
მოხმარების	წესები	

 

სს „თელასის“ -ელექტრონული შესყიდვების 
სისტემის საშუალებით, ელექტრონულ 
ვაჭრობაში მონაწილეობის ინსტრუქცია 
თავი პირველი 
ზოგადი ინფორმაცია, სისტემაში რეგისტრაცია და მონაწილეობა 
გვერდზე განთავსებულა ყველა , სს „თელასი“ -ის მიერ გამოცხადებული აქტიური 
რეგლამენტირებული პროცედურა რომელთაც მითითებული აქვთ შეასაბამისი სტატუსი, 
პროცედურის ნომერი და გამოცხადების თერიღი, ხოლო ძირითად ტექსტში მოცემულია 
შესყიდვის ობიექტის (საქონელი, სამუშაო, მომსახურება) დასახელება.  
შეთავაზების დასადებად და შემდგომში ვაჭრობაში მონაწილეობის მისაღებად 
აუცილებელია სისტემაში დადგენილი წესით რეგისტარცია და საიტის ადმინისტრატორის 
მიერ თქვენი ორგანიზაციის ავტორიზაცია, (რეგისტრაციის დასრულებისთანავე 
ადმინისტრატორს მისდის მეილი ავტორიზაციის მოთხოვნის შესახებ), სისტემაში 
რეგისტრაციისათვის ზუსტად და ზედმიწევნით უნდა შეავსოთ ყველა ის ველი რომელიც 
აუციელებლია რეგისტრაციის პროცესში გაეცნოთ და დაეთანხმოთ სისტემის მოხმარების 
წესებს, (რეგისტრაციის გვერდზე ბოლო ღილაკის მონიშვნით) ამასთან თქვენი 
ორგანიზაციის შესახებ სისტემაში შეყვანილი ინფორმაცია აუცილებლად უნდა იყოს 
რეალური წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტორიზაცია არ განხორციელდება. 
მნიშვნელოვანია იცოდეთ, რომ ღილაკი „პროცედურაში მონაწილეობის მიღება“ (სურათში 
გამოკვეთილია მწვანე ფერით) გააქტიურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პროცედურას 
მინიჭებული აქვს სტატუსი: „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ ან „ელექტრონული 
ვაჭრობა დაწყებულია“, სხვა შემთხვევაში აღნიშნული ღილაკი არ იქნება აქტიური და 
კონკრეტულ პროცედურაში შესვლა შეუძლებელია, (არააქტიური ღილაკი იქნება 
ნაცრისფერი); 



ყველა სხვა შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება თავად პროცედურის ველზე (წარწერაზე 
დამატებითი ინფორმაცია) კლიკის მეშვეობით კონკრეტული პროცედურის შესახებ სრული 
ინფორმაციის ნახვა , საკონკურსო დოკუმენტაციის ჩამოტვირთვა, კონკრეტულ 
პროცედურასთან დაკავშირებით შეკითხვის გაგზავნა, წინადადებების მიღების 
დასრულების შემდეგ შეთავაზებების და მონაწილე კომპანიების ნახვა და შედეგების 
გაცნობა . 



 

სიტემეში რეგისტრაციის შემდეგ ადმინისტრატორის მიერ გადამოწმდება სარეგისტრაციო 
მონაცემები და კომპანიას მიეცემა დასტური ან უარყოფა რეგისტრაციაზე , რაზეც თქვენს 
მიერ რეგისტრაციის დროს გამოყენებულ ელ ფოსტაზე მიიღებთ შესაბამის გზვნილს, 
მხოლდ თქვენი ანგარიშის გააქტიურების შემდეგ შესაძლებელია წინადადების წარგდენა 
და ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობა. მას შემდეგ , როდაც შეიცვლება 
სტატუსი პროცედურა გამოცხადებულია სტატუსით : „წინადადებების მიღება 
დაწყებულია“ - სტატუსის გასწვრივ გაჩნდება ვარსკვლავი, რაც მოხდება მხოლოდ იმ დღეს 
და იმ დროს, რომელიც მითითებულია საკონკურსო განცხადებაში , გააქტიურდება 
ღილაკი „პროცედურაში მონაწილეობის მიღება“ მასზე კლიკის მეშვეობით 
გადადიხართ გვერდზე სადაც რეგისტრირებულ ორგანიზაციას შესაძლებლობა ეძლევა 
მიიღოს სრული ინფორმაცია გამოცხადებული პროცედურის შესახებ, ჩამოტვირთოს 
დოკუმენტაცია და განახორციელოს შეთავაზება (წინადადების ატვირთვა და ფასის 
დაფიქსირება) ჩანართში „შეთავაზება“.  

