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1 ღერავალი 
დოკსმენტღი მოცემსლია ქველა ასცილებელი ინტორმაცია, რომელიც რაჩიროა 
კონკსრრანტირ მიერ რრსლქოტილი და ღემრქიდველირ მოთცოვნებირ ღერაბამირი 
რაკონკსრრო წინადადებირ წარმორადგენად.  

2 ტერმინები და განმარტებები  

ტერმინი 
LMC 
CSC 

განმარტება 

RIBA N/A 
Royal Institute of British Architects, ბრიტანელ 
არუიტეუტორთა რამეტო ინრტიტსტი 

   

 

3 ღერქიდვირ რაგანი 
კონკსრრირ ღერქიდვირ რაგანრ წარმოადგენრ ოუროქანაღი რაუართველორ ინოვაციებირ და 
ტეუნოლოგიებირ რააგენტორ რარგებლობაღი არრებსლ მიწირ ნაკვეთზე ტეუნოპარკირ 
მოწქობირთვირ რაჩირო რაპროეუტო  რამსღაოები. 

რაპროეუტო რამსღაოებირ უვეღ იგსლირცმება: 

A. მთლიანი ტერიტორიირთვირ (ტართობი დააცლოებით 18307მ2) განაღენიანებირ 
რეგსლირებირ გეგმირ გეგმარებითი დავალებირ მიფება, მირ რატსშველზე 
განაღენიანებირ რეგსლირებირ გეგმირ ღემსღავება და ქველა იმ რამსღაორ 
ღერრსლება, რაც რაჩიროა ღერაბამირ რაცელმწიტო ორგანოებთან მათი 
ღეთანცმებირათვირ და ნებართვებირ მოპოვებირათვირ. 

B. ადმინირტრაცისლი ცენტრირა და ინოვაციებირ ცენტრირ მინი მოდელირთვირ 
არრებსლი ღენობა #1 და #2-ირ (იცილეთ ტაუტობრივი მდგომარეობირ მოკლე 
აფწერილობა) რეკონრტრსუციირ პროეუტირ ღემსღავება, რაც გსლირცმობრ  
ღემდეგი დოკსმენტაციირ ღემსღავებარ: 

 არუიტეუტსრსლი პროეუტი 
 რაინჟინრო რირტემებირ პროეუტი 

o რაინჟინრო რირტემებირ პროეუტირ აფნიღნსლი ღენობებირთვირ 
ღემსღავება სნდა მოცდერ წითელი ცაზებირ ტარგლებღი და სნდა 
იქორ მითითებსლი თს რად და როგორ სერთდება  გარე  ურელებრ. 

 ინტერიერირ დიზაინირ პროეუტი 
 ღენობირ ღიდა განათებირა და ტარადირ მინათებირ პროეუტი 
 ლანდღატტირა და გარე კეთილმოწქობირ პროეუტი 
 რაჩიროებირ ღემთცვევაღი ღენობებირ კონრტრსუცისლი პროეუტი 
 დემონტაჟირ პროეუტი ( კედლები, რაცსრავი, და ა.ღ) 
 მღენებლობირ ორგანიზაციირ პროეუტი 
 პროეუტებირ ცარძთაფრიცცვა 
 რაპროეუტო რამსღაოებირ მენეძმენტი 
 პროეუტირ რეალიზაციირთვირ რაჩირო ნებართვებირ მოპოვება 
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 რაავტორო ზედამცვედველობირ განცორციელება 
 ქველა რცვა იმ რამსღაორ განცორციელება, რომელიც არ არირ ზემოთ 

მითითებსლი, თსმცა რაჩირო იუნება აფნიღნსლი ღენობებირ 
რეკონრტრსუციირ პროეუტირ ღემსღავებირა და მღენებლობირ ნებართვებირ 
მიფებირთვირ  

რაპროეუტო დოკსმენტაციირადმი მოთცოვნებირათვირ იცილეთ რაპროეუტო დავალება 

4 პროეუტირ აფწერილობა 
რრიპ რაუართველორ ინოვაციებირა და ტეუნოლოგიებირ რააგენტომ განიზრაცა 
რაუართველოღი ინოვაცისრი და ტეუნოლოგიებირ ეკო რირტემირ ყამოქალიბება, რომლირ 
მეღვეობითაც მოცდება უვექანაღი ინოვაცისრი რსლირკვეთებირ ამაფლება და მოტივირება, 
ძანრაფი ცცოვრებირ წერირა და ეკოლოგისრი გადაწქვეტებირ პროპაგანდა, კრეატისლი 
და ნოვატორსლი იდეებირ გენერირება და რეალობაღი იმპლემენტირება, 
ინტორმაცისლი ტეუნოლოგიებირ მიმართ განათლებირ ამაფლება და მათი 
ქოველდფისრობაღი გამოქენებირ დანერგვა. 

