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განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ 

1. 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. 
 
2. შესყიდვის ობიექტია xulos municipalitetSi soflis mxardaWeris programiT 2012 wels gansaxorcielebel 

RonisZiebebze (sxvadasxva daniSnulebis  obieqtebis remontis, reabilitaciis, keTilmowyobis da sxva samuSaoebi) 

სამუშაოებზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება ტექნიკური დავალების შესაბამისად. 

 
3. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 25541  (თექვსმეტიათასხუთასი) ლარს 
4. დაფინანსების წყარო: ხულოს მუნიციპალიტეტის  2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი 
 
5. კონკურსში მონაწილეობის საფასური 
5.1 კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 (ორმოცდაათი) ლარის 
ოდენობით. საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე 
(http://procurement.gov.ge). 
5.2  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. 
 
     საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს, არ განიხილება. 
ამასთან, მე–4 ან მე–5 პუნქტის დარღვევით წარდგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, 
პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას. 
 
6. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს კონკურსში გამარჯვებულ 
კონკურსანტთან ხელშეკრულების დადებამდე. 
 
7. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 
წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ. 
შენიშვნა: დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ 
უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. აღნიშნულ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ თარგმანს. 
8. საკონკურსო წინადადების მიღება იწყება 2012 წლის 29 მარტს. 
9. საკონკურსო წინადადების მიღება მთავრდება 2011 წლის 30 მარტის 16:00 საათზე. 
10. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინონ 2011 წლის 30 მარტის 16:00 საათამდე, შემდეგ 
მისამართზე: დაბა ხულო, აბუსერისძე ტბელის ქ#1 
11. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება კონკურსანტს. 
12. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში საკონკურსო განცხადებისა და საკონკურსო 
დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად გაწევის შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურის 
საფუძველზე. 
13. დასაშვებია საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 50%-ის ოდენობით, რაზეც წარმოდგენილი 
უნდა იყოს შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტია. 
14. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადებაში უნდა მიუთითოს: 
–საკონკურსო წინადადების ფასი (დღგ–ს ჩათვლით), წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; 
საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით გათვალისწინებული საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.  
შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ კონკურსანტი არ არის დღგ–ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი საკონკურსო წინადადება 
წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ–ს გარეშე. 
– ინფორმაცია კონკურსანტის ანალოგიური საპროექტო- სახარჯღაღიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის გამოცდილების შესახებ 
(ხელშეკრულებების, მიღება- ჩაბარების აქტების წარმოდგენით) 
–ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ; 
–ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ; 
–რეკვიზიტები; 
15. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. ალტერნატიული წინადადებები არ 
განიხილება. 
16. საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას (25541 ლარი) არ განიხილება. 
17. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა: 
– საკონკურსო წინადადების ფასი: კოეფიციენტი – 0,5. 

– ანალოგიური მომსახურების გამოცდილება: კოეფიციენტი – 0,3. 

– მომსახურეობის მიწოდების ვადა: კოეფიციენტი – 0,2. 
–შეფასება განხორციელდება 10 ქულიანი სისტემით 
კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. 
ქულათა თანაბრად განაწილების 
შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა. 
18. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო დავალებაში მოცემული პერიოდულობით ეტაპობრივად 
საპროექტო დავალებით მოთხოვნილი პროექტების წარმოდგენა  
19. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული უნდა იყოს 
საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით. 



 
20. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შედგენისას უნდა გაითვალისწინოს 
შემსყიდველის მითითებები ობიექტების ფუნქციონალურ დატვირთვასთან დაკავშირებით.  იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების 
შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი 
სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შედგენა 
განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე. პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების 
დაპროექტების საკითხი ზეპირი სახით თანხმდება შემსყიდველთან. 
21. 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. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, 
კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები. 
22. საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი 
საკონტაქტო პირისგან: – – ელდარ ბოლქვაძე, საკონკურსო კომისიის წევრი; 877-20-16-22. მისამართი: დაბა ხულო. აბუსერისძე ტბელის ქ#1. 
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 1 სართული ოთახი #13 
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soflis mxardaWeris programiT 2012 wels gansaxorcielebel RonisZiebebze (sxvadasxva daniSnulebis                                                                               
obieqtebis remontis, reabilitaciis, keTilmowyobis da sxva samuSaoebi) xulos municipalitetSi 
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(ს

ო
ფ

ელ
ი)

 

obieqtis 

(ღონისძიების) 
დასახელება 

სა
ვა

რ
აუ

დ
ო

 
ღ

ირ
ებ

უ
ლ

ებ
ა 

ZiriTadi moTxovnebi damatebiTi moTxovnebi 

eg
z

em
pl

ar
eb

i
s 

r
ao

d
en

o
ba

 

proeqtirebi
s vadebi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

რ
იყ

ეთ
ი 

1 

რ
იყ

ეთ
ი 

სასმელი წყლის 
ორი 

რეზერვუარის 
მოწყობა 

4500 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli 
samSeneblo resursebis fasebSi 
saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze;                                                              
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela 
gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს 
საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 
ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, 
ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x5 პროგრამის 
ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით 

