
Invitation to tender 

Purchaser: 

“K. Eristavi national center of experimental and clinical surgery” (ID: 202051689; add: 0159, K. 

Chachava str.N5, Tbilisi, Georgia)  

 

Lot N1:          “K. Eristavi national center of experimental and clinical surgery” jsc is announcing tender 

on purchase of linear accelator of radiotherapy. pretendents must submit linear 

accelator which is similar to the Elekta Versa HD or Varian Truebeam class. Proposals 

should meet to the specifications formed as Annex 1.1. 

Lot N2:      “K. Eristavi national center of experimental and clinical surgery” jsc is announcing tender 

on purchase of technical specification treatment planning and oncology information 

systems. Proposals should meet to the specifications formed as Annex 1.2. 

Lot N3:      “K. Eristavi national center of experimental and clinical surgery” jsc is announcing tender 

on purchase of training courses as it is formed in Annex 1.3. 

Lot N4:       “K. Eristavi national center of experimental and clinical surgery” jsc is announcing tender 

on purchase of thomotherapy unit. Proposals should meet to the specifications formed 

as Annex 1.4. 

 

 

 Delivery of goods and service must be carried out in accordance to the laws of Georgia and with full compliance 

with the standards of international requirements. 

 It is permitted to submit a single bid of two or more interrelated or independent person. 

 Candidates should indicate the following in their proposal (It is desirable to submit a printed form): 

 

-A detailed description of the goods to be delivered, and the scope of work (including product name, manufacturer, 

origin, social status, technical characteristics, relevant quality certificates, etc.); 

- The cost of goods and works to be delivered; 

- The total value of the works and goods to be delivered (price shall be include VAT); 

- price of works and the goods to be supplied and payment terms; 

- Delivery period for supply of goods and service. 

-- Warranty Terms (minimum 1 year). In addition, the applicant must indicate the annual cost of the warranty after 

the expiry of warranty service in case of a buyer purchases a warranty claim. 

 

 Candidates should submit the following documents: 
- Company details: full name, address and telephone numbers, a copy of the identity card of the person responsible; 



- Extract Entrepreneurs (commercial) Legal Entities about the registration of the company and bank account 

details; 

- Certificate from the National Agency of Public Registry, that confirms that there is no ongoing procedures of legal 

reorganization or liquidation. 

- the list of similar provisions In the last three years,, and two recommendations of competent persons; 

- completed affidavit (Annex №1.5.); 
 

 

 Tender winner, 5 days prior to signing contract (in addition, terms of the contract, should change, due to 
cancellation or enhancement of trade and negotiation on the basis of the results) will be informed about tender 
results, after that calendar day winner is obliged to submit the following documents: 

- Certificate from the National Agency of Public Registry, that the entity is not registered in the public legal 

restrictions. 

- A notice from the court that there is no case of insolvency proceedings against winner. 

- The tax payer registration code and Status - "VAT" paying or "benefits paying”. 

- A certificate from the tax debt; 

 

 In accordance to the purchaser's request, the selected candidates will also be required to submit additional 

documents to other commitments, which will be informed and assigned the relevant period. The deadline for the 

submission of documents may be grounds for rejecting a tender offer. 

 

 The tender commission's proposals and tender documentation in accordance with the priority of evaluation criteria 

are as follows: 

- quality 

- price 

- turms of payment and deadline 

- delivery period og goods and service 

 

candidates should submit requested documentation enclosed with the tender offer, in triplicate (one original and 

two copies) copy and should submit in a sealed envelope, the pages must be numbered and certified by the 

authorized representative of the company. documentations are not subjects to return to bidder. 

 

Bids, must be submitted until 12 th December 2014 at 14:00 pm, at the following address: 0159, K. Chachava st. N5. 

Tbilisi, Georgia. 

 

The tender commission will be held on December 12th, 2014 at 16:00 pm, at the following address: 0159, K. 

Chachava st. N5. Tbilisi, Georgia. 

 

For more information related to the tender, if necessary, on-site inspection, is available at the following 

address: Str. Tbilisi, j. Chachava st. N5, Contact Person - David Bichiashvili, Tel: 593991007, e-mail 

address. Mail: david.bichiashvili@aversi.ge. Or irkli Kharshiladze, Tel: 577327708, e-mail address. Mail: 

Irakli.kharshiladze@aversi.ge 

 

 

 



Annex N1.1. 

SELECTION OF A CONTRACTOR FOR THE SUPPLY OF HIGHLY SPECIALIZED DIAGNOSTIC AND 

TREATMENT EQUIPMENT FOR COMPLEX ONCOLOGY CENTER  

 

Description of the object of procurement technical 

data, characteristics of supply 

QTY 

Tendered 

equipment with 

technical 

parameters and 

characteristics of 

supply 

Pages of 

technical 

documentation 

and information 

 Multimodal linear accelerator for photon and 

electron therapy 
4 sets 

First time 2 sets and 

after 2 set 

 

Minimal technical features and characteristics 
 

  

● Digitally controlled, with minimum 2 or 3 photon 
energies for flat beams, minimum 1 beam with very high 
dose rate (>1200 MU/min) and a minimum of 5 electron 
energies; 
● With multileaf collimator for  conformal radio-
therapy / CRT /, intensity modulated radiotherapy / IMRT / 
and photon volumetric modulated arc therapy (VMAT) 
supporting stereotactic radiosurgery  
● Multimodality imaging system for very fast Image 
Guided Radiation Therapy (IGRT) supporting MV and kV 
imaging 
● Source - isocenter distance 100 cm; 
● Range of rotation   +/- 185о with precision of 
positioning min. 0,5о; 
● Digital display for the position of the gantry in the 
control and treatment areas; 
●  Patient table made of fiber carbon, portal imaging 
device /EPID/ in MV and kV mode. 
 

Minimal general technical parameters and characteristics  

 

Digitally controlled linear accelerator with nominal 

energies of Bremsstrahlung beams: 6MV and 15 MV 

optionally also 10 MV) and five high-energy electron 

beams between – 6 - 15 MeV.  

 

 

  



 

1 General requirements, other performance and safety 

parameter of the linear accelerator that are not specified in 

this tender specification shall fulfil the requirements of the 

international standards: 

- IEC 60976: 1989 incl. Amd 1:2000 Medical Electron 
Accelerators – Functional Performance 
Characteristics 

- IEC 60977: 1989 incl. Amd 1:2000 Medical Electron 
Accelerators – Guidelines for functional performance 
characteristics 

- IEC 61217 (2008) Radiotherapy equipment – 
Coordinates, movements and scales 

- IEC 60601-2-1 (1998) + A1:2002 Medical electrical 
equipment – Part 2-1: Particular requirements for the 
safety of electron accelerators in the range of 1 MeV 
to 50 MeV. 

