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საკონკურსო განცხადება 

1. სსიპ სოფლის მეურნეობის სამცნიერო-კვლევითი ცენტრი  აცხადებს კონკურსს მცხეთის 
მუნიციპალიტეტის სოფელ სელექციის დასახლებაში (საკადასტრო კოდი: 72.02.42.280) მდებარე  შენობის 
ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიად გადაკეთებათან დაკავშირებული სარეკონსტრუქციო, ამავე შენობის 
მიმდებარედ,  დამხმარე ნაგებობების (აირების საცავი საკომპრესორო, თხევადი და აალებადი რეაქტივების 
საწყობი) მშენებლობასთან დაკავშირებული და  ეზოს კეთილმოწყობასთან დაკავშიორებული სამშენებლო 

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახართაღრიცხვო მომსახურეობის სახელმწიფო შესყიდვაზე და 

იწვევს ყველა დაინტერესებულ პირს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად 

2. კონკურსის მიზანია ზემოაღნიშნულ მისამართზე არსებული 2500 მ2 მიწის ნაკვეთის 

კეთილმოწყობისა და მასზე დამაგრებული შენობის (N2 საკადასტრო რუქაზე) - ფართი 1140 მ2  - 

რეკონსტრუქციის, ასევე ძირითადი შენობის მიმდებრედ, დამხმარე ნაგებობების მშენებლობის 
განხორციელბისათვის  საჭირო საუკეთესო პროექტის  გამოვლენა და შემდგომში, გამარჯვებულ 

კონკურსანტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მიღება. 

3. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს: 

 ადმინისტრაციულ  შენობაში მთვარი შესასვლელის მოწყობა.  

 სატელეკომუნიკაციო (ინტერენტი, კომპიუტერები, ტელეფონი და ტელევიზია) ქსელები 

 სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები 

 გათბობის სისტემის მოწყობა. 

 ორი სასაწყობე სათავსოსი  (აირების საცავი საკომპრესორო, თხევადი და აალებადი 
რეაქტივების საწყობი) მშენებლობა.  

 კონდეციონერების მონტაჟი 

 ელექტრო-ტექნიკური პროექტი 

 წყალმომარაგების პროექტი  

 კანალიზაციის პროექტი (სეპტიკის მოწყობა) 

 ვენტილიაცია, გამწოვი სისტემის მოწყობა. 

 შენობის ტექნიკური სპეციფიკაცია და ორგანიზაციულ ტექნიკური დეტალები (მათ შორის, 

სველი წერტილები, კორიდორები, არსებული კიბის უჯრედის მოწესრიგება და სხვა) უნდა 

შეესაბამებოდეს მოქმედ სტანდარტებს და პროექტის დასრულებამდე საბოლოოდ უნდა 

შეთანხმდეს დამკვეთთან. 

 ტერიტორიის გეგმარებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს სატრანსპორტო საშაულებების 

ადმინისტრაციულ და სასაწყობე შენობებთან შეუფერხებლად მისვლისა და ტერიტორიაზე 
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ავტოსატრანსპორტო საშუალებეის პარკირების შესაძლებლობა. ასევე საწყობთან სატვირთო 

ავტომანქანების მისვლის და ტვირთის დაცლის შესაძლელბლობა 

 ფასადის შეთანხმება უფლებამოსილ ორგანოსთან (კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში). 

 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა მშენებლობის მთელი 
პერიოდის განმავლობაში. 

4. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა – 24 000 (ოცდაოთხიათასი) ლარი (დ.ღ.გ-ს ჩათვლით) 

5. საკონკურსო წინადადების წარდგენისათვის დაინტერესებული პირი იხდის საფასურს 50 
(ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. აღნიშნული თანხა გადახდილი უნდა იყოს სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს ანგარიშზე (ანგარიშის რეკვიზიტები იხ. ვებგვერდზე: www.procurement.gov.ge ) 

 
6. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს 

საკონკურსო წინადადებასთან ერთად, მაგრამ არა დალუქულ კონვერტში და უნდა შეიცავდეს შემდეგ 

ინფორმაციას: 

 გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკულარი ნომერი და გადახდის თარიღი; 

 შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 

 კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი 

 საკონკურსო განცხადების უნიკალური ნომერი. 

7. საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ 

შესაბამის დოკუმენტს არ განიხილება. ამასთან, მე-4 და მე-5 პუნქტების დარღვევით წარმოდგენილი 

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი  დოკუმენტის შემთხვევაში, პირის საკონკურსო წინადადება 

ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას. 

8. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს გამარჯვებულ კონკურსანტთან 

ხელშეკრულების დადებამდე. 

9. საკონკურსო წინადადება და მასზე დართული ყველა დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა 

იყოს დალუქული კონვერტით, ქართულ ენაზე და უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ან/და 

ბეჭედდასმული. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა 

დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი, რომელთაც მიენიჭება უპირატესობა. 

10. საკონკურსო წინადადების მიღება იწარმოებს  2014  წლის  12 აგვისტო ს 11 საათიდან - 15 
საათამდე, შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ჩაჩავას ქუჩა N8 (ბელიაშვილის ქუჩის გადაკვეთასთან), მე-5 

სართული  სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი.  დაგვიანებით წარმოდგენილი 

საკონკურსო წინადადება არ მიიღება და დაუბრუნდება კონკურსანტს. 

11. საკონკურსო წინადადებასთან ერთად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს: იურიდიული  

პირის შემთხვევაში – ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა 

რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ კონკურსანტის ქონებაზე არ არის რეგისტრირებული 

ყადაღა/აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა და იგი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა 
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რეესტრში; ფიზიკური პირის შემთხევაში – ცნობა საჯარო რეესტრიდან საჯარო სამართლებრივი 

შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ. აღნიშნული დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს საკონკურსო 

განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ. 

12. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო წესით, მიღება-ჩაბარებისა და შესაბამისი 

საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის გაფორმებიდან 15 დღის განმავლობაში კონკურსანტმა წინადადების 

ფასში უნდა გაითვალისწინოს ყველა შესაძლო ხარვეზის/ნაკლის გამოსწორების ხარჯი. 

13. საავანსო ანგარიშსწორება არ განიხილება. 

14. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადებაში უნდა წარმოადგინოს: 

 საკონკურსო წინადადების ფასი დღგ-ს გათვალისწინებით.  

 განმარტებითი ბარათი - გასაწევი მომსახურების  ტექნიკური აღწერა, არქიტექტურული 

კონცეფცია, ესკიზები. 

 კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შენობის გარე იერსახის 3D  ვიზუალიზაცია 

 გენგეგმა ( მიწის ნკვეთის არსებული საკადასტრო გეგმის საფუძველზე) – მ. 1:500 

 ვიზუალიზაცია (რენდერები) 

 ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურების გაწევის შესახებ (არანაკლებ ორი 

არქიტექტურული პროექტის ესკიზი და ფოტომასალა) 

 კონკურსანტის სრული რეკვიზიტები 

 საკონკურსო წინადადებასთან ერთად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს: იურიდიული  

პირის შემთხვევაში – ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომელიც ადასტურებს, რომ კონკურსანტის ქონებაზე არ 

არის რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა და იგი არ 

არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში; ფიზიკური პირის შემთხევაში – ცნობა 

საჯარო რეესტრიდან საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ. 

აღნიშნული დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს საკონკურსო განცხადების გამოქვეყნების 

შემდეგ. 

 ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ვადების შესახებ 

15. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო     

წინადადება. ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება. 

