
განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ 

ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა (მისამართი: დაბა ხულო. აბუსერისძე ტბელის 
ქ#1) აცხადებს კონკურსს სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და საპროექტო – 
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში 
მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. 

1. შესყიდვის ობიექტია daba xulos stadionis rekonstruqcia-remontis da  
xulos municipalitetis sofel sxalTaSi sasoflo centridan 

eklesiamde gare ganaTebis mowyobis სამუშაოებზე საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ტექნიკური დავალების შესაბამისად. 
2.  დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს: 

2.1. დეფექტურ აქტებს, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს საპროექტო ორგანიზაციის 
და შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ; 
2.2. განმარტებითი ბარათი; 
2.3. სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო (მუშა ნახაზები) დოკუმენტაცია. 

3.  შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს    2500 ლარს 
4. დაფინასების წყარო–ხულოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი 
5. ზეპირი ვაჭრობა გაიმართება კონკურსის ჩატარების დღეს 18 აპრილს 
6. კონკურსში მონაწილეობის საფასური  

6.1.საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს კანონის 191 მუხლის 
პირველი პუნქტით დადგენილი ოდენობით. საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, 
რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge).  
6.2. 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. 

 ამ მუხლის 6.2 მონაცემების დარღვევით გაცემული დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში 
პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული 

საკონკურსო წინადადება, რომელსიც არ შიცავს საფასურის გადახდის ქვითარს არ 
განიხილება. 

7. კონკურსი ჩატარდება 2011 წლის 18 აპრილს 14 სთ–ზე. ხულოს მუნიციპალიტეტის        
გამგეობის შენობის პირველ სართულზე ოთახი 13. 

 8. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ განცხადება კონკურსში 
მონაწილეობის შესახებ და კონკურსში მონაწილეობის საფასური დალუქვის გარეშე, 
ასევე დალუქული კონვერტით უნდა წარმოადგინონ საკონკურსო წინადადება, 
რომელიც უნდა მოიცავდეს daba xulos stadionis rekonstruqcia-remontis 
da  xulos municipalitetis sofel sxalTaSi sasoflo centridan 

eklesiamde gare ganaTebis mowyobis სამუშაოების დეფექტური აქტებისა და 
საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ღირებულებას, 
ინფორმაციას კონკურსანტის ანალოგიური საპროექტო- სახარჯღაღიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენის გამოცდილების შესახებ (ხელშეკრულებები, მიღება- 
ჩაბარების აქტები), პრეტენდენტი პირის სრული რეკვიზიტები ასევე საკვალიფიკაციო 



მონაცემებს. დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე, ერთ 
ეგზემპლარად, დალუქული კონვერტით 2011 წლის 18 აპრილს 14:00 საათმდე, 
შემდეგ მისამართზე: დაბა ხულო. აბუსერისძე ტბელის ქ#1. ხულოს 
მუნიციპალიტეტის        გამგეობის შენობის პირველ სართულზე ოთახი 13. 
შენიშვნა: 
1) კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს უფლებამოსილი 
პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭედ დასმული, ხელმოუწერელი და ბეჭედ დაუსმელი 
დოკუმენტაცია არ განიხილება და უკან დაუბრუნდება კონკურსანტს. 
2) პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია საკვალიფიკაციო შერჩევის დროს შემდგომ 
დაზუსტებას არ ექვემდებარება. 
 9. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა განისაზღვრება საკონკურსო 
წინადადების წარმოდგენის დღიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

