გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1. გარდაბნის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო
შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შესყიდვის ობიექტია: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის q. gardabanis Tbilwyaros dasaxlebis
wylis gamwmendi koleqtoris gawmendiTi samuSaoebis saWiro საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის დამზადება.
საპროექტო

მომსახურების

შესყიდვის

სავარაუდო

ღირებულება

შეადგენს

1185

(erTiaTasasoTxmocdaxuTi) ლარს. ყველა გადასახადის გათვალისწინებით
კონკურსში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა პროექტი უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების
გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა (კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი უნდა
იქნას: ganmartebiTi baraTi, fotomasala (arsebuli situaciis), saproeqto dokumentacia
(4 egzempliari da el. versia), moculobaTa uwyisi , saxarjTaRricxvo dokumentacia.
2. კონკურსში მონაწილეობის საფასური:
2.1 საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს ,,სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ’’ საქართველოს კანონის 19 1 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ოდენობით (50 ლარი).
საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge)
2.2 საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:
ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საინდიფიკაციო კოდი (226573204);
გ) კონკურსანტის დასახელება და საინდიფიკაციო კოდი;
დ)

საკონკურსო

განაცხადის

სააგენტოს

ოფიციალურ

ვებ-გვერდზე

გამოქვეყნების

შედეგად

განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.
დარღვევით გაცემული დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში პირის საკონკურსო წინადადება
ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
3. კონკურსი ჩატარდება 2012 წლის 20 აპრილს 14:00 საათზე.
დაინტერესებულმა პირებმა განცხადება

კონკურსში

მონაწილეობის

შესახებ

და

საკონკურსო

წინადადება ქართულ ენაზე, დალუქული პაკეტით უნდა წარმოადგინონ 2012 წლის 20 აპრილს 14:00
საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. გარდაბანი დ. აღმაშენებლის #73 პირველი სართული (გამგეობის
კანცელარია).
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4. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა უნდა იყოს საკონკურსო წინადადების წარდგენის
დღიდან არანაკლებ 30 კალენდარული დღე.
5. კონკურსანტის მიერ წარმოსადგენი საკვლიფიკაციო დუკუმენტები:
იურიდიული პირებისათვის:
ა) ამონაწერი სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირების რეესტრიდან
ფიზიკური პირებისათვის (i.m):
ა) ამონაწერი სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირების რეესტრიდან
6. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება, მათ შორის საკონკურსო წინადადების
წარმოდგენისთვის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის გარეშე წარმოდგენილი
საკონკურსო წინადადება გატარდება რეგისტრაციაში და გაუხსნელად დაუბრუნდება კონკურსანტს.
7. საკონკურსო წინადადება ხელმოწერილი უნდა კონკურსანტის მიერ, ხელმოუწერელი საკონკურსო
წინადადება არ განიხილება. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და
ინფორმაციაწარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისად
უფლებამოსილი პირის მიერ.
შენიშვნა: დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა
დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი აღნიშნულ შემთხვევაში უპირატესობა
მიენიჭება ქართულ თარგმანს.
8. კონკურსანტის საკონკურსო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებს:
8.1. საკონკურსო წინადადება(დანართ #1 შესაბამისად);
8.2. ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ;
8.3. ბოლო ორი წლის განმ,ავლობაში gamocdileba analogiuri samuSaoebis Catarebis kuTxiT
gamoxatuli
(dadasturebuli
Sesabamisi
miReba-Cabarebisa
an
angariSfaqturis
(sasaqonlo zednadebi) saSualebiT (aslebi));
8.4. კონკურსანტის რეკვიზიტები;
9. კონკურსი ტარდება ,, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ’’ საქართველოს კანონისა და ,,კონკურსის
მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების
თაობაზე’’ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის #3
ბრძანებით დამტკიცებული საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის
საფუძველზე.
10. დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ საკონკურსო აპარატში,
საკონტაქტო პირი: ნიკოლოზ დუჩიძე;
მისამართი: ქ.გარადაბანი დ.აღმაშენებლის #127 ტელეფონი: 577 955 479.
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ტექნიკური დავალება
დასაპროექტებელი სამუშაოს აღწერა
1.wylis gamwmendi koleqtoris gawmendiTi sareabilitacio samuSaoebi.