IEC 60601-2-1 (2009) Edition 3 - Part 2-1: Particular 

requirements for the safety of electron accelerators in the 

range of 1 MeV to 50 MeV.. 

2. The manufacturer of Multimodal Linear accelerator 

must have ISO 9001 and/or ISO 13485 certificates and for 

offered equipment CE certificate (EU legislation) and FDA 

(USA legislation) approval must be presented. 

3. Tender candidates have to present the following 

specifications related to offered technology: 

 - Requirements of the corresponding offered technology 

for necessary optimal dimensions for the processing room. 

 - Information for the corresponding offered technology 

weight of components of the apparatus. 

 - Requirements of the corresponding offered technology 

for operating conditions, temperature and humidity 

ranges. 

 - Requirements of the corresponding offered technology 

for the necessary power supply – power, voltage, etc. 

 - Requirements of the corresponding offered technology 

for hospital cooling water. 

 - Requirements of the corresponding offered technology 

for ventilation capacity and purity of air. 

 



Minimal technical requirements for Multimodal Linear 

accelerator (MMLA). 

RADIATION TREATMENT BEAMS 

Photon Beams (Conventional flattened beams) 

 

• Three photon beam energies: 

 6MV,  

 10 MV, Optional 

 15 MV, Optional 

• Photon Beam Dose rate  up to 600 MU/min 

• Photon field sizes continuously variable from 

0.5 cm x 0.5 cm to 40 cm x 40 cm in the plane 

containing the isocenter.  

• Maximum square field size ≧ 35 cm x 35 cm 

• Photon beams should fulfil the recommendation 

of the international standards IEC 976/977 

regarding radiation field uniformity and 

stability 

 

Photon Beams (high dose rate unflatten beams for Stereotactic 

applications) 

• Two photon beam energies: 

 6MV,  

 10MV, Optional 

• Photon Beam Dose rate: 

 6MV, ≧ 1400 MU/min  

 10MV, ≧ 2200 MU/min 

 

1.1.5. Uniformity of radiation field at 10cm x10cm or 

larger, measured at depth 10cm in water should be 3 %.  

1.1.6. Symmetry of radiation field at 10cm x 10cm or 

larger, measured at depth 10cm in water should be 

according to 2 %  

1.1.7.  Penumbra of photon radiation field for 10cm x 

10cm, measured at depth 10см in water should be < 10 

mm 

1.1.8. Maximum dose rate of dose in the isocenter at low 

photon energy at least 600 cGy/min. 

1.1.9. Maximum dose rate of dose in the isocenter at high 

photon energy at least 600 cGy/min. 

1.1.10. MMLA should have  mode for use with minimal 

dose rate at the isocenter  ≤ 100 cGy/min to support total 

body X-ray irradiation. 



1.1.11. Linearity and repeatability of the monitor chamber 

≤ 1%.                               

1.2.  High energy electron radiation / electron energy /: 

1.2.1. Multimodal Linear accelerator MMLA with a 

minimum of 5 /five/ electron energies. 

1.2.2. Uniformity of radiation field according to IEC 

60976/60977  

1.2.3.  Symmetry of radiation field according to IEC 

60976/60977  

1.2.4. Maximum power of dose in the isocenter for each 

energy ≥600 cGy/min at 100 SSD.  

1.2.5. Linearity and repeatability of the monitor chamber ≤ 

1%.       

                                          

2. Mechanical characteristics - the gantry of Multimodal 

Linear accelerator MMLA 

2.1. Source – isocenter distance 100 cm. 

2.2. Range of rotation ± min 180° with precision of 

positioning min. 0,5°.                                    

2.3. Digital display of the position of the gantry in the 

control and processing rooms. 

2.4. Control and management of the motions of the gantry 

from the control and treatment rooms. 

2.5. The deviation of mechanical and radiation isocenters 

for gantry, collimator and treatment couch combined must 

not exceed radius of 1 mm sphere. 

 

4. Patient table of Multimodal Linear accelerator MMLA 

4.1.  Motorized movements from the remote control to the 

table 

4.2. Capability of free movement of the table top - "lateral-

longitudinal". 

4.3.  Parameter display with IEC coordinate system at the 

command console of MMLA 



4.4. Isocentric mounting. 

4.5. Precision of positioning 1mm or 1°. 

4.6. The table top should be made of fiber-carbon material. 

4.7. Vertical motion range of the table 100 cm 

4.8. Range of longitudinal positioning of counter: min. 

100cm 

4.9. Range of lateral positioning of counter: min. +/- 25 cm 

4.10. Range of isocentric rotation of table: min. +/- 90° 

4.11. Load capacity ≥ 200 kg. 

4.12. Manual lowering of table in case of emergency . 

 

Optional 6 degrees of freedom couch accessory 

Please state the price sepparatelly 

4.13 6D High Precision patient positioning system for 

SRT/SRS which  shall allow the clinical user to correct 

locally/remotely the patient position along the transversal 

axes (longitudinal, transversal and vertical) and rotations 

around Y, X and Z axes (roll, pitch and yaw) 

4.14 Accuracy of patient positioning correction not more 

than 0.5mm for translational motions and not more than 

0.3° for rotational motions 

4.15. Maximal load capacity - 200 kg. 

  

 

 

5. Portal imaging device /EPID/ of Multimodal Linear 

accelerator MMLA 

5.1. The detector of the portal imaging device should be 

based on amorphous silicon aSi. 

5.2.  The active size of the detector should be ≥ 30 cm x 30 

cm 

5.3. Image resolution ≥ 768х768 pixel. 



5.4. The portal imaging device should reconstruct 

conformal images in DICOM format .  

5.5. The portal imaging device should be capable of 

verification of IMRT - therapy. 

5.6. Workstation with software for processing of images 

and geometric assessment of positioning of the patient. 

• Image acquisition Modes - Single, Double, Multiple 

and Fluoroscopic (movie) image acquisition 

• Support of  DRR, Digital simulator images, RT 

image and RT plan objects 

• Patient auto select mode 

• Real-time imaging of IMRT segments using 

continuous imaging in single, multiple or movie-loop mode 

to support verification of dose conformance and QA of 

treatment quality. 

• Computer controlled automated image acquisition 

and comprehensive analysis functions 

• Anatomy/structure registration with reference 

images, template matching, annotations, geometrical 

measurements, image approval.  

