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sakonkurso gancxadeba saproeqto samuSaoebis Sesyidvis Sesaxeb 
 
 

1. martvilis municipaliteti acxadebs konkurss saproeqto samuSaoebis Sesyidvaze  
    da iwvevs yvela dainteresebul pirs masSi monawileobis misaRebad.  

   
    Sesyidvis obieqtia: martvilis municipalitetSi abaSis wylis kanionis 

reabilitaciis saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadeba. 
2. Sesyidvis savaraudo Rirebuleba Seadgens 34000 lars dRg gareSe. 
3. konkursSi monawileobis safasuri:  
sakonkurso winadadebis wardgenisaTvis piri ixdis safasurs 50 laris odenobiT.  
safasuri gadaixdeba saagentos angariSze, romelic miTiTebulia saagentos oficialur 
veb gverdze (www.procurement.gov.ge); 
 

safasuris gadaxdis dokumentSi miTiTebuli unda iyos: 
a) gadaxdis damadasturebeli dokumentis unikaluri nomeri da gadaxdis TariRi; 
b) Semsyidveli organizaciis dasaxeleba da saidentifikacio kodi;  
g) konkursantis dasaxeleba da saidentifikacio kodi; 
d) sakonkurso gancxadebis saagentos oficialur veb. gverdze gamoyenebis Sedegad 

gancxadebisTvis miniWebuli unikaluri nomeri. 

 
შენიშვნა: darRveviT gacemuli dokumentis wardgenis SemTxvevaSi piris sakonkurso 

winadadeba eqvemdebareba diskvalifikacias. 
 

4. saukeTeso arqiteqturuli koncefciisa da eskizis gamovlena da SemdgomSi 

gamarjvebuli konkursantis mier saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis 

Sedgena. 

5. konkursantma sakonkurso winadadebaSi pirvel etapze unda warmoadginos: 

     მომსახურების გაწევის ვადები და ეტაპები: 
a) ობიექტის დასაგეგმარებელი კომპლექსის ზოგადი გენ-გეგმა, ობიექტებისა და    ნაგებობების 

განთავსების ზუსტი ადგილების განსაზღვრით. 

b)Bდასაგეგმარებელ კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და შენობა-ნაგებობების ესკიზების   
    ელექტრონული ვარიანტის (რენდერების) წარმოდგენა. 
g) უნდა დამუშავდეს დოკუმენტი “მარტვილში აბაშის წყლის კანიონის” ინფრასტრუქტურის 

განვითარების ძირითადი მიმართულებები (კონცეფცია) სადაც ზუსტად განისაზღვრება 
მარშუტების ბილიკების ხიდების და სხვა ზემოდჩამოთვლილი ობიექტების (შენობა-
ნაგებობების) ადგილმდებარეობა და რაოდენობა. ეს სამუშაო უნდა შესრულდეს შესაბამისი 
სპეციალისტის მიერ. ზოგადი განმარტებითი ბარათის წარმოდგენა.  (განმარტებით ბარათში 
უნდა იყოს აღწერილი პროექტირების ზოგადი პრინციპები, აგრეთვე ყველა გამოყენებული 
მასალების და შესასრულებელი სამუშაოების აღწერა-მიმოხილვა, უნდა შეირჩეს ტურისტული 
თვალსაზრისით ღირსშესანიშავი ობიექტები, უნდა დაიგეგმოს მარშუტი); 

SeniSvna: მომსახურების გაწევის ვადები და ეტაპების „ა“, „ბ“, „გ“ პუნქტებით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების უზრუნველყოფის მიზნით კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველი 
ფიზიკური/იურიდიული პირები 2012 წლის  22 თებერვალს სასურველია გამოცხადნენ 
მარტვილის მუნიციპალიტეტში შემდეგ მისამართზე: თავისუფლების ქ. #10, რომლის 
მიზანია დასაგეგმარებელი ტერიტორიის ადგილზე შესწავლა/დათვალიერება. რომლის 
შესახებაც ერთი დღით ადრე უნდა იყოს ინფორმირებული შემსყიდველი ორგანიზაცია. 
(ტელ: 577 95 91 88 ირაკლი ციკოლია) 

d) პროექტანტმა აგრეთვე უნდა წარმოადგინოს ამ პროექტზე მომუშავე გუნდის        
ჩამონათვალი. 
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e) საკონკურსო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იქნეს კონკურსანტის მიერ გაწეული 
ყველა ხარჯისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გათალისწინებული 
გადასახდელებისა და მოსაკრებლების ჩათვლით, მხოლოდ დღგ-ს გარეშე ეროვნულ ვალუტაში; 

ვ) პუნქტი „ე“ არ ითვალისწინებს დღგ-ს. 
 

 

SeniSvna: im SemTxvevaSi, Tu konkursanti aris dRg-s gadamxdeli, moqmedi       

kanonmdeblobis Tanaxmad, misi sakonkurso winadadebis gamarjvebulad 

gamovlenis SemTxvevaSi xelSekrulebis dadebis dros gaTvaliswinebuli 

iqneba dRg-s Tanxa.    

ზ) informacia konkursantis mier ganxorcielebuli analogiuri arqiteqturuli  

proeqtis Sesaxeb (Sesabamisi eskizebi da foto masalasTan erTad); 

თ) informacia momsaxurebis gawevis vadebis Sesaxeb; 

ი) informacia angariSsworebis vadebis Sesaxeb; 

კ) rekvizitebi. 

 
6. sakonkurso winadadebasTan erTad konkursantma unda warmoadginos safasuris        

gadaxdis damadasturebeli Sesabamisi dokumenti, winaaRmdeg SemTxvevaSi        
winadadeba ar ganixileba. 

7. konkursi Catardeba 29 Tebervals 15:00 saaTze. 
8. dainteresebulma pirebma gancxadeba konkursSi monawileobis Sesaxeb da       

qarTul enaze Sedgenili sakonkurso pirobebi unda warmoadginon 29 Tebervals 
12:00 saaTidan 15:00 saaTamde. sakonkurso winadadeba warmodgenili unda iqnes        
daluqul konvertSi Semdeg misamarTze: q. martvili Tavisuflebis q. #10  
martvilis municipalitetis gamgeobis administraciuli Senoba. 

