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1. sakonkurso gancxadeba

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saavtomobilo gzebis

departamenti acxadebs konkurss: Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis stefanwminda-samebis

eklesia saavtomobilo gzis km1-km6 monakveTis rekonstruqcia–mSeneblobis samuSaoebis saproeqto

momsaxurebis saxelmwifo Sesyidvaze da iwvevs konkursSi monawileobis misaRebad yvela

dainteresebul pirs:

1. Sesyidvis obieqti: Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis stefanwminda-samebis eklesia

saavtomobilo gzis km1-km6 monakveTis rekonstruqcia–mSeneblobis samuSaoebis detaluri

saproeqto-saxarjTaRricxvo da satendero dokumentaciisa Sedgenis momsaxureba.

2. Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba: Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba

Seadgens 180 000 (asoTxmoci aTasi) lars (magram ara umetes samSeneblo-samontaJo

samuSaoebis 3%-sa).

3. dafinansebis wyaro: saqarTvelos 2014 wlis saxelmwifo biujetis saxsrebi.

4. Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebi: xelSekrulebis gaformebidan 90 dRis ganmavlobaSi;

5. konkursSi monawileobis safasuri: sakonkurso winadadebis wardgenisTvis piri ixdis

safasurs “saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 191 muxlis pirveli

punqtiT dadgenili odenobiT (50 lari). safasuri gadaixdeba saagentos angariSze,

romelic miTiTebulia saagentos oficialur vebgverdze (www.procurement.gov.ge).

saagentos angariSis nomeri, romelzec gadaixdeba sakonkurso winadadebis
wardgenis safasuri

mimRebis banki: s.s. bank „respublikis“ centraluri filiali

bankis kodi: REPLGE22
mimRebi: s.s.i.p konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagento

mimRebis angariSis # GE52BR0000010591718543

safasuris gadaxdis damadasturebel 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 vebgverdze gamoqveynebis Sedegad

gancxadebisTvis miniWebuli unikaluri nomeri.

SeniSvna: sakonkurso winadadeba, romelic ar Seicavs safasuris gadaxdis

damadasturebel Sesabamis dokuments, ar ganixileba. amasTan me-5 punqtis darRveviT



wardgenili safasuris gadaxdis damadasturebeli dokumentis SemTxvevaSi, monawile

piris sakonkurso dokumentacia eqvemdebareba diskvalifikacias.

6. sakonkurso winadadebis miReba: konkursantebma sakonkurso winadadeba 2 (ori) daluquli

konvertiT:

1. finansuri winadadebis konverti, romelSic iqneba ganTavsebuli satendero winadadebis

fasi, me-10 punqtis 10.3 da 10.4 punqtebiT gaTvaliswinebuli danarTebi #2 da #3;

2. teqnikuri dokumentaciis konverti, romelSic iqneba ganTavsebuli me-5 punqtiT

gaTvaliswinebuli konkursSi monawileobis safasuris gadaxdis damadasturebeli

dokumenti, damowmebuli afidavitis forma (danarTi #1) da me-10 punqtis 10.5—10.8.

punqtebiT gaTvaliswinebuli informacia.

konvertebi warmodgenil unda iqnas cal-calke paketebad, 2014 wlis 11 ivnisidan 13

ivnisis 16:00 saaTamde, Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, al. yazbegis gamziri #12, me-4

sarTuli, oTaxi #413, saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti.

7. sakonkurso winadadebebis gaxsna: sakonkurso komisiis mier konkursantebis mier

warmodgenili daluquli teqnikuri dokumentaciis paketebis gaxsna moxdeba 2014 wlis 13

ivnisis 17:00 saaTze, xolo finansuri winadadebebis paketebi Seinaxeba daluqul

mdgomareobaSi pretendentTa teqnikuri dokumentaciis Sefasebamde.

8. am gancxadebis me-6 punqtis moTxovnebis darRveviT, agreTve dagvianebiT warmodgenili

satendero winadadeba ar ganixileba da daubrundeba konkursants.

9. sakonkurso winadadebebis moqmedebis vada: sakonkurso winadadeba ZalaSia konkursantTan

xelSekrulebis dadebamde.

10. sakonkurso winadadebis Semadgenloba: daluquli paketiT warmodgenili sakonkurso

winadadeba unda Seicavdes:

10.1 sakonkurso winadadebis fass (cifrobrivad da sityvierad). sakonkurso winadadebis

fasi warmodgenili unda iyos mxolod larSi da unda Seicavdes dRg-s.

10.2. afidavits (danarTi #1)

10.3. rekvizitebs (danarTi #2)

10.4. xarjTaRricxvas (danarTi #3).

10.5. informacias momsaxurebis gasawevad saWiro mowyobiloba-danadgarebis da

aparaturis Sesaxeb.

SesyidvaSi monawileobis msurvel pirs konkursiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis

gasawevad unda gaaCndes sakuTari an saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT nebadarTuli an

aukrZalavi nebismieri formiT (qira, Txoveba da a. S.) Tanamedrove teqnikuri moTxovnebis

Sesabamisi, geodezuri mowyobilobebi, sainJinro geologiuri samuSaoebisaTvis Sesabamisi



teqnika, kompiuteruli teqnika, satransporto saSualebebi da sxva Sesabamisi

mowyobiloba-danadgarebi, aparatura da xelsawyoebi.

#
mowyobiloba-danadgarebis da aparaturis

dasaxeleba
raodenoba

1 geodeziuri mowyobilobebi:

_GPS (gadasaadgilebadi) 1 sm sizustis

maxasiaTebliT

-eleqtrotaqeometri

-niveliri

1

1

1

2 sainJinro-geologiuri mowyobiloba:

-geologiuri saburRi manqana

-gruntis statikuri da dinamikuri testebis

Casatarebeli mowyobiloba(CBR)

1

1

3 samosis Sesaswavli mowyobiloba:

-safuZvlis deformaciis modulis sazomi 1

4 kompiuteruli mowyobiloba:

-kompiuteri 2

5 gasamravlebeli mowyobiloba:

-printeri A-3

-ploteriA-0

-qseroqsi

1

1

1

6 -maRali gamavlobis satransporto msaSualebebi 1

7 licenzirebuli programuli uzrunvelyofa

-sagzao programa

-xelovnuri nagebobebis saangariSo programa

1

1

informacia warmodgenili iqnas qvemoT mocemuli cxrilis Sesabamisad.

#

mowyobiloba-
danadgarebis da

aparaturis
dasaxeleba

aRwerilo
ba,

modeli,
tipi,

marka da
asaki

raodenoba
mdgomareoba

(axali, naxmari,
moZvelebuli)

sakuTreba:
mflobelobis an

sargeblobis forma.
ijaris SemTxvevaSi
warmodgenili iqnas
Sesabamisi saijaro
xelSekrulebebi.

1
2
da
a.S.



