საკონკურსო განცხადება
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონისა და ,,კონკურსის მეშვეობით
საპროექტო მომსახურეობის სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების
შესახებ
2011 წლის 10 თებერვლის #3 ბრძანების საფუძველზედ
1. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი (მისამართი- ქალაქ ზესტაფონი წერეთლის ქ #11)
აცხადებს კონკურსს საპროექტო მომსახურეობის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურში
მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.
შესყიდვის ობიექტია შემდეგი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება:
1.ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩაზე ხელონვური საციგურაო მოედნის მონტაჟი
2.ქ. ზესტაფონში ქეთევან წამებულის ქუჩის რეაბილიტაცია
3.ქ. ზესტაფონში მერჩულეს ქუჩის რეაბილიტაცია
4.ბატონიშვილის,აღმაშენებლის,ასლანიკაშვილის,ბიბილაშვილის,ჭანტურიას,სტაროსელსკი
ს,კეთილაძის,დიდგორის,გორგასლის,ჩხეიძის,აბესაძის,ლაღიძის,რობაქიძის,მელქაძის,კეკელ
იძის,ფიროსმანის,რუსთაველის,ბარათაშვილის ქუჩებზე გზის საფარის
ორმულიდამუჩავება
5.აღმაშენებლის ქ. #17 და 19 საცხოვრებელ კორპუსებთან ასფალტის ფენილის დაგება
6.ქ. ზესტაფონში პუშკინის ქუჩის გარე განათება
7. რ. ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.
8. ზესტაფონის უ.ჩხეიძის სახ.დრამატული თეატრის სველი წერტილების რეაბილიტაცია.
9. ზესტაფონის უ.ჩხეიძის სახ.დრამატული თეატრის სადრენაჟე სისტემის რეაბილიტაცია
10. ქ. ზესტაფონში 9 აპრილის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია
11. ქ. ზესტაფონში ჩიკაშუას ქუჩის გზის რეაბილიტაცია
12. ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის ქუჩის კედლის რეაბილიტაცია (ქიმიური მაღაზიის წინ
მდებარე სკვერიდან საციგურაო მოედნამდე და რკინიგზის სადგურიდან რესტორან
,,ცაცხვებამდე’’)
საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადების
მომსახურეობის
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება - 14760 ლარი,
2. კონკურსში მონაწილეობის საფასური:
2.1 საკონკურსო წინადადებების წარდგენისათვის პირი იხდის საფასურს ,,სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის 19 პრიმა
მუხლის პირველი პუნქტით
დადგენილი ოდენობით (50 ლარი) საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც
მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.
2,2 საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:
ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი.
ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდიფიკაციო ნომერი
გ) კონკურსანტის დასახელება და საინდიფიკაციო ნომერი
დ) საკონკურსო განაცხადის სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების შედეგად
განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი
2.3. დარღვევით გაცემული დოკუმენტის შემთხვევაში პირის საკონკურსო წინადადება
ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
3. კონკურსი ჩატარდება -2012 წლის 12 აპრილს 14 საათზე
4. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მათ შორის საკონკურსო
წინადადების წარმოდგენისთვის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის გარეშე
წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება გატარდება რეგისტრაციაში და გაუხსნელად
დაუბრუნდება კონკურსანტს.

5. საკონკურსო წინადადება კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს ქართულ ენაზე დალუქული
პაკეტით, კონკურსში მონაწილეობაზე განცხადებასთან ერთად 2012 წლის
12 აპრილს 14 საათზე შემდეგ მისამართზე- ქ. ზესტაფონი წერეთლის ქ. # 11 ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა.
6. საკონკურსო წინადადება მოქმედებს საკონკურსო წინადადების წარდგენის დღიდან
გამარჯვებული კონკურსანტის ხელშეკრულების დადებამდე
7. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური და
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად
8. საკონკურსო წინადადება უნდა იყოს ხელმოწერილი კონკურსანტის მიერ. ხელმოუწერელი
საკონკურსო წინადადება არ განიხილება.
9. შერჩევისას უპირატესობა ენიჭება დაბალი ფასის მქონე საკონკურსო წინადადებას. თუ
კონკურსანტების მიერ შემოთავაზებული ფასი იქნება ერთიდაიგივე ღირებულების,
უპირატესობა მიენიჭება იმ კონკურსანტს, რომელსაც ექნება მეტი ღირებულების
ანალოგიური ხასიათის შესრულება ბოლო სამი წლის განმავლობაში.
10. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში, საკონკურსო
განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურეობის სრულად
გაწევის შემდეგ, ს ს ი პ ლვან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ
ბიუროს დასკვნის წარმოდგენიდან, (რომელიც განხორციელდება შემსყიდველის ხარჯებით.)
მიღება -ჩაბარების აქტის შედგენიდან არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.
11. სხვა დამატებითი პირობები დაზუსტებული იქნება ხელშეკრულების დადების დროს
12. დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ საკონკურსო
კომისიის წევრის ტელეფონზე 595 90 40 41
ტექნიკური და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
1. კონკურსანტის საკონკურსო წინადადება ტექნიკური მოთხოვნების სახით უნდა
შეიცავდეს დანართი #1 -ის სრულყოფილად შევსებულ ფორმას
დანართი 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

კონკურსანტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი
კონკურსანტის იურიდიული მისამართი
კონკურსანტის ფაქტიური მისამართი
საინდიფიკაციო კოდი
ტელეფონის ნომერი
ელექტრონული მისამართი
მომსახურე ბანკი
ბანკის კოდი
ანგარიშის ნომერი
შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადების ფასი
. საკონკურსო წინადადება მოქმედებს საკონკურსო
წინადადების წარდგენის დღიდან გამარჯვებული
კონკურსანტის ხელშეკრულების დადებამდე

ორგანიზაციის დასახელება

ხელისმოწერა ბ. ა.

#

1

ფასების ცხრილი
შესყიდვის ობიექტი

ხარჯთააღრიცხ
ვის სავარაუდო
ღირებულება
ლარი

.ზესტაფონში აღმაშენებლის
ქუჩაზე ხელონვური საციგურაო
მოედნის მონტაჟი
.ქ. ზესტაფონში ქეთევან
წამებულის ქუჩის რეაბილიტაცია

2000

.ქ. ზესტაფონში მერჩულეს ქუჩის
რეაბილიტაცია
.ბატონიშვილის,აღმაშენებლის,ას
ლანიკაშვილის,ბიბილაშვილის,ჭა
ნტურიას,სტაროსელსკის,კეთილა
ძის,დიდგორის,გორგასლის,ჩხეიძ
ის,აბესაძის,ლაღიძის,რობაქიძის,მ
ელქაძის,კეკელიძის,ფიროსმანის,
რუსთაველის,ბარათაშვილის
ქუჩებზე გზის საფარის ორმულიდამუჩავება
.აღმაშენებლის ქ. #17 და 19
საცხოვრებელ კორპუსებთან
ასფალტის ფენილის დაგება
.ქ. ზესტაფონში პუშკინის ქუჩის
გარე განათება

116000

7

. რ. ლაღიძის სახ.სამუსიკო
სკოლის შენობის რეაბილიტაცია.

40000

8

. ზესტაფონის უ.ჩხეიძის
სახ.დრამატული თეატრის სველი
წერტილების რეაბილიტაცია.
. ზესტაფონის უ.ჩხეიძის
სახ.დრამატული თეატრის
სადრენაჟე სისტემის
რეაბილიტაცია
. ქ. ზესტაფონში 9 აპრილის ქუჩის
გზის რეაბილიტაცია
. ქ. ზესტაფონში ჩიკაშუას ქუჩის
გზის რეაბილიტაცია
. ქ. ზესტაფონში აღმაშენებლის
ქუჩის კედლისრეაბილიტაცია
(ქიმიური მაღაზიის წინ მდებარე

50000

2

3
4

5

6

9

10
11
12

188000

100000

25000

28000

100000

135000
50000
150000

გასაწევი
მომსახურეობ
ის
ღირებულება
ლარი

მომსახურეო
ბის გაწევის
ვადა

სკვერიდან საციგურაო
მოედნამდე და რკინიგზის
სადგურიდან რესტორან
,,ცაცხვებამდე’’)
ს უ ლ ჯ ა მ ი
984000
სავარაუდო ღირებულება 14760 ლარი
ხელისმოწერა ბ.ა

ორგანიზაციის დასახელება
. ინფორმაცია მსგავსი ხასიათის მომსახურეობის შესახებ
#

დამკვეთი ორგანიზაციის
დასახელება

სახელშეკრულებო
ღირებულება

სასურველია კონკურსანტს ბოლო სამი წლის განმავლობაში შესრულებული
არანაკლები 100000 ლარის მომსახურეობა.

