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საკონკურსო განცხადება 

1.  მარნეულის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა აცხადებს კონკურსს საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში 

მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. 

2.  შესყიდვის ობიექტია: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი 

მნიშვნელობის შიდა გზებისა და ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების – ქ. მარნეულში 

გურბანოვის ქუჩის; სულხან/საბას ქუჩა/ჩიხის; რუსთაველის ქუჩის კორპუსების ეზოები #3, 

#5, #7, #9, #11; იაღლუჯის ქუჩის (ყოფ. ცეკავშირის გვერდზე); გუდიაშვილის ქუჩის; 

გოგებაშვილის ქუჩის; ჯავახიშვილის ქუჩის; ნიზამის ქუჩის; ქიქოძის ქუჩა/ჩიხის; სოფ. 

თამარისში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზები; სოფ. შაუმიანის შიდა გზა... 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი წესის შესაბამისად – 3 (სამი) ეზემპლარად. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცია გარდა სხვა საჭირო მასალებისა ძირითადში აუცილებლივ უნდა შეიცავდეს: 

ა) განმარტებითი ბარათი; 

ბ) სამუშაოს მოცულობათა უწყისი; 

გ) ტექნიკური ნახაზები; 

დ) არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა (ციფრული ფორმატით) 

ე) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები (ბეჭდვითი ვერსიით, ელ. ვერსია Exell 

ფორმატში); 

ვ) გრძივი და განივი პროფილები...   

 

3. დაფინანსების წყარო:  2013 წლის  ადგილობრივი  ბიუჯეტი. 

    შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს : 14 000 (თოთხმეტი ათასი) ლარს. 

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: მიმდინარე წელს, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 

დღის  განმავლობაში. 

5. კონკურსში მონაწილეობის საფასური 

  5.1.  კონკურსში მონაწილე პირი, საკონკურსო წინადადების წარდგენისათვის იხდის საფასურს 

კანონის 191 მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი 50 (ორმოცდაათი)ლარის) ოდენობით. 

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ 

ვებგვერდზე (www. 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 ვებ გვერდზე გამოქვეყნების 

შედეგად განცხადებისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.  



კონკურსანტის მიერ ამ მუხლის 5.2. პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების 

დარღვევით გაცემული დოკუმენტის  წარმოდგენის შემთხვევში, წარმოდგენილი საკონკურსო 

წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.    

      საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ 

შესაბამის დოკუმენტს , არ განიხილება.  

  6.  კონკურსი ჩატარდება 2013  წლის 15 აპრილს 13 საათზე. 

     დაინტერესებულმა პირებმა განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ, საკონკურსო 

წინადადება და საკვალიფიკაციო მონაცემები ქართულ ენაზე,  ერთ  ეგზემპლარად დალუქული 

პაკეტით უნდა წარმოადგინონ 2013 წლის 15 აპრილს 13 საათამდე შემდეგ მისამართზე:  ქ. 

მარნეული, რუსთაველის #73, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმისწარმოების, 

ინფორმაციის და საგარეო ურთიერთობების სამსახურის მოქალაქეთა მომსახურების 

განყოფილებაში. (პირველი სართული), განცხადებას თან უნდა ახლდეს წარმოდგენილი 

დოკუმენტაციის ნუსხა ხელმოწერილი განმცხადებლის მიერ. 

 

   საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით 

გათვალისწინებული საპროექტო–სახრჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან 

დაკავშირებული ყველა ხარჯები, დღგ–სა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა 

გადასახადები.  

   საკონკურსო წინადადების მოქმედების ვადა განისაზღვრება საკონკურსო წინადადების 

წარმოდგენის დღიდან 30 დღის განმავლობაში. 

      

  7.    საკვალიფიკაციო მონაცემები უნდა შეიცავდეს  შემდეგ ცნობებს: 

   იურიდიული პირისათვის : 

   ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა 

რეესტრიდან. 

    ფიზიკური პირისათვის : 

 ა)  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 

 ბ)  გადასახადის გადამხდელად  რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; 

 

  როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიული პირებისათვის: 

   

 ა) სატენდერო წინადადების ხელის მომწერისთვის გაცემული მინდობილობა (დაურთეთ   

საჭიროებისამებრ); 

ბ) პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს გასული 2012 წლის განმავლობაში მინიმუმ 100 000 (ასი ათასი) 

ლარის ოდენობის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცი(ებ)ის შედგენის ანალოგიური 

მომსახურების გაწევის გამოცდილება (წარმოდგენილ უნდა იქნეს შესაბამისი ანალოგიური 

მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ხელშეკრულებ(ებ)ის და მიღება–



ჩაბარების აქტებ(ებ)ის მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სათანადო წესით დამოწმებული 

ასლ(ებ)ი... 

  ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები, დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები, 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს შემსყიდველის  მოთხოვნის შესაბამისად. არარეზიდენტმა 

ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ თვიანთი ქვეყნის შესაბამისი 

უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი 

ქართულ ენაზე. აღნიშნული მონაცემები შესაბამისი უწყებებიდან მიღებული უნდა იქნას 

საკონკურსო განცხადების გამოქვეყნების დღიდან. 

 

      

     10. საკონკურსო წინადადება ხელმოწერილი უნდა იქნას კონკურსის მონაწილის მიერ , 

ხელმოუწერელი წინადადება არ განიხილება. 

     11. კონკურსი ტარდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის  #3 ბრძანების 

საფუძველზე. 

 დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ საკონკურსო კომისიის  

წევრისგან , საკონტაქტო პირები:  ზანდა კვანჭიანი , zkvanchiani@yahoo.com.     ტელ: 0 357 22 52 15 
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xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb პროექტი  

                                `   ~                 2013 w. 

   erTis mxriv marneulis municipalitetis TviTmmarTvelobა (SemdgomSi `Semsyidveli~) 

warmodgenili marneulis municipalitetis sakrebulos Tavmjdomaris ისპანდიარ ქერიმოვის  

saxiT  da meores mxriv  –––––––––– (SemdgomSi `mimwodebeli~) saxiT, saxelmwifo Sesyidvebis 
kanonis, saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 10 Tebervlis #3 

brZanebis da მიმწოდებლის (––––––––) საკონკურსო winadadebis safuZvelze, konkursis 
Catarebis Sedegad deben winamdebare saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebas 
Semdegze. 

1. xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba: 

1.1. `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ 
Semsyidvel organizaciasa da mimwodebels Soris dadebuli xelSekruleba, romelic 
xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT da damatebebiT da 
aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris miniSnebebi. 

1.2. `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias 
(dawesebulebas), romelic axorcielebs Sesyidvas; 

1.3. `mimwodebeli~ niSnavs iuridiul an fizikur pirs, romelmac SemsyidvelTan 
gaaforma xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb; 

1.4. `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados 
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis; 

1.5. `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves, Tu xelSekrulebiT sxva 
piroba ar aris gaTvaliswinebuli 

1.6. “teqnikuri davaleba”_ satendero dokumentaciis teqnikuri davaleba, romelic 
daerTveba xelSekrulebas, rogorc misi ganuyofeli nawili. 

2.  xelSekrulebis sagani 

          xelSekrulebis sagans warmoadgens: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზებისა და ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

– ქ. მარნეულში გურბანოვის ქუჩის; სულხან/საბას ქუჩა/ჩიხის; რუსთაველის ქუჩის 

კორპუსების ეზოები #3, #5, #7, #9, #11; იაღლუჯის ქუჩის (ყოფ. ცეკავშირის გვერდზე); 

გუდიაშვილის ქუჩის; გოგებაშვილის ქუჩის; ჯავახიშვილის ქუჩის; ნიზამის ქუჩის; 

ქიქოძის ქუჩა/ჩიხის; სოფ. თამარისში მისასვლელი და შიდა საავტომობილო გზები; სოფ. 

შაუმიანის შიდა გზა...  saproeqto-saxarjTaRricxvo  დოკუმენტაციის მომზადების შესყიდვა. 

3. xelSekrulebis Rirebuleba 

3.1. gasawevi momsaxurebis saerTo  Rirebuleba Seadgens:  

3.2. xelSekrulebis saerTo Rirebuleba moicavs xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 
momsaxurebis gawevasTan dakavSirebul mimwodeblis yvela xarjs da saqarTvelos 
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul gadasaxadebs. 

3.3. momsaxureba gaweuli iqneba Semdeg misamarTze: q. marneuli. 

4. mxareTa ufleba-movaleobani 



4.1. mimwodebeli valdebulia მომსახურება განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 

დღის განმავლობაში.  igi pasuxismgebelia gaweuli momsaxurebis xarisxsa da 
droulobaze. 

4.2. Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebis srulad da jerovnad Sesrulebis SemTxvevaSi aunazRauros mas 
gaweuli momsaxurebis Rirebuleba. 

4.3. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame pirebisaTvis miyenebul zianze 
an zaralze. 

4.4. Semsyidveli ar agebs pasuxs mimwodeblis mier mesame piris mimarT nakisr 
valdebulebebze. 

4.5. mimwodebeli ar agebs pasuxs Semsyidvelis mier mesame piris mimarT nakisr 
valdebulebebze. 