• On-line (at the linac) and Off-line (remote) analysis 

5.7. The detector shall be mounted on the robotic OR 

MANUAL arm which can be controlled from the control 

room and/or treatment room. 

 

6. A system for verification of patient position  robotic or 

manual  with kV source and KV detector, mounted on 

automated arms, which can be extended and retracted 

from the console or within the treatment room. 

6.1. Imaging system operating in the following modes and 

having the following features: 

- Radiographic repositioning (2D/2D) with KV or MV imager 

or combination of both and consistent with the current 

positioning of the patient, verified by the imaging system. 

- 3D CT-based repositioning system providing capability of 

tomographic patient acquisition on the accelerator table 

comparing current anatomy of the patient with the CT 



planning data. 

- Fluoroscopic imaging for verification of moving targets. 

6.2. Software driven workflow for automated matching  

of the reference and acquired image with automatic 

patient table shift transfer to the table. 

6.3. Data storage of the actions performed during imaging 

for doctor’s review – images, calculated and executed 

shifts,  approvals for treatment. 

6.4. Matching and acquisition capabilities should be 

specified in details. 

6.5. The imaging system shall have at least following 

technical specification: 

- Radiographic kV range not less than 70kVp - 140 kVp 

- X-ray tube maximum mAs not less than 500 mAs 

- Flat Amorphous silicon detector with  Image area of 

minimum 40cm x 30cm and resolution, 1024 x 1024 x 16 

bits 

-  Resolution of the reconstruction 3D matrix user 

configurable from 1.0 mm voxels  (1.0 mm slice width) 

- Coincidence of imaging and treatment isocenters within 

the sphere of 1 mm radius 

- Low contrast detectability - min 1.5% 

 - Spatial resolution not less than 10 lp/cm 

 

7. Tumor motion management - verification system shall 

include gating system, equipped with the required 

accessories, software and hardware.                                    

7.1. It shall allow selectable treatment in forced breathing 

and/or free breathing, and breath hold, compensating 

intrafraction movement of patient in different operating 

modes of the linear accelerator. 

7.2. It shall impose minimum restriction on the patient, 

both in case of technique of free breathing and in case of 

technique of breath hold technique. 

7.3. The offer shall include similar equipment in the 



treatment rooms of the linear accelerator and CT simulator 

in order to ensure repeatability of breathing pattern from 

the simulation of radiation therapy to its implementation. 

7.4. It shall be connected to the linear accelerator so that it 

allows control of the beam with precision - to be specified.    

If gating system is offered, the supplier shall enclose a list 

of all CT simulators which are compatible with the gating 

system offered.  

1.7.5.  The system should be compatible (it should 

possible to use) with all delivery techniques, 3D-CRT, IMRT, 

VMAT both in standard fractionation and 

hypofractionation.  

 

8.  Requirements for additional applications and devices 

of MMLA 

8.1. Laser positioning system with two side lasers with 

cross pointers, one sagittal and one back pointer.  

8.2. Wedge filters and applicators      

8.2.2. Availability of dynamic (virtual) wedge - for mode of 

shifting of collimator jaw or automatic motorized wedge 

until reaching an effective angle of the profile of the 

radiation field of at least 15 ° to 60 ° 

8.2.3. A set of applicators for electrons - at least four 

standard sizes and at least one suitable for rotational 

therapy. 

8.2.7. Devices for attachment of electron field shaping 

blocks to the respective tubes and a device for shaping the 

necessary blocks.  

 

9. Patient Immobilisation Package for 3D-

CRT/IMRT/VMAT 

PATIENT IMMOBILISATION PACKAGE FOR 3D-

CRT/IMRT/VMAT/SRS/SRT 

       The system consists of standard disposable frames with 

perforated plastic loaded into the frames. In addition, 

various base plates are provided for patient and 

positioning fixation. 



Breast Immobilisation 

Carbon Fibre Breastboard with  an elevation system 

complete or equivalent – 3 pcs. 

Head and Neck Immobilisation 

Head and Neck immobilisation designed for routine head 

and shoulder immobilization as an add-on system or 

equivalent  – 3 pcs. 

• Baseplate for head and neck treatment in supine 

and prone position – 3 pieces 

• Patient comfort pillows - 10 pieces 

• Prone Pillows for Prone treatments - 5 pieces 

• Thermoplastics Masks IMRT Reinforced  Head only 

- 100 pieces 

• Thermoplastics Masks IMRT Reinforced Head, neck 

and shoulder - 100 pieces 

- Vacuum fixation pillows/cushions for head&neck 
treatments - 6 pcs 

Pelvis Immobilization 

Foam  Bellyboard system for patient-friendly non invasive 

positioning or equivalent – 2 pcs. 

• Baseplate for treatment in prone position – 2 

pieces 

• Small insert - 2 pieces 

• Medium insert - 2 pieces 

• Large insert – 2 pcs. 

Carbon fiber board for supine position patient fixation 

including knee wedge and feet fixation – 2 pcs. 

- Vacuum fixation pillows/cushions for thorax/pelvis, 
several sizes – 15 pcs 

- Vacuum pump 
 

Integrated indexed patient positioning, providing 

accurate, precise and reproducible patient set-up 

• Radio-translucent material, compatible with CT, 

PET/CT and ultrasound imaging for IGRT application. 



 

 

10. DOSIMETRY AND QA PACKAGE 

 

Dosimetry package should provide all needed 

measurements for confirming radiation parameters of 

Linacs (QA) and installation of  dosimetric models of 

photon and electron beams in Treatment Planning System  

 

RELATIVE DOSIMETRY  

 3D Radiation Field Scanning Water Phantom. 

Minimum scanning volume of 48cm x 48cm x 

40cm. Including the control unit, analysis 

software, dual electrometer, transporting trolley 

with motorized lifting mechanism and leveling 

frame and water reservoir with pumping 

system or equivalent – 1 pc. 

 Cylindrical ionization chambers for relative 

dosimetry measurements. Volume 0.125 cc or 

similar including brackets/adapters for 

scanning water phantom or equivalent – 2 pcs. 

 “Farmer” type ionization chamber for photon 

beam calibration. Volume 0.65 cc. Graphite 

and waterproof plastic – 1 pc each. 

 Plan parallel ionization chamber for electron 

beam measurements – 1 pc. 

 Small ionization chamber. Volume ca. 0.01cc 

including brackets/adapters for scanning water 

phantom or equivalent – 1 pc. 

 Set of stereotactic diodes for small fields 

measurements (photons, electrons, SRS beams) 

including brackets/adapters and reference diode 

for scanning water phantom or equivalent – 

total diode 4 pcs. 

