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1. ინსტრუქცია კონკურსში მონაწილეთათვის
1.1 შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა
და წესის დამტკიცების შესახებ“ შესაბამისად.
1.2 კონკურსის შეწყვეტა:
ა) 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;
გ) შესყიდვის პროცედურების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ
არის, კონკურსანტს წარუდგინოს კონკრეტული მტკიცებულება ან დეტალური ინფორმაცია, რომლის
საფუძველზედაც მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შესყიდვის პროცედურების შეჩერებისას ან შეწყვეტისას
შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, აანაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან
დაკავშირებული ხარჯები.
1.3 საუკეთესო საკონკურსო წინადადების მქონე პირთან, რომელიც გამარჯვებულად გამოცხადედება
საკონკურსო კომისიის მიერ გაფორმდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება.
ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია საკონკურსო პირობებში, რომელიც ხელშეკრულების
დადების მომენტისათვის დაზუსტდება საკონკურსო წინადადების შესაბამისად.
1.4 კონკურსანტის დისკვალიფიკაცია ხდება შემდეგ შემთხვევებში:
ა) თუ მის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება, არ არის შედგენილი ამ წესის მოთხოვნათა
დაცვით/ ან არ შეესაბამება შემსყიდველის მიერ საკონკურსო პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს ;
ბ) თუ მის მიერ წარმოდგენილი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ
შეესაბამება საკონკურსო პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს;
გ) თუ ის არ დააზუსტებს შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში საკონკურსო წინადადებასთან
დაკავშირებით მოთხოვნილ დამატებით ინფორმაციას;
ე) თუ ის უარს აცხადებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადებაზე ან არ
წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას;
ვ) თუ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით,
ჩაიდენს არაკეთილსინდისიერ ქმედებას.“
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2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს პორტალ „ყაზბეგის“

შენობის არქიტექტურული პროექტი,

რომელიც უნდა მოიცავდეს არქიტექტურულ, კონსტრუქციულ, საინჟინრო (მათ შორის:

ა) წყალ–

კანალიზაციის პროექტი,

ბ) ელექტროობის პროექტი, გ) სუსტი დენების პროექტი, დ) გათბობა–

გაგრილების პროექტი, ე)

ვენტილაციის პროექტი, ვ) სახანძრო სისტემები–უსაფრთხოება) ნაწილს,

მ.ო.პ.–ს და ხარჯთაღრიცხვას.
პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველა უახლესი და აუცილებელი მოთხოვნები,
როგორც ვიზუალური ისე ფუნქციური თვალსაზრისით, რაც მაქსიმალურ კომფორტს უნდა უქმნიდეს
მომხმარებელს.
პორტალი „ყაზბეგი“ მდებარეობს საქართველო-რუსეთის საზღვარზე, სტეფანწმინდის რაიონში,
რომელიც წარმოადგენს ორი ბლოკისაგან შემდგარ ორ-ორ სართულიან, სიმაღლეებში განსხვავებულ
ნაგებობებს გაბარიტებით ა-ბლოკი - 76,15x15,50 მეტრზე, ბ-ბლოკი - 95,30x11,85 მეტრზე რომელთა
შორის უნდა მოხდეს დაკავშირება ღია გადახურვით სადაც მოეწყობა საკონტროლო ჯიხურები გამტარი
სამანქანო ზოლებით. ტერიტორიის საერთო ფართი მოიცავს დაახლოებით 3,2 ჰექტარს.
არქიტექტურული გადაწყვეტა მომზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის შესრულებით და
ახასიათებდეს თანამედროვე მსოფლიოს არქიტექტურული ელემენტები.
კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს არქიტექტურული კონცეფცია, ვიზუალი და კონცეფციის
განმარტებითი ბარათი. ზემოაღნიშნული უნდა გაერთიანდეს და წარმოდგენილ იქნას ერთიანი
პრეზენტაციის სახით.
არქიტექტურული კონცეფცია და მისი შინაარსი წარმოადგენს ძირითად პირობას საუკეთესო
კონკურსანტის გამოსავლენად.
კონკურსანტმა, კონცეფციის განმარტებით ბარათში უნდა წარმოადგინოს დასაბუთება, სადაც
განხილულ იქნება არქიტექტურული გადაწყვეტის ძირითადი იდეა, პრინციპი, გამოყენებული მასალა,
და ა.შ. დასაბუთება უნდა იყოს მომზადებული კომპეტენციის მაღალი დონით და ეფუძნებოდეს
თანამედროვე მსოფლიო არქიტექტურის გამოცდილებას.

