
1 
 

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკონკურსო განცხადება   
  

 

წმინდა ორმოც სებასტიელ მოწამეთა სახელობის მონასტრის ტერიტორიის 

(ქ.თბილისში)  გაწმენდა-კონსერვაცია და საექსპოზიციო სივრცის მოწყობის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

 შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქ. თბილისი 

2013 წელი  

 



2 
 

სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“ აცხადებს კონკურსს 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვაზე     
   

შესყიდვის ობიექტი:  წმინდა ორმოც სებასტიელ მოწამეთა სახელობის მონასტრის ტერიტორიის 

(ქ.თბილისში)  გაწმენდა-კონსერვაცია და საექსპოზიციო სივრცის მოწყობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.  

(იხ.ტექნიკური დავალება დანართი #4).  
 

1. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა  35 000 (ოცდათხუთმეტი ათასი) ლარი. 

 

3. დაფინანსების წყარო: სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“-ს 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები. 

 

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა:  2013 წლის 20 დეკემბერი. 

 

 5.კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს პირს, რომელმაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 191 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 

(www.procurement.gov.ge), გადაიხადა კონკურსში მონაწილეობის საფასური 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით 

და წარმოადგენს საკონკურსო წინადადებას. 

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს: 

ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;  

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 

გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 

დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის 

მინიჭებული უნიკალური ნომერი.  
 

6. კონკურსის ჩატარების პირობები: 
კონკურსანტი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს: 
 

6.1 კონკურსში მონაწილეობის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;  
 

6.2 საკონკურსო წინადადების ღირებულების 1%-ის ოდენობის საბანკო გარანტია საკონკურსო  წინადადებასთან 
ერთად ერთ დახურულ კონვერტში. გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს საკონკურსო 
წინადადების მოქმედების ვადას (არაკაკლებ 2013 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით).  
 

6.3 სავალდებულო წარმოსადგენი მასალები და ინფორმაცია: 
 

ინფორმაცია (საკვალიფიკაციო მონაცემები): 

6.3.1       კონკურსანტის რეკვიზიტები (იხ. დანართი #1); 

6.3.2    პრეტენდენტის პროფესიული გამოცდილება (მსგავსი სახის პროექტებში მონაწილეობა, თანაავტორობა 

და ა.შ.) შესაბამისი პროექტების ჩამონათვალითა და მასში საკუთარი სტატუსის მითითებით; 

6.3.3 ინფორმაცია ყველა მონაწილის კვალიფიკაციისა და პროექტირების გამოცდილების შესახებ. 
 

სადემონსტრაციო მასალა: 

 

 ობიექტის  არსებული მდგომარეობის შეფასებa და ფოტოფიქსაცია; 

 არსებული მდგომარეობის შეფასების შედეგად გამოვლენილი მდგომარეობის ანალიზზე 

დაყრდნობით, საკონსერვაციო სამუშაოების მეთოდოლოგიის განსაზღვრა და რეკომენდაციები 

დაზიანებათა აღმოფხვრისათვის;  

 საჭიროებებიდან გამომდინარე არქეოლოგის და მომიჯნავე სხვა დარგის სპეციალისტის 

რეკომენდაციები, ნაგებობის მდგომარეობისა თუ მხატვრულ-ისტორიული ღირებულების 

გათვალისწინებით, დასაშვები  ჩარევის შესახებ; 

 აუცილებელი საკონსერვაციო სამუშაოებისა თუ აქტივობების ჩამონათვალი, კვლევითი-

საპროექტო სამუშოების განხორციელების ეტაპობრიობა; 

 მონასტრის შენობის პირველ სართულზე საექსპოზიციო სივრცის მოწესრიგება-მოწყობის 

კონცეფცია და სარეაბილიტაციო ძირითადი სამუშაოების ჩამონათვალი; 
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 ინფორმაცია კონკურსანტის მიერ შერჩეული საკონსერვაციო მასალების შესახებ;  

 ესკიზები, ფოტომონტაჟი/რენდერი, გამოსაყენებელი სამშენებლო თუ მოსაპირკეთებელი 

მასალ(ებ)ის ტექსტურის ჩვენებით. 
 

 ზემოთ ჩამოთვლილი პუნქტები (ნებისმიერი სახის ანალიზი თუ დასკვნა) უნდა ემსახურებოდეს საერთო მიზანს – 

ძეგლის არსებული მდგომარეობისა და მისი გაჯანსაღების გზების დახასიათებას. 

  
 

6.3.4 საკონკურსო წინადადება და საკონკურსო წინადადების ფასი (მოქმედების ვადით არანაკლებ 30 

კალენდარული დღე 2013 წლის 20 ნოემბრის  ჩათვლით);  

6.3.5 გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა (მთლიანი და სამუშაოთა სახეობების მიხედვით) საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით (დღგ-ს გარეშე);  

6.3.6 აფიდავიტი შევსებული და დადასტურებული კონკურსანტის მიერ (იხ. დანართი #2).  
 

6.4  სამუშაოების შესრულება შესაძლებელია მოხდეს სუბკონტრაქტორთა მონაწილეობით.  
 

6.5 საკონკურსო წინადადებების წარმოდგენის ვადა: 2013  წლის 21 ოქტომბერს 11:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე. 
 

7. კონკურსი  ჩატარდება 2013 წლის 21 ოქტომბერს 18:00 საათზე; 

წარმოსადგენი საკონკურსო წინადადება, სავალდებულო მასალები და ინფორმაცია შედგენილი უნდა იყოს 

ქართულ ენაზე და წარმოდგენილი კონკურსში მონაწილეობის საფასურის დამადასტურებელ დოკუმენტთან 

ერთად, ერთ დახურულ კონვერტში (კონკურსანტი ვალდებულია წარმოადგინოს საკონკურსო დოკუმენტაცია 

ელექტრონულ PDF ფორმატში CD).  
 

საკონკურსო შესარჩევი სავალდებულო დოკუმენტაციის  მიწოდების ფორმა 
 
საკონკურსო დოკუმენტების წარმოდგენის ფორმატი - ზამბარით აკინძული A-4 ფორმატის ალბომი, შემდეგი 

შემადგენლობით: 

 

- თავფურცელი ძეგლის დასახელებით, დადასტურებული ხელმოწერით ხელმძღვანელის მიერ; 

- შესარჩევ ეტაპზე წარმოსადგენი ინფორმაცია და მონაცემები;  

- სისტემატიზირებული, დასათაურებული უახლესი ფერადი ფოტომასალა; 

- ძეგლთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის მასალა, რასაც პრეტენდენტი ჩათვლის საჭიროდ. 
 

ზემოხსენებული დოკუმენტები უნდა წარმოადგენდეს ილუსტრირებულ ანგარიშს ტექსტის ანალიტიკური ნაწილით, 

უახლესი ფოტომასალითა და შესაბამისი რეკომენდაციებით.  

ალბომი წარმოდგენილი უნდა იყოს აგრეთვე ელექტრონულ (CD) ფორმატში.  

ფოტომასალა CD-ზე ჩაწერილი (მაღალი ხარისხისა და რეზოლუციის– TIFF გაფართოების ფაილები); 

 

დაგვიანებით შემოსული საკონკურსო დოკუმენტაცია არ განიხილება და დაუბრუნდება წარმომდგენ პირებს. 
 
8. საკონკურსო წინადადების შეფასებისა და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენის პირობები 

8.1 შემსყიდველი ორგანიზაცია საკონკურსო წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კონკურსანტის 

გამოვლენას ახდენს საკონკურსო კომისიის მეშვეობით ერთ ეტაპად. 

 

8.2. შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია: კონკურსანტის მიერ საკონკურსო განაცხადის შესაბამისად 

წარმოდგენილი სადემონსტრაციო მასალა. 

8.3 კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადებების შეფასება მოხდება ღია კენჭისყრით 

კომისიის წევრთა სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. საკონკურსო კომისიის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება 

კომისიის გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს, წერილობით წარადგინოს თავისი აზრი, რომელიც უნდა დაერთოს 

საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებას.  ხმათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო 

კომისიის თავმჯდომარის ხმა. 

 

9. კონკურსანტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში: 

9.1  თუ ის არ დააზუსტებს ტექნიკურ დოკუმენტაციას შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში; 

9.2  თუ ის უარს აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე; 

9.3 თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით, ჩაიდენს 

არაკეთილსინდისიერ ქმედებას. 
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10. კონკურსის  შეწყვეტა: 

10.1 საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს  ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს 

შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი 

ინტერესებიდან გამომდინარე; 

10.2 შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, 

კონკურსანტებს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის 

საფუძველზედაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესყიდვის პროცედურების შეჩერებისას ან შეწყვეტისას 

შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებული ხარჯები. 
 

