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წინამდებარე საკონკურსო განცხადება შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე. 
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საკონკურსო განცხადება 

 

1ქედის მუნიციპალიტეტი აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ 

პირს. 

2.კონკურსის მიზანია: 

 ქედის  მუნიციპალიტეტის დაბა ქედაში და აწჰესის დასახლებაში სანიაღვრე არხების მშენებლობა 

რეაბილიტაციის  სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის  მომზადება. 
_ d. qedaSi gogebaSvilis quCaze saniaRvre arxebis mSenebloba-reabilitacia _250.0 

grZ.m-mde 

_ d. qedaSi aRmaSeneblis quCaze saniaRvre arxebis mSenebloba-reabilitacia _50.0 

grZ.m-mde 

_ d. qedaSi rusTavelis quCaze saniaRvre arxebis mSenebloba-reabilitacia _200.0 

grZ.m-mde 

_ awhesis centrSi saniaRvre arxebis mSenebloba-reabilitacia _350.0 grZ.m-mde 

3.გამარჯვებულმა კონკურსანტ დასრულებულ  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან 

ერთად, უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულ დოკუმენტაციაზე ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის 

ღირებულებაც ანაზღაურებული იქნება გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ. 

4. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 

7500 (შვიდიათასხუთასი) ლარს დ.ღ.გ. ჩათვლით. 

(შენიშვნა იმ შემთხვევაში თუ კონკურსანტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი , საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი საკონკურსო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს 

გარეშე.) 

5. საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 (ორმოცდაათი) 

ლარის ოდენობით. საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია 

სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერზე (http://procurement.gov.ge) 

6 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 

განცხადებისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი. 

7. 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. 

8. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან 

ხელშეკრულების დადებამდე. 
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9. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია 

წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისი 

უფლებამოსილი პირის მიერ. 

შენიშვნა: დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, 

მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. აღნიშნულ შემთხვევაში 

უპირატესობა ენიჭება ქართულ თარგმანს. 

10 კონკურსი ჩატარდება 2014 წლის 12 თებერვალს 15 საათზე.  . დაინტერესებულმა პირებმა 

საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინონ 2014 წლის 12 თებერვალს 15 საათამდე, შემდეგ 

მისამართზე  დ.ქედა, მ. კოსტავას ქუჩა #3. 

11. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება 

კონკურსანტს. 

 

12. საკონკურსო წინადადებასთან ერთად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს: 

•სანიაღვრე არხების ქსელის სქემა. 

•ინფორმაცია მის მიერ განხორციელებული ანალოგიური  მომსახურების შესახებ ბოლო სამი წლის 

განმავლობაში რაზედაც უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების ქსეროასლები. 

•ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილე მსურველი პირის ძირითად სპეციალისტთა კვალიფიკაციის და 

გამოცდილების შესახებ . 

•ინფორმაცია საბოლოო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ. 

•საკონკურსო წინადადების ფასი. 

•რეკვიზიტები. 

13. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს ერთი საკონკურსო წინადადება, ალტერნატიული 

წინადადებები არ განიხილება. 

14. საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას 7500  

ლარს დ.ღ.გ. ჩათვლით არ განიხილება. 

15. გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა, მოხდება ქულებით შეფასების სისტემით: 

შეფასება განხორციელდება 10 ქულიანი სისტემით. 

•სანიაღვრე არხების ქსელის სქემა-0.5 

• კონკურსატის გამოცდილება  -0.2 

•საკონკურსო წინადადების ფასი-0.2 

•ინფორმაცია საბოლოო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადის შესახებ-0.1 

16.კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ 

მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად გადანაწილების შემთხვევაში 

გადამწყვეტია საკონკრსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა. 

17. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების დადებიდან 40 დღეში 

დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენა. 
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18. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისას 

უნდა გაითვალისწინოს შემსყიდველის მითითებები. 

19. წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს 

ელექტრონული ვერსია. დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 4 ეგზემპლიარად ამასთან 

კონკურსანტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვოდოკუმენტაცია PDF 

ფორმატში, რომლის ერთი ფაილის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 8 მგბ-ს. ელექტრონული 

ვერსია წარმოდგენილი უნდა იყოს P SHP ფაილში ან `ავტოკადში~. 

20. 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. 

21. დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს 

`ტექნიური დავალებით~ მოთხოვნილ მონაცემებს. 

22. საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტების მიღება 

კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი მისამართზე: დაბა ქედა, მ. კოსტავას  ქ. #3, 

საკონტაქტო პირი თამაზ აბულაძე ტელ: 599851288 

 

 

ტექნიკური დავალება 

საბოლოო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია იმდაგვარად უნდა იქნას 

შედგენილი, რომ სამუშაოების ღირებულება არ აღემატებოდეს 242500 ლარს. სამუშაოების 

სავარაუდო ღირებულებაში არ შედის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

ღირებულება 

საბოლოო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იქნას: 

სიტუაციური გეგმა მ 1:2000ან 1:500. 

