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senakis municipaliteti 
 
 
 
 

 

 

 

 

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა 

კონკურსის მეშვეობით 

 

სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციოდ საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის 

შედგენა 

 
წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 102 მუხლის და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვის პირობების და წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N3 ბრძანების საფუძველზე. 

 

 

 
 

სენაკი 2014  weli 
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საკონკურსო განცხადება 

 
 

1. სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მის. სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. #103, ს/კ 239889705) 

აცხადებს კონკურსს საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების საკონკურსო წესით სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. 

 

2. კონკურსის მიზანს წარმოადგენს ქ. სენაკში მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის დაშენებისა და მიშენებისათვის  საჭირო საპროექტო- 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 

 

3. შესასყიდი საკონკურსო წინადადების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 10000 

ლარს. საკონკურსო წინადადება რომლის ფასიც არემატება შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებას არ განიხილება. 

 

4. დაფინანსება განხორციელდება 2014 წლის სენაკის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით. 

 

5. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება (მე-15 პუნქტით 

გათვალისწინებული ინფორმაცია) ერთ დალუქულ პაკეტით და საფასურის 

გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ 2014 წლის „24„ 

ნოემბრის 1000 საათიდან 1500  საათამდე, შემდეგ მისამართზე: სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. 

#103; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელმწიფო შესყიდვების 

განყოფილება. 

 

6. კონკურსი ჩატარდება 2014 წლის 24 ნოემბრის 15 საათზე, შემდეგ მისამართზე ქ. 

სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. #103; სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; 
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საკონკურსო  პირობები 

 
 

1. მოკლე   აღწერა:  ტერიტორია მდებარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში 

ჭავჭავაძის ქ.№103-ში. მიწის ნაკვეთის ფართი არის 2922კვ.მ. აღნიშნულ ფართზე 

განთავსებულია სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამსართულიანი შენობა ზომით 

24,694მ x11,397მ. სკვერი განაშენების ფართობი 455,6კვ.მ. და სკვერი განაშენების 

ფართობი 192კვ.მ. შენობის სიმცირის გამო სამუშაო ფართობის გაზრდის მიზნით 

საჭიროა შენობას აღმოსავლეთ მხარეს მიუშენდეს ახალი ოთხსართულიანი შენობა, 

რომლის განაშენების ფართი იქნება 80კვ.მ (6x11,4) 68,4 კვ.მ. ხოლო არსებულ 

სამსართულიან შენობაზე დაშენდეს მეოთხე სართული. არსებული სამსართულიანი 

შენობის სამხრეთ და ჩრდილოეთ მხარეს ფასადებს ჩაუტარდეს მოპირკეთების 

სამუშაოები შუშითა და წყალგაუმტარი მასალით. მიშენებულ შენობაში პირველ 

სართულზე განთავსდეს ფოიე და 4-5 ადგილიანი ლიფტის უჯრედი. მისი გადახურვა 

სასურველია მოხდეს გამჭირვალე გუმბათით. 

არსებულ შენობაზე მესამე სართულის დაშენება მოხდეს მეტალოკრამიტით. იმის გამო, 

რომ არსებულ შენობას ჩრდილოეთით მესამე სართულზე აქვს ღია აივანი 

მიზანშეწონილია ანალოგიურის მოწყობა მეორე და მეოთხე სართულზე. 

არსებულ შენობაზე დაშენებული ნაწილის ფართი იქნება დაახლოებით 300კვ.მ, ხოლო 

მიშენებული ნაწილის 80კვ.მ, რომელიც ამ ტერიტორიაზე არსებულ შენობების 

ვიზუალში და კომპიზიციაში იქნება მისაღები. საკონკურსო წინადადების ტექნიკურ 

დავალებასთან ერთად თანდართული ექნება ტერიტორიის და არსებული შენობის 

სურათები. ობიექტი უნდა იყოს თვალსაჩინო და მაღალ არქიტექტურ დონოზე. 

გადაწყვეტილი ყველა საინჟინრო ნაწილის ელექტრო, სუსტი დენების, წყალმომარაგება-

კანალიზაციის და გათბობა-ვენტილაციის სისტემების გათვალისწინებით. 