მდებარეობა: ოუროქანა. 

რაკადარტრო კოდი: 01.15.07.002.003  

4.1 ღემრქიდველი 
რრიპ რაუართველორ ინოვაციებირა და ტეუნოლოგიებირ რააგენტო 

4.2 პროეუტირ მენეძერი 
პროეუტირ მენეძმენტირ ფონირშიებებრ არრსლებრ ღპრ ელემრი. 

4.3 ღემრქიდველირ მიზნები 
ღემრქიდველირ მთავარი კრიტერისმები: ტართი ეტეუტსრად სნდა იქორ ათვირებსლი, 
მომზადებსლი რაპროეუტო დოკსმენტაცია სნდა იქორ დადგენილი ბისძეტირ, 
დამტკიცებსლი ვადებირ და ღემრქიდველირ მოთცოვნებირ ღერაბამირი.  

4.4 პროეუტირ ტაზები 
პროეუტირ ტაზები ექრდნობა “RIBA რამსღაო გეგმირ მონაცაზი 2007”-რ. 

აფნიღნსლი რამსღაო გეგმირ მონაცაზი ორგანიზებარ სკეთებრ მართვირ პროცერრ და 
რამღენებლო პროეუტირ დიზაინრ, აგრეთვე ადმინირტრირებარ სწევრ რამღენებლო 
კონტრაუტებრ რცვადარცვა შირითად რამსღაო ტაზებღი. რამსღაო გეგმა იც.  RIBA რამსღაო 
გეგმირ მონაცაზი 2007. 

რაპროეუტო მომრაცსრება სნდა ღერრსლდერ “RIBA რამსღაო გეგმირ მონაცაზი 2007”-რ 
ღერაბამირად.  

5 რაპროეუტო დავალება 
რაპროეუტო დავალება მოიცავრ რაპროეუტო გსნდირ მიერ ღერარრსლებელ რამსღაოებრ, 
ტეუნიკსრ მოთცოვნებრ და რაპროეუტო მიზნებრ ტეუნოპარკირ მიმართ. დეტალსრი 
ინტორმაციირთვირ იც. რაპროეუტო დავალება. 
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6 რაკონკსრრო წინადადებირ წარმოდგენირ წერი  
6.1 ისრიდისლი რატსშვლები 

ღემრქიდველი აცცადებრ კონკსრრრ რაპროეუტო მომრაცსრებირ რაცელმწიტო ღერქიდვაზე. 
კონკსრრი ტარდება „რაცელმწიტო ღერქიდვირ ღერაცებ“ რაუართველორ კანონირა და 
„კონკსრრირ მეღვეობით რაპროეუტო მომრაცსრებირ რაცელმწიტო ღერქიდვირ პირობებირა 
და წერირ დამტკიცებირ თაობაზე“ რაცელმწიტო ღერქიდვებირ რააგენტორ თავძდომარირ 
2011 წლირ 10 თებერვლირ N3 ბრშანებირ რატსშველზე. 

6.2 წარმორადგენი დოკსმენტაცია  
კონკსრრანტმა სნდა წარმოადგინორ ღემდეგი დოკსმენტაცია: 

 რაკონკსრრო წინადადება (რაკონკსრრო დოკსმენტაციაღი მოცემსლი ტორმირ 
ღერაბამირად) 

 კონკსრრღი მონაწილეობირ რატარსრირ გადაცდირ დამადარტსრებელი დოკსმენტი 
 ადმინირტრაცისლი ცენტრირა და ინოვაციებირ ცენტრირ მინი მოდელირ ღენობებირ 

კონცეპტსალსრი გადაწქვეტები. კერშოდ:  
 ღენობებირ იზომეტრისლი რენდერები  
 გარე ავტორადგომირ კონცეტცისრი ნაცაზები 