და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Mmicrosoft 
Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 
gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 
SemuSavebaze 

4 01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

2 

წყალგადამყვანი 
ლითონის 
მილების 
მოწყობა  

(დ=500მმ)  სამ 
ადგილზე 

(კაპნისთავში, 
ვერხვნალში და 

ახოში) 

4587 4 

1 

რ
იყ

ეთ
ი 

3 

დ
ან

ის
პა

რ
აუ

ლ
ი 

სოფლის 
ადმინისტრაციუ

ლი შენობის 
პირველი 

სართულის 
რემონტი 

კაპიტალური 
გამოშენებით 

16130 

a) 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 
samSeneblo dokumentis proeqtis 
SemadgenlobiT (saWiroebis 
SemTxvevaSi miwis nakveTis 
samSeneblod gamoyenebis pirobebi), 
romelic Tavis mxriv moicavs: _ 
ganmartebiT baraTs proeqtze; _ 
arqiteqturul nawils; _ 
konstruqciul nawils; _ el. 
teqnikur nawils.                        
b) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT;                    
g) damuSavdes mSeneblobis   
organizaciis   proeqti  samuSaoTa 
warmoebis kalendaruli  grafikiT  
da mSeneblobis ganxorcielebis 
etapebiT.                                                  

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli 
samSeneblo resursebis fasebSi 
saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze;                                                              
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela 
gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს 
საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 
ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, 
ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x5  პროგრამის 
ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით 

და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office 
Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 
gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 
SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;       



4 

დ
იდ

ი 
რ

იყ
ეთ

ი 

სასმელი წყლის 
სათავეზე სამი 
შემკრები და 

ორი 
გამანაწილებელი 
აუზის მოწყობა, 

მაგისტრალის 
შეკეთება 

საჰაეროების 
მოწყობით 

დასრულება 

6000 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                               
e) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli 
samSeneblo resursebis fasebSi 
saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze;                                                              
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela 
gadasaxadi;                                   

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს 
საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 
ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, 
ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x5 პროგრამის 
ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით 

და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office 
Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 
gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 
SemuSavebaze 

4 

5 

შიდა სასოფლო 

გზებზე 
სანიაღვრე 

არხების და 
წყალგადამყვანებ

ის მოწყობა 

7202 4 

6 

ბა
ძა

უ
რ

ი 

შიდა სასოფლო 

გზებზე 
წყალგადამყვანი 

მილების,საყრდენ
ი კედლის და 
ძელყორების 

მოწყობა 

16142 4 

2 

დ
იო

კნ
ის

ი 

7 

დ
იო

კნ
ის

ი 

დიოკნისის შიდა 
სასოფლო 

გზების ცალკეულ 
მონაკვეთზე 
ხელოვნური 
ნაგებობების, 

რკინა ბეტონის 
სანიაღვრე არხის 

და 
წყალგადამყვანი 

მილების 
მოწყობა 

13089 4 

2 

დ
იო

კნ
ის

ი 

8 

ტ
აბ

ახ
მე

ლ
ა 

საჯარო სკოლის 
დარბაზის 

გამოშენება - 
სპორტული 
დარბაზის 
მოწყობა 

8028 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                      
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli 
samSeneblo resursebis fasebSi 
saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze;                                                              
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela 
gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს 
საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 
ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, 
ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x5 პროგრამის 
ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით 

და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office 
Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 
gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 
SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

9 

ჯ
ვა

რ
იქ

ეთ
ი 

სოფლის 
სავარგულებში 

გვალათი-
ფისკერევანთის 

უბანზე 
მისასვლელი 

გზის აღდგენა 
რემონტი 

4246 4 

10 

შიდა სასოფლო 

გზაზე 
წყალგადამყვანი 

ლითონის 
მილების 

(დ=325მმ 20მ) 
მოწყობა 

1300 4 

11 

მა
ნი

აკ
ეთ

ი 

შიდა სასოფლო 

გზაზე 
წყალგადამყვანი 

ლითონის 
მილების (დ=325 

მმ, 35 მ) 
მოწყობა 

3500 4 

12 

 სოფლის 
სავარგულებში 

მაღელე -
ლეკნარის 

მიმართულებით 

მისასვლელი 
გზის  რემონტი 

3985 4 

13 

ბე
ღ

ლ
ეთ

ი 

თხმენარი - 
ღარათის გზის 

რემონტი 
8075 4 

14 
სარწყავი არხის 
გათხრა ხელით 

5 კმ-ზე 
6000 4 

15 

შიდა სასოფლო 

გზაზე რკინა 
ბეტონის 

სანიაღვრე 
არხების მოწყობა 

ცხაურებით 30 

გრძ. მეტრზე 

3500 4 

16 

პა
ქს

აძ
ეე

ბი
 

შიდა სასოფლო 

გზაზე 
წყალგადამყვანი 

ლითონის 
მილების 

(დ=325მმ 60მ) 
მოწყობა 

8839 4 



2 

დ
იო

კნ
ის

ი 

17 

პა
ქს

აძ
ეე

ბი
 

საფლის გარე 
განათების 
მოწყობა 

13893 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 
miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          
b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 
(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 
naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      
v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT     