10.6. informacias SesyidvaSi monawileobis msurveli piris ZiriTad specialistTa

Sesaxeb

im ZiriTadi inJiner-teqnikuri personalis, romelic dakavebuli iqneba am konkursiT

gaTvaliswinebuli momsaxurebis gawevaze, da romelic iRebs teqnikur gadawyvetilebas

kvalifikaciis da gamocdilebis Sesaxeb.

SesyidvaSi monawileobis msurvel pirs konkursiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis

gasawevad unda hyavdes warmodgenili is ZiriTadi specialistebi, romlebic moTxovnilia

qvemoT mocemuli cxrilis mixedviT. amasTan, maT unda gaaCndeT konkursiT

gaTvaliswinebuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis momsaxurebis gawevis

aranakleb 5-15 wliani gamocdileba:

# dasaxeleba

analogir

samuSaoze

muSaobis staJi

raodenoba

1
gundis xelmZRvaneli –

sagzao/samoqalaqo inJineri
15 1

2 xelovnuri nagebobebis inJineri 10 1

3 topografiuli kvlevis specialisti 8 1

4 inJiner-geologi 10 1

5 hidrologi 15 1

6 Sesyidvebis/kontraqtebis specialisti 5 1

7 gansaxlebis specialisti 5 1

8 garemos dacvis specialisti 5 1

9 xarjTaRricxvis specialisti 5 1

SeniSvna: moTxovnili ZiriTad specialistTa saerTo raodenobis aranakleb 80

procentisa unda iyvnen saqarTvelos moqalaqeebi.

informacia warmodgenili iqnas qvemoT moyvanili cxrilis Sesabamisad.

Tanamdeboba,

specialoba

gvari,

saxeli

muSaobis

saerTo

gamocdile

ba

analogiuri

momsaxurebis

gawevis

gamocdileba

biografiuli monacemebi

(institutis damTavrebis

weli, specialoba

diplomis mixedviT,

organizaciebis

dasaxeleba da am



(weli) organizaciebSi

dakavebuli

Tanamdebobebi wlebis

mixedviT. analogiuri

momsaxurebis gawevis

gamocdileba

konkretuli obieqtebis

miTiTebiT, dakavebuli

Tanamdeboba da funqcia).

1

2

da a.S.

10.7. informacias SesyidvaSi monawileobis msurveli piris mier, ukanaskneli 3 (sami)

wlis ganmavlobaSi gaweuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis momsaxurebis

gamocdilebis Sesaxeb.

SesyidvaSi monawileobis msurvel pirs (qve-kontraqtoris gareSe), ukanaskneli 3

(sami) da mimdinare wlis ganmavlobaSi, Sesrulebuli unda hqondes maRalmTiani

reliefis mqone regionSi, erTerT obieqtze aranakleb 10.0 mln. laris Rirebulebis

analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis samuSaoebisaTvis (saavtomobilo gzebis

mSenebloba; an/da rekonstruqcia; an/da modernizacia; an/da reabilitacia) saproeqto da

satendero dokumentaciis momzadebis momsaxureba.

amasTan, SesyidvaSi monawileobis msurvel pirs (qvekontraqtorTan erTad)

ukanaskneli 3 (sami) da mimdinare wlis ganmavlobaSi, erT-erT wels Sesrulebuli unda

hqondes erTobliobaSi aranakleb 25.0 mln. laris Rirebulebis analogiuri xasiaTis,

sirTulis da Sinaarsis samuSaoebisaTvis (saavtomobilo gzebis mSenebloba; an/da

rekonstruqcia; an/da modernizacia; an/da reabilitacia) saproeqto da satendero

dokumentaciis momzadebis momsaxureba.

uSualod SesyidvaSi monawileobis msurveli piris (qve-kontraqtoris gareSe)

gamocdileba unda Seadgendes konkursiT gaTvaliswinebuli analogiuri samuSaoebis

saerTo gamocdilebis ara nakleb 70%-s.

SesyidvaSi monawileobis msurvelma pirma unda warmoadginos konkursiT

gaTvaliswinebuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis momsaxurebaze

gaformebuli xelSekrulebebis da am momsaxurebis dasrulebis damadasturebeli

dokumentis aslebi (momsaxurebis gawevis aqti, an/da gaweuli momsaxurebis miReba-

Cabarebis aqti, an/da damkveTis mier gacemuli gaweuli momsaxurebis damadasturebeli

cnoba). es moTxovna ar vrceldeba saavtomobilo gzebis departamentis dakveTiT

Sesrulebul momsaxurebaze.

informacia warmodgenili iqnas qvemoT moyvanili cxrilis Sesabamisad



# momsaxurebis

dasaxeleba

(TiToeuli

obieqtis
dasaxelebiT)

Semsyidvelis
dasaxeleba

xelSekrulebis
Rirebuleba

(cal-calke

samSeneblo da

saproeqto

Rirebulebebi)

warmodgenili iqnas

xelSekrulebebis

aslebi da

faqtiurad gaweuli

momsaxurebis (cal-

calke samSeneblo

da saproeqto)

Rirebulebebi

1

2

da

a.S.

10.8. informacias qve-kontraqtoris mier gasawevi momsaxurebis Sesaxeb.

-- SeniSvna: qve-kontraqtoris ayvanis SemTxvevaSi, qve-kontraqtorze warmodgenili

iqnas Semdegi saxis informacia.

* qve-kontraqtoris dasaxeleba da misamarTi;

* gasawevi momsaxurebis dasaxeleba;

* analogiuri momsaxurebis gawevis gamocdileba. warmodgenili iqnas is ZiriTadi

obieqtebi, romelzec qve-kontraqtors gaweuli aqvs analogiuri momsaxureba, Tanxebis da

Sesrulebis vadebis miTiTebiT. warmodgenili unda iqnas aseve am obiqetebze

xelSekrulebebis aslebi da momsaxurebis dasrulebis damadasturebeli dokumentis

aslebi_momsaxurebis gawevis aqti, an/da gaweuli momsaxurebis miReba-Cabarebis aqti,

an/da damkveTis mier gacemuli gaweuli momsaxurebis damadasturebeli cnoba. es

moTxovna ar vrceldeba saavtomobilo gzebis departamentis dakveTiT gaweul

momsaxurebaze).

informacia warmodgenili iqnas qvemoT moyvanili cxrilis Sesabamisad

qve-
kontraqtori
(dasaxeleba,
misamarTi)

gasawevi

momsaxurebis

dasaxeleba

qve-kontraqtoris mier
analogiuri momsaxurebis

gawevis
gamocdileba

1

2

da a.S.

- qve-kontraqtoris Sesaxeb warmodgenili informacia ganixileba SesyidvaSi

monawileobis msurveli piris sakvalifikacio monacemebTan erTobliobaSi. qve-



kontraqtoris mier gasawevi momsaxurebis jamuri moculoba ar unda aRematebodes

gasawevi momsaxurebis mTliani moculobis 40%.