16. საკონკურსო კომისია მოახდენს კონკურსანტის დისკვალიფიკაციას, თუ: 

16.1. კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ არის წარმოდგენილი 

კანონმდებლობითა და ამ განცხადების მოთხოვნათა დაცვით, ან არ შეესაბამება 
საკონკურსო პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს; 
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16.2. საკონკურსო წინადადებასთან ერთად კონკურსანტი არ წარმოადგენს საკვალიფიკაციო 

დოკუმენტს ან წარმოადგენს საკონკურსო პირობებთან შეუსაბამო საკვალიფიკაციო 

დოკუმენტს. 

16.3. კონკურსანტი მოთხოვნილ ვადაში არ დააზუსტებს ან არ წარმოადგენს შემსყიდველის 

მიერ მოთხოვნულ  ინფორმაციას. 

16.4. კონკურსანტი უარს განაცხადებს ხელშეკრულების გაფორმებაზე. 

16.5. კონკურსანტი ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით ჩაიდენს 

არაკეთილსინდისიერ ქმედებას. 

16.6. საკონკურსო წინადადების ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას. 

17. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამრჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა: 

შეფასება განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 

 არქიტექტურული კონცეფცია და ესკიზი: კოეფიციენტი – 04 

 კონკურსატის გამოცდილება: კოეფიციენტი – 0.3 

 წინადადების ფასი: კოეფიციენტი – 0.2 

 საბოლოო პროექტის წარმოდგენის ვადა: კოეფიციენტი – 0.1 

17.1. შეფასება განხორციელდება ათ ბალიანი სისტემით. 

17.2. კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა 

მხრიდან მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. 

17.3. ქულათა თანაბარი გადანაწილების შემთხვევაში, გადამწყვეტია კომისიის 

თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა. 

18. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 40 დღეში. 

19. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები 

ესკიზში. 

20. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენისას უნდა გაითვალისწინოს შემსყიდველის მითითებები ოთახების განლაგებასთან და მათ 

ფუნქციონალურ დატვირთვასთან დაკავშირებით. 

21. პროექტი წარმოდგენლი უნდა იყოს A3 ფორმატის ალბომის სახით (5 ეგზემპლარი) 

22. წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს 

ელექტრონული ვერსია. ამასთან, კონკურსანტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს საპროექტო-
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სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია PDF ფორმატში, რომლის ერთი ფაილის მოცულობა არ უნდა 

აღემატებოს 8 მგბ. 

23. საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს 

შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე, საქართველოს სახელმწიფო ან/და 

საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის 

კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

24. საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების 

მიღება კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: revaz siWinava, tel: 595 22 22 18 

el.fosta:sichinavarevaz@gmail.com თბილისი, ჩაჩავას ქუჩა #8, მე-5 სართული 

. 
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ტექნიკური დავალება 

1. შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. სელექციის დასახლებაში 
მდებარე შენობის (საკადასტრო კოდი: 72.02.42.280)  ნიადაგმცოდნეობის ლაბორატორიად გადაკეთებასთან 
დაკავშირებული  სარეკონსტრუქციო,  დამხმარე ნაგებობების (აირების საცავი საკომპრესორო, თხევადი და 
აალებადი რეაქტივების საწყობი) მშენებლობასთან დაკავშირებული  საამშენებლო და   მიმდებარე ეზოს 

კეთილმოწყობასთან დაკავშირებული  საამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-

სახართაღრიცხვო დოკუმენტაცია. 
2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

 განმარტებითი ბარათი 

 არქიტექტურული ანაზომი (ფასადები, გეგმები, ჭრილები) 

 გენგეგმა (მასშტაბი  - 1:500) 

 სართულების გეგმა (მასშტაბი 1:200) 

 არქიტექტურული ნაწილი (მათ შორის: გენ. გეგმა; სარდაფის, პირველი და 

მეორე სართულის გეგმა; ფასადები; ჭრილები) 

 ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი 

 კონსტრუქციული ნაწილი  

 საინჟინრო ნაწილი (მათ შორის გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირება, 

სანტექნიკა, წყალმომარაგება, კანალიზაციის გარე ქსელი სეპტიკის მოწყობით) 

 ელექტროტექნიკური პროექტი  

 სუსტი დენების პროექტი 

 მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი 

 ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი 

 ხარჯთაღრიცხვა 

3. საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს გათვალისწინებული 

კონკურსით გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა 

გადასახადები. ფასში გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა ხარვეზისა და მოთხოვნილი 

ცვლილების ღირებულება. 

4. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი და დამატებითი სამუშაოების 
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შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. 

5. პროექტირების პერიოდში, საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი 

სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი სახით თანხმდება შემსყიდველთან. 
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პროექტი 

 

saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb  

xelSekruleba # 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება 
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად.  

წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო 
წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი. 

 

q. Tbilisi                                                                                                             ___  ____________ 2014 w. 

erTis mxriv saqarTvelos soflis meurneobis saministros ssip soflis 
meurneobis samecniero-kvleviTi centri  (SemdgomSi `Semsyidveli~) warmodgenili misi 
direqtoris levan ujmajuriZis saxiT da meores mxriv, ______________________________________ 
(SemdgomSi `mimwodebeli~) warmodgenili misi _________________ _______________________ saxiT, 
`saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da pretendentis (dasaxeleba) 
sakonkurso winadadebis safuZvelze, konkutsis Catarebis Sedegad deben winamdebare 
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebas Semdegze: 

1. xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba 
 

1.1. `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom - `xelSekruleba~) – 
Semsyidvelsa da mimwodebels Soris dadebuli winamdebare xelSekruleba, romelic 
xelmowerilia mxareTa mier, masze tandarTuli yvela dokumentiT. 

1.2. `xelSekrulebis Rirebuleba~ - saerTo Tanxa, romelic unda gadaixados 
Semsyidvelma mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis sruli da zedmiwevniT 
SesrulebisTvis. 

1.3. `dRe~, ~kvira~, `Tve~ - kalendaruli dRe, kvira, Tve. 
1.4. `momsaxureba~ – xelSekrulebis me-2 muxliT gaTvaliswinebuli xelSekrulebis 

sagani. 
1.5. `arajerovani Sesruleba~ - xelSekrulebis miznebidan gamomdinare 

mimwodeblis mxridan SemsyidvelisaTvis iseTi saxis momsaxurebis miwodeba, romelic 
Seesabameba xelSekrulebis me-2 muxliT gaTvaliswinebul sagans, Tumca bolomde ar 
akmayofililebs aRniSnuli xelSekrulebis yvela pirobas. 

1.6. `gancxadeba~ - sakonkurso gancxadeba, romelic daerTveba xelSekrulebas, 
rogorc misi ganuyofeli nawili 

1.7. `teqnikuri davaleba~ - sakonkurso dokumentaciis teqnikuri davaleba, 
romelic daerTveba xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli nawili. 
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1.8. `teqnikuri dokumentacia~ - mimwodeblis mier konkursSi warmodgenili 
teqnikuri dokumentacia, romelic daerTveba xelSekrulebas, rogorc mii ganuyofeli 
nawili. 

 

 

2. xelSekrulebis sagani 
 

2.1. xelSekrulebis sagans warmoadgens  Senobis sarekonstruqcio samuSaoebis 
ganxorcielebisTvis saWiro saproeqto momsaxurebis Sesyidva. 

2.2. momsaxurebis miwodebis pirobebis mokle aRwera miTiTebulia gancxadebasa 
da teqnikur davalebaSi.  

3. xelSekrulebis Rirebuleba 
 

3.1. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens __________ (Tanxa sityvierad) 
lars. 

3.2. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba moicavs xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli momsaxurebis miwodebasTan dakavSirebul mimwodeblis yvela xarjs, maT 
Soris saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul yvela Sesabamis gadasaxadebs. 

