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მარნეულის მუნიციპალიტეტის სადახლო–ცოფი–ახკერპი სომხეთის საზღვრის საავტომობილო გზის
პირველი 2,24 კმ სარეაბილიტაციო სამუშაოების saproeqto-saxarjTaRricxvo
დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა.

საკონკურსო განცხადება

2012 წელი

საკონკურსო განცხადება
1.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს საპროექტო–
სახარჟთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით
მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს .

2.

და

იწვევს

კონკურსში

შესყიდვის ობიექტია: მარნეულის მუნიციპალიტეტის სადახლო–ცოფი–ახკერპი სომხეთის
საზღვრის

საავტომობილო

გზის

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო

პირველი

2,24

დოკუმენტაციის

კმ

სარეაბილიტაციო

შედგენა

მოქმედი

სამუშაოების

კანონმდებლობით

დადგენილი წესის შესაბამისად – 3 (სამი) ეზემპლარად.
3. დაფინანსების წყარო: 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს : 8 000 (რვა ათასი) ლარს.
4.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: მიმდინარე წელს, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5

დღის განმავლობაში.

5. კონკურსში მონაწილეობის საფასური
5.1. კონკურსში მონაწილე პირი, საკონკურსო წინადადების წარდგენისათვის იხდის საფასურს
კანონის 191 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი (50 (ორმოცდაათი)ლარის) ოდენობით.
საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ
ვებგვერდზე (www. Procurement.gov.ge).
5.2. საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:
ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის
თარიღი;
ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
დ)

საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნების

შედეგად განცხადებისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.
კონკურსანტის მიერ ამ მუხლის 5.2. პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების
დარღვევით გაცემული დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევში, წარმოდგენილი საკონკურსო
წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ
შესაბამის დოკუმენტს , არ განიხილება.
6. კონკურსი ჩატარდება 2012 წლის 29 ივნისს 12 საათზე.

დაინტერესებულმა პირებმა განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ, საკონკურსო
წინადადება და საკვალიფიკაციო მონაცემები ქართულ ენაზე, ერთ ეგზემპლარად დალუქული
პაკეტით უნდა წარმოადგინონ 2012 წლის 29 ივნისს 12 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ.
მარნეული, რუსთაველის #73, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების,
ინფორმაციის

და

საგარეო

ურთიერთობების

სამსახურის

მოქალაქეთა

მომსახურების

განყოფილებაში. (პირველი სართული), განცხადებას თან უნდა ახლდეს წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის ნუსხა ხელმოწერილი განმცხადებლის მიერ.

საკონკურსო

წინადადების

გათვალისწინებული

ფასში

სრულად

უნდა

საპროექტო–სახრჯთაღრიცხვო

იყოს

მოცემული

დოკუმენტაციის

კონკურსით

მომზადებასთან

დაკავშირებული ყველა ხარჯები, დღგ–სა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
გადასახადები.
საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა განისაზღვრება საკონკურსო წინადადების
წარმოდგენის დღიდან 30 დღის განმავლობაში.

7. საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს შემდეგ ცნობებს:
იურიდიული პირისათვის :
ა)

ამონაწერი

მეწარმეთა

და

არასამეწარმეო

(არაკომერციული)

იურიდიულ

პირთა

რეესტრიდან.
ფიზიკური პირისათვის :
ა) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
ბ) გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი;
როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიული პირებისათვის:
ა) სატენდერო წინადადების ხელის მომწერისთვის გაცემული მინდობილობა (დაურთეთ
საჭიროებისამებრ).
ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები,
წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად. არარეზიდენტმა
ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ თვიანთი ქვეყნის შესაბამისი
უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი
დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი
ქართულ ენაზე. აღნიშნული მონაცემები შესაბამისი უწყებებიდან მიღებული უნდა იქნას
საკონკურსო განცხადების გამოქვეყნების დღიდან.

8. კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:
1. ინფორმაცია მიწოდების ვადის შესახებ;
2. რეკვიზიტები.
3. წინასაპროექტო გეგმა შესასრულებელი სამუშაოების მოცულებების გათვალისწინებით.
9. საკონკურსო წინადადება ხელმოწერილი უნდა იქნას კონკურსის მონაწილის მიერ ,
ხელმოუწერელი წინადადება არ განიხილება.
10. კონკურსი ტარდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის #3 ბრძანების
საფუძველზე.
დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ საკონკურსო კომისიის
აპარატის წევრებისგან , საკონტაქტო პირები: ზანდა კვანჭიანი. zkvanchiani@yahoo.com.
357 22 52 15

ტელ: 0

საკონკურსო წინადადება

თარიღი:

––––––––––––––– წ.

(კოკნკურსის ჩატარების თარიღი)

ვის:
მარნეულის მუნიციპალიტეტი თვითმმართველობას
(შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)

ვისგან:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(კონკურსანტის დასახელება)

გავეცანით რა საკონკურსო დოკუმენტაციას, თანახმა ვართ საკონკურსო დოკუმენტაციის
შესაბამისად განვახორციელოთ

––––––––––––––––––––––––––––და
(შესყიდვის ობიექტის აღწერა)

გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად : –––––––––––––––– ლარი.
ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში ვიღებთ ვალდებულებას
დავიწყოთ ––––––––––––––––– გაწევა ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და
(მომსახურება)

დავასრულოთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების (,,შემდგომ ხელშეკრულება)
ძალაში შესვლიდან –––––––––––––––– დღის განმავლობაში.
(დღე, თვე,წელი)

წინამდებარე საკონკურსო წინადადება ძალაშია

––––––– დღის განმავლობაში დაწყებული

შემდეგი თარიღიდან: –––––––––––––.
ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილი ვართ ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონსა, ,,სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესხებ’’ დებულებას და სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის #3 ბრძანებას და კონკურსის
მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.