SeniSvna:

1. sakonkurso winadadebiT warmodgenili yvela dokumenti an/da informacia warmodgenili

unda iyos qarTul enaze da xelmowerili unda iyos Sesabamisi uflebamosili piris

mier. xelmoweris gareSe warmodgenili winadadeba ar ganixileba. amasTan dokumentebis

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

notariulad damowmebuli qarTuli Targmani. aRniSnul dokumentebSi aRmoCenili

sxvaobis SemTxvevaSi upiratesoba mieniWeba qarTul Targmans.

2 SesyidvaSi monawileobis msurvelma ucxo qveynis pirebma zemoT aRniSnuli dokumentacia

unda warmoadginon TavianTi qveynis Sesabamisi samsaxurebidan, damowmebuli saqarTvelos

kanonmdeblobiT dadgenili wesiT (legalizebuli an apostiliT damowmebuli).

11. konkursants ufleba aqvs warmoadginos mxolod erTi sakonkurso winadadeba.

alternatiuli winadadebebi ar ganixileba.

12. sakonkurso winadadeba, romlis fasi aRemateba Sesyidvis savaraudo Rirebulebas (180 000

lari) ar ganixileba.

13. sakonkurso winadadebis Sefaseba da gamarjvebuli konkursantis gamovlena:

13.1 konkursantis gamocdileba 0,6. (maT Soris konkursantis teqnikuri aRWurviloba 0,1;

ZiriTadi inJiner-teqnikuri personalis gamocdileba 0,3 da konkursanti kompaniis

gamocdileba 0,2).

13.2 sakonkurso winadadebis fasi 0,4.

13.3 Sefaseba ganxorcieldeba 10-baliani sistemiT.

13.4 Tavdapirvelad Sefasdeba konkursantis gamocdileba (teqnikuri nawili),

daangariSdeba sakonkurso komisiis wevrTa mier Sefasebuli qulebis saSualo

ariTmetikuli, romelic dafiqsirdeba sakonkurso komisiis sxdomaze da amis

Semdeg konkursantebis TandaswrebiT gaixsneba konkursantebis fasebi. yvelaze

dabali fasis mqone sakonkurso winadadeba Sefasdeba maqsimaluri 4 quliT, xolo

danarCenebi konkursantebis finansuri nawili Sefasdeba fasebis mixedviT

ukuproporciulad yvelaze dabal fasTan mimarTebaSi.

13.5 gamarjvebulad CaiTvleba im konkursantis sakonkurso winadadeba, romelic

teqnikuri da finansuri nawilis Sefasebis Sedegad daagrovebs yvelaze maRal

jamur qulas.

13.6 is konkursantebi, romlebic ver daakmayofileben sakonkurso gancxadebis me-10

muxlis 10.5-10.8. punqtebiT gaTvaliswinebul sakvalifikacio moTxovnebs,

diskvalificirebuli iqnebian konkursidan da maT ukan daubrundebaT finansuri

winadadebis paketebi gauxsnelad.



14. angariSsworebis pirobebi:

14.1. angariSsworeba moxdeba unaRdo angariSsworebiT larSi.

14.2. angariSsworeba moxdeba faqtiurad gaweuli momsaxurebis mixedviT.

14.3. winaswari angariSsworebis (avansi) wesi ganisazRvreba xelSekrulebis proeqtiT

gansazRvruli pirobebiT.



stefanwminda-samebis eklesiis (S-146) saavtomobilo gzis rekonstruqciamSeneblobis

samuSaoebis saproeqto dokumentaciis Sesadgenad

teqnikuri davaleba

winamdebare teqnikuri davaleba aRwers konsultantis mier gansaxorcielebel momsaxureobas,

davalebis miznebs, misi SesrulebisaTvis saWiro samoqmedo principebs, saSualebebsa da ZiriTad

sabaziso monacemebs.

davaleba iTvaliswinebs stefanwminda-samebis eklesiasTan misasvleli saavtomobilo gzis km1-km6

(manZili dazustdes proeqtiT) samSeneblosarekonstruqcio samuSaoebis saproeqto kvlevebis

Catarebasa da Sesabamisi detaluri saproeqto-saxarjTaRicxvo dokumentaciis Sedgenas.

I. gasaumjobesebeli gzis mokle daxasiaTeba

arsebuli gza iwyeba stefanwmindaSi, gaivlis sof. gergeTis mWidrod da saxlebul ubnebs

daaxloebiT 2 km-is manZilze, romelic grZeldeba tyian ferdobebze aseve daaxloebiT 2 km-ze.

Semdgom gza gadis alpurzonaSi da miemarTeba samebis eklesiisaken. gzis miwis vakisis sigane

icvleba 3-dan 6 metramde, xolo qanobebi aRwevs 15-16 %. soflis Semdeg gvxvdeba serpantinebi,

romelTa radiusebi maqsimum 5,0 metria. gzis mTliani sigrZe Seadgens 5,9 km-s, xolo zRvis donidan

1800-2200 metris farglebSia.

II. momsaxurebis mizania:

(i) saproeqto monakveTze (daaxloebiT km1-km6) gzis ZiriTadi teqnikurekonomikuri da zogadi

satransporto maxasiaTeblebisa da monacemebis ganxilva, Seswavla da gaanalizeba, socialuri da

ekonomikuri Sefasebebisa da am davalebiT gansazRvruli teqnikuri parametrebis gaTvaliswinebiT;

(ii) topografiuli sirTuleebidan gamomdinare sruli saproeqto kvlevis Catareba mcxeTa-

stefanwminda-larsis saavtomobilo gzidan sof.gergeTis gverdis avliT rogorc arsebuli, aseve

axali mimarTulebebiT;

(iii) saproeqto kvelva unda moicavdes ramodenime alternatiuli mimarTulebis (aranaklebi samisa)

teqnikur analizs, maT Soris arsebul mimarTulebas da rekomendirebuli gzis proeqtirebas,

xarjTaRricxvis Sedgenasa da mosazrebebs proeqtis ganxorcielebasTan dakavSirebiT. is unda

asaxavdes garemoze zemoqmedebis, socialuri analizis, SesaZlo dasakavebeli miwebis, gansaxlebisa

(aseTis arsebobis SemTxvevaSi), da arqeologiur kvlevebTan dakavSirebul sakiTxebs.

