
ა(ა)იპ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ს
საორგანიზაციო კომიტეტი

konkursis meSveobiT saproeqto-saxarjTaRricxvo
momsaxurebis Sesyidva

winamdebare sakonkurso gancxadeba Sedgenilia “saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“

saqarTvelos kanonisa da “konkursis meSveobiT saproeqto momsaxurebis saxelmwifo

Sesyidvis pirobebisa da wesis damtkicebis Sesaxeb” saxelmwifo Sesyidvebis saagentos

Tavmjdomaris 2011 wlis 10 Tebervlis #3 brZanebis safuZvelze

q. Tbilisi

2014 weli



1.Ggancxadeba konkursis Catarebis Sesaxeb

aaip evropis axalgazrduli olimpiuri festivalis Tbilisi 2015-s saorganizacio

komiteti (iur. misamarTi: q.Tbilisi, iv. maCablis q. #11. s/n 404404211. ტel: 2 72 22 72)

acxadebs konkurss saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sesyidvis mizniT

da iwvevs konkursSi monawileobis misaRebad yvela dainteresebul pirs.

 Sesyidvis savaraudo Rirebuleba Seadgens 3100 lars-dRg-s CaTvliT.

 Ddafinansebis wyaro: aaip evropis axalgazrduli olimpiuri festivalis Tbilisi

2015-s saorganizacio komitetiს 2014 wlis biujeti

1.3. konkursSi monawileobis misaRebad sakonkurso winadadebis wardgenisaTvis piri

ixdis safasurs 50 (ormocdaaTi) larს. safasuri gadaixdeba saagentos

angariSze romelic miTiTebulia saagentos oficialur vebgverdze

(www.procurement.gov.ge).
1.4 safasuris gadaxdis damadasturebel dokumentSi miTiTebuli unda iyos:

a) Ggadaxdis damadasturebeli dokumentis unikaluri nomeri da gadaxdis

TariRi;

b) Semsyidveli organizaciis dasaxeleba da saidentifikacio TariRi;

c) Kkonkursis dasaxeleba da saidentifikacio kodi;

d) sakonkurso gancxadebis saagentos oficialur vebgverdze gamoqveynebis

Sedegad gancxadebisaTvis miniWebuli unukaluri nomeri.

Aam wesis me-2muxliT   gaTvaliswinebuli monacemebis darRveviT gacemuli

dokumentis warmodgenis SemTxvevaSi piris sakonkurso winadadeba eqvemdebareba

diskvalifikacias.

sakonkurso winadadeba, romelic ar Seicavs safasuris gadaxdis

damadasturebel Sesabamis dokuments, ar ganixileba.

 sakonkurso winadadebiT warmodgenili yvela dokumenti an/da informacia

warmodgenili unda iyos qarTul enaze da xelmowerili unda iyos Sesabamisad

uflebamosili piris mier.

SeniSvna: dokumentis an/da informaciis ucxour enaze warmodgenis SemTxvevaSi, maT unda daerTos

notariulad damowmebuli qarTuli Targmani. aRniSnul SemTxvevaSi upiratesoba eniWeba qarTul Targmans.

 sakonkurso winadadeba daluquli paketiT warmodgenili unda iyos 2

egzemplarad (dedani da asli) 2014 wlis 25 სექტემბრის 09:00 საათიდან 13:00 saaTamde

Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, wereTlis gamz. #95a.



 sakonkurso winadadeba xelmowerili unda iqnas konkursis monawilis mier,

xelmouwereli winadadeba ar ganixileba.

 dagvianebiT warmodgenili sakonkurso winadadeba (maT Soris sakonkurso

winadadebis wardgenisTvis safasuris qviTris gareSe), ar ganixileba da gauxsnelad

daubrundeba ukan konkursants.

 sakonkurso winadadeba moqmedebs  konkursSi  gamarjvebul konkursantTan

xelSekrulebis dadebamde.

angariSsworeba ganxorcieldeba unaRdo angariSsworebiT larebSi,

sakonkurso gancxadebisa da sakonkurso dokumentaciiT gaTvaliswinebuli

momsaxurebis srulad gawevis შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ssip

levan samxaraulis dasavleT saqarTvelos sasamrTloს eqsertizis erovnuli

biuros daskvnis Semdeg, araugvianes 20 (oci) samuSao dRis ganmavlobaSi.

1.11 eqspertizis ხარჯებს გასწევს შემსყიდველი. აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორებისათვის
მიმწოდებელს განესაზღვრება ვადა არაუმეტეს 3 (სამი) კალენდარული დღისა. მითითებული
ხარვეზების გამოსწორება მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს ანაზღაურების გარეშე.