10. საკვალიფიკაციო ცნობები და მონაცემები შესაბამისი უწყებიდან მიღებული უნდა იქნეს 
მხოლოდ საკურსო განცხადების გამოცხადების და მისი მიღების დასრულების ვადისა და 
პერიოდის გათვალისწინებით; 
11. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება და საკვალიფიკაციო 
დოკუმენტაცია (მათ შორის საკონკუსრო წინადების წარმოდგენისათვის საფასურის ქვითრის 
გარეშე) გატარდება რეგისტრაციაში, მაგრამ არ განიხილება და გაუხსნელად დაუბრუნდება 
კონკურსანტს; 
12. საკონკურსო წინადადება ხელმოწერილი უნდა იქნეს კონკურსანტის მიერ, 
ხელმოუწერელი წინადადებები არ განიხილება; 
13. არარეზიდენტმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა  საკვალიფიკაციო მონაცემების 
დამადასტურებელი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი 
უფლებამოსილი ორგანოებიდან, ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის თანხლებით. 
14. კონკურსი ტარდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და 
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვალის 
ბრძანება №3  „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის 
პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“ საფუძველზე. 
15. კონკურსში გამარჯვებულმა პირმა სრულყოფილი პროექტი უნდა წარმოადგინოს 
ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 
16. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) უნაღდო 
ანგარიშსწორების ფორმით. ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეული მომსახურებაზე 
შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის და საგადასახადო ანგარიშ–ფაქტურის გაფორმებიდან 10 
(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. წინასწარი ანგარიშსწორების განხორციელება არ 
განიხილება. 
17. პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით 
განსაზღვრულ ყველა მოთხოვნებს. 
18. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი 
ა) გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა 
პროექტის განხორციელების პროცესში (საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით 
კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება, 
პროექტისა და შესრულებული სამუშაოების იდენტურობის დადასტურება) 
ბ) საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების ვადა – სამუშაოების მიმდინარეობის 
მთელი პერიოდი. 
19. კონკურსში გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან, გამარჯვებულის გამოვლენიდან 
არაუგვიანეს სამი სამუშაო დღის ვადაში გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება. 
20. საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადაა საკონკურსო წინადადების წარდგენის 
დღიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე. 



21. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი 
პირისაგან – ელდარ ბოლქვაძე, საკონკურსო კომისიის წევრი; 877-20-16-22. მისამართი: დაბა 
ხულო. აბუსერისძე ტბელის ქ#1. ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 1 სართული ოთახი 
#13 
 
 

საკონკურსო კომისია. 

 

 

teqnikuri davaleba  

 

I. daba xulos stadionis rekonstruqcia-remontis saproeqto-

saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadebaze 

 

dokumentaciis Semadgenloba: 

 

1. saproeqto dokumentacia: 

saproeqto dokumentacia warmodgenil unda iqnas `mSeneblobis 

nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb~ 

saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57 dadgenilebiT 

gaTvaliswinebuli Sesabamis klass gankuTvnili obieqtebisaTvis 

saWiro miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis pirobebisa da 

samSeneblo dokumentis proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 

mxriv moicavs: 

   _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 

      _ arqiteqturul nawils; 

      _ konstruqciul nawils; 

      _ san. teqnikur nawils; 

      _ el. teqnikur nawils. 

2. xarjTaRricxva: 

_xarjTaRricxva unda moicavdes proeqtis safinanso-

saxarjTaRricxvo Rirebulebas da masSi gaTvaliswinebuli unda 

iyos moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi; 

_xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-resursuli meTodiT da 

saxarjTaRricxvo Rirebulebis gansazRvra moxdes 2011 wlis I 



kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo resursebis fasebSi 

saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze, amasTan: 

a) transportirebis xarjebi ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 

masalebis zidvis manZilis mixedviT; 

b) gaTvaliswinebul iqnes teqnikuri zedamxedvelobis xarjebi; 

g) xarjTaRricxvaSi gaTvaliswinebul iqnes skamebis montaJis 

samuSaoebi Rirebulebis gareSe 

   3.  mSeneblobis   organizaciis   proeqts  samuSaoTa warmoebis  

kalendaruli  

      grafikiT  da mSeneblobis ganxorcielebis etapebiT.  

       
II. xulos municipalitetis sofel sxalTaSi sasoflo centridan 

eklesiamde gare ganaTebis mowyobis saproeqto-saxarjTaRricxvo 

dokumentaciis momzadebaze 

 

dokumentaciis Semadgenloba: 

 

1. saproeqto dokumentacia: 

proeqti warmodgenil unda iqnas `mSeneblobis nebarTvis gacemis 

wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb~ saqarTvelos mTavrobis 

2009 wlis 24 martis #57 dadgenilebiT gaTvaliswinebuli Sesabamis 

klass gankuTvnili obieqtebisaTvis saWiro samSeneblo 

dokumentaciiT, romelic Tavis mxriv moicavs: 

   _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 

   _ xazobrivi nagebobebis naxazebs; 

      _ el. teqnikur nawils. 