 განაცლებსლი ამონაწერი მეწარმეთა და არარამეწარმეო (არაკომერცისლი) 
ისრიდისლი პირებირ რეერტრიდან  

 კონკსრრანტირ მომრაცსრებირ გაწევირ პროცერღი ყართსლი პერრონალირ 
რეზისმეები (რაკონკსრრო დოკსმენტაციაღი მოცემსლი ტორმირ ღერაბამირად) 

 ინტორმაცია კონკსრრანტირ გამოცდილებირ ღერაცებ (რაკონკსრრო 
დოკსმენტაციაღი მოცემსლი ტორმირ ღერაბამირად) 

 რეკვიზიტები (რაკონკსრრო დოკსმენტაციაღი მოცემსლი ტორმირ ღერაბამირად) 

რაკონკსრრო წინადადებები და თანცმლები დოკსმენტაცია წარმოდგენილი სნდა იუნერ 
რრსლქოტილად, რაკონკსრრო განცცადებაღი და თანმცლებ დოკსმენტაციაღი 
მითითებსლი მოთცოვნებირ გათვალირწინებით. ზემოაფნიღნსლი დოკსმენტაციირ 
არარრსლად წარმოდგენირ ღემთცვევაღი მოცდება კონკსრრანტირ დირკვალიტიკაცია.  

რაკონკსრრო წინადადებირ წარდგენა, გსლირცმობრ კონკსრრანტირ მცრიდან მოცემსლ 
დოკსმენტღი და თანმცლებ დოკსმენტაციაღი აფნიღნსლ პირობებზე თანცმობარ. 

6.3 წარმორადგენი დოკსმენტაციირ ტორმატი 
რაკონკსრრო წინადადებები წარმოდგენილი სნდა იუნერ ორიგინალი (ამობეჩდილი) და 
ელეუტრონსლი რაცით (CD დირკზე). 

6.4 დოკსმენტაციირ წარმოდგენირ ადგილი 
რაკონკსრრო წინადადება და თანმცლები დოკსმენტაცია წარმოდგენილი სნდა იუნარ 
ღემრქიდველ ორგანიზაციაღი, ღემდეგ მირამართზე: თბილირი, რსლცან-რაბარ უ. N9, 1-ლი 
რართსლი. 

6.5 წინადადებებირ წარდგენირ ვადა 
რაკონკსრრო წინადადებებირ და თანმცლები დოკსმენტაციირ წარდგენირ ვადაა: 08/08/14 
19:00 რთ. 
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6.6 რაკონტაუტო ინტორმაცია 
რაკონკსრრო განცცადებართან დაკავღირებსლ რაკითცებზე რაკონტაუტო პირი: გიორგი 
მერებაღვილი, ტელ: 577571050 

6.7 მოთცოვნები, გამოცმასრებები, დაზსრტებები და ცვლილებები 
რაკონკსრრო განცცადებართან დაკავღირებსლი კითცვები მიიფება რაკონკსრრო 
წინადადებებირ მიფებირ ვადირ დარრსლებამდე არასგვიანერ 3 დფირა. 

6.8 ვიზიტი რამღენებლო მოედანზე 
კონკსრრანტებრ ღესშლიათ მოინაცსლონ რამღენებლო ობიეუტი, რომელიც წარმოადგენრ 
დაცსლ ტერიტორიარ და კონკსრრანტმა, რომელრაც რსრრ ობიეუტზე ვიზიტი, წინარწარ 
სნდა გაატრთცილორ ღემრქიდველი ორგანიზაცია აფნიღნსლირ ღერაცებ. 

რამღენებლო მოედანზე ვიზიტირარ, კონკსრრანტებმა სნდა გამოიყინონ რიტრთცილე, 
დაიცვან სრატრთცოებირ ქველა მიფებსლი ნორმა და გაითვალირწინონ წინარწარ 
გაცემსლი გატრთცილებები. 

6.9 კონკსრრღი მონაწილეობირ ფირებსლება 
რაკონკსრრო წინადადებირ წარდგენირათვირ პირი იცდირ რატარსრრ ,,რაცელმწიტო 
ღერქიდვებირ ღერაცებ’’ რაუართველორ კანონირ 191 მსცლირ პირველი პსნუტით 
დადგენილი ოდენობით (50 ლარი). რატარსრი გადაიცდება რააგენტორ ანგარიღზე, 
რომელიც მითითებსლია რააგენტორ ოტიციალსრ ვებ–გვერდზე 
(www.procurement.gov.ge).  