5. momsaxurebis miReba-Cabarebis wesi 

5.1. momsaxureba gaweulad CaiTvleba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ aqtis gaformebis 
Semdeg. 

6. Semsyidvelis mxridan “miReba-Cabarebis” aqtis xelmoweraze uflebamosili piri ( –––––)  

7. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli 

7.1. mimwodeblis mier saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebis da masSi Semavali dokumentebis pirobebis Sesrulebaze kontrols 

ganaxorcielebs (–––––––) 

7.2. kontroli gulisxmobs mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Sesruelebis, 
agreTve gaweuli momsaxurebis xarisxis kontrols. 

7.3. yvela gamovlenili xarvezis an naklis aRmofxvrasTan dakavSirebuli xarjebis 
anazRaureba ekisreba mimwodebels saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 

8. gasawevi momsaxurebis xarisxi da garantia 

8.1. mimwodebeli iZleva garantias, rom mis mier gaweuli momsaxureba ar gamoavlens 
xarvezebs da iqneba moxmarebisTvis vargisi (Sesrulebuli iqneba maxalxarisxovnad), 
winaaRmdeg SemTxvevaSi igi valdebulia sakuTari saxsrebiT Tavad uzrunvelyos 
gamovlenili xarvezis gamosworeba. 

9. angariSsworeba 

9.1. angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larebSi. 

9.2. anariSsworeba moxdeba Sesabamisi `miReba-Cabarebis~ aqtis gaformebidan 30 sabanko 
dRis ganmavlobaSi:  

9.3. angariSsworebis forma iqneba unaRdo.  gadaricxva  moxdeba  mimwodeblis sabanko 

angariSze. 

10. fasebi 

10.1. winamdebare xelSekrulebis me-3 punqtSi dafiqsirebuli gasawevi momsaxurebis fasi 
warmoadgens xelSekrulebis RirebulebiT parametrs. 

10.2. xelSekrulebis RirebulebiTi parametris Secvla xelSekrulebis moqmedebis mTeli 
periodis ganmavlobaSi dasaSvebia gasawevi momsaxurebis gansazRvruli fasis 
gazrdis an Semcirebis, inflaciis maRali donis, savaluto kursis mniSvnelovani 



cvlilebis, sagadasaxado reJimis Secvlisa da saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 
398-e muxlSi gaTvaliswinebuli pirobebis SemTxvevaSi, Tu aRniSnuli cvlilebebi ar 
gamoiwvevs xelSekrulebis pirobebis gauaresebas Semsyidveli organizaciisaTvis. 

10.3. xelSekrulebaSi dafiqsirebuli Rirebulebis gazrdis SemTxvevaSi misma odenobam ar 
unda gadaaWarbos xelSekrulebis Rirebulebis 10%-s. 

11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana 

11.1. xelSekrulebis damdeb arc erTi mxares ara aqvs ufleba calmxrivad Secvalos 
xelSekrulebis pirobebi. 

11.2. Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis 
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia 
werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia. amave dros, Semsyidveli 
ar aris valdebuli warudginos mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan 
dakavSirebiT, romlebis gamoc warmoiSva xelSekrulebis pirobebis Secvlis 
aucilebloba. 

11.3. xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis 
danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad. 

12. uflebebis gadacema 

12.1. mimwodebels ara aqvs ufleba Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe mTlianad 
an nawilobriv gadasces mesame pirs am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli ufleba-
movaleobani. 

13. sub-kontraqtorebi 

13.1. im SemTxvevaSi, Tu sub-kontraqtis dadebis an sub-kontraqtoris Secvlis 
aucilebloba warmoiSoba xelSekrulebis Sesrulebis procesSi,  mimwodebelma 
werilobiT unda acnobos Semsyidvels zemoaRniSnulis Sesaxeb da miiRos misgan 
werilobiTi Tanxmoba. 

13.2. am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela sub-kontraqtis asli unda 
waredginos Semsyidvels misi gaformebidan erTi kviris vadaSi. 

13.3. am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arcerTi sub-kontraqti ar aTavisuflebs 
mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan. 

14. fors-maJori 

14.1. xelSekrulebis pirobebis an romelime maTganis moqmedebis SeCereba fors-maJoruli 
garemoebebis dadgomis gamo ar iqneba ganxiluli rogorc xelSekrulebis pirobebis 
Seusrulebloba an darRveva da ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas.  

14.2. 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 an stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da embargos dawesebiT, 
sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva. 

14.3. 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 damoukidebelni iqnebian fors-maJoruli 
garemoebebis zegavlenisagan. 

15. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis pirobebis darRvevisaTvis 

15.1. saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis moqmedebis periodSi mimwodeblis 
mxridan xelSekrulebis 4.1. punqtiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevis 
SemTxvevaSi mas daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze 

xelSekrulebis Rirebulebis 0,1% odenobiT. 

15.2. im SemTxvevaSi Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs 
xelSekrulebis jamuri Rireulebis 10 (aT) procents, Semsyidveli itovebs uflebas 
Sewyvitos xelSekruleba da mosTxovos mimwodebels xelSekrulebis Sewyvetis 
momentisaTvis gadasaxdeli pirgasamtexlos anazRaureba. 

15.3. sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi 
valdebulebebis Sesrulebisagan. 

16. xelSekrulebis Sewyveta 

16.1. xelSekrulebis erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis 
SemTxvevaSi meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos gadawyvetileba 
xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb. 

16.2. mxare valdebulia 10.2. punqtiT gaTvaliswinebuli gadawyvetilebis miRebis 
ganzraxvis Sesaxeb aranakleba 5 kalendaruli dRiT adre werilobiT Seatyobinos 
meore mxares.   

16.3. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mxareebs 
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan. 

16.4. xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels 
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan. 

16.5. xelSekruleba aseve SeiZleba Sewydes mxareTa iniciativiT, urTierTSeTanxmebis 
safuZvelze.  

17. davebis gawyvetis wesi 

17.1. xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones ixmaren, raTa 
pirdapiri araoficialuri molaparakebebis meSveobiT SeTanxmebiT moagvaron 
nebismieri uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan 
dakavSirebuli sakiTxebis irgvliv. 

17.2. Tu Semsyidveli da mimwodebeli ver SesZleben sadao sakiTxebis SeTanxmebas, 
nebismier mxres davis gadawyvetis mizniT SeuZlia dadgenili wesiT mimarTos 
saqarTvelos sasamarTlos. 

18. sxva pirobebi  

18.1. winamdebare xelSekruleba ZalaSia mxareTa mier xelmoweris dRidan da moqmedebs    

----------------- w-mde. 

18.2. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze სამ egzemplarad da სამივეს aqvs Tanabari 
iuridiuli Zala. 

 

 



 
19. mxareTa rekvizitebi 
                                  
Semsyidveli organizacia:                   mimwodebeli: 

marneulis municipalitetis TviTmmarTvelobა   

misamarTi: q. marneuli, rusTavelis q. # 73  
s.k. 234232149    
momsaxure banki: s/s ,,liberTi banki"-s 
marneulis filiali; bankis kodi 220101408; a/a 
GE22LB0120166049432000;    

 

  
municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare: 

                       direqtori: 

 

 

_______________________ /i. qerimovi/ 

 

 

           --------------------------------------                              / 

(b.a.) (b.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   საკონკურსო წინადადება 

 

თარიღი:     ––––––––––––––– წ.                                                                                                                                                 
(კოკნკურსის ჩატარების თარიღი) 

 

ვის: 
   

                                                         მარნეულის მუნიციპალიტეტი  თვითმმართველობას  

   (შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება) 

 

ვისგან:                                                         –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                         (კონკურსანტის დასახელება)    

 

 

გავეცანით რა საკონკურსო დოკუმენტაციას, თანახმა ვართ საკონკურსო დოკუმენტაციის 

შესაბამისად განვახორციელოთ    ––––––––––––––––––––––––––––და  
                                                                                                                              (შესყიდვის ობიექტის აღწერა) 

 

გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის შესრულებას  შემდეგ ფასად : –––––––––––––––– ლარი. 

             ჩვენი საკონკურსო წინადადების გამარჯვების შემთხვევაში ვიღებთ ვალდებულებას 

დავიწყოთ ––––––––––––––––– გაწევა ხელშეკრულების  გაფორმებისთანავე  და  

                        (მომსახურება) 

დავასრულოთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების (,,შემდგომ ხელშეკრულება)  

ძალაში შესვლიდან –––––––––––––––– დღის განმავლობაში. 

                                                                                (დღე, თვე,წელი) 

 

 

წინამდებარე საკონკურსო წინადადება ძალაშია   ––––––– დღის განმავლობაში დაწყებული 

შემდეგი თარიღიდან: –––––––––––––. 

 

   ამით ვადასტურებთ, რომ გაცნობილი ვართ ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა, ,,სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების შესხებ’’ დებულებას და სახელმწიფო  

შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის  #3 ბრძანებას და კონკურსის 

მსვლელობის დროს ვიმოქმედებთ დადგენილი ნორმების ფარგლებში. 

 

 

 