2. xarjTaRricxva: 

_xarjTaRricxva unda moicavdes proeqtis safinanso-

saxarjTaRricxvo Rirebulebas da masSi gaTvaliswinebuli unda 

iyos moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi; 

_xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-resursuli meTodiT da 

saxarjTaRricxvo Rirebulebis gansazRvra moxdes 2011 wlis I 

kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo resursebis fasebSi 

saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze, amasTan: 

a) transportirebis xarjebi ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 

masalebis zidvis manZilis mixedviT; 



b) gaTvaliswinebul iqnes teqnikuri zedamxedvelobis xarjebi.  

   3.  mSeneblobis   organizaciis   proeqts  samuSaoTa warmoebis  

kalendaruli  

      grafikiT  da mSeneblobis ganxorcielebis etapebiT.  

 

                                 saproeqto davaleba 

I. daba xulos stadionis rekonstruqcia-remontis saproeqto-

saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadebaze 

 

 

 
# 

CamonaTvali ZiriTadi moTxovnebi 

1 
obieqtis 
dasaxeleba 

stadioni 

2 
obieqtis 
adgilmdebareoba 

daba xulo wereTlis quCa 

3 
proeqtirebis 
stadiuroba 

erTstadiani 

4 
ZiriTadi 
moTxovnebi 

stadionis rekonstruqcia-remonti ganxorcieldes Semdegi 
pirobebiT 

1. rekonstruqciis Semdeg stadionze unda moewyos: 
_ Senoba gasaxdelebiT da saSxapeebiT; 
_ rkina betonis iarusebi skamebiT (stadionis samxreT nawilSi 
mTel sigrZeze); 
_ betonis iarusebi plastmasis skamebiT(stadionis Crdilo-
aRmosavleT nawilSi); 
_ rk. betonis saniaRvre (sadrenaJe) arxebi (kiuveti) liTonis 
cxaurebiT;  . 
2. ganisazRvros saremonto samuSaoebis moculobebi da Sedges 
saTanado defeqturi aqti; 
3. moewyos Siga da gare wyalmomaragebis da kanalizaciis 
qselebi; 
4. moewyos Siga da gare eleqtrobis qselebi; 
5. saproeqto dokumentacia damuSavdes `mSeneblobis nebarTvis 
gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb~ saqarTvelos 
mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57 dadgenilebiT 
gaTvaliswinebuli Sesabamis klass gankuTvnili 
obieqtebisaTvis saWiro  miwis nakveTis samSeneblod 
gamoyenebis pirobebisa da samSeneblo dokumentis proeqtis 
SemadgenlobiT.  

5 
damatebiTi 
moTxovnebi 

_saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi gaTvaliswinebul iqnes 
moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi; 
_ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis manZilad aRebul iqnes 
86 km. 
_saproeqto samuSaoebis vadebis gaTvaliswinebiT droulad 
warmodges informacia saWiro teqnikuri pirobebis 
SemuSavebaze 
 

6 
egzemplarebis 
raodenoba 

_saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacia damuSavdes 5 (xuTi) 
egzempliarad. daerTos eleqtronuli versia.  

7 
proeqtirebis 
vadebi 

ocdaaTi dRe 



 

       
 

II. xulos municipalitetis sofel sxalTaSi sasoflo 
centridan eklesiamde gare ganaTebis mowyobis saproeqto-
saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadebaze 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
# 

CamonaTvali ZiriTadi moTxovnebi 

1 
obieqtis 
dasaxeleba 

gare ganaTeba  

2 
obieqtis 
adgilmdebareoba 

xulos municipaliteti sofeli sxalTa  

3 
proeqtirebis 
stadiuroba 

erTstadiani 

4 
ZiriTadi 
moTxovnebi 

1.  moewyos sasoflo centris gare ganaTeba foladis 

sayrden boZebze, miwisqveSa kabeluri gayvanilobiT; 

2.GgaTvaliswinebul iqnes Suqis avtomaturi 

maregilirebelis (fotorele) montaJi; 

3. qselSi CarTva ganxorcieldes uaxloesi 

s/qvesadguridan 

4. saproeqto dokumentacia damuSavdes `mSeneblobis 
nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis 
Sesaxeb~ saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis 
#57 dadgenilebiT gaTvaliswinebuli Sesabamis klass 
gankuTvnili obieqtebisaTvis saWiro samSeneblo 
dokumentis proeqtis SemadgenlobiT, garda miwis 
nakveTis samSeneblod gamoyenebis pirobebisa; 

5 
damatebiTi 
moTxovnebi 

_saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi gaTvaliswinebul 
iqnes moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili yvela 
gadasaxadi; 
_ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis manZilad 
aRebul iqnes 90 km. 
_saproeqto samuSaoebis vadebis gaTvaliswinebiT 
droulad warmodges informacia saWiro teqnikuri 
pirobebis SemuSavebaze 
 

6 
egzemplarebis 
raodenoba 

_saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacia damuSavdes 5 
(xuTi) egzempliarad. daerTos eleqtronuli versia.  