(iv) dagegmili sarekonstruqcio -samSeneblo samuSaoebisaTvis saproeqtosaxarjTaRricxvo da

satendero dokumentaciaTa paketis momzadebasa da wardgenas;



III. konsultanti valdebulia:

1. Seiswavlos stefanwminda-samebis eklesia saavtomobilo gzis km1-km6 (sigrZe dazustdes

proeqtiT) mimarTulebis sxvadasxva varianti maRalmTian pirobebSi transportis moZraobis

sirTulis gaTvaliswinebiT da SerCeuli saukeTeso variantebi ganixilos dasakavebeli miwebisa da

gansaxlebis sakiTxebis gaTvaliswinebiT (aseTis arsebobis SemTxvevaSi), variantebis am kuTxiT

Sedarebis SesaZleblobis mizniT. SerCeuli versiebis mixedviT isini unda Seadaros da Seafasos

garemoze zemoqmedebis kuTxiTac;

2. sabolood SerCeul ramodenime variants Soris, Tavisi Sefasebebisa da teqnikur-ekonomikur

gaanalizebaze dayrdnobiT (garemoze zemoqmedebis analizis angariSis gaTvaliswinebiT)

warudgenos damkveTs mis mier rekomendirebuli, erTi saukeTeso versia gzis konkretuli

mimarTulebis mixedviT.

3. damkveTis mier ganxiluli da SeTanxmebuli SerCeuli variantis mixedviT moamzados

rekonstruqcia-mSeneblobisaTvis saWiro detaluri proeqti, sadac gaTvaliswinebuli unda iyos

saproeqto orzoliani gza, saWiroebis SemTxvevaSi, asaqcevi jibeebiT, romlis parametrebi

SesaZleblobis farglebSi unda Seesabamebodes saqarTvelos erovnuli standartebisa (sst Ggzebi:

2009) da saqarTveloSi moqmedi sxva normativebis moTxovnebs maRalmTiani pirobebisaTvis (rogoric

aris gzis gabariti, horizontaluri da vertikaluri mrudebi, ganivi profilebi da sxva). amave

dros, gaTvaliswinebuli unda iqnas eklesiis mimdebare teritoriaze avtosadgomisa da gzis bolo

monakveTTan (daaxloebiT 600 metri) erTad misi safaris mokirwyvliT mowyoba;

4. warmoadginos Sesabamisi saproeqto-saxarjTaRricxvo da satendero dokumentaciebi.

amisaTvis gzis saproeqto monakveTze avtotransportis moZraobis uzrunvelyofisa da samuSaoebis

optimaluri Rirebulebis miRebis mizniT:

a). saavtomobilo gzis sarekonstruqcio-samSeneblo samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto

momsaxureba ganaxorcielos sagzao samuSaoebis klasifikaciis instruqciis Sesabamisad (sauwyebo

samSeneblo normebi);

b). sakvlevaZiebo da saproeqto samuSaoebis SesrulebisaTvis moaxdinos dainteresebul

organizaciebTan da pirebTan proeqtis saWiro winaswari SeTanxmebebi (garda samSeneblo moednis,

teritoriis gamoyofisa da ganTavisuflebis, romelic warmoadgens Semsyidvelis movaleobas);

IV. proeqtis ganxorcielebis wyaro

rekonstruqcia-mSeneblobis saproeqto samuSaoebis dafinanseba ganxorcieldeba saqarTvelos 2014

wlebis saxelmwifo biujetis asignebaTa farglebSi.

V. rekonstruqcia-mSenebloba iTvaliswinebs:

a). saproeqto samuSaoebis saWiro moculobebis Sedgenas, romlebic uzrunvelyofen gzis

gamtarunarianobas;



b). saqarTveloSi moqmedi teqnikuri da maRalmTiani pirobebis Sesabamisad gzis gegmis, grZivi da

ganivi profilebis geometriuli parametrebiT mowyobas;

g). gzis miwis vakisis sigane 6,5 m, savali nawilis sigane 5,5 m da safaris tipi dazustdes

proeqtiT, agreTve gzis bolo monakveTi, daaxloebiT 600 metri moikirwylos;

d). xidebisa da sxva xelovnuri nagebobebis mowyobas 40 tona saangariSo datvirTvebis mixedviT,

trotuarebis gareSe gabaritebiT 6,5 m;

e). eklesiis mimdebare teritoriaze moewyos mokirwyluli avtosadgomi turistebisa da eklesiis

momsaxureTaTvis;

VI. winaswari samuSaoebi

konsultantma unda gaiTvaliswinos miwebis Sesyidvis RonisZiebebi (arsebobis SemTxvevaSi),

romelTa gansaxorcieleblad SesaZloa saWiro gaxdes gansazRvruli winaswari samuSaoebis

Sesruleba.

VII. sarekonstruqcio samSeneblo samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto dokumentaciis SemuSavebis

teqnikuri specifikaciebi

saavtomobilo gzis rekonstruqcia-mSeneblobis samuSaoebis CamonaTvali da misi savaraudo

Rirebulebebi yvela SemTxvevaSi ganisazRvreba saproeqto monakveTze gaTvaliswinebuli sagzao da

arsebuli reliefuri pirobebiT.

1. savele sakvlevaZiebo samuSaoebze Casatarebeli saorientacio samuSaoebi

iTvaliswinebs:

_ mosamzadebeli samuSaoebis Catarebas savele samuSaoebisaTvis;

_ reliefis topografiul gadaRebas gzis RerZidan orive mxares, romelic damuSavebuli unda

iyos absolutur UTM koordinatTa sistemaSi;

_ ganivi profilebis gadaRebas maxasiaTebel wertilebSi (ganisazRvros adgilze);

_ saWiroebis SemTxvevaSi, mudmivi reperebis mowyobas trasis misabmelad;

_ saxide gadasasvlelebis, mcire xelovnuri nagebobebis mowyobis adgilebis seswavlas iseTi

moculobiT, rac sakmarisi iqneba Semdgomi daproeqtebisaTvis;

2. kameraluri samuSaoebi

_ gzis trasis situaciuri gegma daproeqtebis sirTulis pirobebis mixedviT gamoixazos masStabSi

1 : 2000;

_ gzis grZivi profili gamoixazos gadakveTili reliefis pirobebSi masStabSi 1 : 2000.

_ ganivi profilebi gamoixazos masStabSi: vertikaluri 1 : 200, xolo horizontaluri 1 : 2000;

_ topografiuli gegmebi gamoixazos masStabSi 1 : 2000;

_ situacia trasis gegmaze da grZiv profilze datanil iqnas samSeneblo normebiT gansazRvruli

pirobiTi niSnebis gamoyenebiT;



3. hidrologiuri kvleva xelovnuri nagebobebisaTvis

hidrologiuri da hidrometriuli samuSaoebis dros unda Sesruldes Semdegi saxis sauSaoebi:

_ ganisazRvros wyalSemkrebi auzebi xelovnuri nagebobebisaTvis (xidebi, milebi da sxva) da

daTvlil iqnas wylis xarjebi nagebobebis xvretebisa da konstruqciis simaRlis gansazRvris

mizniT;

4. sainJinro- geologiuri kvlevis saorientacio samuSaoebi

iTvaliswinebs:

_ saproeqto gzis sainJinro-geologiuri kvlevas Surfebisa da WaburRilebis gayvaniT (mdebareoba

dainiSnos situaciis mixedviT) da gruntis nimuSebis aRebiT;