 

 

3. საკონკურსო წინადადების წარმოდგენისათვის პირი იხდის საფასურს 50 

(ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, 

რომელიც მითითებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ– 

გვერდზე (http://procurement.gov.ge) 
 

4. საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს: 

 

ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და თარიღი; 

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 

გ) კონკურსის დასახელება და საიდენტიფიკაცი კოდი; 

დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიცილაურ ვებ–გვერდზე 

გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი. 

 

5. საკონკურსო განცხადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის 

დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს, არ განიხილება. ამასთან მე–4 და მე–5 

პუნქტის დარღვევით წარმოდგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის შემთხვევაში, პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება 

დისკვალიფიკაციას. 

 

6. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს კონკურსში გამარჯვებულ 

კონკურსანტთან ხელშეკრულების დადებამდე. 

http://procurement.gov.ge/
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7. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს 

შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ. 

 

8. დოკუმენტების ან და ინფორმაციის უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ 

უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. 

 

9. საკონკურსო წინადადების მიღება დაიწყება 2014 წლის   24 ნოემბრის 900  საათზე; 

 

10. საკონკურსო წინადადების მიღება მთავრდება 2014 წლის 24 ნოემბრის 1500 

საათზე; 

 

11. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და 

დაუბრუდება კონკურსანტს. 
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12. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ 

ვალუტაში საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციით 

გათვალისწინებული მომსახურების სრულად გაწევის შემდეგ, მიღება–ჩაბარების აქტისა 

და საგადახდო დოკუმენტაციის საფუძველზე, წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) დღის 

განმავლობაში. 

 

13. კონკურსანტმა  საკონკურსო დოკუმენტაციის სახით უნდა წარმოადგინოს: 

 
 

 დიზაინი და საორიენტაციო პროექტი; 

 შენობის 3D ვიზუალი (რენდერი); 

 სართულის (სართულების) ესკიზური გეგმა; 

 ფასადზე გამოყენებული მასალის ჩამონათვალი; 

 ტერიტორიის კეთილმოწყობის გეგმა; 

 სამშენებლო სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა (1 200 000 ლარი); 

 ზოგადი ინფორმაცია 

 რეკვიზიტები  

 საკონკურსო წინადადების ფასი (დღგ–ს ჩათვლით); 

 ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის შესრულების ვადების შესახებ; 

 პრეტენდენტის მიერ დაპროექტებული შენობა-ნაგებობების ფოტომასალა. 
 

 

14. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი  საკონკურსო 

წინადადება. ალტერნატიული წინადადება არ განიხილება. 

 

15. საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასიც აღემატება შეყიდვის სავარაუდო 

ღირებულებას არ განიხილება. საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს 

მოცემული კონკურსით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მომზადებასთან 

დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა 

გადასახადები; 

 

16. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა 

მოხდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

 

დიზაინი და საორიენტაციო პროექტი:კოეფიციენტი _ 0,7 

საკონკურსო წინადადების ფასი:კოეფიციენტი – 0,3 

 

შეფასება განხორციელდება 10 ქულიანი სისტემით. 

კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო  კომისიის  წევრთა 

მიერ მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. (ქულათა თანაბრად გადანაწილების 

შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული 

ქულა). 

17. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 25 (ოცდახუთი) დღის ვადაში სრული საპროექტო– სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის წარმოდგენა. 
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18. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები 

მოდელებსა და ესკიზებში. 

 

19. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა სახელშეკრულებო ვადაში უნდა წარმოადგინოს 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია არქიტექტურული პროექტის ძირითადი 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

 

20. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს სრული საპროექტო- 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას წარმოდგენა 3 ეგზემპლიარად ნაბეჭდი A3 

ფორმატით ფერადი და ელექტრონული ვერსია PDF ფაილით, რომლის ერთი ფაილის 

მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 6 მგბ-ს, ხოლო ხარჯთაღრიცხვა Excel-ის ფაილით. 

