
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCAG) 

საგრანტო პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში მიმდინარე პროექტისთვის „პროფესიული განათლება 

ეკონომიკის განვითარებისთვის“ დაგეგმილი აქვს  სამედიცინო ნარჩენების გატანასთან და უტილიზაციასთან 

დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა. 

 

მოკლე აღწერა და ძირითადი პირობები: 

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს: სამედიცინო ნარჩენების გატანის/უტილიზაცის მომსახურება. გასაწევი 

მომსახურების ზუსტი სპეციფიკა შეგიძლიათ იხილოთ დანართ #2-ში. 

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს დოკუმენტი, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული, ზემოაღნიშნული 

მომსახურების განხორციელების უფლებაზე. მომსახურების უნდა შეესაბამებოდეს სამედიცინო 

სტანდარტების და კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობებს. 

ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურების შესაბამისად, იმისდა მიხედვით თუ რა 

რაოდენობის კონტეინერების გატანა მოხდება ერთი თვის განმავლობაში, (გატანილი კონტეინერების 

ჯერადობის მიხედვით) მიღება- ჩაბარების აქტის შედგენიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში ანგარიშ-

ფაქტურის ან სასაქონლო ზედდებულის საფუძველზე.  

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეტაპობრივად, აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში იმ 

დროისათვის არსებული ეროვნული ბანკის ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად. 

მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის მისამართზე: ქ.თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის ხეივანი #240 (საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკა) 

მომსახურების მიწოდების პერიოდია 2017 წლის  1 სექტემბრიდან 2018 წლის 30 მაისამდე (9 თვე). 

შესასყიდი მომსახურების საორიენტაციო  ღირებულება შეადგენს 750 აშშ დოლარს (დღგ-ს გარეშე). 

წარმოდგენილი წინადადება უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით. სავალდებულოა დღგ-ს თანხა, შემოთავაზებაში 

(დანართი #2), გამოყოფილი იყოს ცალკე. 

დაინტერესებულმა პირებმა  შემოთავაზება უნდა გააკეთონ ელექტრონული სახით (PDF ფორმატში, 

დასკანირებული) შემდეგ ელ.ფოსტაზე: procurement@agruni.edu.ge (გთხოვთ, მეილის სათაურში მიუთითოთ: 

Medical Waste) 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია  ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს პრეტენდენტის 

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. წინადადებების წარმოდგენის ვადად განსაზღვრულია 2016 

წლის 5  დეკემბერი (18:00 საათამდე). 

 

გამარჯვებულის გამოვლენის მეთოდი: 

 სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირობებში, წარმოდგენილი წინადადებები 

შეფასდება შემოთავაზებული  ფასის მიხედვით. 

 

პრეტენდეტის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: 

1. რეკვიზიტები - დანართი #1-ის შესაბამისად. 

2. შემოთავაზებული მომსახურების  ფასი  - დანართი #2-ის შესაბამისად. შემოთავაზებული წინადადება 

უნდა იყოს აშშ დოლარში, დღგ-ს გათვალისწინეთ. ღგს- თანხა უნდა იყოს გამოყოფილი ცალკე.  

3. ლიცენზია/ნებართვა სახელმწიფო უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული აღნიშნული საქმიანობის 

განხორციელების უფლების შესახებ. 

mailto:procurement@agruni.edu.ge


 

დანართი #1 

 

პრეტენდენტის რეკვიზიტები: 

 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  

ბანკის კოდი:  

ანგარიშსწორების ანგარიში: 

 

 



# დასახელება მომსახურების მახასიათებლები

9 თვეში გასატანი 

კონტეინერების 

სავარაუდო რაოდენობა

ერთ თვეში 

გასატანი 

კონტეინერების 

სავარაუდო 

რაოდენობა

ერთი ერთეული 

კონტეინერის 

ერთჯერადად გატანის 

ღირებულება (აშშ 

დოლარი)

ერთ თვის 

ღირებულება (აშშ 

დოლარი)

9 თვის 

ღირებულება 

(აშშ დოლარი)

1
სამედიცინო ნარჩენების

უტილიზაცია/გატანა 20-25

ლიტრიანი კონტეინერით

27 3

2
სამედიცინო ნარჩენების

უტილიზაცია/გატანა 10-15 

ლიტრიანი კონტეინერით
54 6

3
სამედიცინო ნარჩენების

უტილიზაცია/გატანა 50-60

ლიტრიანი კონტეინერით
9 1

დანართი #2

"ბ" "გ" და "დ" კლასის სამედიცინო ნარჩენების გატანა/უტილიზაციის მომსახურება

სპეციალური კონტეინერებით "ბ", "გ" და "დ" კლასის

სამედიცინო ნარჩენების გატანა/უტილიზაცია. 

კონტეინერები უნდა იყოს საშიში

სამედიცინო ნარჩენების კატეგორიის

შესაბამისი შეფერილობის, ყვითელი

ან წითელი. კონტეინერზე

დატანილი უნდა იყოს შესაბამისი

ლოგო და წარწერა, რომელიც

აღნიშნავს ზემოხსენებულ

სპეციფიკაციას. კონტეინერს უნდა

ჰქონდეს მჭიდროდ მორგებული

თავსახური და სახელური. კონტეინერში ჩაფენილი 

უნდა იყოს

საშიში სამედიცინო ნარჩენებისთვის

განკუთვნილი ერთჯერადი პარკი.

ჯამი

მათ შორის დღგ