რატარსრირ გადაცდირ დამადარტსრებელ დოკსმენტღი მითითებსლი სნდა იქორ: 

ა) გადაცდირ დამადარტსრებელი დოკსმენტირ სნიკალსრი ნომერი და გადაცდირ თარიფი; 

ბ) ღემრქიდველი ორგანიზაციირ დარაცელება და რაიდენტიტიკაციო კოდი; 

გ) კონკსრრანტირ დარაცელება და რაიდენტიტიკაციო კოდი; 

დ) რაკონკსრრო განაცცადირ რააგენტორ ოტიციალსრ ვებ–გვერდზე გამოუვექნებირ 
ღედეგად განცცადებირათვირ მინიჩებსლი სნიკალსრი ნომერი. 

დარფვევით გაცემსლი დოკსმენტირ წარდგენირ ღემთცვევაღი პირირ რაკონკსრრო 
წინადადება ეუვემდებარება დირკვალიტიკაციარ. 

რაკონკსრრო წინადადებირ მოუმედებირ ვადა განირაზფვრება რაკონკსრრო წინადადებირ 
წარმოდგენირ დფიდან 30 კალენდარსლი დფირ განმავლობაღი. 

დაგვიანებით წარმოდგენილი რაკონკსრრო წინადადება, მათ ღორირ რაკონკსრრო 
წინადადებირ წარმოდგენირათვირ რატარსრირ გადაცდირ დამადარტსრებელი უვითრირ 
გარეღე წარმოდგენილი რაკონკსრრო წინადადება გატარდება რეგირტრაციაღი და 
გასცრნელად დასბრსნდება კონკსრრანტრ. 

რაკონკსრრო წინადადება ცელმოწერილი სნდა იქორ კონკსრრანტირ მიერ, 
ცელმოსწერელი რაკონკსრრო წინადადება არ განიცილება. 
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6.10 რაკონკსრრო წინადადება 
რაკონკსრრო წინადადება სნდა იქორ წარმოდგენილი ლარღი, დფგ-რ ყათვლით. 

რაკონკსრრო წინადადება სნდა მოიცავდერ ქველა და ნებირმიერ ცარძრ, რომელიც 
სკავღირდება მომრაცსრებირ გაწევარ.  

კონკსრრანტირ ტინანრსრი წინადადება და ინტორმაცია კონკსრრანტირ პერრონალირ 
ანაზფასრებირ ღერაცებ (რომელიც გამოქენებსლი იუნება რამსღაო მოცსლობირ 
ცვლილებირ ღემთცვევაღი) სნდა იუნერ წარმოდგენილი რაკონკსრრო დოკსმენტაციაღი 
მოცემსლი რაკონკსრრო წინადადებირ ტორმატღი. 

6.11 დოკსმენტებზე რაკსთრებირ სტლება და კონტიდენციალსრობა 
კონკსრრანტირ მიერ მოწოდებსლი ქველა დოკსმენტაცია იუნება ღემრქიდველირ 
რაკსთრება, მათი გამოქენებირ ღეზფსდვირ გარეღე. 

6.12 დოკსმენტაციირ ენა 
რაკონკსრრო წინადადება და ქველა რელევანტსრი კორერპონდენცია სნდა იუნერ 
წარმოებსლი უართსლ ენაზე. 

რაპროეუტო დოკსმენტაცია სნდა იუნერ წარმოებსლი უართსლ ენაზე. 

6.13 გამარძვებსლი კონკსრრანტირ გამოვლენა 
რაკონკსრრო წინადადებირ ღეტარება და გამარძვებსლი კონკსრრანტირ გამოვლენა 
მოცდება რაკონკსრრო კომირიირ მიერ, რაკონკსრრო პირობებით დადგენილი 
კრიტერისმებირ ღერაბამირად. 