 

21. საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს 

შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან 

დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზით, აგრეთვე 

საქართველოს სახელმწიფო ან/ და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. 

ასეთ შემთხვევაში შემსყვიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის კონკურსანტს 

აუნაზღაუროს შესყიდვასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

 

22. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ საკონკურსო 

კომისიაში, საკონტაქტო პირი ხათუნა ჭანტურია, მისამართი სენაკი, ჭავჭავაძის ქ. #103, 

სენაკის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება, ტელ 599 85 75 15 



7  

ტექნიკური დავალება 

 
 

1. სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის დაშენებისა და 

მიშენებისათვის (საკ/კოდი 239889705) საჭირო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციით 

გათვალისწინებული უნდა იყოს: 

 
1. Senobis sarTulianoba 4 sarTuli. 

2. Senobis saZirkveli monoliTuri rkina-betoni lenturi. 

3. koWebi monoliTuri rkina-betoni. 

4. kolonebi monoliTuri rkina-betoni. 

5. gadaxurvis xis elementi (xis konstruqciebi, metalo kramitis 

furclebi). 

6. Semavsebeli bloki mcirezomis 201 sm sigrZis (gareTa) 

7. tixrebi mcire-zomis blokiT 151m. 

8. fanjris liobebi metalo plasmasis (maRalxarisxis feri pr. mixedviT, an 

aluminis). 

9. Sida karebi mdf-is (maRali xarisxis). 

10. Sesasvleli karebi aluminis. 

11. Weri amstrongis filebi liTonis karkasze an maRali xarisxis TabaSir-

muyaos fila. (კნაუფი) 

12. ganaTeba Werze SeTavsebuli. 

13. gareTa kedlebis Selesva. mopirkeTeba alikabondis filebiT. 

14. Sida kedlebis Selesva. 

15. gareTa kedlebis Selesva ცემენტით. 

16. Sida kedlebis mopirkeTeba TabaSiris muyaos filebiT damuSaveba da 

SeRebva. 

17. iatakis moWimva qviSa cementis xsnariT. 

18. derefansa da foieSi maRali xarisxis კერამიკის filebis dageba. 

19. oTaxebSi maRali xarisxis laminatis filebis dageba. 

20. sveli wertilebi maRali xarisxis moWiqruli filebiT da metlaxiT. 

21. Sida el gayvaniloba. spilenZis elgamtari. (მაღალი ხარისხის) 

22. Sida da gare kanalizacia. 

23. lifti 4adgiliani. 

24. invalidTa etlebisaTvis asasvleli baqnis gaTvaliswineba. pandusis 

mowyoba. 

25. Sida ezoSi Sesasvlelis mowyoba CrdiloeTis mxridan. 

26. Sida ezoSi manqanebis parkingis mowyoba. 

27. Sida wyalmomarageba. 

 
1. gamgeblis oTaxi, mosasvenebeli da sveli wertiliT. 

2. misaRebi. 

3. gamgeblis YI moadgilis oTaxi. 

4. gamgeblis II moadgilis oTaxi. 

5. oTaxebi 10 samsaxurze, 23 ganyofilebaze (125 TanamSromelze). 
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2. სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის დაშენებისა და 

მიშენებისათვის (საკ/კოდი 239889705) საჭირო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი 

სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით. 

 

3. სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის დაშენებისა და 

მიშენებისათვის (საკ/კოდი 239889705) საჭირო სამუშაოების ვიზუალის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების დროს აუცილებელია 

გათვალისწინებილ იქნეს მომიჯნავედ მდებარე აკაკი ხორავას სახელობის დრამატული 

თეატრი 

 

 

4.  კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს: 

 
ა) შენობის 3D-ვიზუალი (რენდერი); 
ბ) სართულის (სართულების)ესკიზური გეგმები; 

გ) ფასადზე გამოყენებული მასალის ჩამონათვალი; 

დ) ტერიტორიის კეთილმოწყობის გეგმა; 

ე) სამშენებლო სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა; 