განმარტებითი ბარათი. 

ტოპოგეგმა. 

განივი და გრძივი ჭრილები (კვანძების ტიპიური ჭრილები მ 1:500) 

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი. 

საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით 

გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან 

დაკავშირებული ყველა ხარჯი, ექსპერტიზის ღირებულება და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ყველა გადასახადები,დღგ-ს ჩათვლით. 

სახარჯთაღრიცხვაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ხარჯები ტექნიკური 

ზედამხედველობისათვის. 

პროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული უნდა იყოს საქართველოში 

მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და სტანდარტების შესაბამისად. 
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ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს კონკურსში გამარჯვებულ 

კონკურსანტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. 

დ. ქედა -2014 წელი 

ხელშეკრულების პროექტი 

ერთის მხრივ ქედის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში შემსყიდველი) წარმოდგენილი საკრებულოს 

თავმჯდომარის ბადრი დიასამიძის სახით და მეორეს მხრივ,_____________(შემდგომში 

მიმწოდებელი) წარმოდგენილი---------სახით, კონკურსის საშუალებით დებენ წინამდებარე 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში –ხელშეკრულება) შემდეგზე: 

1.xelSekrulebis ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი 

1.1. სახარჯთღრიცხვო-საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის Sesyidvა 

1.2 კლასიფიკატორის კოდი -71320000 

3. ხელშეკრულების ღირებულება 

4.1.ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---------------- ლარს,  

4.2.ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს. 

 
4. mxareTa ufleba-movaleobani. 

4.1. `Semsyidveli” valdebulia: 

4.1.1 uzrunvelyos misTvis gaweuli momsaxurebis Sesabamisi anazRaurebis gadaxda  

mimwodeblisaTvis winamdebare xelSekrulebis pirobaTa sruli dacviT. 

4.2 `Semsyidveli” uflebamosilia : 

4.2.1. `mimwodeblisgan” moiTxovos momsaxurebis gaweva xelSekrulebiT dadgenili 

pirobebiT da gansazRvrul vadaSi.  

4.2.2. `mimwodeblis” mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobaTa 

Seusruleblobis SemTxvevaSi Sewyvitos xelSekruleba.  

4.2.3. TviT an mowveuli eqspertebis meSveobiT, daubrkolebliv ganaxorcielos 

`mimwodeblis” mier gaweuli momsaxurebis xarisxis Semowmeba. 

4.2.4. `mimwodeblisgan” moiTxovos gaweuli momsaxurebis Sesaxeb dadgenili formis 

miReba-Cabarebis aqtis gaformeba. 

 4.3.  `mimwodebeli” valdebulia: 

4.3.1. xelSekrulebiT dadgenil vadaSi xelSekrulebiT dadgenili pirobebiT da 

vadaSi gaswios  maRalkvalificiuri momsaxureba. 

4.3.2. xelSekrulebis moqmedebis periodSi `Semsyidvels” warudginos gaweul 

momsaxurebasTan  dakavSirebiT nebismieri saxis informacia da dokumentebi. 

4.3.3. sakuTari xarjebiT uzrunvelyos Semsyidvelis mier gamovlenili yvela naklis 

aRmofxvra,  romelic gamowveulia gaweuli momsaxurebidan. 

4.3.4. gaweul momsaxurebasTan dakavSirebiT Semsyidvelis moTxovnis SemTxvevaSi 

warudginos `Semsyidvels” gaweuli momsaxurebis Sesaxeb Sesabamisi dokumentaciis 

aslebi da angariSi, romlis Semdegac formdeba miReba-Cabarebis aqtiT. 

4.3.5. dauyovnebliv acnobos `Semsyidvels” xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 

valdebulebebis  Sesrulebis SeuZleblobisa an/da xelisSemSlel dabrkolebaTa 

Sesaxeb. 
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4.3.6.  xelSekrulebis Sesrulebis periodSi subkontraqtebis dadebis aucileblobis 

warmoSobis SemTxvevaSi, werilobiT acnobos `Semsyidvels” Sesabamisi Tanxmobis  

misaRebad. 

  4.4. `mimwodebeli” uflebamosilia:  

4.4.1. `Semsyidvelisgan” moiTxovos am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 

valdebulebebis srulad da droulad Sesruleba.  
5. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli 

5.1 Semsyidvels an mis warmomadgenlebs ufleba aqvT ganaxorcielon kontroli 

მომსახურეობის გაწევაზე, raTa darwmundnen maT SesabamisobaSi kontraqtiT 
gaTvaliswinebul teqnikur pirobebTan. 

5.2 mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis 
(inspeqtirebis) Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra. 

5.3 am muxlis arc erTi punqti ar aTavisuflebs mimwodebels mocemuli xelSekrulebis 
sxva valdebulebebisagan  

6. momsaxurebis miwodebis pirobebi 

6.1 momsaxureba xorcieldeba  xelSekrulebis gaformebidan -------------------------------------

-----. 

6.2 miwodebis adgilia დაბა ქედა, მ. კოსტავას ქ.#3 

 
7. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi 

7.1.შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარებას განახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის  ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  სამსახურის თანამშრომლები.  