9. sakonkurso gancxadebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesruleba unda        

ganxorcieldes xelSekrulebis gaformebidan 4 Tvis vadaSi; 
10. sakonkurso winadadebis yvela gverdi xelmowerili da beWeddasmuli (beWdis              

arsebobis SemTxvevaSi) unda iyos uflebamosili piris mier, winaaRmdeg        
SemTxvevaSi sakonkurso winadadeba ar ganixileba; 

11. safasuris gadaxdis qviTris gareSe da/an dagvianebiT warmodgenili         
sakonkurso winadadeba gatardeba registraciaSi da ganuxilvelad         
daubrundeba warmomdgen pirs; 

12. dainteresebul pirebs, damatebiTi informaciisTvis SeuZliaT mimarTon         
sakonkurso komisiis aparatis wevrs irakli cikolias, tel: 577 95 91 88       
misamarTi: q. martvili. Tavisuflebis q. #10 

13. warmodgenili sakonkurso winadadebis Sefaseba da gamarjvebulis gamovlena 

moxdeba 10 baliani sistemiT: 

1. arqiteqturuli koncefcia da eskizi _ 0.7 

2. sakonkurso winadadebis fasi _ 0.3  

_ komisiis wevrTa mier qulaTa Tanabrad ganawilebis SemTxvevaSi, upiratesoba 

mieniWeba komisiis Tavmjdomaris mier miniWebul qulas. 
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მონაცემები მარტვილში  აბაშის წყლის კანიონის რეაბილიტაციის  პროექტის 
შესაქმნელად გასაწევი მომსახურების შესახებ 

 

I თავი 
გასაწევი მომსახურეობის აღწერა-ჩამონათვალი: 
შესასყიდი მომსახურება გულისხმობს: 
1. საძიებო  სამუშაოების შესრულებას მარტვილში  აბაშის წყლის კანიონის 
ტერიტორიაზე;  
2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას;  
3. მომსახურებას ადგილობრივ სახელისუფლებო და კომუნალურ ორგანოებთან 
ურთიერთობაში. 
4. მომსახურებას სამშენებლო კომპანიის შესარჩევი ტენდერის მიმდინარეობის დროს. 
5. საავტორო ზედამხედველობის გაწევას მშენებლობის პერიოდში. 
 

გაშიფვრა: 
 

საძიებო სამუშაოები მოიცავს: საპროექტო ტერიტორიის ტოპო-გეოდეზიურ აგეგმვას 
და გეოლოგიურ კვლევას. ტოპო-გეოდეზიური კვლევა უნდა მოიცავდეს მინიმუმ: 
 ობიექტის გლობალური სიტუაციური გეგმის დამუშავებას არსებულ აგეგმვებზე 

დაყრდნობით წვრილ მასშტაბში (1:5000 ან 1:10000);  
 ლოკალური ტოპოგრაფიული გადაღებების შესრულება უშუალოდ შენობა-

ნაგებობების განთავსების ადგილებში მსხვილ მაშტაბში (1:200 ან 1:500) შენიშვნა- 
აგეგმვებზე დატანილ უნდა იქნეს მყარი გეოდეზიური ნიშნულები ჯპს-
კოორდინატთა სისტემაში ხოლო მისი შესაბამისი ფიზიკური წერტილები 
ჩამონოლითდეს ტერიორიაზე. თითოეული აგეგმვისათვის განხორციელდეს 
მინიმუმ ორი წერტილის დამაგრება. 

 ტოპოგრაფიულ გადაღებებზე დატანილ უნდა იქნეს არსებული მიწისქვეშა 
კომუნიკაციები (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) 

 კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი წყალსატევებისათვის 
ჰიდროლოგიურ დაკვირვებათა მონაცემების მოძიება. 

 გეოლოგიური კვლევა ითვალისწინებს გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური 
თვისებების განსაზღვრას და სრული გეოლოგიური კვლევის ანგარიშების 
შედგენას უშუალოდ შენობა-ნაგებობების განთავსების ადგილებში. გეოლოგიური 
კვლევის მეთოდი განისაზღვროს შენობების სართულიანობის და საZირკვლებზე 
მოსალოდნელი დატვირთვების შესაბამისად მოქმედი პროექტირების ნორმების 
მიხედვით.  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია: სრულდება ორ სტადიად, პირველი 
სტადია - “ესკიზური პროექტი”-ს დამუშავება, მეორე სტადია - “მუშა ნახაზები”-ს 
დამუშავება. პროექტის პირველი სტადია “ესკიზური პროექტი” განიხილება როგორც  
მხოლოდ მუშა პროცესის აუცილებელი ნაწილი და არ არის შესასყიდი პროდუქტი, 
ხოლო საბოლოო შესასყიდ პროდუქტს წარმოადგენს  “მუშა ნახაზები”-ს სტადიაზე 
დეტალურად დამუშავებული საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც მინიმუმ უნდა 
მოიცავდეს: 
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არქიტექტურული ნაწილი, რომელიც უნდა მოიცავდეს: 
 არქტექტურული ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს ინფორმაციას, როგორც საერთო გენერალური გეგმის ასევე ცალკეული 
ობიექტების ტერიტორიის ათვისების და ცალკეული შენობება-ნაგებობების 
შესახებ. 

 ინფრასტრუქტურის კომპლექსის გენერალურ გეგმას წვრილ მასSტაბში; 
 კომპლექსში შემავალი ობიექტების ტერიტორიის ათვისების გეგმები მსხვილ 

მასშტაბში (1:200 ან 1:500) ჰორიზონტალური მიბმების ჩვენებით მყარ გეოდეზიურ 
წერტილებთან.(ჯპს-კოორდინატთა სისტემაში) 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება და 
მიწის სამუშაოების კარტა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში მასშტაბში (1:200 1:500) 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების საფარის ტიპების გეგმა შესაბამისი ჭრილების 
ჩვენებით. საჭიროების შემთხვევაში არსებული დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს 
მწვანე საფარის აღდგენის ღონისძიებებს (ეგრედ წოდებული დენდრო პროექტი). 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების და ცალკეული შენობა-ნაგებობების სამ 
განზომილებიანი მაღალი ხარისხის ვიზუალიზაცია (ეგრედ წოდებული 
რენდერები მაღალი რეზოლუციით) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ფასადები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ფუნქციონალური გეგმები ავეჯის და 

ინვენტარის განლაგების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების დაკვალვითი გეგმები, მასშტაბი (1:50 ან 

1:100) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების გრძივი და განივი ჭრილები, მასშტაბი 
(1:50 ან 1:100). თითო შენობაზე უნდა დამუშავდეს მინიმუმ ორი ჭრილი.  

