კი არ
ატარებს, არამედ საერთოდ არ შეიცავს იმ დოკუმენტებს, რასაც სატენდერო დოკუმენტაცია ითხოვდა,
პრეტენდენტისათვის იმის საშუალების მიცემა, რომ მან წარმოადგინოს დოკუმენტები სატენდერო მოთხოვნების
ისეთ საკითხებზე, რომელზეც მას საერთოდ არ ჰქონია დოკუმენტაცია წარმოდგენილი, შესაძლოა იწვევდეს მის

მიერ თავდაპირველად წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის პაკეტის არსებით ცვლილებას. შესაბამისად,
ეს იქნება არა მანამდე წარმოდგენილი წინადადების დაზუსტება, არამედ რეალურად, ახალი წინადადების
წარმოდგენის შესაძლებლობის მიცემა პრეტენდენტისთვის, რაც ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას და
სატენდერო დოკუმენტაციას.

3.4. დაზუსტების პროცედურის გამოყენების შემთხვევები
დაზუსტების პროცედურა თავისი არსით გულისხმობს არა სატენდერო წინადადების ტექნიკური
დოკუმენტაციის თემატური ან/და რაოდენობრივი შემადგენლობის ცვლილების შესაძლებლობას, არამედ მისი
შინაარსობრივი მახასიათებლების დაზუსტების შესაძლებლობას მისი ისეთი ბუნდოვანების გამო, რომელიც
შეუძლებელს ხდის იმის ობიექტურად შეფასებას, შინაარსობრივად შეესაბამება თუ არა წინადადება სატენდერო
მოთხოვნებს იმ საკითხში, რა საკითხზეც ბუნდოვანი დოკუმენტია წარმოდგენილი.
შესაბამისად, სატენდერო წინადადების დაზუსტება შემსყიდველის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ ინფორმაცია/დოკუმენტები სრულად არის წარმოდგენილი სატენდერო მოთხოვნების
თითოეულ პუნქტზე, მაგრამ მასში შინაარსობრივად არის რაიმე ბუნდოვანი და ამ წარმოდგენილი ინფორმაციის
/ დოკუმენტის შესაფასებლად საჭიროა ამ ბუნდოვანების გარკვევა, დაზუსტება.
ამგვარი დაზუსტება, მათ შორის, შესაძლებელია საჭიროებდეს ახალი დოკუმენტების წარმოდგენასაც და მოხდეს
კიდეც ამ გზითაც, მაგრამ ეს უნდა გულისხმობდეს უკვე წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის
დაზუსტებას, ემსახურებოდეს უკვე წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის შინაარსში არსებული
ბუნდოვანების გარკვევის მიზანს.

4.

საკვალიფიკაციო დოკუმენტების შეფასება შემსყიდველის მიერ
4.1. შემსყიდველს პირდაპირ შეუძლია დისკვალიფიკაცია მისცეს პრეტენდენტს, თუ პრეტენდენტი ან მასში 50%ზე მეტი წილის მქონე პარტნიორი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში ანდა მიმდინარეობს პირის
რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, ანდა მიმდინარეობს პირის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.
4.2. თუ პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემებში რეგისტრირებულია ყადაღა, საგადასახადო გირავნობა ან
რაიმე სახის სხვა სამართლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დასაბუთება, რომ ეს
გარემოება მას არ შეუშლის ხელს ამ ტენდერით განსაზღვრული სამუშაოების წარმოებაზე ფინანსების
წარმართვაში ანდა მის სატენდერო წინადადებაში მითითებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის
გამოყენებაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, პრეტენდენტს მისცეს
დისკვალიფიკაცია.
4.3. წინა პუნქტში მითითებული დასაბუთება შესაძლოა გულისხმობდეს გაანგარიშებებს, ანალოგიურ
პირობებში სხვა მსგავსი მოცულობის პროექტების განხორციელების შესახებ ინფორმაციას,
პრეტენდენტისადმი მოთხოვნის მქონე მესამე პირთა ლოიალურობის / თანხმობის შესახებ ინფორმაციას და
სხვ.