7 
proeqtirebis 
vadebi 

ocdaxuTi dRe 
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xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeba #43 

d. xulo                                                    --------------------------------- 

erTis mxriv, xulos municipalliteti (mis.: daba xulo tbel abuserisZis q. 

#1) xulos municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris nodar TavarTqilaZis 

saxiT, (SemdgomSi – `Semsyidveli~) da meores mxriv ––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––(SemdgomSi - `mimwodebeli~), vmoqmedebT, ra 

saqarTvelos kanonmdeblobis, maT Soris `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ 

saqarTvelos kanonis Sesabamisad, vdebT winamdebare xelSekrulebas: 

1. Ggamoyenebuli terminebis ganmartebebi 

xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSneloba: 

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში _ 

„ხელშეკრულება“) _ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული 
წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე 
თანდართული ყველა დოკუმენტით. 

1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ _ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს 
შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 
სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის. 
1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე. 
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას. 
1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს momsaxurebas 
ხელშეკრულების ფარგლებში. 
1.6. „momsaxureba~ winamdebare xelSekrulebis me-2 muxliT 
gaTvaliswinebuli xelSekrulebis sagani  
 

2. xelSekrulebis sagani 
 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadeბa. 

 
3. xelSekrulebis Rirebuleba 

 

3.1. xelSekrulebis Rirebulebaa ––––––––––––––––––––––––––––––––– lari. 
3.2. xelSekrulebis Rirebuleba moicavs rogorc gasawevi momsaxurebis 
Rirebulebas aseve winamdebare xelSekrulebis SesrulebasTan 
dakavSirebiT mimwodeblis mier gaweul yvela xarjs da saqarTvelos 
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul gadasaxadebs. 
3.3. winamdebare xelSekrulebis pirobebis, maT Soris fasis Secvla 
dauSvebelia, Tu am cvlilebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis 
Rirebuleba, an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi SemsyidvelisaTvis, 
garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli 
SemTxvevebisa. 
 

4. mxareTa valdebulebebi 
4.1 mimwodebeli valdebulia: 
a) uzrunvelyos winamdebare xelSekrulebis me-2 muxliT 
gaTvaliswinebuli momsaxurebis dasruleba xelSekrulebis ZalaSi 



Sesvlis dRidan –––––––––––––––– dRis ganvalobaSi da miawodos 

saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacia Semsyidvels 5 egzemplarad და 
CD diskiT. d.  xulo tbel abuserisZis q. #1 
b) ganixilos Semsyidvelis pretenziebi da miawodos motivirebuli 
pasuxi yvela sakiTxze. agreTve dauyovnebliv uzrunvelyos aRmoCenili 
xarvezis gamosworeba. 
g) ganaxorcielos am xelSekrulebiT masze dakisrebuli sxva    
valdebulebebi. 
4.2. Semsyidveli valdebulia: 
a) uzrunvelyos xelSekrulebis Sesrulebis kontroli; 
b) ganaxorcielos am xelSekrulebiT masze dakisrebuli sxva  
valdebulebebi. 

 
5. Mmomsaxurebis xarisxi 

 
5.1. xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis xarisxi unda      
Seesabamebodes dadgenil standartebs. 
 

6. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli 
 

6.1. Semsyidvelis mier xelSekrulebis Sesrulebis kontroli 
ganxorcieldeba xelSekrulebis moqmedebis periodSi Semsyidvelis 
moTxovnaTa Sesabamisad. 