11. ხელშეკრულების დადება: 

გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში გამარჯვეულ კონკურსანტთან, 

დაიდება ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს მიმწოდებლის მიერ 

ჩასაბარებელი საბოლოო პროდუქტის - კვლევითი-საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებას, რომლის ზუსტი 

შემადგენლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“, მოთხოვნათა 

შესაბამისად. (იხ. დანართი #3). 
 

12.    ანგარიშსწორების პირობები:    

12.1 საკონკურსო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით 

(დღგ-ს გარეშე).  

12.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ ბიუჯეტის სახსრებით.  

12.3 ანგარიშსწორება მოხდება  მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული  დღის 

განმავლობაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2013 წლის 31 დეკემბრისა. 

12.4 წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით 

გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას. 
 

13. მიწოდების პირობები და ვადები: 

13.1 საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს დამუშავებული დოკუმენტაცია:    

_ მყარი ასლები _ ალბომი - 4 ეგზ;  

_ ელექტრონული ფორმატი (ვექტორული DWG, DXF PLN გაფართოების ფაილი _  ArchiCad, Auto CAD), კომპაქტური 

დისკების სახით (CD- 4 ეგზ.). 

13.2 მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან). 

13.3 მომსახურების გაწევის სავალდებულო ვადაა: 2013 წლის 20 დეკემბერი. 

 

14. კონკურსის მონაწილეთა საავტორო უფლებები და საკონკურსო მასალების კუთვნილება 

საკონკურსო მასალები გადადის კონკურსის მომწყობის საკუთრებაში. მას უფლება აქვს გამოიყენოს ისინი თავისი 

შეხედულებისამებრ, საავტორო უფლებების შესახებ კანონმდებლობის დაცვით. 

 

15. დამატებითი ინფორმაცია: 

საკონკურსო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია საკონკურსო 

კომისიაში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში: ქ. თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან).  საკონტაქტო 

პირი: გუგა გოგაძე ტელ: +99532 932372. 
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დანართი #1 

 

1.რეკვიზიტები: 

 

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 

 

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: 

 

კონკურსანტის იურიდიული  მისამართი: 

 

კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი: 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 

 

კონკურსანტის  ტელეფონის ნომერი: 

 

ელექტრონული მისამართი: 

 

ბანკის კოდი: 

 

ანგარიშსწორების ანგარიში: 

 

2. საკონკურსო  წინადადების ფასი: 

 

3. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა: 

 

4. ავანსის გამოყენების შემთხვევაში საავანსო თანხის ოდენობა პროცენტულად: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ხელმძღვანელის ხელმოწერა ------------------------------- 
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დანართი #2 

აფიდავიტი 

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად  განსაზღვრის  თაობაზე 

გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი 

საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ: 

* ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებული იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ 

აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ; 

* უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო 

წინადადება; 

* ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად 

უფლებამოსილია კონკურსანტის მიერ; 

* ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს 

ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსანტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ 

კონკურსში; 

* მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს შორის არ 

წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

 საკონკურსო წინადადების ფასი; 

 საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა; 

 საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება; 

 ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული 

საკონკურსო პირობებს; 

 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკურიპირობები ან  მიწოდების დეტალები, რომელთაც 

ეხება საკონკურსო წინადადება; 

* საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ 

გაუმჟღავნებია ან/და არგაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე. 

გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას. 

თანხმობა 

 
სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად 

განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერი, კონკურსანტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში 

მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით   დადგენილი წესით პასუხს 

აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს 

სისხლის-სამართლებრივ  პასუხისმგებლობას  საქართველოს  სისხლის  სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის შესაბამისად. 
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დანართი #3 

2. ხელშეკრულების პროექტი 

 

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს კონკურსში გამარჯვებულ 

კონკურსანტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. 

 

წინამდებარე  ხელშეკრულება  დაიდო___   ____________    2013წ. 

 

ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“   (შემდგომში 

„შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ 

_______________________________________________________ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის. 
 (მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები) 
იმის გათვალისწინებით, რომ შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი 

__________________________________________________________________________________ 

(შესყიდვის ობიექტის მოკლე აღწერა) 

შესყიდვაზე რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადება, რომლის თანახმად 

მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე   

_________________________________________________________________ 
                        (ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით) 

(შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“). 

 

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები 

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ _ „ხელშეკრულება“) _ შემსყიდველ 

ორგანიზაციასა და კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც 

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი 

დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 

ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით 

შესრულებისათვის; 

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც 

ახორციელებს შესყიდვას; 

1.4  „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება კონკურსში და  უზრუნველყოფს მომსახურების 

გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში; 

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

 

2. შესყიდვის ობიექტი  

2.1 შესყიდვის ობიექტია: ორმოც სებასტიელ მოწამეთა სახელობის მონასტრის ტერიტორიის (ქ.თბილისში)  გაწმენდა-

კონსერვაცია და საექსპოზიციო სივრცის მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება, რომელიც განისაზღვრება საკონკურსო დოკუმენტაციის, კერძოდ ტექნიკური დავალების შესაბამისად, 

რომელიც თან დაერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

 

3. მომსახურების გაწევის პირობები 

3.1. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო 

წინადადების საფუძველზე.  

3.2. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადების მიხედვით მიმწოდებელი საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდებას 

უზრუნველყოფს 2013 წლის 20 დეკემბერი. 

3.3. საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი - ქ. თბილისი, ათონელის #27 (სანაპიროს მხრიდან). 

 

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

4.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე 

განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს 

მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.  

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) 

ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ 
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შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, 

მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

4.3  მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად 

გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

4.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა 

ვალდებულებებისაგან. 

4.5  მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის 

მხრიდან განახორციელებს სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 

თანამშრომლები: ნ.კორძახია, ი.საბაშვილი, თ.ცისკარიძე, გ.სოსანიძე, გ. გიორგაძე, გ.გორდელაძე. 

 

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 

5.1. გაწეული მომსახურების მიღება განხორციელდება მომსახურების გაწევის შემდეგ, მხარეთა მიერ შედგენილი 

მიღება-ჩაბარების აქტის  საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე 

უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 4.5 მუხლში მითითებული პირები). 

5.2.შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ დამუშავებულ და წარმოდგენილ საპროექტო დოკუმენტაციის  

სრულყოფილებას, მიმწოდებლის მიერ  შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის 

ვადაში. 

5.3. თუ პროექტი არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, შესყიდველი დადგენილი წესის 

შესაბამისად მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს.   

5.4. შემსყიდველს უფლება აქვს ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხარვეზიანი 

საპროექტო დოკუმენტაცია.  

5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შესახებ შესაბამისი აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) 

სამუშაო დღის ვადაში აღმოფხვრას ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტები. 

5.6. თუ შემსყიდველმა წარმოდგენილი დოკუმენტაცია შეაფასა წუნით, დასრულებულად ჩაითვლება სამუშოები 

დეფექტების აღმოფხვრის შემდეგ.   

5.7. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს 

შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).  

  

6. ანგარიშსწორება 

6.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული 

სააგენტოს“ 2013 წლის ბიუჯეტის სახსრებით. 

6.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო. 

6.3 გაწეული მომსახურების ანგარიშსწორება განხორციელდება  მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის 

მიხედვით; 

6.4. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის 

ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 2013 წლის 31 დეკემბრისა. 

6.5. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოადგინოს ავანსის სახით 

გადასახდელ თანხაზე საავანსო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა 

აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას. 

 

7. ფასები 

7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით 

პარამეტრებს. 

7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის 

განმავლობაში დაუშვებელია. 

7.3  ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.  

7.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება 

ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.  

 7.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, 

დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის 

გაზრდა. 

 

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

8.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. 

8.2 შემსყიდველი ვალდებულია: 
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8.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა 

განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ; 

8.2.3.ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს  მიმწოდებელს გაწეული 

მომსახურების  ღირებულება. 

8.3. შემსყიდველს უფლება აქვს: 

8.3.1განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე; 

8.3.2. განახორციელოს კონტროლი საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისას; 

8.3.3. მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული საპროექტო დოკუმენტაცია. 

8.3.4. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

დადებული ხელშეკრულების მოქმდება, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემები ყალბი 

აღმოჩნდება; 

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია: 

8.4.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

8.4.2. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

8.4.3. საპროექტო დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებისთანავე 

აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე; 

8.4.4. საპროექტო დოკუმენტაციის  მიხედვით, სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების დროს წარმოქმნილი 

დამატებითი სამუშაოების აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი კორექტირება საპროექტო 

დოკუმენტაციაში შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე. 

8.5 საპროექტო დოკუმენტაცია წარადგინოს 4 (ოთხ) ეგზემპლარად ტექნიკურ დავალებაში მითითებული პირობების 

შესაბამისად, აგრეთვე პროექტი ელექტრონული სახით ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ფორმატში. 

8.6.  მიმწოდებელს უფლება აქვს: 

8.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული 

მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება. 