7.2.შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებისა და საბოლოო შემოწმების შემდეგ.  

 
8. angariSsworeba 

8.1 Semsyidveli mimwodebels momsaxurebis Rirebulebas aunazRaurebs, unaRdo 
angariSsworebiT, larebSi, faqtiurad gaweuli momsaxurebis Sesabamisad, miReba-
Cabarebis aqtis gaformebidan 10 samuSao dRis vadaSi. 
8.2 angariSsworebisaTvis mimwodebelma unda warmoadginos Semdegi dokumentebi: 
- werilobiTi moTxovna 
- angariS-faqtura (specangariS-faqtura, sasaqonlo zeddebuli) 

 
9. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba 

9.1 xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri cvlileba da damateba ZalaSi Sedis, 
Tu is gaformebulia werilobiT da dadasturebulia orive mxaris mier. 

9.2 მიმწოდებელი, mSeneblobis dros ხარჯთაღრიცხვაში, proeqtSi an naxazebSi Secdomebis 
an xarvezebis aRmoCenis SemTxvevaSi valdebulia sakuTari xarjiT Secvalos 

ხარჯთაღრიცხვა, proeqti an naxazebi.  

 
10. uflebebis gadacema 

10.1 mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc mTlianad 
da arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli Tavisi 
valdebulebebi mesame pirs. 

 
11. subkontraqtorebi 

11.1 xelSekrulebis gaformebis Semdgom mimwodebelma werilobiT unda acnobos 
Semsyidvels sub-kontraqtor(eb)is ayvanis an Secvlis Sesaxeb (sub-kontraqtoris 
ayvanis aucileblobis mizezebis dasabuTebiT). sub-kontraqtor(eb)is dasaSvebobis 
sakiTxs wyvets Semsyidveli da mimwodebeli erToblivi molaparakebis safuZvelze, 
romelic gaformdeba werilobiTi formiT winadebare xelSekrulebis damatebis saxiT. 
11.2 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela subkontraqtis asli unda 
waredginos Semsyidvels. 
11.3 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arc erTi subkontraqti ar aTavisuflebs 
mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan. 
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12. Setyobineba 
12.1 nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis Sesabamisad, ugzavnis 
meore mxares, gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis an faqsis saxiT, originalis 
Semdgomi warmodgeniT, xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris misamarTze. 
12.2 Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi 
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba. 

 
13. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba 

13.1 fors-maJoruli pirobebis garda, xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis 
Seusruleblobis an Sesrulebis vadis gadacilebisaTvis mimwodebels daekisreba 
pirgasamtexlos gadaxda, _ yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis 
Rirebulebis 0.1%-is odenobiT,  
13.2 im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri 

Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 5%-s, Semsyidvels ufleba aqvs 
calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba. 
13.3 sajarimo sanqciis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi 
valdebulebebis Sesrulebisagan. 

 
14. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo 

14.1 Semsyidvels SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba, 
mimwodeblisaTvis valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi etyobinebis Semdeg: 
a) Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebul an Semsyidvelis mier 
gagrZelebul vadebSi ar SeuZlia miawodos Sesabamisi momsaxureba an misi nawili; 
b) Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli, 
romelime valdebuleba. 
14.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs 
mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan. 
14.3 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyetis Sesaxeb 
agreTve: 
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi 
ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas; 
b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi; 
g) Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba; 
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi. 

 
15. fors-maJori 

15.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis 
pirobebisSeusrulebloba 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 da saqonlis miwodebaze embargos 
dawesebiT, 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. sadao sakiTxebis gadawyveta 
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16.1 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri 
araoficialuri molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da  
dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis 
irgvliv. 
16.2 Tu aseTi molaparakebis dawyebidan 30 (ocdaaTi) dRis ganmavlobaSi Semsyidveli da 
mimwodebeli ver SeZleben sadao sakiTxis SeTanxmebiT mogvarebas, nebismier mxres 
davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesis da mixedviT mimarTos saqarTvelos 
sasamarTlos, Tu xelSekrulebis specifikur pirobebSi sxva ram ar aris 
gaTvaliswinebuli. 

17. gamoyenebuli samarTali 
17.1 xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da 
interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT. 

 

18. xelSekrulebis moqmedebis vada 

18.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia  ------------------------ . 

 

19. sxva pirobebi 

19.1 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, სამ egzemplarad, romelTagan TiToeuls 
aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri 

mimwodebelTan da ორი piri SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli 
nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze. 

 
20. mxareTa rekvizitebi: 

 

`Semsyidveli”: 

 qedis municipaliteti  

 misamarTi: d. qeda, m. kostavas q. #3 

sabanko rekviziti: s.s. `liberTi bankis~  

qedis filiali;  bankis kodi LBRTGE22 

a.a .GE66LB0120111389440000;  

  said. kodi #246762061 

 

sakrebulos Tavjdomare              

 

b. diasamiZe 

`mimwodebeli”: 

                    

 

 

 

 