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების სახურავის გეგმები წყლის გადაყვანის 
ორგანიზების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კედლებისა და ტიხრების მარკირების 
გეგმები მათი ტიპების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების იატაკებისა და ჭერების მოპირკეთების 
გეგმები მოპირკეთების ტიპების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კედლების შიდა მოპირკეთების 
მარკირების გეგმები მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ღიობების შევსების მარკირების 
გეგმები და კარ-ფანჯრების ტიპები მასშტაბი (1:50 ან 1:100) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების არქიტექტურული დეტალებისა და 
კვანძების ნახაზები (კიბეები, მოაჯირები, სახურავის კვანძები და სხვა 
დეტალები) მასშტაბი (1:5, 1:10 ან 1:20) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ავეჯისა და ინვენტარის ესკიზები და 
ჩამონათვალი. 

 კომპლექსში შემავალი შენობა ნაგებობების ინტერიერის მოსახვის 
ნახაზები(განშლები, კვანძები) და ინტერიერის სამგანზომილებიანი ვიზუალიზაცია 
მაღალი რეზოლუციით. 

 
კონსტრუქციული ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 

 კონსტრუქციული ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი რომელიც უნდა 
მოიცავდეს: ინფორმაციას, კომპლექსში შემავალი შენობება-ნაგებობებზე 
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(კონსტრუქციებზე მოქმედი მოსალოდნელი დატვირთვები, კონსტრუქციული 
სქემების აღწერა). 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ქვაბულების გეგმები და პროფილები 
მასშტაბი (1:50 ან 1:100). 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების საძირკვლების მარკირების გეგმები და 
საძირკვლების ტიპები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100). 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების მიწისზედა მზიდი კონსტრუქციების 
ნახაზები შერჩეული კონსტრუქციული სქემებისა და მასალის შესაბამისად, 

შენიშვნა-რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შემთხვევაში ნახაზებს 
უნდა ახლდეს საარმატურე ფოლადის დეტალური სპეციფიკაციები, ლითონის 
კონსტრუქციების გამოყენების შემთხვევაში პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს 
დეტალიზირებული ნახაზების (ეგრედ წოდებული kmd სტადია) დამუშავებას. 
კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კონტრუქციებში ხის მასალის 
გამოყენების შემთხვევაში პროექტი უნდა ითვალისწინებდეს კონსტრუქციული 
ელემენტებისა და მათი შეერთების საკონტაქტო დეტალების დაწვრილებით 

სპეციფიკაციებს. 
   

 ელქტრული ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 ელექტრული ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს            ინფორმაციას, როგორც კომპლექსში შემავალ ცალკეულ 

ობიექტების ასევე ცალკეული შენობება-ნაგებობების ელექტრული ქსელების 
შესახებ. (განმარტებით ბარათში მითითებული უნდა იყოს ობიექტებისა და 
შენობა-ნაგებობების დადგმული და მოთხოვნილი სიმძლავრეები და მათი 
უზრუნველყოფის გზები) 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების შიდა სამოედნო ქსელების გეგმები.(ძალოვანი 
ქსელი, ტერიტორიის განათება, მეორადი დამიწების ქსელი) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა ძალოვანი ქსელების ნახაზები. 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა განათების ქსელების ნახაზები. 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ავარიული განათების ქსელების 

ნახაზები. 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების მთავარი და სერვისული ელექტრო 

ფარების სქემები. 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების ავარიული კვების სისტემების სქემები. 

(საგენერატორო მეურნეობა, უწყვეტი კვების ბლოკები და ა.შ.)  
 კომპლექსის გარე ელ ქსელების ნახაზები და სქემები. 

 

სუსტდენიანი სისტემების ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 

 სუსტი დენების ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა 
მოიცავდეს            ინფორმაციას, როგორც კომპლექსში შემავალ ცალკეულ 

ობიექტების ასევე ცალკეული შენობება-ნაგებობების სუსტდენიანი ქსელების 
შესახებ.  

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების  შიდასამოედნო და შენობა-ნაგებობების შიდა 
ვიდეო-თვალთვალის ქსელების სქემები. 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების  შიდასამოედნო და შენობა-ნაგებობების შიდა 
სატელეფონო ქსელების სქემები. 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების  შიდასამოედნო და შენობა-ნაგებობების შიდა 
სახანძრო და დაცვითი სიგნალიზაციის ქსელების სქემები. 
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 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა კომპიუტერული ქსელების 
სქემები. 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა სატელევიზიო ქსელების სქემები. 
 
 

სანტექნიკური ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 სანტექნიკური ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს ინფორმაციას, როგორც კომპლექსში შემავალ ცალკეულ ობიექტების 
ასევე ცალკეული შენობება-ნაგებობების სანტექნიკური ქსელების შესახებ. 
(განმარტებით ბარათში მითითებული უნდა იყოს ობიექტებისა და შენობა-
ნაგებობებისათვის სასმელ და ტექნიკურ წყალზე მოთხოვნილი დღე-ღამური 
წუთობრივი და წამობრივი ხარჯი და მათი უზრუნველყოფის გზები) 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტებისათვის  გარე წყალსადენის ქსელების ნახაზები. 
 კომპლექსში შემავალი ობიექტების შიდა სამოედნო ქსელების 

გეგმები.(საკანალიზაციო ქსელი, ცივი და ცხელი წყალსადენის ქსელი) 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა საკანალიზაციო ქსელების 

ნახაზები. (სამგანზომილებიანი სქემების ჩათვლით) 

 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების შიდა ცივი და ცხელი წყალსადენის 
ქსელების ნახაზები. (სამგანზომილებიანი სქემების ჩათვლით) 

 კომპლექსში შემავალი ობიექტების წყლის(სასმელი,ტექნიკური და სახანძრო 

საჭიროების შემთხვევაში) სამარაგო მეურნეობების ნახაზები. 
 კომპლექსში შემავალი ობიექტებისთვის გამწმენდი ნაგებობების ნახაზები. 
 

გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაციის ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 
 გათბობა, კონდიცირება, ვენტილაციის ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, 

რომელიც უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას, ცალკეული შენობებების გათბობა, 
კონდიცირება, ვენტილაციის სისტემების შესახებ. მითითებული უნდა იყოს 
მოთხოვნილება თბურ (სითბო, სიცივე) ენერგიაზე და შენობების თბო 

დანაკარგები/თბო შენაკადები. 
 კომპლექსში შემავალი ობიექტებისათვის  სითბო-სიცივით მომარაგების კვანძების  

სქემები. 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების გათბობა-გაგრილების და ვენტილაციის 

სქმები და ნახაზები.(სამგანზომილებიანი სქემების ჩათვლით). 
 

მშენებლობი ორგანიზაციის ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 
 მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის განმარტებით ბარათს, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს ინფორმაციას, კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და ცალკეული 
შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ხანგრძლივობის, ენერგო-მატერიალურ-შრომით 

რესურსებზე მშენებლობის მოთხოვნილების, სასაწყობო და საყოფაცხოვრებო 

ფართზე მშენებლობის მოთხოვნილების შესახებ. განმარტებით ბარათში ასევე 
უნდა მიეთითოს საჭირო უსაფრთხოების ტექნიკის და გარემოს დაცვითი 
ღონისძიეbebis შესახებ. 

 კომპლექსის ობიექტების სამშენებლო გენერალური გეგმები დროებითი შენობა 
ნაგებობების (სასაწყობე, საყოფაცხოვრებო, დროებითი გზები, 
წყალსადენი,ელ.ქსელი) ჩვენებით. 

 კომპლექსის მშენებლობის კალენდალური გეგმა. 
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 კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და ცალკეული შენობა-ნაგებობების 
კალენდარული გრაფიკები, მუშა ხელი მოძრაობის დიაგრამების ჩვენებით. 

 სამუშაოთა წარმოების პროექტი ძნელად მისადგომ ადგილებში განთავსებული 
ნაგებობებისათვის (ხიდები,გადასახედები და ასე შემდეგ) უნდა დამუშავდეს 
დეტალური სამუშაოთა წარმოების პროექტი და ტექნოლოგიური რუკები სპეც 
სამუშაოებისათვის. 
 

   სპეციფიკაციების ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 

 გამოყენებული სამშენებლო მასალების, ნაკეთობების და მოწყობილობების 
ხარისხობრივი მახასიათებლების დეტალური აღწერა კომპლექსში შემავალი ყველა 
ობიექტისა და შენობა-ნაგებობებისათვის. 

 სამშენებლო სამუშაოთა პროცესების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობითი აღწერა 
მათი შესრულების ხარისხობღივი კონტროლის განხორციელების მიზნით, 

კომპლექსში შემავალი ყველა ობიექტისა და შენობა-ნაგებობებისათვის. 
 ტესტირებას დაქვემდებარებული სამშენებლო მასალების, პროცესების და 

მოწყობილობა-დანადგარების გამოსაცდელი რეჟიმის და თანმიმდევრობის აღწერა 
კომპლექსში შემავალი ყველა ობიექტისა და შენობა-ნაგებობებისათვის. 
 

სახარჯთაღრიცვხო ნაწილი, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს: 
 
 სახარჯთაღრიცვხო ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს: სამშენებლო ობიექტების სატიტულო სიას და ინფორმაციას 
დანარიცხების გაანგარიშების წესის შესახებ(გაუთვალისწინებელი 
ხარჯები,ზედნადები ხარჯები,გეგმიური დაგროვება და სხვა). 

 მშენებლობის შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა. 
 საობიექტო ხარჯთაღრიცხვები; 
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები შესრულებული რესურსული მეთოდით. 

შენიშვნა: როგორც ლოკალურ, ასევე კრებსით და საობიექტო ხარჯთაღრიცხვებში 
ცალ-ცალკე გამოყოფილი უნდა იყოს სამშენებლო მასალები ღირებულება, მუშათა 
ხელფასი, ზედნადები ხარჯები და გეგმიური დაგროვება. 
 

ექსპლუატაციის პროექტის ნაწილი, რომელშიც მოცემული უნდა იყოს შემდეგი 
ინფორმაცია: 
 
 კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური საექსპლუატაციო 

ხარჯები ელექტროენერგიiს შესყიდვაზე. 
 კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური საექსპლუატაციო 

ხარჯები დიზელის საწვავის შესყიდვაზე  (ენერგოუზრუნველყოფისათვის 
ავარიულ რეჟიმში). 

 კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური საექსპლუატაციო 

ხარჯები სასმელი წყლის შესყიდვაზე. 
 ძირითადი დანადგარების (გენერატორები, გათბობა-გაგრილების მოწყობილობები,  

ელ. ტრანსფორმატორები) ტექნიკური მომსახურების საშუალო წლიური ხარჯები. 
 კომპლექსის და მისი ცალკეული ობიექტების საშუალო წლიური საექსპლუატაციო 

ხარჯები დასუფთავების მომსახურებაზე და სანიტარულ უზრუნველყოფაზე. 
 შენობების ძირითადი ელემენტებისათვის მიმდინარე შეკეთების პერიოდულობა 

და მათი ერთდროული ხარჯები. 
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 კომპლექსში შემავალი ობიექტებისა და ცალკეული შენობა-ნაგებობების 
სავარაუდო ვარგისიანობის პერიოდის განსაზღვრა კაპიტალურ შეკეთებამდე. 