 

4. momsaxurebis miwodebis vadebi da adgili 
 
4.1. momsaxureba miwodebul unda iqnas xelSekrulebis gaformebidan 40 dRis 

ganmavlobaSi. 
4.2. momsaxurebis miwodebis adgilia – q.  Tbilisi, CaCavas quCa .#8, . 
 

5. miReba-Cabarebis wesi 
 

5.1. mxareebs Soris gaweul momsaxurebaze gaformdeba miReba-Cabarebis aqti 
Sesabamisi Rirebulebis asaxviT. 

5.2. Semsyidvelis mxridan miReba-Cabarebis aqtze xelmomweri uflebamosili 
piri ganisazRvreba xelSekrulebis dadebis momentisaTvis. 

 

6. angariSsworebis pirobebi 
 

6.1. mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba erovnul valutaSi,  
Sesabamisi miReba-Cabarebis aqtis gaformebis Semdeg. 

6.2. angariSsworebis forma – unaRdo. 
6.3. angariSsworeba moxdeba 15 dRis ganmavlobaSi miReba-Cabarebis aqtis 

gaformebisa da saTanado sagadaxdo dokumentebis SemsyidvelisTvis miwodebis 
TariRidan (imis mixedviT romeli ufro gvian moxdeba). 
 

7. mxareTa ufleba-movaleobebi 
 

7.1. Semsyidveli uflebamosilia nebismier dros Seamowmos mimwodeblis 
mxridan xelSekrulebis pirobebis Sesruleba; 

7.2. Semsyidveli valdebulia gadaixados gaweuli momsaxurebis Rirebuleba 
xelSekrulebis pirobebisa da vadis gaTvaliswinebiT; 
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7.3. mimwodebeli uflebamosilia mosTxovos Semsyidvels gaweuli momsaxurebis 
Rirebulebis anazRaureba xelSekrulebis pirobebisa da vadis gaTvaliswinebiT; 

7.4. mimwodebeli valdebulia Semsyidvels miawodos dadgenili xarisxiTa da 
standartebis momsaxureba; 

 
 

8. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli 
 

8.1. mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebisa da masSi 
Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze kontrols ganaxorcielebs Semsyidvelis 
mxridan gansazRvruli piri(ebi); 

8.2. xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis kontrolis ganmaxorcielebeli 
piris(ebis) funqciaa misawodebeli an/da miwodebuli momsaxurebis moculobis, xarisxisa 
da miwodebis vadebis xelSekrulebis moTxovnebTan Sesabamisobis dadgena; 

8.3. xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis kontrolis ganxorcieleba 
SesaZlebelia xelSekrulebis Sesrulebis nebismier etapze. 

8.4. mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos xelSekrulebis 
pirobebis Sesrulebis kontrolis ganxorcielebisTvis aucilebeli personalis da 
teqnikuri saSualebebis gamoyofa, aseve uzrunvelyos saWiro samuSao pirobebi. 

8.5. yvela gamovlenil naklovanebaTa aRmofxvrasTan da kontrolis xelaxla 
ganxorcielebasTan dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels 
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 

 

9. garantia 
 

mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier gaweuli momsaxureba iqneba xarisxiani 
da wunis gareSe, winaaRmdeg SemTxvevaSi igi valdebulia sakuTari saxsrebiT aRmofxvras 
yvela nakli.  

 

10. pirgasamtexlo xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobisavis 
 

10.1. mimwodeblis mxridan xelSekrulebis 4.1. punqtiT gaTvaliswinebuli vadis 
darRvevis SemTxvevaSi, mas daekisreba pirgasamtexlo xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 
0.1 % odenobiT, yovel vadagadacilebul dReze; 

10.2. mimwodeblis mxridan xelSekrulebis arajerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi, 
mas daekisreba pirgasamtexlo xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 5% odenobiT yovel 
konkretul SemTxvevaze; 