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 

kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 
resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 

normebis safuZvelze;                                                          
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 

gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

18 

გე
ლ

აძ
ეე

ბი
 

შიდა სასოფლო 

და სოფლის 
სავარგულებში 

გომვანა - ტინტეს 
მონაკვეთებზე 
მისასვლელი 

გზების შეკეთება 

13428 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;                   

d) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 

samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi 

ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT; 

4 

19 

ღ
უ

რ
ტ

ა სოფლის სახლის 
კეთილმოწყობა 
დასრულება -II 

ეტაპი 

8242 4 

20 

ია
კო

ბა
ძე

ებ
ი 

შავტბის და ქვედა 
ბოგიხევის 

უბნებზე შიდა 
სასოფლო 

გზების შეკეთება 

7549 4 

21 

შიდა სასოფლო 

გზაზე 
წყალგადამყვანი 

ლითონის 
მილების 

(დ=325მმ  20 მ) 
მოწყობა    

2000 4 

22 

ღ
ო

რ
ჯ

ო
მე

ლ
აძ

ეე
ბი

 

სოფლის სახლის 
კეთილმოწყობა - 

II ეტაპი 
8104 4 

3 

ღ
ო

რ
ჯ

ო
მი

 

23 

ღ
ო

რ
ჯ

ო
მი

 შიდა სასოფლო 
გზაზე ღია და 
დახურული 
სანიაღვრე 

არხების მოწყობა 

5495 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;                                

d) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 

samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi 

ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 

kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 
resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 

normebis safuZvelze;                                  
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 

gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x5 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 
(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       

d) saproeqto samuSaoebis vadebis 
gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

24 

მი
ნთ

აძ
ეე

ბი
 

შიდა სასოფლო 
გზაზე სანიაღვრე 
არხების მოწყობა 

8104 4 

25 

ად
აძ

ეე
ბი

 

შიდა სასოფლო 
გზაზე 

დავლაძეებსა და 
ადაძეების 
უბნებში 

სანიაღვრე 
არხების მოწყობა 
გოფრირებული 

(დ=300მმ) 
მილებით 

7815 4 

26 

g
o
r
g
aZ
ee
b
i 

სასაფლაოების 
შემოკავება 
ლითონის 

(დ=57მმ) მილით 
და 8მმ-იანი 

მავთულით 320 

გრძივ მეტრზე 

5000 4 

27 

სასმელი წყლის 
ორი შემკრები 
(0,6X0,6X1) და 

ორი 
გამანაწილებელი 

(19 

გამანაწილებლით 
და 7 

გამანაწილებლით
) აუზის 
შესყიდვა 

3775 4 



28 
სოფლის ე.ლ. 

წისქვილის 
შეკეთება 

1500 4 

29 

ვა
ნა

ძე
ებ

ი 
სასმელი წყლის 

მაგისტრალის 
რემონტი 

პლასტმასის 
(დ=100მმ) 

წნევაგამძლე 
მილით 

22193 

4 
ვა

შა
ყმ

აძ
ეე

ბ
ი 4 

მე
ხა

ლ
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 4 

4 

ღ
ო

რ
ჯ

ო
მი

 

30 

ტ
უ

ნა
ძე

ებ
ი 

სოფლის სახლის 
მშენებლობა - I 

ეტაპი 
17263 

a) 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 

samSeneblo dokumentis proeqtis 
SemadgenlobiT (saWiroebis 
SemTxvevaSi miwis nakveTis 

samSeneblod gamoyenebis pirobebi), 
romelic Tavis mxriv moicavs: _ 
ganmartebiT baraTs proeqtze; _ 

arqiteqturul nawils; _ 
konstruqciul nawils; _ el. 

teqnikur nawils.                        
b) transportirebis xarjebi 

ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT;                    

g) damuSavdes mSeneblobis   
organizaciis   proeqti  samuSaoTa 
warmoebis kalendaruli  grafikiT  
da mSeneblobis ganxorcielebis 

etapebiT.                                                  

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 

kvartlis doneze fiqsirebuli 
samSeneblo resursebis fasebSi 

saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze;                                                              
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 

gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela 

gadasaxadi;                                                          

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს 
საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 

ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, 
ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x5 პროგრამის 
ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით 

და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office 
Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) 

ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

31 

ქუ
რ

დ
უ

ლ
ი 

4 

32 

წი
ნწ

კა
ლ

აშ
ვი

ლ
ებ

ი 

ელექტრო რ.ბ 
წისქვილის 

მშენებლობა 3X3-
ზე 

5000 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                    
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 

an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          

e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT; 
 
                                                 