ჰქონდეს

საკვალიფიკაციო მონაცემები:
იურიდიული პირისათვის
1, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
2. ცნობა შესაბამისი სამსახურიდან ,რომ არ მიმდინარეობს გადახდის უუნარობის საქმის
წარმოება
ფიზიკური პირებისათვის
1 , პირადობის მოწმობის ასლი
როგორც იურდიული ისე ფიზიკური პირებისათვის
1. ცნობა ბიუჯეტისადმი დავალიანების არარსებობის შესახებ
-ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონულ სისტემაში
საკონკურსო განცხადების განთავსების შემდეგ და წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ
ორგანიზაციაში დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები.
საპროექტო - სახაარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია თითოეული ობიექტისათვის უნდა
მოიცავდეს:
1. განმარტებით ბარათს
2. შესაბამის სახაარჯთააღრიცხვო ღირებულებას
3. შესაბამისს ნახაზებს და სპეციფიკაციებს
საპროექტო - სახაარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაცია გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა
წარმოადგინოს 3 ეგზემპლარად,ნახაზებისა და ესკიზების თანდართვით, როგორც
ბეჭდვითი ასევე ელექტრონული ვერსია.
შენიშვნა:
-საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული უნდა იყოს საქართველოში
მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით.

-იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების
შესრულების აუცილებლობა,ამ დამატებით საპროექტო -სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენას მიმწოდებელი განახორციელებს ანაზღაურების გარეშე ან და , თუ ნაკლები
იქნება სავარაუდო ღირებულებასთან მიმართებაში, ანაზღაურდება კონკურსანტის მიერ
წარმოდგენილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ღირებულების
პროპორციულად.
-გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტების მომზადება 2012 წლის 14 მაისი
- საპროექტო სამუშაოების დაგეგმარება შეთანხმებული უნდა იქნეს ზესტაფონის
მუნიციპალიტეტის შესაბამის სამსახურთან.
-წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვების ღირებულება შეზღუდული არ იქნება ფასების
ცხრილში მითითებულ ხარჯთაღრიცხვების სავარაუდო ღირებულებასთან.

Px e l S e k r u l e b a #
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
საკონკურსო მომსახურეობის Sesyidva
q. zestafoni
................, 2012 weli
erTis mxriv, zestafonis municipaliteti (misamarTi: q. zestafoni wereTlis q #11
(SemdgomSi _ Semsyidveli) da meores mxriv
--------------------------------------------------- saxiT
vxelmZRvanelobT ra saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT, vdebT winamdebare xelSekrulebas
Semdegze :
1. xelSekrulebis sagani
xelSekrulebis sagania zestafonis municipalitetis adgilobrivi biujetis
saxsrebiT momsaxureobis Sesyidva winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad

2. Sesyidvis obieqti
2.1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3. xelSekrulebis saerTo Rirebuleba
3.1. Sesyidvis obieqtis fasi ganisazRvreba larebSi.
3.2. Sesyidvis obieqtis saerTo Rirebuleba ------------------------- ( ----------------------------------) lari.
4. mxareTa valdebulebebi
mimwodebeli valdebulia:
a) ganixilos Semsyidvelis pretenziebi da miawodos motivirebuli pasuxi
yvela sakiTxze;
b)
ganaxorcielos
am
xelSekrulebiT
masze
dakisrebuli
sxva
valdebulebebi.
4.1

4.2

Semsyidveli valdebulia:
a) uzrunvelyos xelSekrulebis Sesrulebis kontroli;
b)
ganaxorcielos
am
xelSekrulebiT
masze
dakisrebuli
valdebulebebi.

sxva

5. Sesyidvis obieqtis xarisxi da garantia
5.1. mimwodebeli iZleva garantias, rom Sesyidvis obieqtis xarisxi upasuxebs
xelSekrulebis pirobebs da daakmayofilebs Semsyidvelis mier gansazRvrul moTxovnebs.

6. Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebi

6.1. Sesyidvis obieqtis miwodebis vada ganisazRvreba ხელის მოწერის დღიდან 2012 wlis
---------------------------7.xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
Semsyidvelis
mier
xelSekrulebis
Sesrulebis
kontroli
ganxorcieldeba periodulad, rogorc saqonlis miwodebis dros, ise am
xelSekrulebis
moqmedebis
periodSi,
Semsyidvelis
moTxovnaTa
Sesabamisad.
7.2 inspeqtirebas ganaxorcieleben zestafonis municipalitetis sakrebulos
Tavmjdomaris 2012 wlis 8 თებერვლის # 19 brZanebiT Seqmnili komisia

7.1

8. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
8.1. Sesyidvis obieqtis miReba formdeba momsaxureobis Sesrulebis- aqtiT, romelic
dadasturdeba
Semsyidvelisa
da
mimwodeblis
mier
saamisod
uflebamosili
warmomadgenlebis xelmowerebiT.

9 angariSsworebis forma, grafiki (vadebi) da adgili
9.1. mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba larebSi.
9.2. Sesyidvis obieqtis Rirebulebis anazRaureba moxdeba unaRdo angariSworebiT.
9.3. angariSsworeba Semsyidvelis mier moxdeba Sesrulebuli momsaxureobis mixedviT
mimwodeblis mier saTanado dokumentaciis warmodgenis Semdeg .
9,4 . ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში, საკონკურსო
განცხადებისა და საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურეობის
სრულად გაწევის შემდეგ, ს ს ი პ ლვან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის წარმოდგენიდან, (რომელიც განხორციელდება
შემსყიდველის ხარჯებით.)
მიღება -ჩაბარების აქტის შედგენიდან არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.
10 xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba

a.
Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime
xelSemSlel garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis pirobebis
Sesruleba, am 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.
b.
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.
11. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
11.1 xelSekrulebiT gansazRvuli pirobebis darRvevis SemTxvevaSi an vadis
gadacilebis SemTxvevaSi mimwodebels ekisreba pirgasamtexlo yovel
vadagadacilebul dReze saerTo Rirebulebis 0, 1%.
11.2. im SemTxvevaSi, Tu mimwodebelze dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri
Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 3 (სამი) procents, Semsyidveli
itovebs uflebas Sewyvitos xelSekruleba
11,3, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის მიმწოდებელის დაჯარიმების
შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად გაწეული მომსახურეობის

ასანაზღაურებელი თანხიდან საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს
არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.
11.3. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi
valdebulebebis Sesrulebisagan

12 xelSekrulebis moqmedebis vada
12.1 xelSekrulebis moqmedebis vada ganisazRvreba xelSekrulebis xelis moweris dRidan
2012 wlis ------------------ 2012 wlis --------------------------.

13 xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
13.1. winamdebare xelSekrulebis pirobebis, maT Soris, fasis Secvla dauSvebelia, Tu am
cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis saerTo Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis
pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

14 fors-maJori
14.1. mxareebi ar arian pasuxismgebelni TavianTi valdebulebebis srul an nawilobriv
Seusruleblobaze, Tu es Seusrulebloba gamowveulia iseTi garemoebebiT, rogoricaa
wyaldidoba, xanZari, miwisZvra da sxva stiqiuri movlenebi, agreTve omebi da saomari moqmedebebi,
Tu isini uSualo zemoqmedebas axdenen xelSekrulebis Sesrulebaze. xelSekrulebis Sesrulebis
vada gadaiwevs Sesabamisi droiT, garemoebaTa dasrulebis Semdeg.
14.2 Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis
pirobebi gagrZelda sam Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton xelSekrulebis
moqmedeba, kompensaciis uflebis moTxovnis gareSe.
14.3 mxare, romelsac Seeqmna fors-maJoruli garemoeba dauyovnebliv acnobebs amis Sesaxeb
meore mxares.

15 davebi da maTi gadawyvetis wesi
15.1. xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an azrTa
sxvadasxvaoba SesaZlebelia gadawyvetil iqnas orive mxaris erToblivi molaparakebis
safuZvelze.
15.2. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi mimarTaven sasamarTlos saqarTvelos
kanonmdeblobis Sesabamisad.

16 sxva pirobebi
16.1
mxareebi aunazRaureben erTmaneTs miyenebul zarals saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad.
16.2. arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
16.4. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, , romelsac aqvs Tanabari iuridiuli Zala
da inaxeba xelmomwer mxareebTan. xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri
mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze
16.5. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas
Semdeg, rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.

17 xareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi
Semsyidveli:
momwodebeli