 

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

9.1  არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება  ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი 

წერილობითი შესწორებების გარდა. 

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის 

აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს 

შესაბამისი ინფორმაცია.  

9.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების 

გაუარესება, დაუშვებელია  გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა 

გათვალისწინებით.  

9.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, 

რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

 

10. უფლებების გადაცემა 

10.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ 

არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები მესამე პირს. 

 

11. სუბკონტრაქტორები 

11.1 ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს სუბ-

კონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბ-კონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების 

დასაბუთებით). სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი 

მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინადებარე ხელშეკრულების დამატების 

სახით.     

11.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს. 

11.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.  

 

12.  გარანტია 

12.1. საპროექტო დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, აგრეთვე ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ მოთხოვნებს; 
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12.2. შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ექსპერტიზის გავლის შედეგად საპროექტო 

დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ. 

12.3. შეტყობინების მიღების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით 

აღმოფხვრას საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი (ხარვეზი).   

12.4. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც წარმოიქმნება სამუშაოების პროცესში საპროექტო  ორგანიზაციის 

არაკვალიფიციურად დასახული ამოცანის შედეგად და აღმოჩნდება, რომ ამის გამო სამუშაოების ღირებულება 

იზრდება, მიმწოდებელი (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია აანაზღაუროს ასეთი გარემოებით გამოწვეული 

სამუშაოები.   

 

13. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

13.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის 

დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო 

ღირებულების 0,5 %-ის ოდენობით.  

13.2 ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის 

შემთხვევაში საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება  შესაბამისი აქტის გაფორმების თარიღიდან. 

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების 

ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს,  შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

13.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.  

  

14. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო 

14.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შესმყიდველს შეუძლია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ. 

14.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი 

ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

14.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. 

14.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: 

ა)   თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულებას; 

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება; 

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

14.5 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება. 

14.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი 

მიმწოდებლის მხრიდან  შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ 

დღეს. 

 

15. ფორს-მაჟორი 

15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ 

გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ 

ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული 

გარემოების შედეგი. 

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან 

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა 

და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება 

გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს 

დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

15.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც 

შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს 

წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი 

მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და 

შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს 

გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან 

ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.  
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16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

16.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური 

მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის 

ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ. 

16.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ 

შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია 

დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ 

არის გათვალისწინებული. 
 

17. გამოყენებული სამართალი 

ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 
 

18. ხელშეკრულების ენა 

ხელშეკრულება შედგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, თითოეულ მათგანს გააჩნია თანაბარი 

იურიდიული ძალა. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ 

მეორე ეგზემპლიარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი 

ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი 

მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ 

პირობებს. 

 

19. შეტყობინება 

19.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, 

გაიგზავნება წერილის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში 

მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. 

19.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ 

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

 

20.  გადასახადები და დაბეგვრა 

20.1 უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის 

გარეთ.  

20.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, 

მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის 

გათვალისწინებული. 

 

21. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან, 2013 წლის 31 

დეკემბრის  ჩათვლით. 

 

22. სხვა პირობები 

22.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის 

წერილობითი თანხმობის გარეშე.  

22.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.  

22.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი 

იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

22.4 გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და დანართები თან ერთვის 

ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

22.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის 

წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ. 

 

შემსყიდველი:                       მიმწოდებელი: 

 

                       ---------------------                                                               ------------------------- 
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ორმოც სებასტიელ მოწამეთა სახელობის მონასტრის ტერიტორიის (ქ.თბილისში)   

გაწმენდა-კონსერვაცია და საექსპოზიციო სივრცის მოწყობა 

ტექნიკური დავალება 

 

 ძეგლის  ზოგადი აღწერილობა 

   წმინდა ორმოც სებასტიელ მოწამეთა სახელობის მონასტრის ტერიტორია წარმოადგენს  თბილისის ერთ-

ერთ  მნიშვნელოვან ისტორიულ ადგილს. 2001-2012 წლებში ამ ტერიტორიაზე განხორციელდა არქეოლოგიური 

საკვლევაძიებო სამუშაოები. ნაეკლესიარსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების 

წარმოება ობიექტის სრულყოფილი შესწავლისა და შემდგომში საკონსერვაციო-აღდგენითი სამუშაოების 

ჩატარების აუცილებლობით იყო განპირობებული.  

გაიწმინდა ეკლესიის ტერიტორია, გამოიკვეთა გალავნის (V-VI სს.) კონტური, დაზუსტდა მარნის (III-

IV სს.) გეგმა, გაიწმინდა I-III საუკუნეთა დროინდელი აბანოს მნიშვნელოვანი ნაწილი. ნაწილობრივ 

გამოიკვეთა შუასაუკუნეთა დროინდელი ნაგებობების (სასახლე, სამეურნეო სათავსოები და სხვ.) კონტურები. 

შესრულდა მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. 

 კონკურსის მიზანი და ძირითადი პირობები 

კონკურსის მიზანია მონასტრის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად გამოვლენილი 

ობიექტების გაწმენდა-კონსერვაციისა და  გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთების ექსპოზიციისთვის  

მონასტრის სენაკების  შენობის პირველი სართულის რეაბილიტაციის საუკეთესო წინადადების გამოვლენა. 

ძეგლზე ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები, აგრეთვე მეთოდოლოგია უნდა დაისახოს საქართველოს 

კანონის „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ მოთხოვნებისა და ძეგლთა დაცვითი საერთაშორისო 

გამოცდილების გათვალისწინებით.  

საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა დამუშავდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

გრაფიკული მასალა უნდა მომზადდეს ციფრულ (ვექტორული DWG, DXF PLN გაფართოების ფაილი _  ArchiCad, 

Auto CAD) ფორმატში. 

 გასაწევი მომსახურება ორ ეტაპიანია.  

I ეტაპზე  ჩასაბარებელი დოკუმენტაცია განისაზღვრება  შემდეგი შემადგენლობით: 

1. განმარტებითი ბარათი (პრობლემ(ებ)ის დეტალური აღწერა, მეთოდოლოგიის დასაბუთება); 

2. საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა - მ. 1:2000  

3. ტოპოგრაფიული გეგმა  - 1:200; 

4. საკონსერვაციო არეალის დაზუსტებული არქიტექტურულ-არქეოლოგიური ანაზომები ლოკალურ 

დაზიანებათა დატანით (კროკები; ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მასშტაბში გამოხაზული ანაზომი ნახაზები  

მ. 1:50; არქიტექტურული დეტალები:  მ. 1:25, 1:20, 1:10; შაბლონები მ. 1:1; ტექსტური აღწერილობა);  

5. საექსპოზიციო სივრცის არქიტექტურული ანაზომები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მასშტაბში 

გამოხაზული ანაზომი ნახაზები  მ. 1:50) 

6. ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება და რეკომენდაციები; 

7. საჭიროებისამებრ საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა, ტექნიკური ანგარიშის, დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების მომზადება.  საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა უნდა ჩატარდეს არქეოლოგიური 

მეთვალყურეობით. საინჟინრო-გეოლოგიურ ანგარიშს თან უნდა ახლდეს არქეოლოგის ხელმოწერით 

დადასტურებული შურფების განლაგების სქემა; 

8. რეკომენდაციები სამუშაოებისას გამოსაყენებელი მასალის ძეგლზე არსებულ მასალასთან თავსებადობის 

შესახებ; 

9. კონსერვაციის საპროექტო გადაწყვეტ(ებ)ისა და საექსპოზიციო სივრცის მოწყობის  ესკიზური ვარიანტები.  

  II ეტაპზე  ჩასაბარებელი სამუშაო განისაზღვრება  დოკუმენტაციის შემდეგი შემადგენლობით: 
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1. არქიტექტურული ნაწილი:  

 განმარტებითი ბარათი; 

 გენერალური გეგმა - მ. 1:200; 

 კონსერვაციის სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50), ფრაგმენტები, 

დეტალები 1:50, 1:25, 1:20, 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების 

სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი); 

 საექსპოზიციო სივრცის მოწყობის სამუშაო ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50), 

ფრაგმენტები, დეტალები 1:50, 1:25, 1:20, 1:1), სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი 

მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი); 

2. კონსტრუქციული ნაწილი (საჭიროების შემთხვევაში):  

 განმარტებითი ბარათი;  

 სამუშაო  ნახაზები (ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:100, 1:50, 1:25), ფრაგმენტები, დეტალები 1:50, 

1:25, 1:20, 1:1); 

 სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით 

(როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი). 