6.2. inspeqtirebas ganaxorcieleბს ხულოს municipalitetis gamgeobis 
infrasturisa da ekonomikuri ganviTarebis samsaxuris ufrosi. 
6.3. Semsyidvelis Sesabamisi warmomadgeneli (warmomadgenlebi, mowveuli 
eqsperti) uflebamosilia Caataros xarisxis kontroli da Tu aRmoCndeba 
wuniT gaweuli momsaxureba, mimwodebeli valdebulia werilobiTi 
Setyobinebidan 5 (xuTi) dReSi gamoasworos wuni an, Tu wunis 
gamosworeba SeuZlebelia da Semsyidvels ukve gadaxdili aqvs 
momsaxurebis Rirebuleba daubrunos Semsyidvels aRniSnuli 
momsaxurebis Rirebuleba. 
6.4. Tu am muxlis 6.3. punqtiT gaTvaliswinebuli wunis gamosworebis vada 
scildeba xelSekrulebis moqmedebis vadas, mimwodeblis mier wunis 
gamosworeba, xolo wunis gamosworebis SeuZleblobis SemTxvevaSi 
Tanxis dabruneba unda ganxorcieldes xelSekrulebis moqmedebis vadis 
gasvlamde. 

6.5. mimwodebeli valdebulia sakuTari rეsursebiT uzrunvelyos 
Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli 

personaliT. ტeqnikuri saSualebebiT da sxva samuSao pirobebiT. im 
SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT 
gamoiyenebs sakuTar an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas 
uzrunvelyofs TviT Semsyidveli. 
 

7. momsaxurebis miReba-Cabarebis wesi 
 
7.1. momsaxurebis miReba warmoebs miReba-Cabarebis aqtis saxiT. miReba 
Cabarebis aqti formdeba werilobiTi formiT, mxareTa uflebamosili 
warmomadgenlebis xelmoweriT da inspeqtirebis ganmaxorcielebeli 

piris/pirebis dadebiTi dasკvnis safuZvelze. 
7.2. momsaxurebis miRebas awarmoebs  xulos municipalitetis gamgeobis 
administraciuli samsaxuris saqmis warmoebisa da materialur-teqnikuri 



uzrunvelyofis ganyoflebis mTavari specialistი materialur-teqnikuri 

uzrunvelyofis sakiTxebSi. 
 

8. angaრiSworeba 
 
8.1. angariSsworeba ganxorcieldeba Semdegi pirobebiT; 
a) angariSsworebis valuta lari; 
b) angariSsworebis forma – unaRdo, winamdebare xelSekrulebaSi 
miTiTebuli mimwodeblis sabanko rekvizitebis Sesabamisad. 
8.2. Semsyidveli iRebs valdebulebas gadauxados mimwodebels miRebuli 
momsaxurebis Rirebuleba miReba-Cabarebis aqtis gaformebidan da 

sagadaxdo dokumentis warmodgenidan 15 (თხუთმეტი) dRis ganmavlobaSi, 
Tuki angariSsworebis ganxorcielebis vadis bolo dRe emTxveva 
arasamuSao dRes, angariSsworeba ganxorcieldeba momdevno samuSao 
dRes. 
 

9. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba 
 
9.1. Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime 
xelSemSlel garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis 
pirobebis Sesruleba. Aam mxarem dauyovnebliv unda gaugzavnos meore 
mxares werilobiTi Setyobineba Seferxebis faqtis, misi SesaZlo 
xangrZlivobis da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb Setyobinebis mimRebma 
mxarem, rac SeiZleba mokle droSi unda acnobos meore mxares mis mier 
miRebuli gadawyvetileba aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT. 
6.2. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis 
gamo mxareebi SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis 
gagrZelebis Taobaze, es gadawyvetileba unda gaformdes 
xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis gziT, xelSekrulebis me-11 muxlis 
Sesabamisad.  
6.3. Semsyidvelis Sesabamisi warmomadgeneli (warmomadgenlebi, mowveuli 
eqsperti) uflebamosilia Caataros xarisxis kontroli da Tu aRmoCndeba 
wuniT gaweuli momsaxureba, mimwodebeli valdebulia werilobiTi 
Setyobinebidan 5 (xuTi) dReSi gamoasworos wuni an, Tu wunis 
gamosworeba SeuZlebelia da Semsyidvels ukve gadaxdili aqvs 
momsaxurebis Rirebuleba daubrunos Semsyidvels aRniSnuli 
momsaxurebis Rirebuleba. 
6.4. Tu am muxlis 6.3. punqtiT gaTvaliswinebuli wunis gamosworebis vada 
scildeba xelSekrulebis moqmedebis vadas, mimwodeblis mier wunis 
gamosworeba, xolo wunis gamosworebis SeuZleblobis SemTxvevaSi 
Tanxis dabruneba unda ganxorcieldes xelSekrulebis moqmedebis vadis 
gasvlamde. 
6.5. mimwodebeli valdebulia sakuTari rsursebiT uzrunvelyos 
Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli 

personaliT. ტeqnikuri saSualebebiT da sxva samuSao pirobebiT. im 
SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT 
gamoiyenebs sakuTar an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas 
uzrunvelyofs TviT Semsyidveli. 
 

10. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba 
 



10.1. winamdebare xelSekrulebis 4.1. punqtis `a~ qvepunqtiT 
gaTvaliswinebuli momsaxurebis gawevis vadis gadacilebis SemTxvevaSi, 
mimwodebels ekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadicilebul dReze 
xelSekrulebis Rirebulebis 0.07 % odenobiT. 
10.2. winamdebare xelSekrulebis 6.3. punqtiT gaTvaliswinebuli pirobebis 
darRvevis SemTxvevaSi yovel vadagadicilebul dReze mimwodebels 
ekisreba pirgasamtexlo wundebuli momsaxurebis Rirebulebis 0.07 % 
odenobiT. 
10.3. im SemTxvevaSi Tu mimwodebelze dakisrebuli pigasamtexlos jamuri 
Tanxa gadaaWrbebs xelSekrulebis Rirebulebis 10 (aTi) procents, 
Semsyidveli itovebs uflebas Sewyvitos xelSekruleba da moTxovos 
mimwodebels xelSekrulebis Sewyvetis momentisaTvis gadasaxdeli 
pirgasamtexlos anazRaureba. 
10.4. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels 
xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebisagan. 

 
11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana 

 
11.1. nebismieri cvlileba winamdebare xelSekrulebaSi ganxorcieldeba 
werilobiT orive mxaris uflebamosili warmomadgenlebis xelmoweriT. 
11.2. Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba 
xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis 
iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi 
informacia. 
 

12. Ddavebis gadawyveta 
 
12.1. xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareTa Soris warmoqmnili 
uTanxmoeba wydeba molaparakebis gziT. 
12.1. Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 5 (xuTi) dRis ganmavlobaSi 
Semsyidveli da mimwobeli ver SeZleben sadao sakiTxis SeTanxmebiT 
mogvarebas, nebismier mxares davis gadawyvetis mizniT SeuZlia 
dadgenili wesis Sesabamisad mimarTos saqarTvelos sasamarTlos 
 

13 xelSekrulebis Sewyveta 
13.1. Semsyidveli uflebamosilia Sewyvitos winamdebare xelSekrulebis 
moqmedeba, Tu meore mxare ver uzrunvelyofs Tavisis valdebulebebis 
Sesrulebas, an moqmedi kanonmdeblobiT dadgenil sxva SemTxvevebSi. 
13.2. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar 
aTavisuflebs mimwodebels xelSekrulebiT gansazRvruli 
valdebulebebis Sesrulebisagan. 
13.3. xelSekruleba agreTve SeiZleba Sewydes mxareTa werrilobiTi 
SeTanxmebis safuZvelze. 
 

14. xelSekrulebis moqmedebis vada 
14.1. winamdebare xelSekruleba ZalaSi Sedis xelSekrulebis TavSi 
miTiTebul TariRidan da moqmedebs 2011 wlis 31 dekembris CaTvliT. 

15. fors-maJori 
15.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis 
pirobebis Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas 
da xelSekrulebis Sesrulebis garantiis daubruneblobas, Tu 
xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis 
Seusrulebloba aris fors-maJoruli garemoebis Sedegi.  



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

damdebma mxarem, romlisTvisac SeuZlebeli xdeba nakisri 

valdebulebebis Sesruleba, dauyovnebliv unda gaugzavnos meore mxares 

werilobiTi Setyobineba aseTi garemoebebis da maTi gamomwvevi mizezebis 

Sesaxeb. Tu Setyobinebis gamgzavni mxare ar miiRebs meore mxarisagan 

werilobiT pasuxs, igi Tavisi Sexedulebisamebr, mizanSewonilobisa da 

SesaZleblobisda mixedviT agrZelebs xelSekrulebiT nakisri 

valdebulebebis Sesrulebas da cdilobs gamonaxos valdebulebebis 

Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi, romlebic damoukidebeli 

iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan. 

16. sxva pirobebi 

16.1. xelSekruleba Sedgenilia sami Tanabari iuridiuli Zalis mqone 
egzemplarad, qarTul enaze, aqedan erTi egzemplari gadaecema 
mimwodebels, xolo ori Semsyidvels. 