Kkonkursantma sakonkurso winadadebaSi unda miuTiTos:

 sakonkurso winadadebis fasi (dRg-s CaTvliT), winadadebis fasi

warmodgenili unda iyos mxolod larebSi.

 gasawevis momsaxureobis sruli teqnikuri aRwera.

 informacia konkursantis mier ukanskneli 3 wlis manZilze

ganxorcielebuli analogiuri momsaxurebis Sesaxeb.

 informacia momsaxurebis miwodebis vadis Sesaxeb.

 rekvizitebi.

1.13 konkursants ufleba aqvs warmoadginos mxolod erTi sakonkurso winadadeba.

Aalternatiuliwinadadeba ar ganixileba.

1.14 sakonkurso winadadeba romlis fasi aRemateba Sesyidvis savaraudo

Rirebulebas ar ganixileba.

1.15. sakonkurso winadadebis Sefaseba da gamarjvebuli konkursantis gamovlena:

Sefaseba ganxorcieldeba 10 quliani sistemiT.

 sakonkurso winadadebis fasi: koeficienti - 0.5.
 analogiuri momsaxurebis gamocdileba: koeficienti – 0.5.

Kkonkursanti gamarjvebulad CaiTvleba, Tu mas sakonkurso komisiis wevrTa mier

mieniWeba yvelaze maRali jamuri qula. qulaTa Tanabari ganawilebis SemTxvevaSi

gadamwyvetia sakonkurso komisiis Tavmjdomaris mier miniWebuli qula.



1.16 gamarjvebulma konkursantma unda uzrunvelyos xelSekrulebis dadebidan 14
(თოთხმეტი) kalendarul dReSi saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis

warmodgena.

1.17warmodgenili   saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacias Tan unda erTvodes

eleqtronuli versia. amasTan konkursantma  damatebiT unda warmoadginos

saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacia PDF formatSi, romlis erTi failis

moculoba ar unda aRematebodes 8mgb-s.

1.18 sakonkurso komisias ufleba aqvs xelSekrulebis dadebamde nebismier dros

Sewyvitos Sesyidvis procedura, Tu es aucilebeli gaxdeba misgan damoukidebeli da

winaswar gauTvaliswinebeli obieqturi mizezebiT, agreTve saqarTvelos saxelmwifo

an/da sazogadoebrivi interesebidan gamomdinare. SemsyidvelTa organizacia

valdebuli ar aris, konkursants aunazRauros SesyidvaSi manawileobasTan

dakavSirebuli xarjebi.

1.19 დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად dainteresebul pirebs SeuZliaT miმართონ შემდეგ
საკონტაქტო პირებს : დავით დუმბაძე. მობ: 595 033 444. ელ. ფოსტა: d.dumbadze@tbilisi2015.com;
გიორგი ჭელიშვილი  მობ: 551106506 ;
werilobiTi mimarTvis SemTxvevaSi: q. Tbilisi, iv. maCablis q. 11 (olimpiuri komitetis

Senoba, meoTxe sarTuli, kancelaria).

2.teqnikuri  dokumentacia

2.1Sesyidvis obieqts warmoadgens:

 ქ.თბილისში, ბელიაშვილის ქ. # 5ში მდებარე შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიის
სუსტი დენების saproeqto- saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgena.

2.3 პროექტირება უნდა მოხდეს არქიტექტურული ნაწილის გათვალისწინებით , სრულად და
დეტალურად. სუსტ დენებში იგულისხმება:

1. satelefono qseli

2. monacemTa gadacemis (kompiuteruli) qseli

3. satelevizio qseli

4. saxanZro signalizacia, saevakuacio maCveneblebi

5. dacvis signalizacia

6. videomeTvalyureobis sistema

7. administraciuli nawilis gaxmovanebis (Setyobinebis) sistema



 sakonkurso winadadebebis fasSi srulad unda iyos mocemuli konkursiT

gaTvaliswinebuli  saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadebasTan

dakavSirebuli yvela xarji, saavtoro zedamxedveloba da kanonmdeblobiT

gaTvaliswinebuli yvela gadasaxadebi. saproeqto- saxarjTaRricxvo dokumentacia

damzadebuli unda iyos saqarTveloSi moqmedi samSeneblo normebiTa da

standartebiT.

 im SemTxvevaSi, Tu samuSaoebis Sesrulebis procesSi aRmoCndeba

saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciiT gaTvaliswinebuli damatebiTi

samuSaoebis Sesrulebis aucilebloba, am damatebiT saproeqto

saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenas mimwodebeli axorcielebs

anazRaurebis gareSe.

 proeqtirebis periodSi saproeqto davalebiT gauTvaliswinebeli

samuSaoebis daproeqtebis sakiTxi zepiri saxiT SeTanxmdeba SemsyidvelTan.



3. სახელმწიფო შესყიდვის  შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების
დაზუსტება განხორციედლება გამარჯვებული პრეტენდენტის წინადადების შესაბამისად,
რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი
განუყოფელი ნაწილი.

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ.თბილისი 2014 წ.