10.3. xelSekrulebis 10.1. da 10.2. punqtebiT gaTavliswinebul SemTxvevaSi 
Semsyidvels ar evaleba xelSekrulebis 6.3. punqtSi miTiTebuli vadis dacva. 
mimwodeblisTvis Tanxis gadaxda moxdeba pirgasamtexlos gadaxdis damadasturebeli 
sabuTis warmodgenidan 30 dRis ganmvlobaSi; 

10.4. xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi 
mimwodebels ekisreba pirgasamtexlo xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 10% odenobiT; 

10.5. Tu xelSekrulebis 101.1. da 10.2. punqtebiT gaTvaliswinebuli 
pirgasamtexloebis Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 5%, Semsyidvel 
ufleba aqvs calxrivad Sewyvitos aRniSnuli xelSekruleba. 

10.6. pirgasamtexloebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi 
valdebulebebis Sesrulebisagan. 
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11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana 
 

11.1. xelSekrulebis nebismieri cvlilebis/damatebis Setana SesaZlebelia mxolod 
werilobiTi formiT, mxareTa SeTanxmebis safuZvelze. 

11.2. xelSekrulebis pirobebis, maT Soris fasis Secvla dauSvebelia, Tu am 
cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis jamuri Rirebuleba an uaresdeba 
xelSekrulebis pirobebi SemsyidvelisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 
398-e muxliT da `saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebis Sesaxeb~ debulebis 25-e muxliT 
gaTvaliswinebuli SemTxvevbisa. 

11.3. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli 
garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi, xelSekrulebis jamuri Rirebulebis gazrda 
dauSvebelia xelSekrulebis arsebuli jamuri Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT. 

11.4. xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes 
xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad. 

 

12. xelSekrulebis Sewyveta 
 

12.1. xelSekrulebis erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis 
Seusruleblobis SemTxvevaSi, meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos 
gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis 
Sesaxeb. 

12.2. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs 
mxareebs danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan. 

12.3. Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom mimwodebeli misgan 
damoukidebeli mizezebis gamo ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri  
valdebulebebis Sesrulebas, Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis 
Sewyvetis Sesaxeb; 

12.4. Semsyidvelis dafinansebis wyaros Semcirebis an dagegmili Semosavlebis 
naklebi raodenobiT miRebis SemTxvevaSi (Tuki xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 
finansuri valdebulebebis uzrunvelyofa gaTvaliswinebuli iyo am Semosavlebidan), 
Semyidvels ufleba aqvs Sewyvitos xelSekruleba; 

12.5. xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mxareebs 
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan. 

12.6. xelSekruleba aseve SeiZleba Sewydes mxareTa iniciativiT, 
urTierTSeTanxmebis safuZvelze. 

 

13. dauZleveli Zala 
 

13.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis 
SeusruleblobiT gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu aRniSnuli gamowveulia duZleveli 
Zalis zegavleniT. 

13.2. Tu erT-erTi mxare dauZleveli Zalis gamo ver asrulebs nakisr 
valdebulebebs, igi valdebulia dauyovnebliv, magram araugvianes momdevno kalendaruli 
dRisa acnobos meore mxares maTi dadgomis an/da dasrulebis Sesaxeb. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, Sesabamisi mxare ar gaTavisufldeba nakisri valdebulebebis SeusruleblobiT 
gamowveuli pasuxismgeblobisagan. 

13.3. mxareTa valdebulebebi da pasuxismgebloba ganxldeba dauZleveli Zalis 
moqmedebis dasrlebisTanave. 
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14. xelSekrulebis moqmedebis vada 
 

 xelSekruleba ZalaSia  xelmoweris momentidan  moqmedebs 2015 wlis 31 ianvramde. 

15. sxva pirobebi 
 

15.1. arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da 
movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe. 

15.2. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, sam egzemplarad, romelTagan 
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri 
mimwodebelTan da ori piri SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri 
mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze. 

15.3. gamarjvebuli pretendentis mier warmodgenili satendero winadadeba da 
danarTebi  warmoadgens xelSekrulebis ganuyofel nawils.  

 

Semsyidveli                                                                     mimwodebeli    

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

 