 Set of triaxial cables for all the supplied 

chambers and diodes as required to connect 

with water phantom or equivalent – 2 pcs. 

 Set of build-up caps for beam measurements 

for treatment plan commissioning (if needed) 

or equivalent – 1 pc. 
 

ABSOLUTE DOSIMETRY (NOT LESS THAN)  

 High precision reference class electrometer for 

absolute dose measurements and calibration of 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the linear accelerators – 1 pc. 

 Triaxial cable on reel for connection of 

chamber – 2 pcs 

 Set of water equivalent solid plates (total 

thickness = 30cm) including dedicated plates 

with insert holes for measurements with the 

ionization chambers or equivalent – 1 pc. 

 Electrical Thermometer and digital barometer – 

1 pc. 
 

QA EQUIPMENT 

 Portal dosimetry system for patient and daily 

QA using accelerators EPID or equivalent – 2 

pcs. 

OR 

 Phantom system for Patient Plan QA for 

IMRT/VMAT with radiographic films or 

equivalent – 1 pc 

 Daily accelerator QA device for beam output 

verification, beam symmetry and homogeneity 

– multi detector system or equivalent – 1 pc. 

 3D Multi-detector array system for the Patient 

Plan QA for IMRT/VMAT treatments. 

Including analysis software and all accessories 

for measurements, positioning and transport or 

equivalent – 1 pc. 



Annex N1.2. 

TECHNICAL SPECIFICATION TREATMENT PLANNING  & ONCOLOGY INFORMATION 

SYSTEMS 

 

 

 

Description of the object of procurement technical 

data, characteristics of supply 

QTY 

Tendered 

equipment with 

technical 

parameters and 

characteristics of 

supply 

Pages of 

technical 

documentation 

and information 

System for planning of radiotherapy 
 

  

Minimal technical parameters and characteristics 
 

  

TREATMENT PLANNING SYSTEM 

● With 3 ( Optional 4 ) workstations for planning of 
radiotherapy and 4 workstation  for delineation of volumes 
– physician workstations 
●  Internal hard disk > 160 Gb; 
●  Monitor min. 22''; 
●  Color printer АЗ or plotter for  purpose of 
documenting; 
●  Capability of  mapping of structures and 
manipulation of images and for visualization of the 
planning system; 
●  DICOM licenses for the system for planning of 
radiotherapy; 
● Necessary hardware workstations and server (if 
needed) for network storage and data access functionality 
ONCOLOGY INFORMATION SYSTEM 

● 10 workstations 
● Server with backup functions 
● DICOM licenses for communication with other 
hospital devices 
 

Minimal general technical parameters and characteristics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   The manufacturer should have  ISO 9001 and/or ISO 

13485 certificates. 

2. The system should meet the requirements included in 

the relevant IEC standards.  

3.   The system should have EC certificate /Directive 

93/42/EEC on Medical Devices/. 

 

 

4.   Hardware and software requirements to the system 

for planning of radiotherapy. 

4.1.   The system should include 4 workstations for 

planning of radiotherapy and 4 workstations for 

delineation of volumes. 

4.2.   OS should be Windows. 

4.3.   Internal hard disk ≥160Gb. 

4.4.    Backup of treatment plans and the associated with 

them images on CD, DVD etc. 

4.5.   Min. resolution 1280х1024 pixels. 

4.6.   Monitor size min. 22''. 

4.7.    Peripherals - A3 color printer or plotter for the 

purpose of documenting. 

4.8.   The system should be capable of remote servicing 

and upgrades. 

5. Plans for CT-based radiotherapy with Multimodal 

Linear accelerator 

5.1.   Calculation of Electron and Photon 2D and 3D  

5.2.    Calculation of regular, irregular, asymmetric and no-

coplanar fields. 

5.3.   Calculation of block protections. 

5.4.    Algorithms for calculation of photons:  

Pencil Beam 

Analytical algorithm 

MonteCarlo equivalent algorithm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5.   Calculation of histograms of volumetric doses - DVH. 

5.7.   Calculation of rotational therapy for photons and 

electrons. 

5.8.   Calculation of conformal irradiation to irradiation 

with multileaf collimator. 

5.9.    Algorithm for calculation of the dose distribution of 

SSD therapy or isocentric setup. 

5.10. Capability of dose calculation of IMRT  

5.11. Capability of inverse planning and VMAT Planning of 

single/multiple arcs with multiple rotations or multiple 

non-coplanar arcs simultaneously. 

5.12. A set of tools for modeling of the beams. 

5.13. Library of standard radio therapy plans.  

5.14. Multiple plan review with plan addition, subtraction 

and integrated DVH statistics analysis, profiles, etc 

5.15. Anatomic topographic atlases respectively for the 

average man and the average woman. 

 

6. Contouring of structures and manipulation of images. 

6.1.   Set of manual contouring tools 

6.2.    Fully integrated fusion of CT with CT/MR/PET/NM 

images for CT simulation or treatment planning utilization. 

6.3. Automatic contouring tools with user review based on 

structure atlas or analytical detection algorithms. 

 

7.  Capabilities  for visualization of the planning system: 

7.1. Visualization of dose in 3D or 2D volumes. 

7.2. Projections from the source of the beam                                                                                                                                                                   

7.3. Projections from the eye view 

7.4. Projections of digitally reconstructed Radiographs 

/DRR's/. 

7.5.   3D Visualization with multi-planar planes: solid, 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



attached or transparent. 

7.6.    Visualization of dose volume histograms and dose 

statistics for assessment of treatment plans. 

 

8.   DICOM licenses of the system for planning of 

radiotherapy. 

8.1.   DICOM export and import of CT diagnostic imaging. 

8.2.   DICOM import of MR, PET, US diagnostic imaging. 

8.3.   DICOM RT import and export of structures. 

8.4.   DICOM RT import and export of plans. 

8.5.   DICOM RT export of dose. 

8.6.   DICOM RT export of plans. 

8.7.   DICOM RT export of images. 

8.8.   Import of  measurement data from the dosimetric 

system 

8.9.   Export of fields to the Multileaf Collimator 

8.10. Export of plans to oncology information system or 

automatic plan storage in OIS (preferred) 

 

 

ONCOLOGY INFORMATION SYSTEM 

9.  A set of computer workstations including the following 

modules: 

 

9.1. Module for input of administrative data of the 

patients. 

9.2. Module for input and storage of diagnostic data for 

the patient, including databases for International 

Classification of Diseases 

9.3. Module for reception and storage of the data for radio 

therapy of patients i.e., all parameters for radiation 

characterizing the dosimetric plan, the ray beams, the 

values of the different parameters of the therapeutic 



 

 

 

 

 

 

device and the values of the parameters of the patient 

table. 