4 

33 

მე
რ

ჩხ
ეთ

ი ელექტრო რ.ბ 
წისქვილის 
მშენებლობა 
3X3,5-ზე  

6237 4 

34 

ლ
აბ

აი
ძე

ებ
ი 

შიდა სასოფლო 
გზაზე სანიაღვრე 
არხების მოწყობა 
გოფრირებული 

(დ=300მმ) 
მილებით 

9348 4 

5 

აგ
არ

ა 

35 

აგ
არ

ა 

სასმელი წყლის 
ქსელის რემონტი 

1000 4 

36 

შიდა სასოფლო 
გზაზე სანიაღვრე 

(ცხაურებით, 
ლითონის 

მილით და სხვა) 
არხების მოწყობა 

16992 4 

5 

სა
ცი

ხუ
რ

ი 

37 

პა
ნტ

ნა
რ

ი სოფლის სხლის 
მშენებლობა ხის 
მასალით 5X6 - 

ზე 

8606 

a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 

proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: _ ganmartebiT baraTs 
proeqtze; _ arqiteqturul nawili; _ 

konstruqciul nawili.                           
b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT                                                  

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT, saxarjTaRricxvo 
Rirebuleba gansazRvros   2012 wlis I 

kvartlis doneze fiqsirebuli 
samSeneblo resursebis fasebSi 

saxarjTaRricxvo normebis safuZvelze;                                                              
b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 

gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 
kanonmdeblobiT dadgenili yvela 

gadasaxadi;                                                            

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს 
საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 

ელექტრონული ვერსია კომპაქტდისკზე, 
ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x5 პროგრამის 
ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

38 

ნა
მო

ნა
სტ

რ
ევ

ი 

ნამონასტრევის 
გზაზე 

მოსაცდელის 
მშენელობა 

3200 4 

39 

ნამონასტრევის 
გზაზე საყრდენი 
კედლის 10X2-ზე 

ჩამოსხმა 

5997 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 

an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 

4 



40 

სა
ცი

ხუ
რ

ი საციხურის 
ადმინისტრაციუ

ლი შენობის 
სათავსოების 

რემონტი 

13190 

moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT; 
 
                                                 

და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office 
Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) 

ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

41 

გე
ლ

აუ
რ

ა 

შიდა სასოფლო 

გზაზე სანიაღვრე 
და 

წყალგადამყვანი 
მილების 
მოწყობა 

9436 4 

6 

დ
იდ

აჭ
არ

ა 

42 

დ
იდ

აჭ
არ

ა 

მინი სპორტული 
მოედნის 

კეთილმოწყობა 
27949 

a) 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 samSeneblo 
dokumentis proeqtis SemadgenlobiT 
(saWiroebis SemTxvevaSi miwis nakveTis 
samSeneblod gamoyenebis pirobebi), 
romelic Tavis mxriv moicavs: 
 _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 
 _ arqiteqturul nawils; 
 _ konstruqciul nawils; 
 _ el. teqnikur nawils.                        
b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT;                    g) 
damuSavdes mSeneblobis   organizaciis   
proeqti  samuSaoTa warmoebis 
kalendaruli  grafikiT  da mSeneblobis 
ganxorcielebis etapebiT. 

4 

6 

დ
იდ

აჭ
არ

ა 

43 

დ
იდ

ა
ჭა

რ
ა ველათის 

სავარგულების 
შიდა გზების 
ცალკეული 

მონაკვეთების 
ორმულის 
შეკეთება 

წილობრივად 

3000 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                            
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 

an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          

e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT;                                                 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                            

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

გო
ბა

ძე
ებ

ი 

400 4 

44 

ირ
ემ

აძ
ეე

ბი
 

სანიაღვრე 
არხების მოწყობა 
სერობის უბანში 

ლითონისა 
(დ=150მმ  7მ) და 

გოფრირებული 
(დ=200მმ 120 მ )  

მილით 

2500 4 

45 

ბო
ღ

აუ
რ

ი სარწყავი 
არხისათვის 

მილების შეძენა - 
მონტაჟი 

12702 4 

46 

გო
ბა

ძე
ებ

ი 

შიდა სასოფლო 

გზაზე სანიაღვრე 
და 

წყალგადამყვანი 
მილების 
მოწყობა 

5686 4 

7 

დ
ეკ

ან
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 

47 

დ
ეკ

ან
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 

გარე განათების 
მოწყობა - 

დასრულება 
17248 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 

miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          

b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 

(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 

naxazebi;                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 

baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      

v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 

samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 

ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT     

4 

48 

ზ
ედ

ა 
დ

ეკ
ან

აშ
ვი

ლ
ებ

ი 

გარე განათების 
მოწყობა 

7563 4 



7 

დ
ეკ

ან
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 

49 

ქე
დ

ლ
ებ

ი 

სოფლის სახლზე 
(სასოფლო 

კლუბი) 
დამხმარე 

სათავსოების 
მიშენება 

16293 

a) 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 samSeneblo 
dokumentis proeqtis SemadgenlobiT 
(saWiroebis SemTxvevaSi miwis nakveTis 
samSeneblod gamoyenebis pirobebi), 
romelic Tavis mxriv moicavs: _ 
ganmartebiT baraTs proeqtze; _ 
arqiteqturul nawils; _ konstruqciul 
nawils; _ el. teqnikur nawils.                        
b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT;                    g) 
damuSavdes mSeneblobis   organizaciis   
proeqti  samuSaoTa warmoebis 
kalendaruli  grafikiT  da mSeneblobis 
ganxorcielebis etapebiT. 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