2.2 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები და ვადები
შესყიდვის

ობიექტით

განსაზღვრული

პროექტი

გამარჯვებულმა

კონკურსანტმა

უნდა

წარმოადგინოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 დღის ვადაში.
მიმწოდებელმა დაპროექტების პროცესში შემსყიდველთან ეტაპობრივად უნდა აწარმოოს ყველა
ასპექტის შეთანხმება პროექტის საბოლოო სახით მიღებამდე.
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2. საკონკურსო წინადადების ფასი
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა 23500 (ოცდასამი ათას ხუთასი) ლარი.
საკონკურსო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ
ლარებში.
საკონკურსო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა
გადასახადის გათვალისწინებით.
კონკურსანტმა სატენდერო წინადადების ფასში ასევე უნდა გაითვალისწინოს ყველა იმ
ხარვეზის/ნაკლის ან მოთხოვნილი ცვლილების ღირებულება, რაც შეიძლება შემსყიდველს გაუჩნდეს
პროექტირების ან მშენებლობის პროცესში.
3. ანგარიშსწორების პირობები
ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
ანგარიშსწორება

მოხდება

მიღება–ჩაბარების

აქტის

გაფორმებიდან

30

სამუშაო

დღის

განმავლობაში.
კონკურსში საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
4. საკონკურსო წინადადება
(კონკურსანტის მიერ საკონკურსო წინადადებით წარმოსადგენი დოკუმენტები)
კონკურსში მონაწილე იურიდიული ან ფიზიკურ პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
მოთხოვნებს, რომლის შესაბამისადაც უნდა წარმოადგინოს შემდეგი ინფორმაცია:
1.

ინფორმაცია კონკურსანტის პერსონალის კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ;

2.

ერთიანი პრეზენტაცია რომელიც შედგება კონცეფციისა და მისი განმარტებისაგან.

3.

რეკვიზიტები, საკონკურსო წინადადების ფასი და მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა (მე-2

პუნქტში მოცემული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის გათვალისწინებით).
4.

ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ.
5. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
6.1 იურიდიული პირებისათვის:
ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
ბ) ცნობა „შემოსავლების სამსახურიდან“ ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.
6.2 ფიზიკური პირებისათვის:
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ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
ბ) ცნობა „შემოსავლების სამსახურიდან“ ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ.
შენიშვნა: ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები შეიძლება
გაცემული
იყოს
საკონკურსო
განცხადების
გამოქვეყნებამდე არაუმეტეს 1 თვით ადრე.
6. საკონკურსო წინადადების წარმოდგენის ადგილი და წესი
საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი
ან/და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ
უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში
მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს
შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
კონკურსანტმა საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, საკონკურსო
წინადადება ქართულ ენაზე (ერთ დალუქულ კონვერტში) და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი
ქვითარი უნდა წარმოადგინონ 2012 5 აპრილის 17:00 საათიდან 2012 წლის 10 აპრილის 14:00 საათამდე,
შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, გორგასლის ქ. 16, ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახური. შესყიდვების
სამმართველო, ოთახი 11-7.
საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე.
საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:
•
•
•
•
•

გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის
მინიჭებული უნიკალური ნომერი.
საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის გარეშე პირი არ დაიშვება კონკურსში
მონაწილეობის მისაღებად.“

კონკურსანტს

უფლება

აქვს

წარმოადგინოს

მხოლოდ

ერთი

საკონკურსო

წინადადება.

ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება.
7. დამატებითი ინფორმაცია:
საკონკურსო პირობებთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია
შემსყიდველ ორგანიზაციაში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. #16,
მე–11 სართული. საკონტაქტო პირი: ეკა ძნელაძე, ტელ: +99532 261205
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8. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos კონკურსში
gamarjvebul კონკურსანტთან xelSekrulebis gaformebis procesSi.
წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია “-----” ------------ 2012-- წ.
ერთის მხრივ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(შემდგომში “შემსყიდველი”)
(შემსყიდველის დასახელება და რეკვიზიტები)
და მეორეს მხრივ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(შემდგომში “მიმწოდებელი”)
(მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები)
შორის.
იმის გათვალისწინებით, რომ
შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(მომსახურების მოკლე აღწერა)
შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადება
და - მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადების თანახმად მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება გაუწიოს
შემსყიდველს ზემოაღნიშნული მომსახურება შემდეგ თანხაზე:
----------------------------------------------------------------------------------(მიუთითეთ ხელშეკრულების თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)
(შემდგომში “ხელშეკრულების ღირებულება”)