9.4. Module for determining the schedule of operation of 

radio therapy devices, auxiliary diagnostic devices and of 

the medical staff. 

9.5. Module storing the data for each patient’s exposure 

and information for medical staff which appointed, 

approved and implemented the therapeutic task. 

9.6.  Module for sorting and evaluation of clinical results in 

diagnostic, demographic and statistical indicators 

9.7.  The system should be capable of archiving of the data 

to external media 

9.8.  Dicom and Dicom RT compatibility with the planning 

system, diagnostic and therapeutic devices 

 

 

10. HARDWARE REQUIREMENTS 

10.1. Server for storage of all data generated in 

radiotherapy department -  plans, treatment records, CT 

images for planning, all images acquired at the accelerators 

and CT simulator. 

Hard disk capacity for at least 5000 patients. 

RAID 5 HDD configuration. 

10.2. OIS workstations – 10 workstations with floating 

licenses. 

10.3. Monitors of 23” size. 

10.4. UPS providing backup for server. 



Annex N1.3. 

All training courses and clinical schools/trainings performed abroad must include travel cost and hotel. Please 

specify in details about each training course (program, duration). 

 

TRAINING COURSES: 

 

 Training courses for clinical implementation of Oncology Information System & Administration of OIS (or 
equivalent) in duration of 2 weeks – 1 person – physicist or chief radiographer (for clinical implantation 
training).  I thing for this training we need also doctor to be sent .So at least 2 person . 

 Training course for Treatment Planning Administration (beam commissioning) – 1 persons/physicist in 
duration of 1 week minimum. 2 persons for 2 week is better. 

 Training course for Treatment Planning clinical use (operation) for standard radiation therapy (3D 
conformal, contouring, etc.) – 2 persons/ doctor+physicist  in duration of 1 week minimum – this may be 
alternatively be performed also on site.For  this training doctor is more important and for at least 2-3 
weeks. 

 Training course for Treatment Planning IMRT/VMAT  – 2 persons/physicist  in duration of 3 days minimum. 
One week is better choice. 

 Training course for beam physics and administration of linear accelerator – 2 persons/physicist in duration 
of 1 week minimum. 2 weeks at least. 

 

CLINICAL TRAINING VISITS AT TRAINING SITES IN EUROPE / CLINICAL SCHOOLS: 

 

 Clinical training in performing beam measurements and linear accelerator commissioning – 1 
person/physicist – induration of 1 week.Commissioning of equipment is very important,so at least  2 
persons are needed  for  2 week training each. 

 IGRT Clinical Training for use of image guiding technology – 2 teams consisting of 
doctor/physicist/radiographer ( 6 persons in total) – in duration of 3 days minimum. 10 working days at 
least. 

 IMRT/VMAT clinical implementation – 2 teams consisting of doctor/physicist (4 persons in total) – in 
duration of 2 days minimum. At least one technician in addition and minimum 10 days.  

 Stereotactic Radiotherapy clinical training – 1 team consisting of doctor/physicist/radiographer (3 persons 
in total) – in duration of 4 days minimum. Minimum 14 working days. 

 Clinical training at educational clinical centre on modern RT (customized) in Europe/USA. Expected 
duration:  2 weeks. Participants: 2 x Teams (doctor, physicist, radiographer). 4 weeks. 

 

ON-SITE TRAINING 

 Training on clinical use of linear accelerator, IGRT components for at least 5 persons – minimum duration of 
20 working days. 30-40 days. 

 Training on clinical use of Oncology Information System – for at least 5 persons – minimum duration 5 
working days. 10 days. 

 Alternative to course: Clinical use training for Treatment Planning clinical use (operation) for standard 
radiation therapy (3D conformal, contouring, etc.) – 4 persons in duration of 1 week minimum.2-3 weeks 
for standart countouring and automatic contouring. 



 On-site support beam commissioning. Physicist expert will travel on site and perform beam measurements 
including beam data entry to the planning system. Duration – 2 weeks in total (may be split in 2 one week 
session). 

 On-site special support during clinical start with IMRT/VMAT. A number of patient cases will be 
discussed/planned and treated together with the clinic staff. Duration: 4-5 working days.10 working days. 

 On-site special support during clinical start with SRT/SRS. A number of cases will be discussed/planned and 
treated together with the clinic staff. Duration: 4-5 working days . At least 10 days.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex N1.5. 

Affidavit 

(In Georgian) 

 

აფიდავიტი წარმოადგენს სატენდერო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, 

რომლის ხელმომწერი, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების 

უტყუარობას. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია 

და არ იქნება დაშვებული კომპანიის მიერ გამოცხადებულ შემდგომ ტენდერებში. 

 

 

ხელმოწერა: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annex N1.6. 

Contract 

(draft in Georgian) 

ხელშეკრულება 
(ნიმუში) 

 

ქ.თბილისი                                                                                                                ___ _____________, 2014 წ. 

ერთის მხრივ სს „კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ეროვნული 

ცენტრი“ (შემდგომში „მყიდველი“), მისი დირექტორის ლაშა ბაზაძის სახით და მეორეს მხრივ 

___________________________________ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მისი დირექტორის 

___________________________________ სახით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

1. ხელშეკრულების საგანი 

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, საქართველოს 

კანონმდებლობით მოქმედი წესებისა, ნორმების და საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და დამკვეთთან შეთანხმებული პირობებით 

საკუთრებაში გადასცეს ამ პუნქტის ა) ქვეპუნქტით განსაზღვრული საგანი და გაუწიოს ამ პუნქტის ბ) 

და გ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურება (შემდგომში „ნასყიდობის ობიექტი“): 

ა)  
ბ)  
გ)  
 

1.2. ნასყიდობის ობიექტის აღწერილობა და ჩამონათვალი მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც 

დანართი N1–ის სახით თან დაერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ 

ნაწილს. 

1.3. ნასყიდობის ობიექტთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულების გრაფიკი გათვალისწინებულია 

ხელშეკრულების დანართი N2–ში, რომელიც თან დაერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და 

წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

1.4. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართები N1 და N2 წარმოადგენენ მის შემადგენელ ერთიან ნაწილს 

და მოქმედებენ მასთან ერთად. შესაბამისად, დანართები განიხილება ხელშეკრულების პირობებად და 

შემსრულებლის ვალდებულებებად კონტექსტის შესაბამისად. 