_ WaburRilebisa da Surfebidan aRebuli gruntis nimuSebisa da monoliTebis laboratoriuli

kvlevasa da maTi Sedegebis gaanalizebas;

_ saproeqto gzis sainJinro _ geologiur aRweras da SesaZleblobis farglebSi adre Catarebuli

geologiuri samuSaoebis masalebis Seswavlasa da gaanalizebas;

5. garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi

garemoze zemoqmedebis Sefasebis angariSi unda iyos lakonuri da masSi mxolod mniSvnelovani

garemosdacviTi sakiTxebi unda aisaxos. angariSi unda Seesabamebodes saqarTvelos garemos dacvis

ministris 2013 wlis 15 maisis #31 brZanebiT damtkicebulia debulebas ,,garemoze zemoqmedebis

Sefasebis Sesaxeb~.

gzS- angariSi unda moicavdes :

 arateqnikur და ტექნიკურ reziumes;

 garemosdacviTi politika da strategias, iuridiul da administraciul safuZvlebs;

 proeqtis aRweras:

1. garemos arsebuli mdgomareobis aRweras; haeris xarisxi, xmauri, klimati

2. garemos fiziko-geografiuli daxasiaTeba, topografia, geologia da geomorfologia

3. hidrologia, zedapiruli wylis obieqtebis aRwera

4. hidrogeologia

5. niadagebi

6. ekologia-flora

7. ekologia-fauna

8. arqeologiuri da istoriuli adgilebi

 garemoze zemoqmedebis Sefasebas da Semarbilebeli zomebs;

 alternativebis analizis;

 garemosdacviTi marTvis gegmas;

 sazogadoebasTan konsultaciebsa da informaciis gavrcelebas;

 im pirebis sias, romlebic monawileobas miiReben gzS-s



momzadebaSi;

 sakoordinacio da sakonsultacio Sexvedrebis oqmebs;

 saxelmZRvanelo dokumentacias;

6. gansaxlebis samoqmedo gegma

konsultantma gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) damuSavebisas, gzis saboloo mimarTulebis

(horizontaluri da vertikaluri) SerCevisTanave, unda moaxdinos gzis ganTvisebis zolis

Seswavla, aRwera-inventarizacia da analizi, romelTa monacemebis safuZvelze moxdeba realuri

da samarTliani kompensaciebis gaangariSeba da gansaxlebis samoqmedo gegmaSi gaTvaliswineba.

gansaxlebis samoqmedo gegma (RAP) unda momzaddes qvemoT aRwerili monaxazis Sesabamisad:

1. proeqtis aRwera

1.1 zogadi mimoxilva

1.2 gzis saproeqto monakveTis aRwera

2. proeqtis potenciuri zemoqmedeba

2.1 proeqtis zemoqmedebis farglebi

2.2 zemoqmedeba miwaze

2.3 zemoqmedeba Senoba-nagebobebze

2.4 zemoqmedeba mosavalze da mravalwlian nargavebze

2.5 zemoqmedeba biznesze.

2.6 sxva zemoqmedebebi

3. proeqtis miznebi da amocanebi

4. sakanonmdeblo safuZvlebi

5. instituciuri sistema

6. gsg-s ganxorcieleba

7. Sefasebis meTodika. zaralisa da kompensaciis Sefaseba

7.1. Senoba-nagebobebis Rirebulebis Sefaseba

7.2. miwis nakveTebis sakompensacio Tanxebis sabazro Rirebulebis gamoTvla

7.3. mravalwliani nargavebis sakompensacio Tanxebis gaangariSebis meTodika.

7.4. erTwliani kulturebis sakompensacio Tanxis gaangariSeba

7.5. biznesis kompensaciebi

8. saCivrebis procedurebi

9. instituciuri (organizaciuli) pasuxismgebloba

10. gansaxlebis samoqmedo gegmis ganxorcielebis grafiki

11. gansaxlebis xarjebi da biujeti

VIII. saWiro specialistebi



konsultanti valdebulia hqondes kargi gamocdileba saavtomobilo gzebis (gansakuTrebiT mTian

pirobebSi) proeqtirebis, winaswari saproeqto kvlevebis, ekonomikuri analizebis, socialuri

sakiTxebis Sefasebebisa da maTi gaangariSebis, garemos dacviTi analizebis TvalsazrisiT.

mas unda hyavdes gamocdili specialistebiT dakompleqtebuli gundi, romlebic adgilze (velze)

ganaxorcieleben momsaxureobisa da davalebis SesrulebisaTvis saWiro sainJinro saqmianobas,

risTvisac, rogorc minimum, aucilebelia hyavdeT:

1. gundis xelmZRvaneli _ sagzao/samoqalaqo inJineri aranakleb 10 wliani gamocdilebiT;

2. xelovnuri nagebobebis inJineri – aranakleb 10 wliani gamocdilebiT;

3. topografiuli kvlevis specialisti – aranakleb 8 wliani gamocdilebiT;

4. inJiner-geologi – aranakleb 10 wliani gamocdilebiT;

5. hidrologi _ aranakleb 5 wliani gamocdilebiT.

6. Sesyidvebis/kontraqtebis specialisti _ aranakleb 5 wliani gamocdilebiT;

7. xarjTaRricxvis specialisti _ aranakleb 5 wliani gamocdilebiT;

8. garemos dacvis specialisti _ aranakleb 5 wliani gamocdilebiT;

9. gansaxlebis specialisti _ aranakleb 5 wliani gamocdilebiT;

konsultantisTvis rekomendirebulia iqonios mWidro samuSao kontaqtebi da konsultaciebi

damkveTTan, ZiriTadi da sakvanZo sakiTxebis gaanalizebisa da gadawyvetis procesSi. igi

valdebulia gaiTvaliswinos damkveTis komentarebi da SeniSvnebi da moaxdinos Sesabamis

angariSebSi saTanado koreqtireba, xelSekrulebis vadis saboloo amowurvamde.

IX. proeqtirebis momsaxureobis grafiki, angariSebis warmodgenis vadebi

konsultanti valdebulia:

xelSekrulebis xelmoweris dRidan:

_ araugvianes 10 dReSi daiwyos momsaxureobis ganxorcieleba, risTvisac araugvianes 15 dRisa

warmoadginos damkveTTan momsaxureobis samuSao grafiki,

_ araugvianes 60 dReSi warmoadginos ZiriTadi teqnikuri gadawyvetilebebi damkveTTan

SesaTanxmeblad da dasamtkiceblad;

_ araugvianes 80 dReSi warmoadginos saboloo angariSi; damkveTi warmodgenil angariSebs

ganixilavs 5 samuSao dRis vadaSi.

momsaxurebis xangrZlivoba Seadgens 90 dRes (sami Tve);

saboloo angariSi unda moicavdes mSeneblobis srul da detalur saproeqto dokumentacias,

xarjTaRricxvas da satendero dokumentaciis srul pakets;

angariSebis raodenoba Sesrulebuli qarTul enaze unda iyos _ 8

egzempliari + el. versia _ 5 CD

konsultantma unda gaiTvaliswinos, rom angariSebi (aseve eleqtronuli versiebi). warmodgenili

unda iqnas damkveTTan SeTanxmebul vadebSi, risTvisac konsultantma winaswar unda izrunos.