გთხოვთ გაითვალისწინოთ , რომ კომპანია თელასმა შესაძლოა გამოაცხადოს 
პროცედურა,  სადაც შესაძლებელი იქნება შეთავაზება გააკეთოთ შემდეგ ვალუტებში :  
ლარი , დოლარი , ევრო , თუმცა ვაჭრობა მიმდინარეობს მხოლოდ ლარში. ამ შემთხვევაში 
თანხის დაფიქსირების ველის გვერდზე გამოჩნდება ვალუტის ასარჩევი ველი. შესაბამის 
ვალუტაში შეთავზების დაფიქსირებისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ვალუტა  

თუ თქვენ დააფიქსირებთ თანხას დავუშვათ დოლარში,  სისტემა ავტომატურად, ეროვნული 
ბანკის მიმდინარე კურსის მიხედვით, გადაითვლის თანხას ლარში და ელექტრონულ 
ვაჭრობას დაიწყებთ ლარში იმ თანხით,  რაც დაფიქსირდება მიმდინარე დღეს. 



 
---------------------------------- 

გთხოვთ პროცედურაში მონაწილეობისას ყურადღება მიაქციეთ სერვერის საათს და არა 
კომპიუტერის საათზე დაფიქსირებულ დროს. (სერვერის დრო მოცემულია ეკრანის მარცხენა 
კუთხეში, ძებნის პარამეტრების ქვემოთ) პირველი შეთავაზების დაფიქსირება ხდება 
შეთავაზების მოდულიდან ქვემოთ მოცემული სურათის მიხედვით, ეს მოდული 
გააქტირუდება მხოლოდ მაშინ როდესაც პროცედურას მიენიჭება სტატუსი წინადადებების 
მიღება დაწყებულია ,ამასთან გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ საიტზე 
დოკუმენტების ატვირთვა შეაძლებელია მხოლოდ PDF ფორმატში 

 



აქვე შესაძლებელია თქვენი საკონკურსი წინადადებების და დოკუმენტაციის ატვირთვა - 
წაშლა, პრეტენდენტი კომპანიების შეთავაზებების ნახვა (გარდა მათი დოკუმენტაციისა). 
ძირთადი დროს ამოწურვის შემდეგ, სისტემაში დაფიქსირდება (გამოჩნდება) თქვენი და 
კონკურენტი პრეტენდენტების შემოთავაზების ღირებულება, აუცილებელია 
ელექტრონული სისტემის საშუალებით დაფიქსირებული ფასი და ატვირთულ 
დოკუმენტაციაში მითითებული ფასი იყოს ერთი და იგივე. ასევე წინადადებების 
მიღების ვადის დასრულების შემდეგ, ვაჭრობის დანიშვნადმე თქვენ შეგიძლიათ თქვენივე 
გვერდის საშუალებით სისტემაში ატვირთოთ დამატებითი დოკუმენტაციაც, (მხოლოდ PDF 
ფორმატში) რომელიც მოთხოვნილი იქნება საკონკურსო კომისიის მიერ. ქვემოთ 
მითითებული სურთის მიხედვით: 

 

წინადადებების წარდგენის ვადის ამოწურვის შემდეგ, სისტმაში დაფიქსირდება თქვენი და 
კონკურენტი პრეტენდენტების მიერ შეთავაზებული ფასები, პროცედურას მიენიჭება 
სტატუსი ,,შეფასების პროცესი“ რის შემდეგაც ს.ს ,,თელასის“ საექსპერტო ჯგუფი და 
საკონკურსო კომისია განიხილავს კონკრეტულ პროცედურაში მონაწილე პრეტენდენტების 
მიერ ატვირთულ დოკუმენტაციას და განახორციელებს მათ შედარებას საკონკურსო 
დოკუმენტაციით მოთხოვნილთან. პრეტენდენტი რომლის შემოთავაზება (სისტემაში 
ატვირთული დოკუმენტაცია) არსებითად არ შეესაბამება შემსყიდველის (ს.ს ,,თელასის) 
მოთხოვნებს, ან პრეტენდენტი შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, შემსყიდველის 
მიერ განსაზღვრულ დროში ვერ შესძლებს საკონკურსო შემოთავაზების დაზუსტებას 
(ზემოთაღნიშულ დამატებით მოდულში დოკუმენტაციის ატვირთვის გზით) და 
შეთავაზების შესაფასებლად აუცილებელი საკონკურსო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი, ან 
დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის ან ნიმუშის წარმოდგენას იქნება 
დისკვალიფიცირებული როგორც საკონკურსო მოთხოვნებთან შეუსაბამო და ელექტრონულ 
ვაჭრობაზე არ დაიშვება. ს.ს ,,თელასში“ მოქმედ არაკეთლისინდისიერ მიმწოდებელთა 
რეესტრში შეყვანილ ორგანიზაციებს არ ექნებათ უფლება მონაწილეობა მიიღონ 
საზოგადოების მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ პროცედურებში. წინადადებების ვადის 
დასრულებისთანავე სრულდება ელეტრონული პროცედურის პირველი ეტაპი. 