3. საინჟინრო კომუნიკაციების (საჭიროებისამებრ საკონსერვაციო არეალების  ელექტროგაყვანილობა; 

საექსპოზიციო სივრცის  ვენტილაცია-კონდიცირება, ელექტროგაყვანილობა) სამუშაო ნახაზები და სქემები, 

სპეციფიკაციები გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც ცალკეულ სახეობებზე, ასევე 

კრებსითი); 

4. ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარების პროექტი ზომებისა და ნიშნულების ჩვენებით მ. 1:200, 

სპეციფიკაციები სამუშაოთა სახეობებისა და გამოსაყენებელი მასალების სახეობების მითითებით (როგორც 

ცალკეულ სახეობებზე, ასევე კრებსითი); 

5. სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი სამუშაოს ჩატარების კალენდარული გრაფიკით; 

6. ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა; 

საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს A-3 ფორმატის, ზამბარით აკინძული ალბომის 

სახით: 

- პროექტის სათაური;  

- სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელისა და პროექტის 

ავტორ(ებ)ის  ხელმოწერ(ებ)ით; 

- ალბომის შემადგენლობა; 

- პროექტის შემადგენლობა; 

- შესაბამისი ტექსტუალური ნაწილ(ებ)ი, დადასტურებული შემსრულებლ(ებ)ის  ავტორ(ებ)ის მიერ -  A-4 

ფორმატი; 

- გრაფიკული ნაწილ(ებ)ი,  შტამპით (შესაბამისად შევსებული და ხელმძღვანელის, პროექტის 

ავტორ(ებ)ის/შემსრულებლ(ებ)ის ხელმოწერებით) და ჩარჩოთი - A-3 ფორმატი (გამონაკლის შემთხვევაში 

დასაშვებია განსხვავებული ფორმატის წარმოდგენა, ალბომში აკინძული A3 ფორმატის ზომაზე).  

ჩასატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილი უნდა იყოს A-4 ფორმატის, 

ზამბარით აკინძული ალბომის სახით: 

- თავფურცელი (სათაური); 

-  სატიტულო ფურცელი, დამოწმებული ორგანიზაციის ბეჭდით, ხელმძღვანელის და შემდგენელის 

ხელმოწერ(ებ)ით; 

- განმარტებითი ბარათი; 

- სამუშაოების ჩამონათვალი და ხარჯთაღრიცხვა დადასტურებული შემდგენელის ხელმოწერით. 

    

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას საპროექტო სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში დააზუსტოს ისეთი 

ტექნიკური პირობები, რომლებიც არ გამოიწვევენ სამუშაოების მოცულობათა და შინაარსის მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს. შემსყიდველი აგრეთვე იტოვებს უფლებას საკონკურსო დავალებისა და საკონკურსო 

წინადადების საფუძველზე დააზუსტოს მოთხოვნები მისაღები (დასამუშავებელი) პროდუქციის მიმართ. 
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   შემსრულებლისთვის გადასაცემი დოკუმენტაცია:  

 

- თბილისის წმ. ორმოც სებასტიელ მოწამეთა მონასტრის ტერიტორიაზე ჩატარებული არქეოლოგიური 

გათხრების  ანგარიში (2011 წ.) – დანართი 1. 

- არქეოლოგიური ანაზომები - დანართი 2. 

 

 შემსყიდველისათვის გადასაცემი საბოლოო პროდუქცია 

     საბოლოო პროდუქციის სახით წარმოდგენილი უნდა იყოს პირველ და მეორე ეტაპზე დამუშავებული 

დოკუმენტაცია:   

_ მყარი ასლები _ ალბომი - 4 ეგზ;  

_ ელექტრონული ფორმატი (ვექტორული DWG, DXF PLN გაფართოების ფაილი _  ArchiCad, Auto CAD), 

კომპაქტური დისკების სახით (CDD- 4 ეგზ.). 

გასაწევი მომსახურების დასრულების ვადაა  2013 წლის 20 დეკემბერი 

ფოტომასალა 
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danarTi 1 

   Tbilisis wm. ormoc sebastiel mowameTa monastris   
                 teritoriaze Catarebuli 
 

            arqeologiuri gaTxrebis 
                        
 
 

        angariSi 
 

                       2011 w.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 proeqtis avtori: merab ZnelaZe 
 
 angariSis avtorebi: merab ZnelaZe, vera CixlaZe, 
 jemal gvetaZe, irakli anCabaZe, levan lacabiZe 
   



 2 

1. ganmartebiTi baraTi    
 
   Tbilisis meriis, saqarTvelos sapatriarqosa da saqarTvelos erovnuli 
muzeumis erToblivi SeTanxmebiT, Tbilisis erT-erT uZveles istoriul 
“abanoTubanSi”- ormoc sebastiel mowameTas monastris teritoriaze 
arqeologiuri sakvlevaZiebo samuSaoebi Catarda. Sesrulda mimdebare 
teritoriis keTilmowyobiTi samuSaoebic. 
  Zeglis mniSvnelobidan gamomdinare, am samuSaoebs rogorc mecnieruli, 
ise didi erovnuli datvirTva gaaCnia. 
   monastris teritoria warmoadgens  Tbilisis erT-erT  mniSvnelovan 
istoriulsa da wminda adgils. am adgilas – eklesiis karibWesTan 786 wlis 
8 (21) ianvars ewama Tbilisis wmindanad  Seracxuli habo tfileli. 
Tbilisis uZveles galavanTan agebuli es eklesia, istoriul qartexilTa 
gamo, mravalgzisaa dangreuli da aRdgenili. 
   sakvlevi teritoria, romelmac moicva 1200 kv.m., warmoadgens Zveli 
Tbilisis im monakveTs sadac safuZveli Caeyara saqarTvelos dedaqalaqs. aq 
aRmoCenil V-VI saukuneTa droindel galavanTan  qveynis marTvelTa (mefe, 
erisTavi, amira da a.S.) kuTvnili rezidenciis Senoba-nagebobani iyo 
ganlagebuli.  
   am adgilas, arqeologiuri gaTxrebis damTavrebis Semdgom, Tbilisis 
warsulis amsaxveli eqspozicia Seiqmneba, romelic uTuod daamSvenebs Cvens 
dedaqalaqs, daainteresebs rogorc adgilobriv mosaxleobas, ise Camosul  
mravalricxovan stumarsa da turists.  
  mimdinare - 2011 wlis ivniss-noembris TveebSi Catarebuli arqeologiuri 
samuSaoebis Sedegad miRebuli monacemebis safuZvelze Seiqmna 
arqeologiuri gaTxrebis winamdebare angariSi.  
 

a) Sesaswavli obieqtis zusti dasaxeleba – 
   Tbilisis wm. ormoc sebastiel mowameTa monasteri. 
b) obieqtis zusti adgilmdebareoba –  
   q.Tbilisi, gorgaslis q. #3a, sajaro reestri #01.18.03.062.004 

gorgaslis, botanikuri da samRebros quCebis gadakveTa. 
   N 41• 41’ 21.48”    N 41• 41’ 20.76”   E 44• 48’ 37.08”    E 44• 48’ 38.52”     

g) naeklesiarsa da mis mimdebare teritoriaze arqeologiuri   
gaTxrebis warmoeba Zeglis srulyofili Seswavlisa da SemdgomSi   
maTi aRdgeniTi, samuzeumo-saeqspozicio samuSaoebis Catarebis   
aucileblobiT iyo ganpirobebuli.  
d) savele arqeologiuri samuSaoebi (ix. nax. gegma) 2011 wlis ivnis-
noembris Tveebis ganmavlobaSi Catarda: 
e) aRmoCenili moZravi Zeglebis - artefaqtebis  movla–dacvis sakiTxi 
sapatriarqosa da saministros erToblivi SeTanxmebiT - gadawyvetilebiT 
ganisazRvreba. masala damuSavdeba da daculi iqneba erovnuli muzeumis 
Sesabamis laboratoriebsa da sacavebSi. xolo monastris teritoriaze 
muzeumis (gamofenis) Seqmnis SemTxvevaSi isini eqspoziciaSi daikaveben 
TavianT adgils.  
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2. samuSao gegma  
proeqtis mixedviT, monastris teritoriaze, Sesrulda Semdegi 
samuSaoebi: 

    
   1. gaiwminda sakvlevi teritoria  
   2. dazustda Zeglis saerTo gegmareba 
   3. dazustda (nawilobriv) samSeneblo horizontebi  
   4. gamoikveTa galavnis (V-VI ss.) konturi 
   5. dazustda marnis (III-IV ss.) gegma 
   6. gaiwminda I-III saukuneTa droindeli abanos auzis mniSvnelovani 

nawili 
   6. gamoikveTa, nawilobriv, SuasaukuneTa droindel nagebobebis (sasaxle, 

sameurneo saTavsoebi da sxv.) konturebi  
7. daiwyo aRmoCenili artefaqtebis damuSaveba 
9. mzaddeba Catarebuli samuSaoebis samecniero sruli angariSi 
(katalogi da samecniero kvleva). 

 

3. arqeologiuri gaTxrebi samecniero meTodikis safuZvelze Catarda. 
 

4. kvleva – Ziebis procesSi gaTvaliswinebuli iqna RvTismsaxurebasTan 
dakavSirebuli moTxovnebi. 