 

2. სამუშაოს ღირებულება 

2.1. ნასყიდობის ობიექტის სრული სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება განსაზღვრულია მხარეთა მიერ 

დადასტურებული ხარჯთაღრიცხვით, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს ______________ 

(___________________________________) ლარს, დღგ–ს ჩათვლით. აღნიშნული ღირებულება მოიცავს 

ასევე ხელშეკრულების 7.12. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების ღირებულებას. 

 

 

3. ანგარიშსწორების წესი 



3.1. ნასყიდობის ობიექტის საერთო ღირებულების ანაზღაურება „მყიდველის“ მიერ მოხდება წინამდებარე 

ხელშეკრულების საფუძველზე მხრეთა შორის შესრულებულ სამუშაოთა მიღება–ჩაბარების აქტის 

წარმოდგენიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის ვადაში, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, შემსრულებლის 

მიერ რეკვიზიტებში მითითებული საბანკო ანგარიშის მეშვეობით. 

3.2. შესაძლებელია მხარეთა შორის განხორციელდეს შესრულებულ სამუშაოთა პერიოდული 

ანაზღაურებაც. ასეთ შემთხვევაში ანგარიშსწორება მოხდება წინამდებარე ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული სამუშაოების მომდევნო ეტაპის დასრულების შესახებ შესაბამისი მიღება–ჩაბარების 

აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 20 (ათი) სამუშაო დღისა, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, 

მიმწოდებლის მიერ რეკვიზიტებში მითითებული საბანკო ანგარიშის მეშვეობით. 

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია, მყიდველს წარუდგინოს საბანკო გარანტია იმ შემთხვევაში თუ 

მიმწოდებელი წინასწარ ავანსის სახით მოითხოვს ნასყიდობის ობიექტის ღირებულების ნაწილს 

5000.00 (ხუთი ათასი) ლარის ან მეტი ოდენობით, ანდა თუ მოთხოვნილი იქნება საერთო 

ღირებულების 10%–ზე მეტი. აღნიშნული პირობა მოქმედებს საერთო ღირებულების ერთიანი ან 

ეტაპობრივი წესით გადახდის შემთხვევაშიც. 

 

4. ნასყიდობის ობიექტის მიწოდების ვადა 

4.1. მხარეები შეთანხმდნენ ნასყიდობის ობიექტის მიწოდების შემდეგ ვადებზე: 

4.1.1. მიმწოდებელი ვალდებულია დაიწყოს ნასყიდობის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული 

სამუშაოები წინამდებარე ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე; 

4.1.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების 1.1. პუნქტის ა), ბ) და გ) ქვეპუნქტებით განსაზღვრული 

ნასყიდობის ობიექტის სრულად მიწოდება განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან არაუგვიანეს 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში; 

4.1.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია ვადაზე ადრე დაასრულოს და ჩააბაროს მწიდველს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ნასყიდობის ობიექტი. 

 

5. მხარეთა უფლება–მოვალეობები 

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია: 

5.1.1. შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1–ით გათვალისწინებული, ნასყიდობის 

ობიექტან დაკავშირებული სამუშაოები და ჩააბაროს აღნიშნული სამუშაოები მყიდველს 

ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად 

მყიდველს გადასცეს და დაუმონტაჟოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი, 

ხელშეკრულების 1.1. პუნქტის და ხელშეკრულების დანართების პირობათა გათვალისწინებით. 

5.1.2. უზრუნველყოს: 

5.1.2.1. ნასყიდობის ობიექტთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულება მყიდველის მოთხოვნებისა და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესებისა და ნორმების, ამასთან შესაბამის ადმინისტრაციულ 

ორგანოსთან შეთანხმებული პირობების შესაბამისად (ასეთის საჭიროებისას); 

5.1.2.2. ნასყიდობის ობიექტთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულების ხარისხი მყიდველის 

მოთხოვნების, კანონმდებლობით და საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული წესებისა და 

ნორმების შესაბამისად; 

5.1.2.3. აღმოფხვრას ყველა ნაკლოვანება და დეფექტი, რომელიც გამოვლინდება ნასყიდობის ობიექტის 

მიღების დროს არაუმეტეს 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯით. 



5.1.3. ნასყიდობის ობიექტი მიწოდებისას უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების დაცვა და ტექნიკური 

უსაფრთხოების, ასევე ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებისა დაცვა, გარემოს დაცვა, მესამე პირების 

ჯანმრთელობის და საკუთრების დაცვა. 

5.1.4. ნასყიდობის ობიექთან დაკავშირებული სამუშაოები აწარმოოს უსაფრთხოების დაცვისათვის 

აუცილებელი აღჭურვილობის, უნიფორმებისა და მოწყობილობების გამოყენებით. 

5.1.5. განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნასყიდობის ობიექტის 

მიწოდება ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად და წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

ვადაში. 

5.1.6. ნასყიდობის ობიექტის მყიდველისათვის ჩაბარებამდე უზრუნველყოს ნასყიდობის ობიექტთან 

დაკავშირებულ სამუშაოთა წარმოების ადგილისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის 

მოწყობილობებისაგან, ინსტრუმენტებისაგან, მასალისა და მისი ნარჩენებისაგან 

გათავისუფლება/უტილიზაცია და ტერიტორიიდან გატანა. 

5.1.7. უშუალოდ სამუშაოს დაწყებამდე (ხელშეკრულების 1.1. პუნქტით განსაზღვრული კომპონენტების 

მიხედვით), წინასწარ შეატყობინოს მყიდველს შესრულების დაწყების ზუსტი დრო. შეტყობინება 

შეიძლება განხორციელდეს სატელეფონო კავშირის მეშვეობით. 

5.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია: 

5.2.1. მოითხოვოს მის მიერ ნასყიდობის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად. 

5.3. მყიდველი ვალდებულია: 

5.3.1. მიიღოს ნასყიდობის ობიექტი და განახორციელოს ანგარიშსწორება წინამდებარე ხელშეკრულების და 

მისი შემადგენელი ნაწილების (დანართების) შესაბამისად. 

5.3.2. ნასყიდობის ობიექტის მოწონების შემთხვევაში ხელი მოაწეროს მიმწოდებლის მიერ ხელმოწერილ 

სამუშაოების მიღება–ჩაბარების აქტს მიმწოდებლის მიერ მისი წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო 

დღის ვადაში, ან წარუდგინოს მიმწოდებელს მოტივირებული უარი მიღება–ჩაბარების აქტზე ხელის 

მოწერასთან დაკავშირებით. 