50 

თ
ხი

ლ
აძ

ირ
ი 

შიდა სასოფლო 
გზაზე სანიაღვრე 

არხების, 
ცხაურების 

მოწყობა 

14891 
a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                   
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 
an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT; 

4 

51 

სასმელი წყლის  
აუზის მოწყობა 

10 
გამანაწილებელი

თ 

1000 4 

7   

52 

გა
ნა

ხლ
ებ

ა 

გარე განათების 
მოწყობა - 

დასრულება 
15828 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 
miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          
b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 
(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 
naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      
v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT     

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 
(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       

d) saproeqto samuSaoebis vadebis 
gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

53 

ელ
ელ

იძ
ეე

ბი
 

სასმელი წყლის 
სათავე 

ნაგებობის 
მოწყობა 

6337 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                    
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 
an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT; 

4 

54 

ძი
რ

კვ
აძ

ეე
ბი

 

ელექტრო 
წისქვილის 
მშენებლობა 

4500 

a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 
proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: 
 _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 
 _ arqiteqturul nawili; 
 _ konstruqciul nawili.                           
b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT  
 
 
                                                 

4 



7 

დ
ეკ

ან
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 

55 
ძი

რ
კვ

აძ
ეე

ბი
 

შიდა სასოფლი 
გზებზე 

სანიაღვრე 
არხების მოწყობა 

ლითონის 
ცხაურებით 

5190 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                               
g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 
an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                    
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

56 
გარე განათების 

მოწყობა 6 
წერტილზე 

3000 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 
miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          
b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 
(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 
naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      
v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT     

4 

57 
ძირილოს უბანში 
საავტომობილო 
ხიდის რემონტი 

3000 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 
an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT; 

4 

8 

დ
ეკ

ან
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 

58 

ო
ქრ

უ
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 

 ცეცხლაძეების 
უბანში გარე 
განათების 
მოწყობა 

8875 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 
miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          
b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 
(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 
naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      
v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT  

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                           

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

59 
სოლომონიძეების 
უბანში გაბიონის 

მშენებლობა  
2100 

a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 

proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: 

 _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 
 _ arqiteqturul nawils; 
 _ konstruqciul nawils; 
 _ el. teqnikur nawils.                           

b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT  
g) damuSavdes   samuSaoTa warmoebis 

kalendaruli  grafiki.  
 
                                                 

4 

60 

აბულაძეების 
უბანში შიგა 

სასოფლო გზის 
რემონტი  

900 4 

61 

დ
ია

კო
ნი

ძე
ებ

ი-
 

სოფლის სახლის 
(სასოფლო 
კლუბის) 

კეთილმოწყობა 

4000 

a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 

proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: 

 _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 
 _ arqiteqturul nawili; 
 _ konstruqciul nawili.                           

b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT  
 
 

4 

გო
დ

გა
ძე

ებ
ი 

800 4 



                                                 

62 დ
ია

კო
ნი

ძე
ებ

ი-
 

შიდა სასოფლო 

გზაზე 
ანანიძეების 

უბანში 
მილოვანი 

გადამყვანების 
მოწყობა 

3500 

a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 
proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: 
 _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 
 _ arqiteqturul nawili; 
 _ konstruqciul nawili.                           
b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT 

4 

7 

დ
ეკ

ან
აშ

ვი
ლ

ებ
ი 

63 

გო
დ

გა
ძე

ებ
ი 

ხის ელექტრო 

წისქვილის 
მშენებლობა 

3500 a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 
proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: _ ganmartebiT baraTs 
proeqtze; _ arqiteqturul nawili; _ 
konstruqciul nawili.                           

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით               
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

64 

უ
ჩხ

ო
 სოფლის სახლის 

(ადმინისტრაციუ
ლი შენობის) 

რემონტი 

13328 4 

65 

გუ
დ

ას
ახ

ო
- 

გარე განათების 
მოწყობა  

8380 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 

miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          

b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 

(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 

naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 

baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      

v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 

samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 

ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT  

4 

66 

დ
უ

აძ
ეე

ბი
 

 გარე განათების 
მოწყობა 

დასრულება 
15627 4 

67 

კუ
რ

ცხ
ალ

ი 

 გარე განათების 
მოწყობა 

დასრულება 
5055 4 

8 

ვა
შლ

ო
ვა

ნი
 

68 ქ. 
ვა

შლ
ო

ვა
ნი

 გარე განათების 
მოწყობა 

29629 4 

69 ზ
. 