რაკონკსრრო წინადადებებირ ღეტარება მოცდება 10 უსლიანი რირტემით, ღემდეგ 
კრიტერისმებზე დაქრდნობით და პრიორიტეტსლობირ კოეტიციენტირ მიცედვით: 

# ღეტარებირ კრიტერისმი 
10 უსლიანი ღეტარებირ 
პრინციპი 

პრიორიტეტსლობირ 
კოეტიციენტი 

1 კონკსრრანტირ გამოცდილება 
პროეუტღი, რომლირ დამკვეთრ 
წარმოადგენრ რაერთაღორირო 
ორგანიზაცია და რომელიც 
განცორციელებსლია 
რაერთაღორიროდ აფიარებსლი 
რამსღაოებირ ღერრსლებირ 
მეთოდოლოგიირ მიცედვით. (მაგ. 
„RIBA-რამსღაო გეგმირ მონაცაზი 
2007“) 

კონკსრრანტირ უსლა 
განირაზფვრება მირ მიერ 
ღერრსლებსლი პროეუტებირ 
რაოდენობირ ღეტარდებით 
კონკსრრანტთა ღორირ 
ღერრსლებსლი პროეუტებირ 
მაურიმალსრ რაოდენობართან 
და 10-ზე გამრავლებით. 

0.05 

2 კონკსრრანტირ გამოცდილება 
მრგავრი ტიპირ პროეუტღი 

კონკსრრანტირ უსლა 
განირაზფვრება მირ მიერ 
ღერრსლებსლი პროეუტებირ 
რაოდენობირ ღეტარდებით 
კონკსრრანტთა ღორირ 
ღერრსლებსლი პროეუტებირ 
მაურიმალსრ რაოდენობართან 
და 10-ზე გამრავლებით 

0.05 

3 კონკსრრანტირ რაკონკსრრო კონკსრრანტირ უსლა 0.2 
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წინადადებირ ტარი განირაზფვრება კონკსრრანტირ 
რაკონკსრრო წინადადებირ 
ტარირ ღეტარდებით 
კონკსრრანტთა ღორირ 
რაკონკსრრო წინადადებირ 
მინიმალსრ ტართან, 
მიფებსლი ღედეგი აკლდება 2-
რ და მრავლდება 10-ზე. 

4 კონკსრრანტირ მიერ რამსღაორ 
ღერრსლებირ ღერაბამირობა 
პროეუტირ რტრატეგისლ 
კალენდარსლ გრატიკთან 

ღეტარება მოცდება პროეუტირ 
რტრატეგისლი კალენდარსლი 
გრატიკით განრაზფვრსლ 
ვადებღი რაპროეუტო 
რამსღაოებირ ღერრსლებაზე 
კონკსრრანტირ დარტსრირ 
რატსშველზე 

0.3 

5 კონკსრრანტირ მიერ 
მომზადებსლი კონცეტცია/ერკიზი 

ღეტარება მოცდება 
კონკსრრანტირ მიერ 
წარმოდგენილი 
დოკსმენტაციირ რაკონკსრრო 
დოკსმენტაციაღი არაცსლ 
მოთცოვნებთან ღერაბამირობირ 
ცარირცირ და ვიზსალსრი 
მოწონებირ მიცედვით 

0.4 

 
10 უსლიანი რირტემიდან მინიჩებსლი უსლა მრავლდება პრიორიტეტსლობირ 
კოეტიციენტზე. კონკსრრანტი გამარძვებსლად ყაითვლება თს მარ რაკონკსრრო კომირიირ 
მიერ, ზემოაფნიღნსლი პრინციპით მიენიჩება ქველაზე მაფალი ძამსრი უსლა.  

გამარძვებსლირ გამოვლენირ ღერაცებ წერილობითი ღეტქობინებირ რაცით ეცნობება 
ღერაბამირ კონკსრრანტრ და მოცდება ცელღეკრსლებირ გატორმება.  

7 რაცელმწიტო ღერქიდვირ ღერაცებ ცელღეკრსლებირ პროეუტი 
კონკსრრანტირ ღერყევირ ღემდეგ მართან გატორმდება ცელღეკრსლება. ცელღეკრსლებირ 
პირობებირთვირ იც. ცელღეკრსლებირ პროეუტი, რომელიც ღერაშლოა ღეიცვალორ 
სმნიღვნელოდ. ცელღეკრსლებირ განსქოტელი ნაწილი იუნება რაპროეუტო დავალება, 
კომერცისლი წინადადებირ ღევრებსლი ტორმა და რცვა რელევანტსრი დოკსმენტაცია.  
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