 
ვ) შესრულებული და განხორციელებული ობიქტების ფოტო მასალა (PDF ფორმატში); 

 
 

 შენობის საპროექტო  სამუშაოები: 
1. გეოლოგიური კვლევის დასკვნა; 
2. ტოპოგადაღება; 
3. ესკიზური პროექტი; 
4. არქიტექტურული პროექტი; 

5. ვერტიკალური გეგმარება; 

6. კონსტრუქციული პროექტი; 

7. სანტექნიკური პროექტი 
8. მეოთხე სართულის ვენტილაციის პროექტი  
9. მეოთხე სართულის გათბობა 

10. ძალოვანი ელ.ქსელის პროექტი; 

11. სუსტი დენების პროექტი 

ა) სახანძრო სიგნალიზაცია, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემები; 
ბ) სადამკვირვებლო კამერები ; 
გ) სატელეფონო ქსელი ; 

დ) სატელევიზიო ქსელი ; 

ე) კომპიუტერული და ინტერნეტ ქსელი ; 

12. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი; 
13. ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია: 
ა) არქიტექტურული პროექტი; 

ბ) სანტექნიკური პროექტი; 

გ) გარე ელ.ქსელების პროექტი; 

დ) დენდროლოგია; 
14. მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა; 
15. საპროექტო ზედამხედველობა. 

 
 შ  ე ნ ი  შ ვ ნ ა: 
 ა ) ხელშეკრულების  გაფორმების  შემდეგ  დოკუმენტაცია  წარმოდგენილი  უნდა  იყოს  
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ალბომის  სახით  ნაბეჭდი  ვერსია  A3 ფორმატზე 5-ეგზემპლარად  
 ბ ) CD - ვერსია  (ელექტრონული ) PDF- ფაილის  სახით  5-ეგზემპლარად  

 

 

 

4. მომსახურების გაწევის პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი 

სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან წერილობითი სახით თანხმდება 

შემსყიდველთან. 
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5. saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti 

 
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb 

 

xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos 
tenderSi gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi. 

 

winamdebare xelSekruleba daido 2014  w. 

erTis mxriv სენაკის მუნიციპალიტეტი (SemdgomSi `Semsyidveli~) warmodgenili 

misi გამგებელი გოჩა დგებუაძეს   saxiT da meores mxriv 
warmomadgeneli saxiT, (SemdgoSi “miwodebeli”) konkursis 
saSualebiT deben inamdebare saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekruleba 
Semdegze: 
 

1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi 
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba: 
 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ 
Semsyidvel organizaciasa da konkursSi gamarjvebul pretendents Soris dadebuli 
xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela 
dokumentiT da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec 
xelSekrulebaSi aris miniSnebebi. 
 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados 
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis; 
 `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias 
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas; 
 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba konkursSi da 
axorcielebs momsaxurebas saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis 
farglebSi; 
 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves. 
 

2. xelSekrulebis sagani 

 xelSekrulebis sagans warmoadgen სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ადმინისტრაციული შენობის დაშენებისა და მიშენებისათვის საჭირო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცის Sedgena. 
 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis aRwera mocemulia sakonkurso 
dokumentaciaSi. 

3. xelSekrulebis Rirebuleba 
 xelSekrulebis Rirebuleba Seadgens lars. 
 xelSekrulebis Rirebuleba moicavs xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 
momsaxurebis gawevasTan dakavSirebul mimwodeblis yvela xarjs da saqarTvelos 
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul gadasaxadebs. 
 

4. xelSekrulebiთ ნაკისრი ველებულებების ინსპექტირება 

4.1 Semsyidvels an mis warmomadgenels ufleba aqvT xelSekrulebis Sesrulebis 
nebismier etapze ganaxorcielos kontroli (inspeqtireba) mimwodeblis mier nakisri 
valdebulebebis Sesrulebaze, romlis mizania misi Sesabamisobis dadgena 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobebTan da Semsyidvelis moTxovnasTan; 

4.2. ყველა gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan dakavSirebuli xarjebis 
anazRaureba ekisreba mimwodebels, saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT; 

4.3 xelSekrulebiთ nakisri valdebulebeis inspeqtirebas Semsyidvelis mxridan 

ganaxorcielebs სენაკის municipalitetis gamgeobis infrastruqturis, sivrciTi 
mowyobis, arqiteqturisa da mSeneblobaze zedamxedvelobis samsaxuri. 
 