ვა
შლ

ო
ვა

ნ
ი 

გარე განათების 
მოწყობა - 

გაგრძელება 
16934 4 

70 

შუ
რ

მუ
ლ

ი 

გარე განათების 
გაგრძელება 

14597 4 

71 

სხ
ან

დ
არ

ა გარე განათების 
გაგრძელება 

4955 4 

72 ჩა
ო

 

შიდა სოფლის 
გზაზე რ.ბ. 
საყრდენი 
კედლების 

მშენებლობა 

14170 a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 

an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          

e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT; 

4 

73 

თ
აგ

ო
 

შიდა სასოფლო 

გზაზე სანიაღვრე 
არხების მოწყობა 

გოფრირებილ 
(დ=300მმ) 
მილებით 

9787 4 

9 სხ
ალ

თ
ა

74 

ყი
ნჩ

აუ
რ

ი ჯამიკარის 
უბანში საყრდენი 

კედლის (12მ)  
ჩამოსხმა  

9800 4 

9 

სხ
ალ

თ
ა 

75 

ჭე
რ

ი 

სასმელი წყლის 
ახალი ხაზის 

მოწყობა დ=50მმ 
პოლიეთილენის 
მილით - 2კმ,  800 

მ ბაგირის 
მოწყობით 

8908 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                             
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 
an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 



76 

ძმ
აგ

უ
ლ

ა 

ძმაგულჭალის 
უბანში 

მოსაცდელის 
მშენებლობა 

3200 

a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 
proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: 
 _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 
 _ arqiteqturul nawili; 
 _ konstruqciul nawili.                           
b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT  
 
 
                                                 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

ღონისძიება;      V-
10.05-21.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

რ/ბ 
გამანაწილებელი 
აუზის მოწყობა 

4144 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;            

g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 

an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                 

e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT; 

4 

77 

გუ
რ

ძა
უ

ლ
ი 

საერთო 
სასაფლაოების 

შემოკავება 
5512 4 

78 

ფ
აჩ

ხა
 

შიდა სასოფლო 
გზაზე 200 მ  

რ.ბ. სანიაღვრე 
არხის მოწყობა 

ცხაურებით 

18090 4 

79 

წა
ბლ

ან
ა 

შიდა სასოფლო 

გზაზე საყრდენი 
კედლის 3 

ადგილზე 40მ  
მოწყობა 

12000 4 

80 

შიმშილანის 
უბანში 

არსებული გზის 
შეცვლა, 

ხელოვნური 
ნაგებობების 20 მ 
ხის ძელყორისა 

და 3 მ რ.ბ. 
საყრდენი 
კედელის 

მშენებლობა 

6769 4 

9 

სხ
ალ

თ
ა 

81 

ყი
შლ

ა 

მისასვლელისა 
და ზეგარდნის 
უბანში შიდა 

სასოფლო გზაზე 
სანიაღვრე 

გადასასვლელები
ს მოწყობა  

14446 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 

an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          

e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

82 

კვ
ატ

ია
 

არსებულ 
წყალსადენზე 7 

ცალი 200 ლ. 

რკინა ბეტონის 
რეზერვუარის 

მშენებლობა და 
80 მ-ით 25 მმ 

ლითონის 
მილით 

წყალსადენის 
გაგრძელება 

7000 4 

83 

ბარდნალის 
უბნიდან 
სოფლის 

სავარგულებში 
მისასვლელი 

საავტომობილო 

გზის აღდგენა 

7911 4 

10 

ფ
უ

შრ
უ

კა
უ

ლ
ი 

84 

ფ
უ

შრ
უ

კა
უ

ლ
ი 

ჯაინების უბანზე 
მიმღებ 

გამანაწილებელი  
ლითონის  

რეზერვუარის  
მოწყობა 

1400 4 

85 

სოფლის 
სავარგულებში 
(ფუშრუკაული-
ბოგილი 1000მ, 
ფუშრუკაული-

კანტორები 
4000მ)მისასვლელ
ი გზის აღდგენა 

რემონტი 

5412 4 

86 

რ
აქ

ვთ
ა 

სოფლის 
სავარგულებში 

ბერიდედე - 
ყიშლების უბანში 

მისასვლელი 
გზის (800მ) 

რემონტი 

4000 4 



87 

სოფლის 
სავარგულებში 

რაქვთა-
ნაფლათიძირის 

უბანში  
მისასვლელი 
გზის (1000მ) 

აღდგენა-
რემონტი 

4000 4 

88 

სოფლის 
სავარგულებში 

რაქვთა-
ფოქვებიძირის 

უბანში  
მისასვლელი 
გზის (800მ) 

აღდგენა-
რემონტი 

2000 4 

10 

ფ
უ

შრ
უ

კა
უ

ლ
ი 

89 

რ
აქ

ვთ
ა 

სოფლის 
სავარგულებში 

რაქვთა-
ჭინჭარაულის 

უბანში  
მისასვლელი 
გზის (500მ) 

აღდგენა-
რემონტი 

1500 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              

b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          

g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 

an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          

e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 

manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

90 

სოფლის 
სავარგულებში 

რაქვთა-
პლიკონსერვის 

უბანში  
მისასვლელი 
გზის (500მ) 

აღდგენა-
რემონტი 

1500 4 

91 

ვე
რ

ნე
ბი

 