 
შენიშვნა: 

 საპროექტო-სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი 
როგორც ელექტრონული (PDF და DWG) სახით ასევე ალბომის სახით, 

ეგზემპლიარების რაოდენობას განსაზღვრავს ხელშეკრულება. 
 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება  საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი 
სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების 
გარეშე. 

 
მომსახურება ადგილობრივ სახელისუფლებო და კომუნალურ ორგანოებთან 
ურთიერთობაში მოიცავს: 

 დოკუმენტაციის მომზადება ტექნიკური პირობების მოსაპოვებლად კომუნალური 
მომსახურების ორგანიზაციებიდან. (ელექტროენერგია, სასმელი წყალი, 
სატელეფონო და სატელევიზიო კავშირი, ინტერნეტ მომსახურეობა). 

 დოკუმენტაციის მომზადებას “მნსგპ” (მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების 
პირობების) მოსაპოვებლად შესაბამისი ორგანოებიდან.  

 დოკუმენტაციის მომზადებას პროექტის შესათანხმებლად და მშენებლობის 
ნებართვის მოსაპოვებლად. 

 
მომსახურება სამშენებლო კომპანიის შესარჩევი ტენდერის მიმდინარეობის დროს 
მოიცავს: 
 სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური ნაწილის მომზადებას. 
 შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობების უწყისის დამუშავებას. 
 სატენდერო კომისიისათვის ახსნა განმარტებებისა და რეკომენდაციების გაცემას 

ტექნიკურ საკითხებში. 
 

საავტორო ზედამხედველობის გაწევა მშენებლობის პერიოდში მოიცავს: 
 
 სამშენებლო პროცესების გეგმიურ და არაგეგმიურ ინსპექტირებას. გეგმიური 

ინსპექტირება უნდა ჩატარდეს მინიმუმ 12 დღეში ერთხელ, ხოლო არაგეგმიური 
ინსპექტირება ტარდება დამკვეთის მოთხოვნით. 

 ინსპექტირებისას აუცილებელია წარმოებდეს საავტორო ზედამხედველობის 
ჟურნალი, სადაც აისახება ინსპექტირების შედეგები. ჟურნალი ხელმისაწვდომი 
უნდა იყოს დამკვეთისათვი ნებისმიერ დროს. 

 ფარული სამუშაოების კონტროლს და ფარულ სამუშაოთა აქტების შედგენაში 
მონაწილეობას და დამოწმებას. 

 საავტორო ზედამხედველობის განხორციელებისას, ზედამხედველი ვალდებულია 
სამშენებლო პროცესების საპროექტო დოკუმენტაციასთან ყველა შეუსაბამობა და 
უზუსტობა დააფიქსიროს ჟურნალში და დაუყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთს. 

 სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული საშემსრულებლო 

ნახაზების(დოკუმენტაციის) გადამოწმება და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა 
დამკვეთისათვის. 

 რეკომენდაციების და სპეციალური ტექნიკური დახმარების გაწევა სამშენებლო 

სამუშაოების მიღება-ჩაბარების პროცესში. 
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II თავი 
დასაგეგმარებელი კომპლექსის დახასიათება. 
 

   დასაგეგმარებელი ტერიტორია მდებარეობს: martvilis municipalitetis sofel 
gaWedilis (goWkadili) mimdebare teritoriaze mdebareobs md. abaSis kanioni, 
romelic warmoadgens md. abaSis kanionisebur erTerT Tvalwarmtac  xeobas. 
saTaveSi igi ramdenime mniSvnelovani totisgan Sedgeba: raCxisgan, 
xarCuleTisgan, tobisgan da sxv. kanioni ganviTarebulia md. abaSis mier 
mezozouri eris zedacarculi periodisa  da savaraudod,  paleocenuri 
naleqebis gamorecxvis Sedegad; 
meoTxeul periodSi igi sakmaod farTo, brtyelfskeriani yofila, romelic 
aluvioniT iyo mofenili. SemdgomSi   teqtonikurma azevebebma Secvales 
mdinaris meqanikuri muSaobis pirobebi da man daiwyo zemoxsenebuli Zveli 
xeobis fskerSi axalgazrda kanionis warmoSoba.  
unda aRiniSnos, rom mdinare abaSis saTaveebSi kanioniseburi xeobebis 
ferdobebze vrceldeba movakebuli zedapirebi. misi SemdinareTa kanionebi 
ZiriTadad zedacarcul kirqvebSia gamomuSavebuli. am mdinareTa SeerTebis 
adgilidan sofel baldamde mdinare abaSa qmnis Rrma kanions, romlis sigrZe 
2400 metria, xolo siRrme 50-70 m da 5-7 m sigane aqvs. kanionSi mcire CanCqerebi 
warmoiSoba, daaxloebiT 12 -15 m-is simaRlis vardnisa. saerTo farTobi 
Seadgens 185 heqtari. 

  kanioni iwyeba abhesis midamoebSi. mas. kaninonSi or adgilas aris Senaxuli     
  kirqvis bunebrivi xidebi, rac imis maniSnebelia, rom aq odesRac karstuli   
  mRvime CamoiSala. 

 
 

 დასაგეგმარებელი კომპლექსი მოიცავს შემდეგ ობიექტებს: 
 

 ვიზიტორთა ცენტრი, რომელიც შედგება ვიზიტორთა ცენტრის შენობისა და ეზოს 
ინფრასტრუქტურისაგან. 
 
ვიზიტორთა ცენტრი უნდა მოიცავდეს შემდეგ სათავსებს: 

 საგამოფენო დარბაზი, ეთნოგრაფიული მუზეომით და ინტეგრირებული 
ინტერნეტ კაფით;   

 სუვენირების გასაყიდი კუთხე; 
 შემნახველი საკანი; 
 sაოფისე oTaxi (5 სამუშაო ადგილზე); 
 საპირფარეშოები (ნორმების მიხედვით) მათ შორის უნარშეზღუდული 

პირებისათვის; 
 სამეურნეო სათავსი;   

 
 
 
 
 
ვიზიტორთა ცენტრის ეზოს ინფრასტრქუტურა უნდა მოიცავდეს: 

 ღია ავტოსადგომს 
 ტერიტორიაზე შესასვლელთან ბუნების ძეგლის დასახელების ხის ბანერის 

მოწყობას; 
 საბაღე სკამებს ტერიტორიაზე; 
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 ტერიტორიის განათების ქსელს; 
 ტერიტორიის შემოღობვას და მთავარ შესასვლელ ჭიშკარს; 
 გამწმენდ ნაგებობას; 
 საგენერატორო მეურნეობას; 
 სასმელი წყლის სამარაგო მეურნეობას; 
 შიდა სამოედნო საინჟინრო ქსელებს (ელ.ქსელი, წყალსადენი, კანალიზაცია და 

სხვ.) 
 