 

5. gaTxrebis dros Catarda specialistebTan sakonsultacio 
Sexvedrebi; samuSaoebis dasrulebis Semdeg mopovebuli masala 
damuSavdeba da angariSi 2012 wlis Tebervlis bolos waredgineba  
ZeglTa dacvis saagentos, sapatriarqos samecniero meTodur sabWosa da 
Tbilisis ganviTarebis fonds. 
 

6. eqspediciis Semadgenloba: 
1. gaTxrebis xelmZRvaneli – ZnelaZe merabi 
2. arqeologi – CixlaZe vera 
3. asistenti – jemal gvetaZe 
4. asistenti – anCabaZe irakli  
5. arqiteqtori – lacabiZe levani 
6. operatori – kompiut. moms. – goderZiSvili grigoli . 

          7. konsultanti -  (sapatriarqodan-jafariZe v., qalaqis meriidan-  
      orbelaZe v., erovnuli muzeumidan-maxaraZe z., kult. memkvidreobis  
      saagentodan-gagoSiZe i.) 
          8. muSebi 
    Aarqeologiuri kvleba-Ziebis procesSi eqspediciis saqmianobaSi  
     monawileoba miiRes: antropologma, osteologma, numizmatma,  
     palinelogma. mxatvarma, restavratorma.  
 

7. dafinansebis wyaro – Tbilisis ganviTarebis fondi 
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8. angariSs Tan erTvis: aerofoto Sesabamisi monacemebiT,  sakadastro 
cnoba, monastris teritoriis gegma, gaTxrebis gegmebi da Wrilebi,  
foto-ilustraciebi.  

 
 
 

   Tbilisis meriisa da saqarTvelos sapatriarqos erToblivi 
gadawyvetilebiT Tbilisis wm. ormoc sebastiel mowameTa 
monastris teritoriaze arqeologiuri sakvlevaZiebo 
samuSaoebi daiwyo. am mizniT, 2011 wlis 20 ivnis daido 
xelSekruleba “Tbilisis ganviTarebis fondsa” da 
sapatriarqos xuroTmoZRvrebis, xelovnebisa da restavraciis 
centrs” Soris arqeologiuri samuSaoebis Catarebis Taobaze. 
mesakuTris - sapatriarqos centrisa da “ganviTarebis fondis” 
rekomendaciiT kulturuli memkvidreobis saagentom 
arqeologis, istoriis doqtor merab ZnelaZis saxelze gasca 
Zeglze arqeologiuri samuSaoebis Catarebis “sanebarTvo 
mowmoba”  # 09/12/583; samuSaoebis gagrZelebis mizniT kvlav 
gaica axali sanebarTvo mowmoba @# 0/9/12/823 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  nax.1   teritoriis gegma samuSaoebis dawyebis win 
 



 5 

 



 6 
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     arqeologiuri sakvlevaZiebo samuSaoebiAZeglze,   
  ukanasknelad, 2006 wels Catarda, amdenad samuSaoebis    
  dawyebisTanave mTeli teritoria gaiwminda; 
  ganaxlda gegma-bade. Zegli ganfenilia 4 nakveTze. nakveTi 
  (24 X 18 = 432 kv.m.) dayofilia 12 kvadratad (kvadrati 6 X 6 m.)  
  gaTxrebi mimdinareobda 32 kvadratSi, romelic moicavda 1150   
  kv. m.  
     gaTxrebis sigrZe (dasavleT – aRmosavleTiT) – 40 m.;  
  sigane (Crdilo – samxreTiT) – 30 m. 
 
 
    
  Zeglis mniSvnelovan saxes adreSuasaukunis droindeli (V-VI 
ss.) galavani warmoadgens, romlis ZirSic-qveda doneze 
SedarebiT ufro adreuli (I-IV ss.) galavnis naSTi dafiqsirda                
                     
                     galavani (nax.1; sur.3,4 ) 

 
   mdebareobs gaTxrebis aRmosavleT nawilSi, II (kv.8,12) da IV 
(4,8,12) nakveTebSi. mimarTulia Crdilo NNO-SSW sigrZiv 
mimarTulebiT. 
   galavnis kedlis gamoCenili nawilis sigrZea - 26 m.; sigane 
– 2,40 m.; simaRle (siRrme)  SemorCenili nawilisa (fundamentis 
niSnulidan)  samxreT nawilSi - 3 m. Crdilo nawilSi - 0,7-0,8 
m-ia. 
G  galavnis kedlis samSeneblo masalad gamoyenebulia 
kldovani natexi qva, xolo SemakavSirebel masalad – 
kirsxnari. 
  kedlis gareTa mxareebi amoyvanilia simaRleze Tarazul-
poligonaluri wyobiT, romlisTvisac oTxkuTxa formisa da 
daaxloeebiT erTi zomis natexi kldovani qvebia gamoyenebuli. 
maT Soris arsebuli sivrce ki sxvadasxva zomisa da formis  
qvebiT iqna Sevsebuli, kirxsnaris gamoyenebiT. 
   kedlis zeda, anu samxreTi mxare ukeTaa SemorCenili 
(simaRle – 3 m.), igi Sedis samRebros quCaze da miemarTeba 
ferdis ayolebiT nariyalas zeda nawilisaken (maRla 
cixisken). 
   kedlis meore mxare (CrdiloeTi nawili) miemarTeba mtkvris 
mimarTulebiT. igi Tanamedrove zedapirTanaa axlos, rac misi 
dazianebis safuZvels warmoadgenda. savaraudod, migvaCnia, rom 
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kedlis ukiduresi Crdilo mxares Seqmnili kedlis “safexuri” 
galavnis kedlis karibWis fragments warmoadgendes (sur. nax.). 
   galavnis kedlis Ziri eyrdnoba nayari qvebisagan Semdgar 
kirxsnariT Sedgenil fundaments, romelic orive mxares 
gareTkenaa gamoweuli 0,15 m-ze. fundamenti gamarTulia 
mosworebul Tixnarze, romelic SesaZloa alizis fenasac 
warmoadgendes. adreuli galavnis naSTi dafiqsirda 2003 wlis 
arqeologiuri kvlevisas gavlebul WrilebSi. amdenad masze 
SedarebiT sruli warmodgena SesaZlebeli iqneba momavali 
arqeologiuri gaTxrebis procesSi. 
 
 
galavnis kedlis aRmosavleT mxares (“karibWis” win) 2-3 metris 
daSorebiT, 1,30 m.-is siRrmeze Tanamedrove zedapiridan qvebian 
nayar fenaSi aRmoCnda qvajvaris fragmenti (sur. ) 
romelzedac Zveli qarTuli damwerlobis – asomTavruli 
asoebiT warweraa Sesrulebuli (nax.9;sur. 7). 

 
 

 
                samarxebi   
 
   mimdinare wels, gaTxrebis teritoriaze aRmoCnda ori 
samarxi: #5 da #6. orive samarxi sxvadasxva qronologiur 
periods ganekuTvneba. wina, #1-4 samarxi 2001 wels, 
ganviTarebuli SuasaukuneTa (XIII-XIV ss.) droindeli  
eklesiis dasavleTi mxaris kedelTan aRmoCnda.  
 
 
   samarxi #5 (nax.2-5;sur.8-10) aRmoCnda 2011 wlis 8 ivliss II 
nakveTis me-8 kvadratSi, nuli niSnulidan - 4 m-is siRrmeze. 
samarxi warmoadgens wagrZelebuli oTxkuTxedis formis, 
momcro zomis, akldamas. damxrobilia dasavleT – 
aRmosavleTis sigrZiv RerZze. samarxis ormos zomebia: 230 X 
170 sm. 
   samarxis gasamarTavad sxvadasxva zomis kldovani-natexi, 
nawilobriv oTxkuTxa formis qvebia gamoyenebuli. 
samarxi Sevsebuli aRmoCnda miwiTa da brtyeli agurebis 
natexebiT. SedarebiT qveda doneze (60-70 sm. siRrmeze) maTSi 
Tixis WurWlebis natexebi da wvrilfexa saqonlisa da 
frinvelis Zvlis framentebi dafiqsirda. 
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   samarxis Sida zomebi: sigrZe – 1,43; sigane – 0,75-80; siRrme – 
maqs. das. mx. -1,55 m. 
iataki Tixis filebiT yofila gamarTuli, romelsac oTxive 
mxriv gverdebze xis Zelebi Semofarglavda. 
samarxSi micvalebulis ConCxis mxolod umniSvnelo, daSlili, 
wvrili Zvlis fragmentebi da xelis mtevnis ramdenime  
falanga iqna dafiqsirebuli, romelTa mixedviTac samarxSi 
dakrZaluli individi mozards unda miekuTvnebodes  (ix. 
antropologiuri daskvna). micvalebulis poza, Zvlebisa da 
xelis falangebis fragmentebis mixedviT mixedviT, gaSotili 
unda yofiliyo, Tavi samarxis dasavleT nawilSi, xolo tani 
dasavleT-aRmosavleT sigrZiv RerZze unda yofiliyo 
dasvenebuli.  
    micvalebuli Tixis filebian iatakze unda daekrZalaT, 
samarxis Sua doneze Seqmnili iyo xis gadaxurva, romelzedac 
Tixis jamebi da “aRapi” (saWmeli) iyo dalagebuli. akldama 