სოფლის 
სავარგულებში, 

ლაბაშური - 
მაღალმთის 

მისასვლელი 
საავტომობილო 

გზის აღდგენა 
რემონტი 

წილობრივად 

9838 4 

მა
ხა

ლ
აკ

უ
რ

ი 

5797 4 

11 

ხი
ხა

ძი
რ

ი 

92 

ხი
ხა

ძი
რ

ი 

შიდა სასოფლო 
გზაზე მილოვანი 

გადამყვანების 
მოწყობა 4 
ადგილზე 
ლითონის 

დ=720მმ მილით 

6400 4 

93 

მთა სარიჩაირში 
სათიბების 
შემოღობვა 

რკინის 
ბოძებითა და 

ეკლიანი 
მავთულებით 

წილობრივად  

9000 4 

ახ
ალ

შ
ენ

ი 

2000 4 

ნა
დ

აბ
უ

რ
ი 

1419 4 

94 

ახ
ალ

შე
ნი

 

ძაღლამერის 
უბანში სასმელი 

წყლის ერთი 
ცალი შემკრები 
და ერთი ცალი 
გამანაწილებელი 

ლითონის  
აუზის მოწყობა 

1600 4 



11 

ხი
ხა

ძი
რ

ი 

95 

სკ
ვა

ნა
 სოფლის გარე 

განათების 
მოწყობა 

9963 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 
miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          
b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 
(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 
naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      
v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT      

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                     

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                                                 

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                    
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

96 

კა
ლ

ო
თ

ა 

სოფლიდან 
კალოთის მთის 
მიმართულებით 

არსებული გზის 
(კოტობიწყაროს 

უბანი - 400მ, 
პატარა ღელე - 

ჭოლოს 
მონაკვეთი - 500მ) 

რემონტი 2 
მონაკვეთზე   

9498 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                          
g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                   
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 
an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT; 

4 

97 

ნა
დ

აბ
უ

რ
ი სოფლის სახლის 

მოწყობა 
დასრულება II 

ეტაპი 

4000 

a) saproeqto dokumentacia warmodgenil 
unda iqnas   samSeneblo dokumentis 
proeqtis SemadgenlobiT, romelic Tavis 
mxriv moicavs: 
 _ ganmartebiT baraTs proeqtze; 

 _ ხარჯთაღრიცხვა                           
b) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT  
 
 
                                                 

4 

12 

თ
ხი

ლ
ვა

ნა
 

98 

ზ
. 

თ
ხი

ლ
ვა

ნა
 

სოფლის სახლის 
მშენებლობა 
8X10–ზე 

15526 

a) 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; _ el. teqnikur 
nawils.                           b) 
transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT (90 km.);g) 
gaTvaliswinebul iqnes teqnikuri 
zedamxedvelobis xarjebi;                         
d) damuSavdes mSeneblobis   
organizaciis   proeqti  samuSaoTa 
warmoebis kalendaruli  grafikiT  da 
mSeneblobis ganxorcielebis etapebiT.                                                  

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 

01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:       I-

01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;  II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;  III-

20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;  IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;  V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;   V I-
21.05-31.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება; VII-
31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

99 

ქ. 
თ

ხი
ლ

ვა
ნა

 

კოპრიზულის 
უბანში 800 

მეტრი ახალი 
გზის გაყვანა  

16205 4 

100 

ბა
კო

 შიდა სასოფლო 

გარე განათების 
მოწყობა - 

დასრულება 

13038 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 
miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          
b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 
(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 
naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      
v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT      

4 



12 

თ
ხი

ლ
ვა

ნა
 

101 

მთ
ის

უ
ბა

ნი
 

ქოჩახის უბანში 
სასმელი წყლის 

სათავე და 15 
გამანაწილებლია

ნი  
რეზერვუარის 

მოწყობა 

2000 

a) momzaddes teritoriis situaciuri, 
sqematuri gegma;                                                                                              
b) saWiroebis SemTxvevaSi mosawyobi 
konstruqciebis naxazebi;                                         
g) proeqts daerTos ganmartebiTi baraTi;                                      
d) ganisazRvros  samuSaoebis moculobebi 
da Sedges saTanado aqti (defeqturi aqti 
an/da Sesasrulebeli samuSaoebis 
moculobebis uwyisi).                                          
e) transportirebis xarjebi ganisazRvros 
ZiriTadi samSeneblo masalebis zidvis 
manZilis mixedviT; 

a) xarjTaRricxva damuSavdes lokalur-
resursuli meTodiT da saxarjTaRricxvo 
Rirebulebis gansazRvra moxdes 2012 wlis I 
kvartlis doneze fiqsirebuli samSeneblo 

resursebis fasebSi saxarjTaRricxvo 
normebis safuZvelze;                                                              

b) saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi 
gaTvaliswinebul iqnes moqmedi 

kanonmdeblobiT dadgenili yvela gadasaxadi;                                           

g) შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის ელექტრონული 
ვერსია კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel 

drav x4 პროგრამის ციფრული (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს 

Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ 

(ელექტრონული) ვერსიის სახით                                                                       
d) saproeqto samuSaoebis vadebis 

gaTvaliswinebiT droulad warmodges 
informacia saWiro teqnikuri pirobebis 

SemuSavebaze 

4 01.04.2012 - 
18.06.2012 

პერიოდი შემდეგ 
ეტაპებად:                 