5.4. მყიდველი უფლებამოსილია: 

5.4.1. უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და მოითხოვოს მის მიერ ავანსად გადახდილი თანხის 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უკან დაბრუნება და ზიანის ანაზღაურება, თუ მიმწოდებელი არ 

იწყებს სამუშაოების განხორციელებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ან თუ 

სამუშაოების შესრულების ტემპიდან გამომდინარე ნათელი ხდება, რომ მათი დროულად შესრულება 

აშკარად შეუძლებელია. 

5.4.2. ნასყიდობის ობიექტთან დაკავსირებით მიღება–ჩაბარების აქტის ხელმოწერამდე ნებისმიერ დროს 

უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე და გადაუხადოს მიმწოდებელს დადგენილი ფასის 

ნაწილი იმ შესრულებული სამუშაოს პროპორციულად, რომელიც შესრულდა ხელშეკრულების 

შესრულებაზე მყიდველის მიერ უარის თქმის შესახებ შეტყობინების მიმწოდებლისათვის 

გადაცემამდე. 

 

6. მიღება–ჩაბარების გაფორმების წესი 

6.1. ნასყიდობის ობიეტთან დაკავშირებით მიღება–ჩაბარება ხორციელდება შესრულებული სამუშაოების 

მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე. მიღება–ჩაბარების აქტში აღწერილი უნდა იყოს ნასყიდობის 

ობიექტის დასახელება და მათი ღირებულება. 



6.2. მყიდველი ვალდებულია განიხილოს და დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელმოწერილი მიღება–ჩაბარების 

აქტი, ან წარუდგინოს მას მოტივირებული უარი ნასყიდობის ობიექტის ჩაბარებასთან დაკავშირებით. 

6.3. მყიდველის მიერ ნასყიდობის ობიექტის მიღებაზე უარის შემთხვევაში, მხარეები თანხმდებიან 

მიმწოდებლის მიერ დამატებით განსახორციელებელი სამუშაოების შესახებ. ნაკლოვანებების 

აღმოფხვრა ხორციელდება აღნიშნული შეთანხმების საფუძველზე, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. ნაკლოვანებების აღმოფხვრის შემდეგ ნასყიდობის 

ობიექტის მიღება–ჩაბარება ხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

წესითა და პირობებით. 

6.4. ნასყიდობის ობიექტის (მისი კომპონენტის) მიღება–ჩაბარება ხორციელდება წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობის შესრულების შემდეგ. 

6.5. მყიდველის მხრიდან ნასყიდობის ობიექტის მიღება–ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის უფლებამოსილება 

გააჩნია __________________________________. 

6.6. მიმწოდებლის მხრიდან ნასყიდობის ობიექტის მიღება–ჩაბარების აქტზე ხელმოწერის 

უფლებამოსილება გააჩნია __________________________________. 

 

7. პასუხისმგებლობა და დავები 

7.1. მხარეები გამოიყენებენ ყველა შესაძლებლობას, რათა წარმოქმნილი უთანხმოება და დავები 

აღმოფხვრან მოლაპარაკების გზით. 

7.2. დავის მოლაპარაკების გზით გადაუჭრელობის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან 

მიმართონ საქართველოს შესაბამის სასამართლოს მყიდველის ადგილსამყოფლის მიხედვით, 

სასამართლო დავის გადაწყვეტისას ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

ნორმებით. 

7.3. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ნასყიდობის ობიექტთან დაკავშირებულ, მის მიერ განხორციელებულ 

სამუშაოებზე.  ასევე პასუხისმგებელია სამუშაოების მსვლელობის მთელი პერიოდის განმავლობაში 

უსაფრთხოების დაცვაზე. უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევაში მყიდველისათვის ან მესამე 

პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს. 

7.4. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ნასყიდობის ობიექტთან დაკავშირებული სამუშაოების დასრულების 

შემდეგ დარჩენილი მასალის, ნარჩენების გათავისუფლება/უტილიზაციის წესების დაცვაზე და 

ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რაც მყიდველს ან მესამე პირს მიადგება შესაბამისი წესების 

დარღვევის შედეგად. 

7.5. მყიდველი არ არის პასუხისმგებელი იმ ვალდებულებებისათვის, რომელიც სამუშაოთა წარმოების 

დროს მიმწოდებელს წარმოეშობა მესამე პირების წინაშე. 

7.6. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ის ზიანი, რაც მყიდველს მიადგება შესაბამის 

ადმინისტრაციულ ორგანოსთან შეთანხმებული პირობების დარღვევით მიწოდებული ნასყიდობის 

ობიექტის შედეგად. 

7.7. ნასყიდობის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მყიდველს უფლება აქვს 

მოითხოვოს და ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს მყიდველს 

პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%–ის ოდენობით ყოველი 

ვადაგადაცილებული დღისათვის, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი შესრულების ვადებს 

გადააცილებს 10 (ათი) კალენდარული დღით მყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე 

ხელშეკრულება, არ გადაიხადოს ნასყიდობის ობიექტის ღირებულება და ამასთან მოითხოვოს, ხოლო 



ასეთ შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია გადაიხადოს დარიცხულ პირგასამტეხლოსთან ერთად 

ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 30%–ის ოდენობით. 

7.8. ნასყიდობის ობიექტის უხარისხოდ მიწოდების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია აღნიშნული 

დეფექტების აღმოჩენიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში გამოასწოროს აღმოჩენილი 

ნაკლოვანება/დეფექტი, ხოლო აღნიშნულის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მყიდველი 

უფლებამოსილია არ გადაუხადოს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნასყიდობის 

ობიექტის ღირებულება და მოითხოვოს გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში). ამასთან, მყიდველი უფლებამოსილია მოითხოვოს, ხოლო ასეთ შემთხვევაში 

მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს მყიდველს ჯარიმა – ხელშეკრულების საერთო 

ღირებულების 30%–ის ოდენობით. 

7.9. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი განახორციელებს ნასყიდობის ობიექტთან დაკავშირებულ 

სამუშაოებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ხარჯთაღრიცხვასთან (დანართი N1) შეუსაბამოდ, ან 

ხელშეკრულების ვადების დარღვევით, რის გამოც მყიდველს მიადგება ზიანი/ზარალი, მიმწოდებელი 

ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს მყიდველს ზემოაღნიშნული ზიანი/ზარალი, მოთხოვნიდან 1 

(ერთი) კვირის ვადაში. 

7.10. წინამდებარე ხელშეკრულების მოცემული მუხლებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადახდა 

არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულების მოვალეობისაგან. 