  Ziridan daaxloebiT 1,70 m-is simaRleze  TaRovani saxuraviT   
  ixureboda. rogorc Cans, zeda-centraluri nawili Tixis   
  filebiTaa (“qarTuli” agurebiT) Sedgenili, kirxsnariani  
  SeerTebiT.  

   saxuravis TaRis Caqcevis Sedegad dazianda, rogorc 
micvalebulis zemodan Seqmnili aRapiani saxuravi, ise Tavad 
axalgazrda individis ConCxic. SesaZloa, samarxi gaZarculi 
iyos. 
samarxSi aRmoCnda 22 nivTi (nax. 6): 
iatakis doneze (140-160 sm. siRrmeze)   
1. beWedi brinjaosi. aRm. samarxis dasavleT nawilSi xelis 
falangze 
2. moneta (?) brinjaosi. aRmoCnda centralur nawilSi 
3. jami, moWiquli, xoxobis gamosaxulebiT, aRmoCnda samarxis 
Crd. kedelTan. 
4. jami, moWiquli. aRmoCnda TavdaRma Camxobili samarxis 
centrSi. 
5-9. sxvadasxvaferad moWiquli jamebi (aRdgenilia), aRmoCnda 
samarxis samarxis sxvadasxva nawilebSi iatakTan sxvadasxva 
doneze. 
10-11. Wraqi, moWiquli. aRmoCnda iatakTan sxvadasxva doneze 
12-13. sasmisi da sanelsacxeble minisa (natexebi). aRmoCnda 
samarxis dasavleT nawilSi iatakis doneze.   
14. vaza faiansisa (natexebi), aRmoCnda samarxis samxreT 
kedelTan iatakis doneze. 
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15-22. jamebi da qilebi, nawilSi “aRapis”  naSTi (frinvelis 
Zvlebi) iyo ganTavsebuli.  

 
    moWiquli jamebi, Wraqebi, sxva keramika “Tbilisuri” nawarmia. 
 
samarxi, masSi aRmoCenili artefaqtebisa da stratigrafiuli 
monacemebiT XII-XII ss. TariRdeba. 
 
eqspert - osteologis qeTevan lomouris daskvna: 
xelis mtevnis falangebi: 6 cali – 3 Zvali (OSSA digitorum manus) 
zrdasruli adamianis, epifazebis xrtovani nawili mTlianad 
Sezrdili Zvlis sxeulTan. zRvari Zvlis sxeulisa da 
xrtilovan nawils Soris ar ikveTeba. 
Zvlis feri – monacrisfro, falangebis fuZis da Tavis areSi 
struqturis dazianeba. 
sqesi – Zvlebis zomebis mixedviT micvalebuli savaraudod 
qalia. 
   falangebis Zvlebis mdgomareoba miuTiTebs saxsrebis 
daavadebis sawyis stadiaze. 
   samarxSi daukrZalavT qali, zrdasruli – 20 wlamde asakisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nnax.2                               nax.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
   nax.4                                nax.5               
 
   



 11 

   #5 samarxSi aRmoCenili masala  (nax.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
               samarxi #6 (nax.7;  sur. ) 
 



 12 

   kombinirebuli – kramitiani samarxia 
aRmoCnda 2011 wlis 26 ivliss, IV nakveTis me-5 kvadratSi, 0 
niSnulidan – 5,50 m. siRrmeze. damxrobilia samxreTidan – 
CrdiloeTisaken. aRmosavleTis kedeli natexi qvisa da 
brtyeli kramitisagan iyo Sedgenili, dasavleTisa – aguris 
filisagan, CrdiloeTis – Tavkedlad Txeli filaqva aqvs 
Cadgmuli, xolo samxreTisa – gverdebakecili brtyeli 
kramiti. gadaxurulia erTi brtyeli kramitiT. 
samarxis zomebia: 0,70 X 0,50 X 0,26 m.; 
samarxis Sida zomebi: 0,50 X 0,25 X 0,22 m. 
   samarxSi daukrZalavT daaxloebiT 1 – 1,5 wlis bavSvi, 
marjvena gverdze, mkveTrad xel-fexmokecil pozaSi, TaviT -
samxreTiT. 
   dakrZaluli bavSvisaTvis inventari ar CautanebiaT. 
 
samarxi Tavisi konstruqciiT, dakrZalvis wesiTa da 
stratigrafiuli monacemebiT III-IV ss. TariRdeba. 

 
eqspert - osteologis qeTevan lomouris daskvna: 
mcireclovani bavSvi – 2 wlamde 
yvela kbili sarZevea, erTi wina saWrelis garda. 
kbilebis raodenoba – 11 
qveda ybis – ori saWreli – incisivus, 

wyvili premoliari - praemolar, 

wyvili – moliari - molar (5,6). 

 
zeda ybis – erTi saWreli – incisivus, 
eSvis fragmenti, wyvili premoliari – praemolar, 

erTi moliari – molar (6) 

qveda ybis ori da zeda ybis saWreli kbilebis minanqari 
SenarCunebuli, moyviTalo feris, saSualod ftorizebuli 
minaaqriT. 
premoliarebi zustad SenarCunebuli minanqriT. 
moliarebi – uminanqro. kbilis borcvebi SenarCunebuli. 
 
kveTis xarisxi – premoliarebi da moliarebi – 1. 
saWreli kbilebi – 0. 
kbilebis mdgomareoba miuTiTebs kvebis racionSi Ca-is Zlier 
deficitze, rac Cans kbilis minanqris mdgomareobaze. 
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savaraudod bavSvi gardacvlilia Sinagani daavadebiT, rac 
aisaxeba kbilebis saerTo mdgomareobaze, gansakuTrebiT 5, 6 
moliarebze, rac aRniSnuli micvalebulis kbilebze 
gamokveTilia.  
kranialuri da postkranialuri nawili mTlianad CaSlilia.  
sqesi ar isaZRvreba. 

 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
      Nnax.7 

 
   mexuTe fena (qvemodan – zemoT) warmoadgens marnis 
saTavsos, romelic Seswavlili iqna mimdinare wels.   
 
                    marani  (nax.15; sur. 13-17)   
 
   marnis konturis fragmenti  gamovlinda 2003 wlis 
arqeologiuri kvleva-Ziebisas, 0 niSnulidan -4,10 m. siRrmeze 
nakv.IV, kv. 1,2,5,6, dafiqsirda kramityrilisa da danaxSirebuli 
da nacecxluri miwis fenebi. 
   iatakis doneze, 0 niSnulidan – 4,50 m., aRmoCnda sami 
mozrdili qvevri (# 3,4,5.). #1 da # 2 qvevrebi gaiTxara 
eklesiisTvis gankuTvnili Webis amoRebisas 2003 wels.  
 
   marani artefaqtebisa da stratigrafiuli monacemebis 
gaTvaliswinebiT winaswarulad daTariRda III-IV ss.  
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   # 3 da # 5 Txelkecian qvevrebs xSiri da dakeWnili 
reliefuri sartylebi Semouyveba. # 4 qvevrs –sada 
reliefuri sartylebi gasdevs.  
 
 
                      qvevri #3     
 
qvevri #3 Cadgmulia IV nakveTis, me-5-6 kvadratSi, #4 qvevris 
CrdiloeTiT 120 sm-is daSorebiT. dabzarulia da nawilobriv 
Caqceulicaa. qvevris piri gamoCnda 0 niSnulidan – 4,30 m. 
doneze. Ziris done ki -6,30 m. siRrmeze. qvevris SemorCenili 
simaRlea – 0,90 m. dm. – 0,8 m-ia. qvevris keci movardisfro-
moCalisfroa, damzadebulia wvrilmarcvlovani Tixisagan da 
gamomwvaria srulad. qvevri sferulmucliania, Zirisken 
mkveTrad Seviwrovebulia. aqvs sqeli, dabrtyelebuli piri da 
mkafiod gamoxatuli yeli. tanze yovel 8-10 sm-is daSorebiT 
reliefuri naWdevebiani sartylebi Semosdevs. Ziri brtyeli 
aqvs. 
kecis sisqe – 1-1,5 sm. bakos sigane – 5 sm., bakos sisqe – 2 sm. 
qvevris ZirTan, pirze dasaxuri brtyeli-oTxkuTxa formis 
filaqvis - sarqveli iyo Cavardnili. 
zomebi: 42 X 34 X 4 sm. 
qvevri aRsadgenia. 
 