I-01.04-10.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      II-
10.04-20.04-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;          

III-20.04-30.04-
არანაკლებ  14 

ღონისძიება;      IV-
30.04-10.05-

არანაკლებ  14 
ღონისძიება;      V-

10.05-21.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;             

V I-21.05-31.05-
არანაკლებ  14 
ღონისძიება;            

VII-31.05-18.06- 18 
ღონისძიება;  

102 

სოფლის 
ცენტრში გარე 

განათების 
მოწყობა 

5789 

a) moewyos sasoflo centris gare 
ganaTeba foladis sayrden boZebze, 
miwisqveSa an sahaero kabeluri 
gayvanilobiT;          
b)GgaTvaliswinebul iqnes Suqis 
avtomaturi maregilirebelis 
(fotorele) montaJi;                    
g) momzaddes xazobrivi nagebobis 
naxazebi;                                      
d) proeqts daerTos ganmartebiTi 
baraTi;    e) momzaddes el teqnikuri 
nawili;                                      
v) ganisazRvros  samuSaoebis 
moculobebi da Sedges saTanado aqti 
(defeqturi aqti an/da Sesasrulebeli 
samuSaoebis moculobebis uwyisi).                                      
z) transportirebis xarjebi 
ganisazRvros ZiriTadi samSeneblo 
masalebis zidvis manZilis mixedviT      

4 

          
8513

79 
        

 

 

 

ზოგადი განსაზღვრებები 

    საპროექტო დოკუმენტაციიის შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნას მშენებლობაში მიღწეული და დაგროვილი გამოცდილებები, 
ახალი ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების გამოყენება, ობიექტის ადგილმდებარეობისათვის დამახასიათებელი კლიმატური პირობები. 
ხარჯთაღრიცხვების შედგენისას საპროექტო დოკუმენტაციის ღირებულება უნდა განისაზღვროს დასაბუთებული კალკულაციებითა და 
ღირებულებებით.  

    მომზადებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია სრულ შესაბამისობაში უნდა იყოს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა 
და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილებით, „საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების 
ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და მოქმედების წესის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 24 თებერვლის N45 
დადგენილებით და „საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური ზედამხედველობისა და სამშენებლო სფეროში 1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, 
წესების და ტექნიკური რეგულირების სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის №1-1/251 ბრძანებით განსაზღვრულ პირობებთან.  

    შემსყიდველს უნდა წარედგინოს საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის 5 სრული ეგზემპლარი და ელექტრონული ვერსია. 
ელექტრონული ვერსია უნდა მოიცავდეს სრულ პროექტს წარმოდგენილს კომპაქტდისკზე, ჩაწერილს Archi Cad ან corel drav x4 პროგრამის 
ციფრული (ელექტრონული) ვერსიის სახით და ხარჯთაღრიცხვას ჩაწერილს Microsoft Office Excel პროგრამის ციფრულ (ელექტრონული) 
ვერსიის სახით. ასევე სრულ პროექტს ჩაწერილს Adobe Acrobat პროგრამის PDF ფორმატში, ერთი ფაილის მოცულობა არაუმეტეს 8 მგბ-სა.  

  იმ შემთხვევაში, თუ პროექტანტის დაშვებული ხარვეზების გამო რეაბილიტაციის პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის  შედგენის ხარჯების ანაზღაურებას პროექტანტი იღებს თავის თავზე.  

    ამ დავალებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ანგარიშები, გრაფიკული ან სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის 
საკუთრებაში.  

    საჭირო შემთხვევებში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები საპროექტო დავალებაში – გაზარდოს ან შეამციროს 
მომსახურების მოცულობა.  

    პროექტირების პროცესში საპროექტო დავალებით გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დაპროექტების საკითხი ზეპირი ან წერილობითი  
სახით თანხმდება შემსყიდველთან. 

 

 

 

 



 

 

 

 

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeba # 

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 4 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 2012 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       დანართი 
#1 

 
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  
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

`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) 



 

 
 

დანართი N2 

ფასების ცხრილი 

_______________________________                                                                                            _____ ______________________________  
(პრეტენდენტის დასახელება)                                                                                                                           (შევსების თარიღი)  

  

№  საპროექტო მომსახურების  
დასახელება  

 ობიექტის  სავარაუდო 
ღირებულება (ლარი)  

მომსახურების 
პროცენტი  

ღირებულება  საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის წარმოდგენის 
ვადა 

1 

xulos municipalitetSi 

soflis mxardaWeris 

programiT 2012 wels 

gansaxorcielebel 

RonisZiebebze 

(sxvadasxva daniSnulebis  

obieqtebis remontis, 

reabilitaciis, 

keTilmowyobis da sxva 

samuSaoebi) 851379 
   

საპროექტო დავალებით 
მოთხოვნილი პროექტების 

წარმოდგენა საპროექტო 
დავალებაში მოცემული 

პერიოდულობით 
ეტაპობრივად 

 

______________________________________                                                                                 ______________________________  
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)                                                                                                                          (ხელმოწერა) 

 

 

 
პრეტენდენტი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