7.11. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე, რაიმე ფორმით 

შესთავაზებს მყიდველის თანამშრომელს საჩუქარს/წახალისებას, რათა თანამშრომელმა მოახდინოს 

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების სტიმულირება, წინწაწევა ან ამ 

მომსახურების შესყიდვა, მყიდველი უფლებას იტოვებს მოითხოვოს და ამ შემთხვევაში მიმწოდებელი 

ვალდებულია გადაიხადოს ჯარიმა ხელშეკრულების სრული ღირებულების 50%–ის ოდენობით, 

მაგრამ არანაკლებ 10000 (ათი ათასი) ლარისა. 

7.12. შესრულებულ სამუშაოზე/მიწოდებულ საქონელზე (ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნული 

კომპონენტების მიხედვით ცალ–ცალკე) ვრცელდება გარანტია. გარანტიის ვადის ათვლა იწყება 

საბოლოო მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და მოქმედებს 2 (ორი) წლის ვადით. გარანტიის 

მოქმედების პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია, უსასყიდლოდ განახორციელოს შესაბამისი 

მომსახურება მიწოდებული მომსახურების/საქონლის ნორმალური ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად.  გარანტიის ფარგლებში დეფექტის, ნაკლოვანების წარმოშობის ან/და აღმოჩენის 

შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია მყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 3 

(სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში შეამოწმოს (ამასთან შემოწმების ხარჯებს არ იხდის 

მყიდველი) და გამოასწოროს წარმოშობილი ან/და აღმოჩენილი ნაკლოვანება/დეფექტი, ხოლო 

აღნიშნულის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, გადაუხადოს მყიდველს ხსენებული 

ნაკლოვანების/დეფექტის საკუთარი სახსრებით გამოსწორებისათვის გაწეული ხარჯები, შესაბამისი 

შეტყობინების და ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მიღებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული 

დღის ვადაში. გარანტია არ ვრცელდება მიწოდებული მომსახურების/საქონლის ნორმალური 

გამოყენებით გამოწვეული ცვეთის შემთხვევაში, ასევე, მიწოდებული საქონლის ექსპლუატაციის 

წესების დარღვევის შემთხვევაში.  

 

8. ფორს–მაჟორი 

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხიმგებლობისაგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

ნაწილობრივი ან სრული შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის 



გარემოებათა ზემოქმედების შედეგებით. ასეთი გარემოების დასტურს წარმოადგენს საქართველოს 

სავაჭრო–სამრეწველო პალატის მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტი. 

8.2. მხარე, რომლისთვისაც წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულება შეუძლებელი გახდა დაუძლეველი 

ძალის გარემოებათა წარმოქმნის შედეგად, ვალდებულია წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს 3 (სამი) 

დღის განმავლობაში მათი წარმოქმნის დღიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მხარეს უფლება აღარ ექნება 

მიუთითოს ამგვარ გარემოებებზე, როგორც ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან 

გათავისუფლების გარემოებაზე. 

8.3. დაუძლეველი ძალის გარემოებათა დადგომისას მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შესრულების ვადა გადაიწევა იმ დროით, რომლის განმავლობაშიც მოქმედებდა ეს 

გარემოებები. 

 

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და შეწყვეტის პირობები 

9.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა მიერ 

ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე. 

9.2. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადამდე მყიდველის ინიციატივით, ცალმხრივად, თუ: 1. 

მიმწოდებელი არ ან არაჯეროვნად ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, რის თაობაზეც მიმწოდებელს 

დარღვევის გამოსასწორებლად მიეცა დამატებითი ვადა წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად. 

ამასთან, დამატებითი ვადა შეიძლება არ მიეცეს, თუ აშკარაა, რომ მას შედეგი არ მოყვება, ან 

ვალდებულების არ ან არაჯეროვნად შესრულების გამო მყიდველს ხელშეკრულების საგნისადმი 

ინტერესი ეკარგება; 2. მყიდველი აღნიშნულის თაობაზე წინასწარ წერილობით შეატყობინებს 

მიმწოდებელს; 3. ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 

 

10. დასკვნითი პირობები 

10.1. მხარეებს შეუძლიათ ხელშეკრულებაში შეიტანონ ცვლილებები და დამატებები, რომლებიც 

უფლებამოსილი პირების მიერ ხელმოწერის შემდეგ ხდება წინამდებარე ხელშეკრულების 

განუყოფელი ნაწილი და მოქმედებს მასთან ერთად. 

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართები წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და 

მოქმედებს მასთან ერთად. 

10.3. ხელშეკრულების რომელიმე პირობის ბათილობა ან მომავალში გაბათილება არ იწვევს მთლიანად 

ხელშეკრულების გაბათილებას. ბათილი პირობის ნაცვლად მოქმედებს ის პირობა/დებულება, 

რომლითაც უფრო ადვილად მიიღწევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიზანი. 

10.4. ყოველი მხარე წერილობით ატყობინებს მეორე მხარეს, (5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, იმ 

გარემოებების შესახებ, რომელთაც შეუძლიათ გავლენა იქონიონ მხარის მიერ თავისი 

ვალდებულებების შესრულებაზე (რეორგანიზაცია, რეკვიზიტების ცვლილება, გადახდისუუნარობა ან 

მისი ალბათობა, ლიცენზიის მოქმედების ვადის ამოწურვა/შეჩერება/გაუქმება და სხვა). მხარე 

რომელიც არ ატყობინებს ან არადროულად ატყობინებს მეორე მხარეს წინამდებარე ხელშეკრულებით 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების დამაბრკოლებელი გარემოებების შესახებ, ვალდებულია 

მეორე მხარეს აუნაზღაუროს ამასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ზარალი/ზიანი. შესაბამისი 

შეტყობინების განუხროციელებლობის შემთხვევაში წერილი ჩაბარებულად ითვლება ძველ 

რეკვიზიტზე გაგზავნის შემთხვევაში. 



10.5. ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი საკითხები რეგულირდება საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

10.6. მხარეები ადასტურებენ,რომ ხელშეკრულების შინაარსი ზუსტად გამოხატავს მხარეთა ნებას და რომ 

მათ მიერ ნების გამოვლენა მოხდა ხელშეკრულების შინაარსის გონივრული განსჯის შედეგად და არა 

მარტოოდენ სიტყვა–სიტყვითი მნიშვნელობიდან. 

10.7. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორი) იდენტურ 

ეგზემპლარად და თითო პირი გადაეცემა შესაბამის ხმარეს. 
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