5. momsaxurebis gawevis ვადები 
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5.1 mimwodebeli momsaxurebis gawevas daiwyebs xelSekrulebis gaformebisTanave 

dadaasrulebas xelSekrulebis gaformebidan 30 dRis vadaSi. 
 
 

6. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi 
6.1. „Semsyidveli” gaweuli momsaxurebis miRebas moaxdens miReba Cabarebis aqtis 
safuZvelze. 
 

7. angariSsworeba da valuta 
 angariSsworeba ganxorcieldeba aRniSnuli momsaxurebis gawevisaTvis 
adgilobrivi biujetidan, miznobrivad gamoyofili Tanxebis Sesabamisad, risTvisac 
mimwodebelma unda warmoadginos saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli 
Sesabamisi sagadasaxado dokumentacia. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Semsyidvels ufleba 
aqvs uari Tqvas angariSsworebaze; 

 გაweuli momsaxurebis angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba unaRdo 
angariSsworebiT, erovnul valuraSi. 
7.3 angariSworeba ganxorcieldeba erTianad gaweuli momsaxurebis miReba Cabarebis 

aqtis mxareTa mier xelmoweris Semdeg  15 (თხუთმეტი) dRis ganmavlobaSi. 
8. fasebi 

 Semsyidvelis mier xelSekrulebaSi miTiTebuli fasebi ar unda aRematebodes 
mimwodeblis mier satendero winadadebaSi miTiTebul fasebs. 
 xelSekrulebis Rirebulebis parametris Secvla xelSekrulebis moqmedebis mTeli 
periodis ganmavlobaSi dauSvebelia, Tuki am cvlilebis Sedegad izrdeba 
xelSekrulebis jamuri Rirebuleba an SemsyidvelisaTvis uaresdeba xelSekrulebis 
pirobebi. garda im SemTxvevisa, Tuki xelSekrulebis Sesrulebis procesSi dadginda, 
rom masSi gaTvaliswinebuli pirobebi ar akmayofilebs Tanamedrove progresul 
moTxovnebs da orive mxarem gamoTqva Tanxmoba da survili Seitanon saTanado 
Sesworeba xelSekrulebis pirobebSi. 
8.3. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398–e muxliT gaTvaliswinebuli garemoebebis 
dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis jamuri Rirebulebis gazda 
dauSvebelia xelSekrulebis Rirebulebis 10%–ze meti odenobiT. 
 

9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana 
 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba, orive 
mxaris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda. 
 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis 
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia 
werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia. 
 

10. uflebebis gadacema 
10.1. mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc 
mTlianad da arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli 
Tavisi valdebulebebi. 
 

11. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba 
 Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime xelSemSlel 
garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis pirobebis Sesruleba, 
Sesabamisma mxarem dauyovnebliv unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi 
Setyobineba Seferxebis faqtis, misi SesaZlo xangrZlivobis da gamomwvevi mizezebis 
Sesaxeb. Setyobinebis mimRebma mxarem rac SeiZleba mokle droSi unda acnobos 
meore mxares Tavisi gadawyvetileba, miRebuli aRniSnul garemoebebTan 
dakavSirebiT. 
 im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo 
mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis 
Taobaze, es gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis 
gziT. 
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12. mxareTa ufleba–movaleobebi 
12.1. Semsyidveli uflebamosilia gasawevi momsaxurebis  dasrulebamde  nebismier 
dros ganaxorcielos mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis Sesrulebisa da 
xarisxis inspeqtireba. 
 Semsyidveli valdebulia uzrunvelyos mimwodeblis mier gaweuli momsaxurebis 
anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis da pirobebis dacviT. 
 mimwodebeli uflebamosilia mosTxovos Semsyidvels gaweuli momsaxurebis 
Rirebulebis anazaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebisa da pirobebis 
dacviT. 
 mimwodebeli valdebulia droulad da keTilsindisierad Seasrulos 
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi. 

13. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba 
13.1 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an Sesrulebis vadis 
gadacilebisaTvis mimwodebels daekisreba pirgasamtexlos yovel vadagadacilebul 
dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1%-is odenobiT; 
 im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri 
Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 2%-s, Semsyidvels ufleba aqvs 
calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba. 
 sajarimo sanqciis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi 
valdebulebebis Sesrulebisagan 

14. xelSekrulebis Sewyveta 
 xelSekrulebis damdebi erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis 
Seusruleblobis SemTxvevaSi meore mxares SeuZlia miiRos gadawyvetileba 
xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb. 
 xelSekrulebis damdebi mxare, romelic miiRebs aseT gadawyvetilebas 
valdebulia Seatyobinos meore mxares miRebuli gadawyvetileba, misi miRebis 
safuZveli da amoqmedebis TariRi. aRniSnuli Setyobineba unda miewodos meore 
mxares gadawyvetilebis ZalaSi Sesvlamde minimum erTi TviT adre. 
 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs 
mimwodebels xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli 
pasuxismgeblobisagan. 

15. dauZleveli Zala 
 mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis 
SeusruleblobiT gamowveul pasuxismgeblobisgan, Tu aRniSnuli gamowveulia 
dauZleveli Zalis zegavleniT. aRniSnulis arsebobis SemTxvevaSi,  mxare 
valdebulia acnobos meore mxares nakisri valdebulebebis Sesruleblis 
SeuZleblobis Sesaxeb; 
 Tu erT–erTi mxare dauZleveli Zalis gamo ver asrulebs nakisr valdebulebebs, 
igi valdebulia dauyonebliv, magram araugvianesw momdevno kalendaruli dRisa 
acnobos meore mxares maTi dadgomis an/da dasrulebis Sesaxeb. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, Sesabamisi mxare ar gaTavisufldeba nakisri valdebulebebisagan; 
 mxareTa pasuxismgebloba da valdebulebebi ganaxldeba dauZleveli Zalis 
moqmedebis dasrulebisTanave. 
 

16. sadao sakiTxebis gadawyveta 
 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri 
araoficialuri molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba 
da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva 
komponentis irgvliv. 
 Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi Semsyidveli 
da mimwodebeli ver SeZleben sadao sakiTxis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier 
mxares davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesis mixedviT mimarTos 
saqarTvelos sasamarTlos. 
 

17. gamoyenebuli samarTali 
17.1. xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da 
interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT. 
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18. xelSekrulebis ena 
18.1. xelSekruleba daweril unda iqnes qarTul enaze. im SemTxvevaSi Tu 
xelSekrulebis meore mxare aris ucxo qveynis warmomadgeneli maSin meore 
egzemplari iTargmneba mimwodeblisaTvis misaReb enaze. interpretaciisas qarTul 
enaze dawerili xelSekruleba warmoadgens gadamwyvets. xelSekrulebasTan 
dakavSirebuli mTeli werilobiTi molaparakebebi da sxva dokumentacia, romelic 
gaicvleba mxareTa Soris, unda Seesabamebodes aRniSnul pirobebs. 
 

19. Setyobineba 
 nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis Sesabamisad, 
ugzavnis meore mxares, gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis an faqsis saxiT, 
originalis Semdgomi warmodgeniT, xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris 
misamarTze. 
 Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis 
ZalaSi Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro 
gvian dgeba. 
 

20. gadasaxadebi da dabegvra 
20.1 adgilobrivi mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 
gadasaxadis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze. 
 

21. xelSekrulebis moqmedebis vada 
 winamdebare xelSekruleba moqmedebs da ganisazRvreba xelSekrulebis 

dadebidan 2014 wlis CaTvliT 

 xelSekruleba Sedgenilia სამ egzempliarad, romelTagan TiToeuls aqvs 
Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan. 1 (erTi) piri 

mimwodebelTan da 2 (ორი) piri SemsyidvelTan. 
 
 

Semsyidveli: mimwodebeli: 
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