თავი მეორე 
ელექტრონული ვაჭრობა. 
 
ელექტრონული ვაჭრობა დაინიშნება წინადადებების მიღების ვადის დასრულების, 
შემსყიდველის მიერ შემოთავაზებული წინადადებების შესწავლისა და ექსპერტიზის 
შემდეგ, ელექტრონული ვაჭრობის დაწყების და დასრულების ვადა ინიშნება 
ადმინისტრატორის (შემსყიდველის) მიერ და მიეთითება საკონკურსო განცხადებაში, ასევე 
ეცნობება ყველა ვაჭრობაზე დაშვებულ მონაწილეს ელ. ფოსტისა და/ან სატელეფონო 



შეტყობინების საშუალებით. პრეტენდენტები კონკრეტულ პროცედურაზე გამოცხადებულ 
ელექტრონულ ვაჭრობაში მონაწილეობას შეძლებენ პროცედურისათვის შესაბამისი 
სტატუსის ,,ელექტრონული ვაჭრობა გამოცხადებულია“ მინიჭებისთანავე. 

 

ვაჭრობა გამიმართება 1 (ერთ)  რაუნდად სადაც ყველა მონაწილეს ეძლევა 2 წუთიანი ვადა 
რათა დააფიქსიროს ახალი შეთავაზება ვაჭრობისათვის განსაზღვრულ დროში ამასთანავე 
თუ მონაწილე დააფიქსირებს თანხას ვაჭრობისთვის გამოყოფილი დროის ბოლო წუთებზე , 
ვაჭრობა გაგრძელდება კიდევ 2 წუთიანი პრიოდებით ვაჭრობაში მონაწილე კომპანიების 
რაოდენობიდან გამომდინარე, ვაჭრობა გრძელდება იქამდე , სანამ ყველა მონაწილე არ 
დააფიქსირებს თავის საბოლოო, მინიმალურ შეთავაზებას , იმ მინიმალური ფასდაკლების 
(ბიჯის) გათვალისწინებით, რომელიც მითითებულია საკონკურსო განცხადებაში, 
მონაწილეებს ასევე შეუძლიათ არ შეცვალონ თავდაპირველი შემოთავაზების ღირებულება 
და ვაჭრობის ყველა რაუნდში დააფიქსირონ ერთი და იგივე ფასი, ბიჯის გარეშე. პირველ 
რაუნდში პრეტენდენტის მიერ ფასის შემცირების რიგითობა განისაზღვრება ძირითად 
დროში წარდგენილი ფასის მიხედვით, კერძოდ, პირველ შეთავაზებას აკეთებს ის 
პრეტენდენტი, რომელმაც ძირითად დროში ყველაზე მაღალი ფასი დააფიქსირა და ეს რიგი 
შენარჩუნდება ვაჭრობის დასრულებამდე,   თითოეულ პრეტენდენტს საკუთარი 
შეთავაზების განხორციელება შეუძლია მისი რიგის დადგომიდან 2 წუთის განმავლობაში. 

 



სამუშაო ველის ,,თანხა” გასწვრივ პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს თანხა, რისი 
შეთავაზებაც სურს და შემდეგ უნდა დააჭიროს ღილაკს ,,შეთავაზება”. რიგით პირველი 
პრეტენდენტის მიერ ფასის წარდგენის შემდეგ, სისტემა 2 წუთის(ან პროცედურაში 

დაფიქსირებული მონაწილების შესაბამისი დროის)  განმავლობაში მეორე პრეტენდენტს აძლევს 
საშუალებას წარადგინოს საკუთარი ფასი ზემოთ აღწერილი წესითა და თანმიმდევრობით. 
ამავე წესის და შესაბამისი რიგითობის დაცვით წარადგენს ყველა სხვა დანარჩენი 
პრეტენდენტი (მათი არსებობის შემთხვევაში) სატენდერო წინადადების ფასს. მას შემდეგ, 
რაც პირველ რაუნდში ყველა პრეტენდენტი წარადგენს წინადადების ფასს, სრულდება 
პირველი რაუნდი, ცხადდება შესვენება 

ყურადღებით ! 
იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მონაწილე გამოტოვებს და არ 
დააფიქსირებს ფასს  მისი განაცხადისათვის განსაზღვრული 2 
წუთიანი დროის პერიოდში, ასეთი მონაწილეს შეუძლია 
გააგრძელოს ვაჭრობა შემდეგ ჯერზე მისთვის გამოყოფილი 2 
წუთიანი პერიოდის დროს , მის მიერ დაფიქსირებული ბოლო 
შეთავაზებიდან.  იმსათვის , რომ თავიდან აიცილოთ ინტერნეტ 
ბრაუზერების მიერ ეგრეთ წოდებული „ჩამოკიდება“, გთხოვთ 
გამოიყენოთ ღილაკი „განახლება“. 



 
 