         ტურისტული ეკობილიკის ინფრასტრუქტურა, რომელიც შედგება შემდეგი  
          ნაგებობებისაგან: 
 

 ეკოტურისტული საფეხმავლო ბილიკები; 
 გადასასვლელი ხიდები; 
 კლდეზე შეკიდული ბილიკები; 
 საინფორმაციო დაფები და მანიშნებლები;    
 პანორამული გადასახედები; 
 კანიონში შესასვლელი და გასასვლელი ნაგებობები; 
 ბილიკების (მიწისზედა და შეკიდული) და კანიონის მხატვრული განათების 

სისტემები; 
 ნავმისადგომს, ნავების შესანახი ფარდულით; 
 წყლის დონეზე დაკვირვების დისტანციური სისტემები დამბაზე და კანიონში; 

მისასვლელი გზა: ცენტრალური საავტომობილო მაგისტრალიდან ვიზიტორთა ცენტრის 
ავტოსადგომამდე. 
ღობე: კანიონის მიმდებარეთ არსებული სასაფლაოს გასწვრივ. 
 
 
III თავი 
 

პროექტირების ძირითადი პრინციპები. 
 

საპროექტო კომპანიამ უნდა იხელმძღვანელოს შემდეგი პრინციპებით: 

 შენობების გარე იერსახე უნდა იყოს ესთეტიურად დახვეწილი და მაქსიმალურად 

შერწყმული ადგილობრივ ლანდშაფტთან, ამ მიზნით განსაკუთრებული 
ყურადრება უნდა მიექცეს შენობების განთავსების ადგილების სწორ შერჩევას. 

 მინიმუმამდე უნდა იქნეს დაყვანილი გარემოზე ზემოქმედება და არსებული 
ლადშაფტის ცვლილება. 

 პროექტანტმა უნდა იხელმძღვანელოს მწვანე არქიტექტურის პრინციპებით. 

შენობები უნდა იყოს მაქსიმალურად ენერგო დამზოგავი, მინიმუმამდე უნდა 
იყოს დაყვანილი შენობების თბო დანაკარგები (თბო შენაკადები). 

 გამოყენებული მასალები უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, პრიორიტეტი 
მიენიჭოს ბუნებრივი მასალების გამოყენებას. 

 შენობები უნდა შეესაბამებოდეს რეგიონის   კლიმატურ პირობებს.   
 კონსტრუქციული თვალსაზრისით შენობები უნდა იყოს მდგრადი და 

უზრუნველყოფდეს უსაფრთხო ექსპლუატაციას სესმიურ დატვირთვაზე. 
 კომპლექსში შემავალი ობიექტების ენერგო რესურსებით უზრუნველყოფისას 

მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული განახლებადი ენერგიის 
წყაროების (მზის ენერგია, ქარის ენერგია და სხვა) გამოყენება. 
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 საპროექტო გადაწყვეტილებებმა უნდა უზრუნველყოს კომპლექსში შემავალი 
ობიექტების მინიმალური საექსპლოატაციო მოვლა-პატრონობის ხარჯები. 

 უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ობიექტების საექსპლუატაციო მაქსიმალურად 

შესაძლებელი ვადა მიმდინარე და კაპიტალურ შეკეთებამდე (რემონტამდე). 
 გამოყენებული სამშენებლო მასალები და ტექნოლოგიები საშუალებას უნდა 

იძლეოდნენ მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი მათი მიმდინარე და კაპიტალური 
შეკეთების(რემონტის) ხარჯები. 

 
 

პირველი ეტაპი. ესკიზური პროექტის დამუშავება, რომელიც მოიცავს: 
 კომპლექსის გენერალური გეგმის ესკიზების დამუშავება. 
 კომპლექსში შემავალი ობიექტების ტერიტორიის ათვისების გეგმების ესკიზების 

დამუშავება. 
 ობიექტებისა და შენობა-ნაგებობების ესკიზური გეგმების დამუშავება. 
 ობიექტებისა და მათში შემავალი შენობა-ნაგებობების სამგანზომილებიანი 

ვიზუალიზაციის დამუშავება (ეგრედ წოდებული რენდერების მომზადება მაღალი 
რეზოლუციით). 

 დოკუმენტაციის დაკომპლექტება მნსგპ-ს (მიწის ნაკვეთის სამშენებლო 

გამოყენების პირობების) მოსაპოვებლად. 

 ტექნიკური პირობების მოპოვება შესაბამისი კომუნალური სამსახურებიდან. 
 კომპლექსში შემავალი შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული სქემების დამუშავება. 
 ობიექტებისა და მათში შემავალი შენობა-ნაგებობების საინჟინრო ქსელების 

პროექტირებების ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა. 
 საძიებო სამუშაოების განხორციელება. 