ერთი მხრივ ა(ა)იპ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ს
საორგანიზაციო კომიტეტი (შემდგომში ,,შემსყიდველი'') წარმოდგენილი მისი
თავჯდომარის ალექსი ახვლედიანის სახით და მეორეს მხრივ, –––––––––––––––
––– (შემდგომში ,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი –––––––––––– სახით,
სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) საკონკურსო
წინადადების საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები
ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ

ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული
ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა
დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც
ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა
გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას
(დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელიც შეასრულებს სამუშაოს მოცემული ხელშეკრულების
ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ

შემსყიდველის დავალებით და შესაბამისი ანაზღაურების სანაცვლოდ, ქ. თბილისში, ----
----------------------- მომსახურების (შემდგომში „სამუშაოები“) განხორციელება;



მუხლი 3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს -------------- ლარს.
3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა
ხარჯს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3.4. ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ
ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების
პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე
მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების
ფორმით ეროვნულ ვალუტაში.
4.2. ანგარიშსწორება იწარმოებს მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 სამუშაო
დღის ვადაში.

5. მიწოდების ვადა
5.1. მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 14 კალენდარული დღე.
5.2. მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება და
შესაბამისი ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან საქ-ექსპერტეზის დასკვნის
საფუძველზე,
5.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების, შემდგომ აღმოჩენილი ხარვეზების

გამოსწორებისათვის მიმწოდებელს განესაზღვრება ვადა არაუმეტეს 3 (სამი)
კალენდარული დღისა. მითითებული ხარვეზების გამოსწორება მიმწოდებელმა უნდა
განახორციელოს ანაზღაურების გარეშე

6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
6.1. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი ანგარიშსწორება

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებითა და ოდენობით.
6.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი

ვალდებულებების დროულად და სრულად შესრულება.
6.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება იმ

შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი დაარღვევს მომსახურების მიწოდების ვადას და



გაფრთხილებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში იგი არ გამოასწორებს
ხარვეზს.

6.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
6.4.1. კეთილსინდისიერად და დროულად შეასრულოს მასზე ამ ხელშეკრულებით

დაკისრებული მოვალეობები;
6.4.3 სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში

დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს აღნიშნულის შესახებ;
6.4.4. გამოასწოროს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო საკუთარი ხარჯით;

7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება.

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას
განახორციელებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული პირი. (სახელი გვარი პ/ნ)
7.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შესრულების, აგრეთვე მიწოდებული საქონლის ხარისხის კონტროლს.
7.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული
ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა და ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
8.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და/ან დარღვევა გამოიწვეს მათ
პასუხისმგებლობას წინამდებარე ხელშეკრულებისა და საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით დადგენილი წესების შესაბამისად.
8.2. მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი დარღვევის და/ან
შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს უფლება აქვს წერილობით ან ზეპირად მიუთითოს მას
აღნიშნულ გარემოებაზე და მოსთხოვოს მისი გამოსწორება გონივრულ ვადაში, რაც
შეტყობინების სახით ეგზავნება მეორე მხარეს, ხოლო შეტყობინებაში მითითებული ვადის
გასვლის შემდეგ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება.
8.3. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულების დაყოვნების შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება
აქვს დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
წინამდებარე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით. საჯარიმო სანქციის
გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
8.4. შემსყიდველის მიერ ანგარიშსწორების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს
უფლება აქვს დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ
დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,2%-ის ოდენობით.

8.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს თანხა დაუკავოს
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულებიდან.
8.6. მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
8.7. ხელშეკრულებიდან ვადამდე გასვლასთან, ხელშეკრულების შეწყვეტასთან და ზიანის
ანაზღაურებასთან დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებითა და
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.



9. ხელშეკრულების შეწყვეტა
9.1.შემსყიდველს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში არ შეუძლია
შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
სხვა რომელიმე ვალდებულება დაკავშირებული შესასრულებელ სამუშაოს ხარისხთან და ა.შ.

გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო
იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

9.2. წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა
შემთხვევებში.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია
მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
10.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ
ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება
ხდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების
პირობების გადასინჯვა მოხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებული
გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა
დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%–ზე მეტი ოდენობით.

11.1 დაუძლეველი ძალა
11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების
შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია
დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე
ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
შეუძლებლობის შესახებ.
11.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ
ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო
კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების
შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი
ვალდებულებებისაგან;
11.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის
მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
12.1.ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება
ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად



მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
13.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და
მოქმედებს 2014 წლის –––––––––– ჩათვლით.

შემსყიდველი: მიმწოდებელი:

ა(ა)იპ ევროპის ახალგაზრდული
ოლიმპიური ფესტივალის
თბილისი 2015- ს საორგანიზაციო
კომიტეტი

მის: ქ. თბილისი, ივ. მაჩაბელის ქ. 11
ს/კოდი 404404211
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