1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ Semsyidvel
organizaciasa da konkursSi gamarjvebul konkursants Soris dadebuli xelSekruleba,
romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT da damatebebiT da
aseve mTeli dokumentaciiT, romlebzec xelSekrulebaSi aris miniSnebebi.
1.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli da
zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.3 `Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias (dawesebulebas),
romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.4 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba konkursSi da uzrunvelyofs
momsaxurebis gawevas saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
2. Sesyidvis obieqti
2.1 xelSekrulebis Sesyidvis obieqti ganisazRvreba საკონკურსო dokumentaciis, kerZod
teqnikuri dokumentaciis 2.8 punqtSi mocemuli teqnikuri davalebis Sesabamisad, romelic
SemdgomSi Tan daerTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils.
3. standartebi
3.1 xelSekrulebis farglebSi gaweuli momsaxureba unda Seesabamebodes teqnikur davalebaSi
miTiTebul standartebs.
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4. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
4.1 Semsyidvels an mis warmomadgenlebs ufleba aqvT xelSekrulebis Sesrulebis nebismier
etapze ganaxorcielos kontroli mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis Sesrulebaze da
ganaxorcielos momsaxurebis xarisxis perioduli inspeqtireba.
4.2 mimwodebeli valdebulia sakuTari resursebiT uzrunvelyos Semsyidveli kontrolis
(inspeqtirebis) CatarebisaTvis aucilebeli personaliT, teqnikuri saSualebebiT da sxva
samuSao pirobebiT. im SemTxvevaSi, Tu Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis) mizniT
gamoiyenebs sakuTar an mowveul personals, mis Sromis anazRaurebas uzrunvelyofs TviT
Semsyidveli.
4.3 mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis (inspeqtirebis)
Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra.
4.4 am muxlis arc erTi punqti ar aTavisuflebs mimwodebels mocemuli xelSekrulebis sxva
valdebulebebisagan.
4.5 mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis kontrols
Semsyidvelis mxridan ganaxorcieleben Semosavlebis samsaxuris TanamSromlebi.
5.
momsaxurebis gawevis pirobebi
5.1 momsaxurebis gaweva ganxorcieldeba xelSekrulebis gaformebidan ------------------ vadaSi.
6. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
6.1 Sesyidvis obieqtis miReba-Cabareba ganxorcieldeba Semsyidvelisa da mimwodeblis
uflebamosili warmomadgenlebis mier miReba-Cabarebis aqtis gaformebiT (Semsyidvelis mxridan
miReba-Cabarebis aqtis gaformebaze uflebamosil pirs warmoadgens Semosavlebis samsaxuris
administraciuli departamentis ufrosis moadgile).
6.2 miReba-Cabarebis aqtis gaformebis safuZvels warmoadgens inspeqtirebis (xelSekrulebis
Sesrulebis kontrolze pasuxismgebeli) jgufis daskvna da mimwodeblis mier warmodgenili
angariSebi (gaweuli momsaxurebis Sesaxeb).
6.3 miReba-Cabarebis aqtis gaformebasTan erTad, mimwodebeli valdebulia warmoudginos
Semsyidvels
saqarTvelos
kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli
Sesabamisi
sagadasaxado
dokumentacia.
7. angariSsworeba
7.1 angariSsworeba moxdeba larebSi.
7.2 gadaxdis forma – unaRdo.
7.3 angariSsworebis grafiki (mxareTa SeTanxmebiT) (mxareTa Soris miReba-Cabarebis aqtis
gaformebidan araugvianes -----(----------) kalendaruli dRis vadaSi).
8. fasebi
8.1 mimwodeblis mier dafiqsirebuli gasawevi momsaxurebis fasi warmoadgens xelSekrulebis
RirebulebiT parametrebs.
8.2 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla xelSekrulebis moqmedebis mTeli
periodis ganmavlobaSi dauSvebelia.
8.3 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dasaSvebia mxareTa SeTanxmebiT.
8.4 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dauSvebelia, Tu am cvlilebebis
Sedegad izrdeba jamuri Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli
organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT dadgenili
SemTxvevebisa.
8.5 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis dadgomis
SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri Rirebulebis
10%-ze meti odenobis gazrda.
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9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
9.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive mxris mier
xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
9.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis pirobebis
Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos
meore mxares Sesabamisi informacia.
9.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an SemsyidvelisaTvis
pirobebis gauareseba, dauSvebelia garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT
gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis da am
debulebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.
9.4 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis
saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
10. uflebis 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. garantia
11.1 mimwodebeli valdebulia Setyobinebis miRebisTanave ganaxorcielos uxarisxod
Sesrulebuli momsaxurebis an misi nawilis gamosworeba Semsyidvelis mxridan raime damatebiTi
danaxarjebis gawevis gareSe.
11.2 mimwodeblis mier am valdebulebis Seusruleblobis SemTxvevaSi Semsyidvels ufleba aqvs
TviTon miiRos zomebi warmoqmnili defeqtebis gamosworebisaTvis da mosTxovos mimwodebels
Sesabamisi xarjebis anazRaureba an gamoqviTos es Tanxa xelSekrulebis mixedviT
mimwodeblisaTvis gadasaxdeli Tanxidan.
12. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
(sajarimo sanqciebi, forma, odenoba da gadaxdis vadebi)
12.1 fors-maJoruli pirobebis garda, mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis
Seusruleblobisa an/da dagvianebiT Sesrulebis SemTxvevaSi gamoiyeneba sajarimo sanqciebi.
12.2 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an Sesrulebis vadis
gadacilebisaTvis mimwodebels daekisreba pirgasamtexlos gadaxda, _ yovel vadagadacilebul
dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1%-is odenobiT, xolo, Tuki adgili aqvs valdebulebis
nawilis Seusruleblobas, pirgasamtexlo Seadgens valdebulebis Seusrulebeli nawilis 0.1
%-s.
12.3 sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
12.4 im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa
gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 3%-s, Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad
Sewyvitos xelSekruleba.
13. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo
13.1 mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi Sesmyidvels
SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis
Sewyvetis Sesaxeb.
13.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mxareebs
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
13.3 xelSekrulebis Sewyveta pirobebis darRvevis gamo ar aTavisuflebs mimwodebels
xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.
13.4 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb agreTve:
a)Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi ver
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
8