   
 

 მეორე ეტაპი. მუშა დოკუმენტაციის დამუშავება,რომელიც მოიცავს: 
 ობიექტების ენერგო რესურსებით, სასმელი და ტექნიკური წყლით, 

კანალიზაციით, სატელეფონო-სატელევიზიო-ინტერნეტ კომუნიკაციებით 

უზრუნველყოფის წყაროების განსაზღვრა და შეფასება, აგრეთვე შესაბამისი 
წერილების მომზადება და გაგზავნა ტექნიკური პირობების davalebis 

მოსაპოვებლად შესაბამის სტრუქტურებში. 
 ობიექტის მოთხოვნილების წინასწარი შეფასება ენერგო და სხვა რესურსებზე. 
 მნსგპ-ს (მიწის ნაკვეთის სამშენებლო გამოყენების პირობების) მოპოვება. 
 არქიტექტურული ნაწილის დამუშავება. 
 კონსტრუქციული ნაწილის დამუშავება. 
 ელეტრული ნაწილის დამუშავება. 
 სუსტი დენების ნაწილის დამუშავება. 
 სანტექნიკური ნაწილის დამუშავება. 
 გათბობა,კონდიცირება,ვენტილაციის ნაწილის დამუშავება. 
 მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილის დამუშავება. 
 სპეციფიკაციების ნაწილის დამუშავება. 
 სახარჯთაღრიცხვო ნაწილის დამუშავება. 
 დასრულებული სახით მუშა დოკუმენტაციის წარდგენა დამკვეთისადმი. 

   
 
მესამე ეტაპი. ნებართვები და სატენდერო დოკუნტაციის მომზადება, რომელიც მოიცავს: 
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 დოკუმენტაციის მომზადება პროექტის შესათანხმებლად და მშენებლობის 
ნებართვის მისაღებად. 

 მომსახურება ზემოდაღნიშნული დოკუმენტაციის მოპოვების პროცესში. 
 სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური ნაწილის მომზადება. 
 ტენდერის პირობებით შესასყიდი სამშენებლო სამუშაოთა მოცულობების უწყისის 

დამუშავება. 
 ტენდერის მიმდინარეობისას სატენდერო კომისიისათვის ახსნა განმარტებებისა და 

რეკომენდაციების გაცემას ტექნიკურ საკითხებში. 
 
 
მეოთხე ეტაპი.  საექსპლოატაციო პროექტი და საავტორო ზედამხედველობა: 

 ექსპლუატაციის პროექტის დამუშავება. 
 საავტორო ზედამხედველობის გაწევა მშენებლობის მიმდინარეობისას. 
 საპროექტო სამუშაოების დასრულება და მომსახურების დასრულებული სახით 

`დამკვეთისათვის~ მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2012 წლის ხელშეკრულების 
გაფორმებიდან 4 (oTxi) თვის ვადაში. 

 
 
შენიშვნა:  
1. პროექტის მიმდინარეობის დროს მოეწყობა გეგმიური და არაგეგმიური განხილვები 
დამკვეთთან. გეგმიური განხილვები მოეწყობა ყოველი ეტაპის დასრულებისას, ხოლო 

მესამე ეტაპზე გეგმიური განხილვა დამატებით მოეწყობა ამ ეტაპით 

გათვალისწინებული სამუშაოების 50% შესრულებისას. არაგეგმიური განხილვები 
შეზღუდული არ არის და შეიძლება მოეწყოს როგორც დამკვეთის, აგრეთვე 
პროექტანტის მოთხოვნით. 

აგრეთვე შესაძლებელია ეტაპების სხვა გვარად გადათამაშება, სტრატეგიული 
მოთხოვნიდან და ვადებიდან გამომდინარე. 
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xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb #-------- 
 
 

winamdebare xelSekruleba dadebulia `_____~ ____________         2012 w. 
 

 
1. xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba: 

1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ `saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonisa da `saxelmwifo Sesyidvebis ganxorcielebis 

wesis Sesaxeb~ debulebis safuZvelze Semsyidvel organizaciasa da mimwodebels Soris 

dadebuli xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela 

dokumentiT da damatebebiT da aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris 

miniSnebebi.   

1.2 `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias 
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas; 

1.3 `mimwodebeli~ niSnavs iuridiul an fizikur pirs, romelmac SemsyidvelTan gaaforma 
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb; 

1.4 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados 
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli 
da zedmiwevniT SesrulebisaTvis; 

1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves, Tu xelSekrulebiT sxva 
piroba ar aris gaTvaliswinebuli 

 
 

2. xelSekrulebis damdebi mxareebi 
winamdebare xelSekruleba dadebulia:  
 
erTis mxriv  _____________________________________________  (SemdgomSi `Semsyidveli~) 
                                               (Semsyidvelis dasaxeleba da rekvizitebi) 

    
da meores mxriv  _______________________________   (SemdgomSi `mimwodebeli~)  Soris.    
                                                (mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)                  

 
 
3. xelSekrulebis sagani 

3.1 xelSekrulebis sagans warmoadgens   
     

  
 
4. xelSekrulebis Rirebuleba  
4.1. misawodebeli saqonlis (gasawevi momsaxurebis) saerTo  Rirebuleba Seadgens 

            lari 
______________________ saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili Sesabamisi gadasaxadebis 
gaTvaliswinebiT. 
 

4.2. Sesasyidi saqonlis (gasawevi momsaxurebis) erTeulis fasi Seadgens      

     ---------------------   (yovelTviurad) 
 4.3. saqoneli miwodebuli (momsaxureba gaweuli) iqneba Semdeg misamarTze: 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

   

  

       

        

         M 
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5. mxareTa ufleba-movaleobani               

 yoveldRiurad (yovelTviurad) ganaxorcileos saqonlis miwodeba (momsaxureba). igi 
pasuxismgebelia miwodebuli saqonlis (gaweuli momsaxurebis) xarisxsa da vargisianobaze 
(droulobaze). 

5.2. Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebis srulad da jerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi aunazRauros mas Sesyiduli 
saqonlis (gaweuli momsaxurebis) Rirebuleba.  

5.3. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis miyenebul zianze 
an zaralze. 

5.4. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame piris mimarT nakisr 
valdebulebebze. 

5.5. mimwodebeli ar agebs pasuxs Semsyidvelis mier mesame piris mimarT nakisr 
valdebulebebze. 
 

6. momsaxurebis miReba-Cabarebis wesi 
 saqoneli miwodebulad (momsaxureba gaweulad) CaiTvleba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ 
aqtis gaformebis Semdeg. 