X. gadaxdis savaraudo pirobebi

_ avansi _ saxelSekrulebo Tanxis araumetes 20%-mde (gaicema mxareebs Soris SeTanxmebiT);

_ ZiriTadi teqnikuri gadawyvetilebebis warmodgenisa da mowonebis Semdeg _ 40% (avansis gacemis

SemTxvevaSi SeTanxmebuli formuliT avansis Tveebis CaTvliT);

_ saboloo angariSis warmodgenis Semdeg _ 40%;

_ srulad davalebis Sesrulebis, aseve damkveTis mier sabolood mowonebisa da yovelgvari

koreqtirebis saWiroebis amowurvis Semdeg sruli angariSsworeba 20% (magram araugvianes 30 dReSi

saboloo angariSis warmodgenis Semdeg).

XI. rekomendirebuli standartebi

rekomendirebulia da konsultanti valdebulia proeqtis ganxorcielebisas ixelmZRvanelos:

1. saqarTvelos mTavrobis 2006 wlis 24 Tebervlis #45 dadgenilebiT `saqarTvelos mier sxva

qveynebis teqnikuri reglamentebis aRiarebisa da moqmedebis wesis Sesaxeb~.

2. saqarTvelos mTavrobis 2014 wlis 14 ianvris #52 dadgenilebiT `saqarTvelos teritoriaze

samSeneblo sferos maregulirebeli teqnikuri reglamentebis aRiarebisa da samoqmedod daSvebis

Sesaxeb~.
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მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ, ----------------------- საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (CPV 71320000).

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული

დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე, შეადგენს ---------- () ლარს.

2.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული

დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს ----------- () ლარს.

2.3 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ

რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია ყოველ თვეში წარმოადგინოს, ფაქტიურად

შესრულებული მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გადასახადის

გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2.5 ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებით და ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკური დავალებით

განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ

საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციას. შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის

ანალიზის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი

რეკომენდაციის მიღების შემდგომ, დგება დასრულებული საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების



ორმხრივი აქტი (წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-

ფაქტურა), რის საფუძველზეც შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების

ღირებულებას მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის

წარდგენიდან 25 დღის განმავლობაში.

2.6 მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისას წარუდგინოს შემსყიდველს, ფაქტიურად

გაწეული მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულებისა და სხვა გადასახადების

გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.7 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად გაწეული მომსახურების

მოცულობების მიღების აქტი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის

გაფორმების საფუძველზე.

2.8 საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი გასწევს საჭიროებიდან გამომდინარე საპროექტო

მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიუხედავად.

2.9 აუცილებლობის (საჭიროების) შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეუძლია შემსყიდველს წარუდგინოს

წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით.

2.10 მიუხედავად შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნისა, შემსყიდველი უფლებამოსილია არ 

დააკმაყოფილოს თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.11 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული

გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის

დაქვითვამდე.

2.12 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური

ღირებულების არაუმეტეს 20 პროცენტის ოდენობით. მრავალწლიანი ტენდერის შემთხვევაში საავანსო

თანხა გაიცემა იმავე პროცენტული ოდენობით, მოთხოვნის მომენტისათვის არსებული წლის შესაბამისი

ღირებულებიდან.

2.13 აღნიშნული თანხა მიმწოდებლის მიერ გამოყენებული იქნება მხოლოდ ამ კონტრაქტით

გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით. შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება

მოხდება ქვემოთ მოყვანილი წესის თანახმად:

A*(X%-Y%)

ძ = ---------------------

70 - 20

ძ =არის გამოსაქვითი თანხა საანგარიშო პერიოდში;



A=წარმოადგენს გადარიცხული ავანსის თანხას;

X=წარმოადგენს საანგარიშო პერიოდისთვის შესრულებული სამუშაოთა შეფარდებას საწყის

საკონტრაქტო ღირებულებასთან, გამოხატულს პროცენტებში. ეს მონაცემი არ აღემატება 70%-ს.

Y =არის(X)წინა პერიოდისათვის.

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო

გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების მე-2 მუხლის 2.13 პუქნტის დარღვევისა და

ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს

დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.15 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით

მიმწოდებლის მიერ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის

საფუძველზე.

2.16 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ გაწეული

მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი

აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ამ

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ფასების (პროცენტების) შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე

მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელი მომსახურების მოცულობათა შესრულებაზე და

მის გადახდაზე.

მუხლი 3. მომსახურების შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს

მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, ტექნიკურ

სპეციფიკაციებს, აგერთვე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც ამ ნაწილში

წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება.

მუხლი 4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მიმწოდებლისაგან წარმოდგენილი დასრულებული დოკუმენტაციის (ნახაზები, ხარჯთაღრიცხვა,

სატენდერო დოკუმენტაცია, ტექნიკური ანგარიშები და სხვა დოკუმენტაცია) ანალიზის, ხოლო საჭიროების

შემთხვევაში ტექნიკურ საბჭოზე პროექტის განხილვისა და დადებითი რეკომენდაციის მიღების  (მაგრამ 

მიმწოდებლისაგან დასრულებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან  არაუმეტეს 28 დღისა) შემდეგ 

შემსყიდველი მიიღებს  წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციას, რაზედაც დგება დასრულებული

საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი, რომელიც განსაზღვრავს გაცემული

დავალების შესრულებას და სრულ ასანაზღაურებელ თანხას.

4.2. წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციის ხარისხის დაცვის 

მიზნით, შემსყიდველის მიერ დაკავებული იქნება ამ დოკუმენტაციაზე გაწეული მომსახურების 

ღირებულების 10%. მიმწოდებლის მიერ ცალკეული ობიექტის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 



დოკუმენტების შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოდგენიდან აღნიშნული თანხის დაკავების ვადა არ უნდა 

აღემატებოდეს 2 (ორ) წელს (საგარანტიო პერიოდი). აღნიშნული თანხის დაბრუნება (გარდა ამ მუხლის 4.4 

პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების მიმწოდებლის მიერ შეუსრულებლობის შემთხვევისა) 

საგარანტიო პერიოდის გასვლამდე მოხდება შემდეგ ერთ-ერთ შემთხვევაში:  

ა) აღნიშნული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  ტექნიკურ საბჭოზე განხილვის ან/და 

საჭიროების შემთხვევაში ექსპერტიზის ჩატარების შედეგად დადებითი დასკვნის საფუძველზე მიღება-

ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის გასვლის შემდეგ, 1 (ერთი) თვის განმავლობაში; 

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სამუშაოები 

განხორციელდა 2 (ორ) წელზე (საგარანტიო პერიოდზე) ნაკლებ ვადაში, დაკავებული თანხა 

ანაზღაურდება სამუშაოების განხორციელებიდან 1 (ერთი) თვის განმავლობაში; 

4.3. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების 

შემდგომ. 