                     qvevri #4 
 
   qvevri Cadgmulia IV nakveTis, me-6 kvadratSi. igi sferuli, 
Zirisken Seviwrovebuli formisaa, movardisfro-moCalisfrod 
gamomwvari, Txelkeciania. sqeli dabrtyelebuli pir-bako da 
mkafiod gamoxatuli yeli aqvs. tanze xSiri reliefuri 
sartylebi Semosdevs 4,5,6,7 sm-is daSorebiT. qvevris 
SemorCenili simaRle – 90 sm-ia. dm. -1-1,5 sm. Ziri brtyeli aqvs. 
dm. -20 sm. bakos sigane – 4,5 sm. sisqe bakosi – 2 sm. 
   keci damzadebulia sufTa - kargad ganleqili 
wvrilmarcvlovani Tixisagan, gamomwvaria srulad.    
qvevris ZirTan aRmoCnda Cavardnili, qvisagan damzadebuli, 
mrgvali formis sarqveli, romelic Sua nawilSi gaxvretilia 
(sasule xvreli).  
qvevri aRsadgenia.  
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                     qvevri #5 
    
   qvevri Cadgmulia IV nakveTis me-6 kvadratSi. zedapiri 
aRmoCnda 0 niSnulidan -4,3 m-is siRrmeze, Ziris done -6,3 m-ia. 
dabzarulia da Camsxvreuli. SemorCenili simaRlea – 1,7 m. dm.-
1,3 m. qvevri sferuli, ZirSi mkveTrad Seviwrovebuli formisaa.  
Txelkeciania. gamomwvaria movardisfro-moCalisfrod. 
piri dabrtyelebulia, aqvs sqeli pir-bako. tanze, didi 
intensivobiT (2,3,4 sm-is daSorebiT) Semosdevs, Ziridan-
yelamde, reliefuri-dakeWnili sartylebi 
ganazomebi: kecis sisqe – 1 sm. bakos sigane – 4,5 sm; bakos sisqe 
– 2,5 sm.; qvevrSi Ziris doneze aRmoCnda amfora (nax.8 ; sur.15) 
(damtvreulia). 
 
 
 
 
   
 
                                      
                    Nnax.8 
 
qvevrebi (#1-5) - marani gamarTulia Terma-abanos maRla - zeda 
doneze. igi Tavisi formebiTa da ieriT, stratigrafiuli 
monacemebiT TariRdeba III-IV ss. (albaT – IV s.). TariRis qveda 
sazRvars nawilobriv umagrebs qvevris Ziris qveS gamovlenili 
hidravlikuri xsnariT nagebi abanos auzis naSTic, romelic, 
winaswarulad I-III saukuneebiT TariRdeba. kramitebi, 
romliTac marani iyo gadaxuruli III-IV ss. TariRdeba.    
marnis kedlebis sigane meryeobs  90-120 sm-Si. SemorCenili 
nawilis maqs. simaRle CrdiloeTiT – 60 sm-ia; minimaluri - 30 
sm.   
Crdilo mxaris kedeli, nawilobriv, #14 da #23 Wis gaTxris 
drosaa dazianebuli. 
kedlebi natexi-oTxkuTxa formis qvebiT, talaxiTaa 
gamarTuli-aSenebuli. marani dazianebulia sxvadasxva 
droindeli, SedarebiT mogviano, kulturuli fenebisgan. 
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   sakvlev teritoriaze aRmoCenil ZeglTa Soris 
gansakuTrebuli mniSvnelobis Zegls -“Terma-abanos” naSTebi 
warmoadgens. 

 
                
     Terma-abano (nax.1 ;sur.10-12) 
gaTxrebis am etapze, IV nakveTSi, 0 niSnulidan - 6,40 m. (auzis 
zedapiri) da – 7,70 m. doneze (auzis iataki) - siRrmeze 
gaiTxara 64 kv.m. farTobi (sigrZe – 8 m., sigane – 8 m.).     
   gamovlinda 4 saTavsos nawili, romelTa Sorisac sami 
wylis auzs warmoadgens. gaiwminda, agreTve wylisTvis 
gankuTvnili Tixis milgayvaniloba, romliTac samxreTis 
mxridan #1 auzSi cxeli wyali (gogirdovani) Caedineboda.  
auzis kedlebi Selesilia movardisfro-monacrisfrod. isini 
amoyvanilia sxvadasxva zomis narevi qvebisagan, xolo 
SemakavSirebel masalad sakmaod Zlieri da mkvrivi kirxsnaria 
gamoyenebuli.  
   auzebi mimarTulni arian SW – NO sigrZiv RerZze. 

 
               I auzi (cxeli ganyofileba) 
nakveTi – IV, kv. 5,6 
   auzis N – S mimarTulebis kedli sigrZea – 3,30 m.(zedapirTan); 
ZirTan – 300 m.    
W – OO mimarTulebiT – 2,8 m. (zedapirTan); ZirTan - 2,5 m. 
auzis siRrme – 1,35 m. 
I auzis moculoba: iatakis – 7,8 m.kv. ; zedapiris – 9 m. kv. 
   auzis amowmendisas (nayar fenaSi) aRmoCnda,Nmiwasa da qvebTan 
erTad, Tixis WurWlisa da antikuri xanis kramitebis natexebi, 
danaxSirebuli xis fragmentebi.  
   auzis Crdilo-aRmosavleT kuTxeSi auzSi Casasvleli naSeni 
oTxsafexuriani kibe dadasturda. igi SedarebiT kargadaa 
daculi. safexuris simaRlea – 20-25 sm. sisqe -20-30 sm. sigane – 50 
sm. 
   auzis dasavleT-CrdiloeTis kedlebis kuTxeSi ZirTan 
gakeTebulia meore auzSi wylis gadasadinari mili (dm.-12 sm). 
meore gadasadinari, unagiriseburi formisa, dm.-25 sm., 
gakeTebulia I da II auzebs Soris kedlis pirze. kedlis siganea -
20-25 sm. 
   kedlis mcire nawili dazianebulia.  
   auzis aRmosavleT nawilis pirze 100 sm.-is siganis sasiarulo 
bilikia Seqmnili 
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   kedlebi Selesilia movardisfro-movardisfrod. 
   auzis iataki, pirisagan gansxvavebiT, mcired Seviwrovebulia 
da mTlianad daqanebulia, wylis meore auzis gadasvlasTan 
dakavSirebiT Crdilo-dasavleTiskenaa daqanebuli. Ziris done 
samxretdasavleT nawilSi -7,7 m.; Crdilo-dasavleT kuTxeSi -7,8 m. 
daqanebis sxvaoba 10 sm-ia. iataki Ria-movardisfro ferisaa. 
kargad Cans wvrili kenWebisa da keramikuli wvrili 
fragmentebiTaa mokirwyluli. 
kedlebi Sedgenilia sxvadasxva saxis uformo qvebisa da 
keramikul natexebiani  kirxsnariT. garedan ki movardisfro 
kirxsnariTaa Selesili. 
   auzis SuaSi Tanamedrove eklesiisaTvis gankuTvnili svetia 
CaWrili.D  
 
              II auzi (Tbili ganyofileba) 
   nakveTi IV, kv.1,5. zedapiris done ) niSnulidan -6,6 m. Ziris 
done (iatakze) samxreT-aRmosavleT kuTxeSi -7,7 m. sigrZe zeda 
nawilisa – 5,2 m. iatakTan – 5,1 m. sigane (zeda nawilSi) – 2 m., 
qveda nawilSi – 1,75 m. siRrme samxreT nawilSi – 1,1 m., dasavleT 
mxares 1 m.  samxreTi kedels brtyeli zedapiri aqvs. sigane 0,45 
m.  aRmosavleTi kedeli ebjineba I auzs, piri momrgvalebuli 
aqvs. kedlis sigane TavTan – 0,3 m. ZirTan ,6 m. es kedeli 
ebjineba, rorc I auzs, ise IV ganyofilebasac (1,6 m-is sigrZeze). 
Crdilo da aRmosavleTis kedlebis kuTxeSi oTx safexuriani 
kibea gamarTuli. safexuris sigrZea – 0,55 m. siRrme -0,22-0,25 m., 
sigrZe 0,25-0,35 m. karnizi kibesac Semouyveba 
Crdilo kedlis sigane zedapirTan 50 sm-ia. igi naklulia 
(dazianebis gamo) da ebjineba vertikalurad aRmosavleTis 
kedels, xolo saerToa III ganyofilebis samxreT kedlisa. sigrZe 
– 2 m. Sua nawilSi wylis gadasasvleli fiqsirdeba dm. 25 sm. 
kedlis ZirSi Crdilo-dasavleT kuTxeSi gamarTulia wylis 
gasasvleli Tixis mili, romelic gamodis I ganyofilebidan. 
kedlebs etyoba SekeTebis-axali Selesilobis kvali. 
dasavleTis kedlis sigrZea – 5,2 m., ZirSi – 5,1 m. dazianebulia 
kedlis piris zeda nawili. 
SemorCenili simaRle 1,1 m. (dasavleT nawilSi), 1 m. – samxreT 
nawilSi. kedeli nawilobriv damskdaria. etyoba grZivi 
Selesilobis kvali (2 zolad). kedlis sigane zeda nawilSi 0,5 m. 
qveda nawilSi -0,6-0,7 m. 
   yvela kedels – ZirSi Semouyveba karnizis formis 
Selesiloba (simaRle -15 sm; sigane -10 sm. 
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   iataki daqanebulia samxreTidan – CrdiloeTisaken 
daaxloebiT 10 sm-iT. iatakis sisqe 10-12 sm. 
   auzi amovsebuli iyo nayari miwiT, qvebiT,keramikuli 
WurWlisa da kramitebis (I-III ss. droindeli)  natexebiT 
    iatakis doneze, centralur nawilSi, aRmoCnda qvis 
gamoyvanili svetis Ziri – baza (sur.19) 
 