 
 7. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli  

 7.1. mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebisa da masSi 
 Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze kontrols ganaxorcielebs  
 

8. miwodebuli saqonlis (gasawevi momsaxurebis) xarisxi da garantia 
      8.1      mimwodebeli iZleva garantias, mowodebuli asaqonlis vizualuri monacemebi ar 
iqneba Secvlili.  
      8.2      mimwodebels ar aqvs ufleba SemsyidvelTan vizualuri monacemebis SeTanxmebis 
gareSe moaxdinos Sesyidva. 
      8.3      mimwodebeli iZleva garantias da iRebs pasuxismgeblobas saqonlis dauzianeblad 
transportirebaze da transprtirebis Sedegad gamovlenili xarvezebis gamosworebaze. 
      8.4   mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier miwodebuli saqoneli  ar iqneba 
dazianebuli, ar gamoavlens xarvezebs da iqneba moxmarebisTvis vargisi, winaaRmdeg SemTxvevaSi 
igi valdebulia sakuTari saxsrebiT Tavad uzrunvelyos 8.1, 8.2, 8.3, muxlebis Sesabamisad 
dazianebuli da uvargisi saqonlis Secvla da gamovlenili xarvezis gamosworeba. 
 

9. angariSsworeba 
9.1 angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi.  

 9.2 anariSsworeba moxdeba `miReba-Cabarebis~ aqtebis gaformebidan 5 sabanko dRis 
ganmavlobaSi:  
 9.3. angariSsworebis forma iqneba unaRdo (naRdi).  gadaricxva  moxdeba  mimwodeblis 
sabanko angariSze. 
 

10. fasebi 
10.1 winamdebare xelSekrulebis me-4 punqtSi dafiqsirebuli Sesasyidi saqonlis 

(gasawevi momsaxurebis) fasi warmoadgens xelSekrulebis RirebulebiT parametrs. 
10.2 xelSekrulebis RirebulebiTi parametris Secvla xelSekrulebis moqmedebis 

mTeli periodis ganmavlobaSi dasaSvebia sacalo fasis (gasawevi momsaxurebis gansazRvruli 
fasis) gazrdis an Semcirebis, inflaciis maRali donis, savaluto kursis mniSvnelovani 
cvlilebis, sagadasaxado reJimis Secvlisa da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxlSi 
gaTvaliswinebuli pirobebis SemTxvevaSi, Tu aRniSnuli cvlilebebi ar gamoiwvevs 
xelSekrulebis pirobebis gauaresebas Semsyidveli organizaciisaTvis. 

10.3. xelSekrulebaSi dafiqsirebuli Rirebulebis gazrdis SemTxvevaSi misma odenobam 
ar unda gadaaWarbos xelSekrulebis Rirebulebis 5%-s. 
 
 
 
 

 
11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana 
11.1 xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad Secvalos 

xelSekrulebis pirobebi.  
11.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis 

pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT 
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Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia. amave dros, Semsyidveli ar aris valdebuli 
warudginos mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan dakavSirebiT, romlebis gamoc 
warmoiSva xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba. 

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

 
12. uflebebis gadacema 
mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad an 

nawilobriv gadasces mesame pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli ufleba-movaleobani.  
 

13. sub-kontraqtorebi 
13.2 im SemTxvevaSi, Tu sub-kontraqtis dadebis an sub-kontraqtoris Secvlis 

aucilebloba warmoiSoba xelSekrulebis Sesrulebis procesSi,  mimwodebelma werilobiT 
unda acnobos Semsyidvels zemoaRniSnulis Sesaxeb da miiRos misgan werilobiTi Tanxmoba. 

13.3 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela sub-kontraqtis asli unda 
waredginos Semsyidvels misi gaformebidan erTi kviris vadaSi. 

13.4 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arcerTi sub-kontraqti ar aTavisuflebs 
mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.  

 
14. fors-maJori 
14.1 xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba fors-

maJoruli garemoebebis dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis 
Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da 
mimwodeblisaTvis xelSekrulebis Sesrulebis garantiis daubruneblobas. 

14.2 am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi 
kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebuli Semsyidvelisa 
da/an mimwodeblis Secdomebsa da daudevrobasTan da romlebsac gaaCnia winaswar 
gauTvaliswinebeli xasiaTi. aseTi garemoeba SeiZleba gamowveuli iqnas omiT an stiqiuri 
movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri 
SemcirebiT da sxva. 

14.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis damdebma 
mxarem, romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv 
unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi 
mizezebis Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan werilobiT 
pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da SesaZleblobisda mixedviT 
agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos 
valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damoukidebelni iqnebian 
fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan 

 
 15. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis 

 15.1. saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi mimwodeblis 
mxridan xelSekrulebis 5.1. punqtiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevis SemTxvevaSi mas 
daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1% 
odenobiT. 
 15.2. mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis 
SemTxvevaSi, pirgasamtexlos gadaxda ganxorcieldeba mimwodebelze xelSekrulebiT 
gadasaxdeli Tanxidan gamoqviTvis saSualebiT.  

15.3 sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi 
valdebulebebis Sesrulebisagan. 

 
 
 
 
16. xelSekrulebis Sewyveta 
16.1 xelSekrulebis damdebi erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis 

Seusruleblobis SemTxvevaSi meore mxares SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis 
sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb. 

16.2 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.   

16.3 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs 
mxareebs danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan. 
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16.4 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels 
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan. 

16.5 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb 
agreTve: 

a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi 
ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri  valdebulebebis Sesrulebas; 

b) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi. 
16.6 am muxlis me-5 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia 

aunazRauros mimwodebels faqtiurad gaweuli momsaxurebis Rirebuleba. 

 
17. davebis gawyvetis wesi 
17.1 xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones ixmaren, raTa 

pirdapiri araoficialuri molaparakebebis meSveobiT SeTanxmebiT moagvaron nebismieri 
uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli 
sakiTxebis irgvliv. 

17.2 Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebas, 
nebismier mxres davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesiT mimarTos saqarTvelos 
sasamarTlos. 

18. sxva pirobebi 
18.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan da 

               
 moqmedebs    ___________________________. 
                                (ricxvi, Tve, weli) 

18.2 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze 2 egzemplarad da 2 aqvs Tanabari 
iuridiuli Zala. 

 
 
 
 
 
Semsyidveli:                                                mimwodebeli: 

 