4.4. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში შემოწმების, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში, 

ექსპერტიზის დასკვნის შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით 

უზრუნველყოფს მიმწოდებელი, ურთიერთშეთანხმებულ ვადებში. 

4.5 იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული ან მიმდინარე მომსახურების ინსპექტირების შედეგები უარყოფითია, 

შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღებაზე და 

ანაზღაურებაზე. 

4.6. გაწეული მომსახურების მიღების და საბოლოო შემოწმების ადგილია შემსყიდველის 

ადგილსამყოფელი და/ან, საჭირო შემთხვევებში, დასაპროექტებელი საავტომობილო გზის მონაკვეთი. 

შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების მოცულობას და ხარისხს. 

4.7. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულებისა და 

ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ობიექტის ფარგლებში შეუკვეთოს მიმწოდებელს ტექნიკურ 

დავალებაში აღნიშნული დამატებითი მომსახურების გაწევა.  

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურების შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში 

გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით; 

ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდება განახორციელოს ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან -------------------- - მდე.



გ) მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურება განახორციელოს ჯეროვნად, ხელშეკრილების 

პირობების, ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ასევე ყოველ კონკრეტულ 

ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკური 

დავალების თანახმად; 

დ) მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას ინფორმაცია 

გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ; 

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის დაუყონებლივ აღმოფხვრა;  

ვ) საპროექტო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელების პროცესში, 

შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლის მხრიდან წარმოდგენილ პროექტში შესატანი ცვლილების თაობაზე 

წარდგენილი მოთხოვნის შემთხვევაში,  მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს თავისი მოსაზრება ამ 

ცვლილების განხორციელების მიზანშეწონილობის შესახებ, წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადის მიუხდავად; 

ზ) ანგარიშსწორებისას საანგარიშსწორებო დოკუმენტაციაში მიუთითოს ფაქტიურად გაწეული 

მომსახურების მთლიანი და ჯამური ღირებულება; 

თ) შემსყიდველს დაუყონებლივ აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან 

ლიკვიდაციის შესახებ, აგრეთვე სხვა გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შესაძლებელია ხელი შეუშალოს 

მის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულებას. 

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია: 

ა) აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად მომსახურების გაწევის 

მიმდინარეობაზე, თანახმად ხელშეკრულების პირობების, ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური 

სპეციფიკაციების, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები; 

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 

5.3. ხელშეკრულებით და ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო 

დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვადებში ცვლილებების 

შეტანა დასაშვებია მხოლოდ შემსყიდველის და მიმწოდებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. 

5.4. შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივად განიხილავენ ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე 

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად მომსახურების გაწევის მიმდინარეობის 

საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ მასში სათანადო ცვლილებები. 

5.5. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის და ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო 



საპროექტო დოკუმენტაციის შესადგენად გაცემული ტექნიკურ დავალებით განსაზღვრულ ვადებში 

ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე. ვადებში ცვლილებები დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა 

შეთანხმების საფუძველზე. 

5.6. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ, შექმნილი აუცილებლობიდან გამომდინარე, ტექნიკური 

დავალება მომსახურების გაწევის თაობაზე გაცემულია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ბოლოს და 

ამის გამო, მიმწოდებელი ვერ ასწრებს აღნიშნული დავალების შესრულებას ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ ვადებში, იგი შემსყიდველთან შეთანხმებით, გააგრძელებს მომსახურების გაწევას 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვის მიუხედავად, აღნიშნული ტექნიკური დავალების 

საბოლოო დასრულებამდე, ხოლო შემსყიდველი მიმწოდებელს აუნაზღაურებს გაწეულ ხარჯებს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სახარჯთაღრიცხვო პირობების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში 

შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ფორმდება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი შეთანხმება 

მომსახურების გაწევის ახალი ვადების გათვალისწინებით. 

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების

შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა

გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის

მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი

არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან

თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული

მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის

მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია

დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენის/ების დადგომისა და მისი 

სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება წინამდებარე 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული 

პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს

დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ

არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი

მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ყოველი

კონკრეტული ობიექტის საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების ან ცალკეულ

ობიექტებზე საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების ღირებულების

3 (სამი) პროცენტი არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვევის დაუყოვნებლივ

გამოსწორება.



7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული

პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი)

პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა 

წარუდგინოს უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების 

ვადის დასრულებიდან ერთი თვის განმავლობაში. საგარანტიო თანხის ოდენობა განისაზღვრება 

ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების ---- %-ის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და 

შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველი 

მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა. 

8.2 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი

უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება

შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად

შესრულების გამო, აგრეთვე შემსყიდველის მიერ პირგასამტეხლოს გამოყენების შემთხვევაში.

8.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების

შემთხვევაში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ

წარმოდგენილი გარანტიის ფარგლებში, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობის

გათვალისწინებით.

8.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ

შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის

გარანტია.

8.5 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას

მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში.

8.6 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო (ფორს-მაჟორული გარემოებები)

ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე

დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

8.7 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შემსყიდველისათვის გაწეული მომსახურება

შეესაბამება ტექნიკური დავალების, მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების

პირობების, ასევე ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო დოკუმენტაციის

შესადგენად გაცემული ტექნიკური დავალების პირობებს.



9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების

სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს

წერილობითი ფორმით.

9.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს

დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ

შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად

(წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

9.4  შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, 

თუ: 

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად

ასრულებს);

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია 

მოახდინოს ხელშეკრულების გათვალისწინებული პირობების  შესრულებაზე; 

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან

შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულების გარანტიით განსაზღვრული თანხა და მიმწოდებელმა არ

წარმოადგინა ახალი გარანტია. 

მუხლი 10. სამართლმემკვიდრეობა  და უფლებამონაცვლეობა

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები სავალდებულოა, როგორც ხელშეკრულების 

მხარეებისათვის, ასევე მათი სამართალმემკვიდრეებისათვის. 

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი

უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

10.3 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და

რისკით.



მუხლი 11. სუბკონტრაქტორები

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების 

ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული 

სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის 

სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. 

11.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა 

აღემატებოდეს გასაწევი მომსახურების მთლიანი მოცულობის 40%.  