 

 

 

 

`Semsyidveli~ 

xulos municipalitetis sakrebulo 

mis: daba xulo tbel abuseriZis q. #1 

s.s. `liberTi banki~-s xulos filiali 

s.k 248056311 b/k: LBRTGE22 

ang. #GE29LB0120133255904000 

xulos municipalitetis  

sakrebulos Tavmjdomare  

nodar  TavarTqilaZე 

 

________________________________________________________________ 

                            (xelmowera) 

 

 

 

`mimwodebeli~ 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

__________________________________ 

                                (xelmowera) 



 

 

 

 

საკონკურსო წინადადება 
თარიღი:____________  
ვის: _____________________________________________________________  
(შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება)  
ვისგან: _________________________________________________________      
     (პრეტენდენტის დასახელება და მისამართი)                                                    შევისწავლეთ რა 
საკონკურსო განცხადება თანახმა ვართ საკონკურსო განცხადების შესაბამისად 
განვახორციელოთ __________________________________________________________  
                                  (შესყიდვის ობიექტის აღწერა)  
მიწოდება და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას შემდეგ ფასად: ------------------ 
(თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად) 
 
ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას 
დავიწყოთ შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ____________ დღის განმავლობაში და 
დავასრულოთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომ 
“ხელშეკრულება”) ძალაში შესვლიდან _____________ დღეში საკონკურსო განაცხადის 
მოთხოვნების შესაბამისად (აქ შეიძლება ჩაიწეროს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 
გრაფიკი ან დაწყება-დასრულების კონკრეტული თარიღი).  
 
წინამდებარე საკონკურსო წინადადება ძალაშია ______________ დღის განმავლობაში,  
დაწყებული შემდეგი თარიღიდან: _________________________.  
 
ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილნი ვართ “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” 
საქართველოს კანონსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 
10 თებერვალის ბრძანებას №3  „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 
სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე“  და კონკურსის 
მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში.  
სატენდერო წინადადებას თან ახლავს შემდეგი დანართები: 
 

1––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა /ფასების ცხრილი/ 

___ ___________________ _________                                                    ___ ___________________ _________  
(პრეტენდენტის დასახელება)                                                                                                                                 (შევსების თარიღი) 

 

N  შესყიდვის ობიექტის დასახელება  ღირებულება   მომსახურების გაწევის 
ვადა  

 daba xulos stadionis 
rekonstruqcia-remontis 
saproeqto-saxarjTaRricxvo 
dokumentaciis momzadeba 

  

 xulos municipalitetis 
sofel sxalTaSi sasoflo 
centridan eklesiamde gare 
ganaTebis mowyobis 
saproeqto-saxarjTaRricxvo 
dokumentaciis momzadeba 

  

 

 

                                                       აფიდავიტი 
საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე 
მე, ქვემოთ ხელმომწერი,_________________________________________________________ 
                                             (სახელი, გვარი, პ/ნ) 
___________________________________________________________________              
                   (კონკურსანტის დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი) 
წარვუდგენ რა საკონკურსო წინადადებას 
_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(შემსყიდველი ორგანიზაცია და საკონკურსო კომისიის დასახელება) 
მის  მიერ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                         (კონკურსის გამოცხდების თარიღი და შესყიდვის ობიექტი) 
შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, ვადასტურებ, 
რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან 
დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ: 
1. ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, 
რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ; 
2. უფლებამოსილი ვარ კონკურსანტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და 
წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება; 
3. ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად 
უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ. 



4. ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი „კონკურენტი“ აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, 
გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს კონკურსანტი ან/და წარადგინოს 
საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში. 
5. მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით კონკურსანტსა და კონკურენტს 
შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ 
საკითხებთან დაკავშირებით: 
ა) საკონკურსო წინადადების ფასი; 
ბ) საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა; 
გ) საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება; 

დ) ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული 
კონკურსის პირობებს. 
ე) შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, 
რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება. 
6. საკონკურსო წინადადების პირობები კონკურსანტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან 
არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების 
განსაჯაროების მომენტამდე. 
გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას. 
______________________________________________________________________ 
(კონკურსანტის რეკვიზიტები) 
______________________________________________________________________ 
(კონკურსანტის უფლებამოსილი წარმომადგენლის სახელი, გვარი და ხელმოწერა) 
______________________________________________________________________ 
(თარიღი) 
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. 