                III auzi 

 nakveTi IV, kv. 1,2. zedapiris done ) niSnulidan -6,8 m., iatakis 
-7,95 m. 
auzi SedarebiT momcro zomisaa, gawmendilia nawilobriv. misi 
danarCenili nawili Crdilo mxares gauTxrel farTobSi 
Sedis. 
auzis Sida nawilis siganea – 1,65 m. gamovlenili sigrZe – 1,6 
m. kedlebis pirebi dazianebulia-naklulia. 
auzis samxeTi kedeli II auzis kedelsac warmoadgens 
(gamyofia). kedels zedapirTan wylis sadinari aqvs 
gakeTebuli.   
  aRmosavleTi kdlis piri dazianebulia, piri nakluli. 
SemorCenili simaR,e – 0,95 m., sigane – 0,5 m. gamovlenili 
sigrZe – 1,6 m. , gverdze, samxreT-dasavleTis mimarTulebiT 
sami safexuria SemorCenili.  
 
   III auzi SedarebiT momcro zomisaa. misi  Crdilo nawili 
gasaTxrel farTobSia moqceuli.  
dasavleTisa da aRmosavleTis kedlebis gamoCenili nawilis 
sigrZea – 1,4 m. auzis siRrme – 1 m. sigane dasavleTis kedlisa 
– 30 sm. mis ZirTan wylis gasasvleli xvreli aqvs datanili 
(dm.-20-25 sm.). amave kedelSi, xvrelis zeda sisworeze, 
perpendikularulad Cadebulia Tixis mili (dm.-10 sm.) wylis 
zeda nawilSi zedmeti siTxis dasaclelad (saregulireblad). 
kedels etyoba gadakeTebis kvali. 
kedlebs gamoCenil nawilSi samive mxridan karnizuli 
Selesiloba semouyveba. 

 
              IV ganyofileba 
nakveTi IV, kv. 2.  done ) niSnulidan iatakisa -7,2 m. maqs. zeda 
done samxreTi kedlis pirisa -6,35 m. 
SedarebiT kargadaa daculi samxreTis kedeli. 
Sida-iatakis zomebia N-S .mx – 3,7 m.    O-W mx.-2,6 m. igi I auzsac 
esazRvreba. zedapiri momrgvalebuli formisaa, TavTan 
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SedarebiT viwrovdeba. kedlis simaRle Sida mxridan 95 sm-ia, 
dazianebulia mcired aRmosavleT da dasavleT kuTxeebTan. 
kedlis aRmosavleT kuTxeSi Seqmnilia safexuri 40 sm-is 
simaRlisa da 60X60 sm-is siganisa. igi, SesaZloa Camosajdomi 
iyos. misi zedapiri dazianebuli-naklulia. 
   aRmosavleTis mxaris kedlis pirze sasiarulo biliki-
baqani aqvs Seqmnili. ZirTan karnizismagvari Selesiloba 
gasdevs. kedeli daculia cudaT. Selesili unda yofiliyo, 
rogorc gverdiTi mxare, ise zeda-sasiarulo nawili. 
SemorCenili simaRle – 0,6 m. sigrZe kedlisa Crdilo-
samxreTis mimarTulebiT – 3,8 m-ia.  Crdilo nawilis kedeli 
gauTxrel farTobSi Sedis. 
   Crdilo da aRmosavleTis kedlebis kuTxeSi kibea 
gamarTuli. SemorCenilia 2 safexuris fragmenti: sigane – 0,8 m. 
pirveli safexuris simaRle – 20 sm. 
dasavleTis kedeli samxreTidan CrdiloeTis mxaris 
mimarTulebiT grZeldeba 2,05 sm-is sigrZeze; sisqe – 0,45 sm. 
ZirSi farTovdeba. zeda nawili dazianebulia-nakluli. kedeli 
daaxloebiT Sua nawilSi kuTxes qmnis dasavleT nawilSi, 
sadac Seqmnilia safexuri: simaRle – 0,23 sm., sigane X sigrZe  
- 0,5X0,4 m. kedeli ebjineba #2 auzs da nawilobriv #3 auzs. 
kedeli III auzTan 1,6 sm. sisqe – 0,5 m. 
iataki kargadaa Selesili hidravlikuri xsnariT. iataki 
dazianebuli aqvs #87 –e ormos. 
IV ganyofileba auzs ar warmoadgen. SesaZloa misi funqcia 
banaobis wina da Semdgom funciasTanaa dakavSirebuli.     
  

              qvajvari  (nax.9 ;sur.7 )      
    
   arqeologiur igaTxrebis procesis aRmoCenil artefaqtebs 
Soris aRsaniSnavia qvajvaris zeda mklavis dafiqsireba. igi 
aRmoCnda nayari qvebis grovaSi galavnis 
kedlis aRmosavleT mxares. qvaze kargad 
ikveTeba Zveli qarTuli damwerlobis – 
asomTavruli anbanis ramdenime aso. 
specialistTa (g.gagoSiZe) da gamTxrelTa 
(m.ZnelaZe) mosazrebiT igi SesaZloa 
V-VIII saukuneebiT daTariRdes. qvas etyoba 
Zaladobis –   ganzrax damtvrevis kvali. 
SesaZloa igi, arabTa mier, ganzrax aris 
damtvreuli. 
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mimdinare – 2011 wels, Tbilisis wm.ormoc sebastiel mowameTa 
monastris teritoriaze arqeologiuri gaTxrebi dekembris TveSi 
damTavrda, magram Zeglis Seswavla ar dasrulebula.  
 
 
    Ggegma da Wrilebi gaTxrebis damTavrebis dros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nnax.10               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     Nnax.11 
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   Nnax.13 
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     Nnax.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nnax.15 
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     Nnax.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Nnax.18 
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   Tbilisis wm. ormoc sebastiel mowameTa naeklesiarze Catarebulma 
arqeologiuri gaTxrebisa da wyaroebis erTmaneTTan Sejerebam ramdenime 
mniSvnelovani mosazreba ganamtkica: 1. Tbilisi, axali welTaRricxvis 
pirveli saukuneebidan, dedaqalaq mcxeTis aRmosavleT karibWes 
warmoadgenda; 
2. Tbilisi, sadedaqalaqo rezidenciis gadmotanamde, samefo-dasasvenebel 
(samkurnalo) rezidencias warmoadgenda; 
3. TbilisSi dedaqalaqis gadmotanis mTavari mizezi sveticxovelSi 

davanebuli 
qristes kvarTis dacva – mtrisgan pirveli dartymis acileba warmoadgenda;  
4. Tbilisis wm. ormoc sebastiel mowameTas eklesia mefe vaxtang 
gorgaslis mier V s-Si unda iyos aSenebuli. 
5. Tbilisis wm. ormoc sebastiel mowameTas eklesiis “cxovreba”, 

mravalgzis 
dangreuli  da aRdgenili, viTarc wminda adamianTa, mowamebrivi aRmoCnda.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sur.1 
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8. 9.                
 

 
 
 
   
 

11.   12.                     10.                                            



 26 

 
 
 
 
 
 
13.                          14.                15.           
 
 
 
 
 
 
 
 
16.                              17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.                                  19.         
 
 
 
 
 
 
 
 
      20.                     21.                 22.  



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
      23.                     24.                  25. 
 
 
 
 
 
 
 
     26.                    27.                   28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       29.                    30.                 31. 
 
 
 
 
 
 
  
                32. 
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suraTebis aRweriloba: 
 

1. aerofoto, Tbilisis wm. ormoc sebastiel mowameTas 
monasteri. 

2-8. gaTxrebis saerTo xedebi. 
2.Eklesia, xedi Crdilo-aRmosavleTidan. 
3. eklesia, xedi aRmosavleTidan. 
4. galavani, V-VI ss. xedi CrdiloeTidan 
5. galavani samxreT-aRmosavleTidan. 
6. gaTxrebis xedi Crdilo-aRmosavleTidan. 
7. qvajvaris fragmenti. 
8. gaTxrebis xedi Crdilo -aRmosavleTidan, samarxi 

#5. 
9-11. samarxi #5. 
12. samarxi #6. 
13-14. marani, qvevrebi. 
 
15. amfora. 
16. qvevri #1,2. 
17. amfora #5 qvevrSi. 
18. abano, I-III ss. 
19. abanos iatakze aRmoCenili svetisZiri-baza. 
20-32. gaTxrebisas aRmoCenili arqeologiuri masala. 
32. moWiquli kramitis natexebi ormoebidan. 



 