შენიშვნა: გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას
უნდა გაითვალისწინოს შემსყიდველის მითითებები და არქიტექტურული დეტალები. ასევე
გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია აწარმოოს საავტორო ზედამხედველობა სამუშაოების
მიმდინარეობაზე და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს შესაბამისი კორექტივები დამზადებულ
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში (შემსყიდვბელის მხრიდან უფლებამოსილ პირთან
შეთანხმებით).
საკონკურსო წინადადების წარმოდგენით კონკურსანტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას
საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნაზე.
სამუშაოს ღირებულება (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
აღემატებოდეს 50000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს.

დოკუმენტაციანად)

არ

უნდა

პირველ რიგში უპირატესობა მიენიჭება წარმოდგენილ ფასს. რამოდენიმე კონკურსანტის არსებობის
შემთხვევაში თუ შემოთავაზებული ფასი იქნება ერთიდაიგივე, საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩევის
მეორე კრიტერიუმი იქნება შესრულებული საპროექტო-სამუშაოების გამოცდილება ბოლო 2 (ორი)
წლის განმავლობაში (გამოცდილება ლარებში) და მესამე კრიტერიუმი საპროექტო-სამუშაოების
შესრულების ვადები (რა ვადებში იქნება წარმოდგენილი სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია).

დანართი #1

sakonkurso winadadeba
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TariRi:

____________

vis:

_____________________________________________________________
(Semsyidveli organizaciis dasaxeleba)

visgan:

_____________________________________________________________
(pretendentis dasaxeleba da misamarTi)

gavecaniT ra sakonkurso dokumentacias, Tanaxma varT sakonkurso dokumentaciis
Sesabamisad ganvaxorcieloT ______________________________

_____________________________________________________________
(Sesyidvis obieqtis aRwera)

Sesruleba da gTavazobT zemoaRniSnulis Sesrulebas Semdeg fasad:
___________ (cifrebiT)
Cveni sakonkurso winadadebis gamarjvebis SemTxvevaSi, viRebT valdebulebas
daviwyoT samuSaos Sesruleba _____________ dRis ganmavlobaSi da davasruloT
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis (Semdgom `xelSekruleba~) ZalaSi
Sesvlidan _______________ dReSi (sakonkurso dokumentaciis moTxovnebis

Sesabamisad
aq SeiZleba Caiweros samuSaos Sesrulebis vadebi an dawyeba-dasrulebis
konkretuli
TariRi).
winamdebare sakonkurso winadadebis moqmedebis vadaa sakonkurso winadadebis warmodgenis
dRidan ______ dRe

amiT vadasturebT, rom gacnobilni varT `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~
saqarTvelos kanonsa da `konkursis meSveobiT saproeqto momsaxurebis saxelmwifo
Sesyidvebis pirobebisa da wesis damtkicebis Taobaze~ saxelmwifo Sesyidvebis
saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 10 Tebervlis #3 brZanebas da konkursis
msvlelobis dros vimoqmedebT dadgenili normebis farglebSi.
sakonkurso winadadebas Tan axlavs Semdegi danarTebi (gverdebis raodenobis
miTiTebiT):*
1.
2.
3.
.
.
.

______________________
_________________________________________
(xelmowera) (Tanamdeboba)

_____________________________________________________________
_________
(pretendentis dasaxeleba)

* sakonkurso dokumentaciaSi moTxovnili sxva informacia, masalebi, cnobebi.).

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
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xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da
tenderSi gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi

daixvewos

ერთი მხრივ gardabnis municipaliteti (mis: qalaqi gardabani, d. aRmaSeneblis #73)
წარმოდგენილი მისი გამგებლის ზვიად ეპიტაშვილის სახით (შემდგომში ,,შემსყიდველი“)
და მეორეს მხრივ, S.-------------------------------------------------------- (mis: ------------------------------------------)
წარმოდგენილი მისი დირექტორის --------------------------------- სახით (შემდგომში ,,მიმწოდებელი“).
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება
1.1 ,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების

შესახებ“

(შემდგომში - ,,ხელშეკრულება“)

-

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც
ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2 ,,ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემყიდველმა
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისთვის.
1.3 ,,დღე“. ,,კვირა“, ,,თვე“-კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4 ,,შემსყიდველი“- ორგანიზაცია, რომელიც ახორცილებეს შესყიდვას.
1.5 ,,მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6 ,,მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
1.7 ,,ტექნიკური დავალება“ - სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც
დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი

2.1

ხელშეკრულებით

2. ხელშეკრულების საგანი
გათვალისწინებული მომსახურების

აღწერა

მოცემულია

ტექნიკურ

დავალებაში.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ------------------- (---------------------------------) ლარს.
3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
valdebulebis SesrulebasTan დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
4. ანგარიშსწორების ფორმები და ვადები
4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ
ვალუტაში.
4.2 ანგარიშსწორება
valdebulebis

განხორცილედება

დამადასტურებელი

ხელშეკრულებით

dokumentaciis

გათვალისწინებული

warmodgenisa

da

Sesrulebuli

შესაბამისი

მიღება-

ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

5.1

5. მიღება-ჩაბარების წესი
momsaxureba დასრულებულად ჩაითვლება მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის დღიდან.
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5.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილი
(samsaxuris ufrosi an uflebamosili piri) gardabnis municipalitetis

piri
მიერ

განსაზღვრულ იქნება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის.
6. momsaxurebis dasrulebis ვადა
xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Sesrulebis saboloo vadaa ---------------------------.

6.1

7. mxareTa valdebulebebi
7.1

,,Semsyidveli” valdebulia:
a)

xelSekrulebis sagniT gaTvaliswinebuli valdebulebis SesrulebisTvis
gadauxados ,,mimwodebels” Sesrulebuli valdebulebis Rirebuleba.

b)

kontroli gauwios xelSekrulebis sagnis Sesrulebas.

7.2

,,mimwodebeli” valdebulia:
a)

saTanado
normebis
dacviT
gaTvaliswinebuli valdebuleba.

Seasrulos

xelSekrulebis

b)

Tavisdroulad
da
werilobiT
acnobos
“Semsyidvels”
Sesrulebisas mosalodneli Seferxebebis Sesaxeb.

sagniT

valdebulebis

8. inspeqtirebis pirobebi
8.1 xelSekrulebis sagniT gaTvaliswinebul valdebulebas inspeqtirebas uwevs gardabnis
municipalitetis გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის სამსახური.
8.2 arajerovnad Sesrulebul valdebulebas inspeqtirebis jgufi afiqsirebs oqmiT.
aRniSnulis gamosworeba xdeba ,,mimwodebeli”-s mier sakuTari xarjebiT
9. პირგასამტეხლო ხელშერულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
9.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში,
მხარეს
დაეკისრება პირგადამტეხლო ყოველ ვადაგადავილებულ დღეზე xelSekrulebis
Rirebulebis 0,1% -ის ოდენობით.
9.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგადამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 1 (ერთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას
შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის
გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
9.3 პირგადამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს

მხარეს

ძირითადი

ვალდებულებების

შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
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10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ
წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები
შემსყიდველისათვის,

გარდა

საქართველოს

სამოქალაქო

კოდექსის

398-ე

მუხლით

გათვალისიწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილო წესით.
10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების
დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია
ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეურულებლობის
შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ.
10.5 მხარე ვალდებულია 10.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის
შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.
10.6 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე.
11. დაუძლეველი ძალა
11.1
xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da xelSekrulebis
Sesrulebis garantiis daubruneblobas, Tu xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba an
misi valdebulebebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli garemoebis Sedegi.
11.2 am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi
kontrolisagan
damoukidebel
garemoebebs,
romlebic
ar
arian
dakavSirebuli
Semsyidvelisa da/an mimwodeblis Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia
winaswar gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnes omiT an
stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT,
sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
11.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma mxarem,
romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv
unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi
gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore
mxarisagan werilobiT pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da
SesaZleblobisda
mixedviT
agrZelebs
xelSekrulebiT
nakisri
valdebulebebis
Sesrulebas da cdilobs gamonaxos valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli
xerxebi, romlebic damoukidebeli iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
12.1
ხელშეკრულების
მოქმედების
პერიოდში
წამოჭრილი
ყველა
დავა
გადაიჭრება
ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად
მხარეები
უფლებამოსილნი
არიან
მიმართონ
სასამართლოს
საქართველოს
მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.
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13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს
2012 წლის ------------------------------------ ჩათვლით.
rekvizitebi:

,,Semsyidveli”

,,mimwodebeli”

gardabnis municipalitetis gamgeoba
mis: qalaqi gardabani, d. aRmaSeneblis #73
saidentifikacio kodi: # 226573204
s.s. ,,liberTi banki”-s
b.k. # LBRTGE22
angariSsworebis angariSi: #
GE59LB0120137100012000

gardabnis municipalitetis gamgebeli

zviad epitaSvili
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