 11.3 მიმწოდებელი და მისი ქვეკონტრაქტორი ვალდებულნი არიან საზედამხედველო ობიექტზე 

შეარჩიონ და დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებული იყო 

მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.  

11.4 მიმწოდებელი, მის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მომუშავე წამყვანი 

ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტის სიობრივი რაოდენობის ზევით სპეციალისტს(ებს) ნიშნავს 

შემსყიდველთან შეთანხმებით. 

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე

მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი

წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

12.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში

შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 13. ინსპექტირება 

13.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების და მისი დანართების 

შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი

ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე,

13.2. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს

განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხის ინსპექტირება.

13.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის

(ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ

ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.



13.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების)

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის დაუყონებლივ აღმოფხვრა.

მუხლი 14. სხვა პირობები 

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

14.2 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე

მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

14.3 იმ შემთხვევაში, 3თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და

ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა

ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა,

ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და

ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს

შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

14.4 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან

შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის

398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

14.5 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში დაფიქსირებული და შემსყიდველთან შეთანხმებული

გასაწევი მომსახურების ფასები (პროცენტი) წარმოადგენს ხელშეკრულების ძირითად პარამეტრებს მისი

მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

14.6 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს

ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14.7 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და

მოლაპარაკებების გზით; მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება

საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.8 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს

თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი

პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა

იყოს ქართულ ენაზე.

14.9 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა,

ტექნიკური პირობები, გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი, სპეციფიკაციები) თან ერთვის და

წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.



15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან ----------

----, გარდა ხელშეკრულებაში განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის

დამოკიდებული ხელშეკრულბის მოქმედების ვადაზე.

მუხლი16. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო

საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი,

მისამართი:    საქართველო, ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი N12

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211 343 982

საბანკო რეკვიზიტები:   სახელმწიფო ხაზინა, ბ/კ TRESGE22, ანგარიშის N 200122900.

ხელმოწერა

ბ.ა.

მიმწოდებელი:

დასახელება 

მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

ხელმოწერა ბ.ა.



4. damatebiTi informacia:

4.1. satendero dokumentaciasTan dakavSirebuli ganmartebebis miReba pretendents

SeuZlia satendero komisiis aparatSi, werilobiTi mimarTvis SemTxvevaSi. q. Tbilisi,

al. yazbegis q. #12, me-4 sarTuli.

sakontaqto pirebi: oTar xatiaSvili tel: +995 32 37 05 08 (293)

Tengiz gvelesiani tel: +995 32 37 05 08 (229)

levan rostomaSvili tel: +995 32 37 05 08 (292)



danarTi #1

a f i d a v i t i

sakonkurso winadadebis damoukideblad gansazRvris Taobaze

konkursSi monawileobis miRebis mizniT, vadastureb, rom Cems mier warmodgenili sakonkurso winadadeba

SemuSavebulia konkurentisgan damoukideblad. aseve vadastureb rom ;

- CemTvis cnobilia, rom sakonkurso winadadeba diskvalificirebul iqneba, Tu aRmoCnda, rom afidavitSi

mocemuli informacia aris yalbi an/da cru;

- uflebamosili var pretendentis mier, xeli movawero am afidavits da warvadgino es sakonkurso

winadadeba;

- nebismieri piri, romlis xelmowerac dafiqsirebulia sakonkurso winadadebaze, Sesabamisad

uflebamosilia pretendentis mier;

- CemTvis cnobilia, rom termini “konkurenti” afidavitis miznebidan gamomdinare, gulisxmobs nebismier

pirs, romelic SesaZlebelia iyos pretendenti an/da waradginos sakonkurso winadadeba am konkursSi;

- materialuri gamorCenis an upiratesobis miRebis mizniT pretendentsa da konkurents Soris ar

warmoebula konsultacia, komunikacia, SeTanxmeba an molaparakeba Semdeg sakiTxebTan dakavSirebiT:

1. sakonkurso winadadebis fasi;

2. sakonkurso winadadebis fasis gamoTvlis meTodi, koeficienti an formula;

3. sakonkurso winadadebis wardgena an wardgenisgan Tavis Sekaveba;

4. iseTi skonkurso winadadebis ganzrax wardgena, romelic ar daakmayofilebs gamocxadebuli konkursis

pirobebs;

5. Sesyidvis obieqtis xarisxi, moculoba, teqnikuri pirobebi an miwodebis detalebi, romelTac exeba

sakonkurso winadadeba;

*sakonkurso winadadebis pirobebi pretendents winaswari ganzraxviT, pirdapir an arapirdapir, ar

gaumJRavnebia an/da ar gaumJRavnebs konkurents sakonkurso winadadebis gansajaroebis momentamde. gavecani am

afidavitis Sinaarss da vadastureb warmodgenili informaciis utyuarobas.

Tanxmoba

saxelmwifo Sesyidvebis miznebisaTvis, afidaviti warmoadgens sakonkurso winadadebis damoukideblad gansazRvris

Taobaze werilobiT dokuments, romlis xelmomweri, pretendentis saxeliT, adasturebs dokumentSi miTiTebuli

informaciisa da garemoebebis utyuarobas da saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT pasuxs agebs aRniSnuli

informaciisa da garemoebebis utyuarobaze. afidavitiT gansazRvruli pirobebis darRveva iwvevs sisxlis-samarTlebliv

pasuxismgeblobas saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 1951 muxlis Sesabamisad.

konkursantis xelmowera--------------------------------------



danarTi #2

1. rekvizitebi:

pretendentis iuridiuli forma da dasaxeleba:

xelmZRvanelis saxeli da gvari:

pretendentis iuridiuli an/da faqtiuri misamarTi:

saidentifikacio kodi:

pretendentis telefonis nomeri:

eleqtronuli misamarTi:

bankis kodi:

angariSsworebis angariSi:

angariSis nomeri:

sakonkurso winadadebis fasi:



danarTi #3

xarjTaRricxva

Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis stefanwminda-samebis eklesia saavtomobilo gzis km1-km6

monakveTis rekonstruqcia–mSeneblobis samuSaoebis detaluri saproeqto-saxarjTaRricxvo da

satendero dokumentaciis Sedgenis momsaxureba

saproeqto momsaxurebis
dasaxeleba

mTliani saproeqto
momsaxurebis
Rirebuleba

(lari)

1 2

Sidasaxelmwifoebrivi mniSvnelobis stefanwminda-samebis
eklesia saavtomobilo gzis km1-km6 monakveTis
rekonstruqcia–mSeneblobis samuSaoebis saproeqto
momsaxureba

dRg 18%

sul proeqtirebis Rirebuleba

       შენიშვნა: Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba Seadgens 180 000 (asoTxmoci aTasi) lars

(magram ara umetes samSeneblo-samontaJo samuSaoebis 3%-sa).