b)mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
g)Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis damadasurebeli
dokumentebi yalbi aRmoCndeba;
d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
13.5 am muxlis me-5 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros
mimwodebels faqtiurad gaweuli momsaxurebis Rirebuleba.
13.6 Semsyidveli uflebamosilia mTlianad an nawilobriv calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba,
Tuki mimwodeblis mxridan Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebis darRvevis periodi aRemateba
13 kalendarul dRes.
14. fors-maJori
14.1 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.
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, stiqiuri
movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da saqonlis miwodebaze 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 damoukidebeli iqnebian
fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan.
15. sadao sakiTxebis gadawyveta
15.1 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.
15.2 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 pirobebSi sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli.
16. gamoyenebuli samarTali
16.1 xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da interpretirebuli
iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT.
16. xelSekrulebis ena
16.1 xelSekruleba Sedgenili unda iqnes qarTul enaze, or egzemplarad, TiToeul maTgans
gaaCnia Tanabari iuridiuli Zala. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis meore mxare aris ucxo
qveynis warmomadgeneli, maSin meore egzempliari iTargmneba mimwodeblisaTvis misaReb enaze.
interpretaciisas
qarTul
enaze
dawerili
xelSekruleba
warmoadgens
gadamwyvets.
xelSekrulebasTan dakavSirebuli mTeli werilobiTi molaparakebebi da sxva dokumentacia,
romelic gaicvleba mxareTa Soris, unda Seesabamebodes aRniSnul pirobebs.
17. Setyobineba
17.1 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.
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17.2 Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
18. gadasaxadebi da dabegvra
18.1 ucxoeli mimwodebeli pasuxs agebs momsaxurebis gawevasTan dakavSirebuli yvela im
gadasaxadis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, romlebic gadasaxdelia
saqarTvelos farglebSi da mis gareT.
18.2 adgilobrivi mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
gadasaxadebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, Tu xelSekrulebis pirobebiT
sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli.
19. xelSekrulebis moqmedebis vada
19.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia zemoT miTiTebuli TariRidan 2012 wlis ----------- მდე
mxareTa mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis srul da jerovan
Sesrulebamde.
20. sxva pirobebi
20.1 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da movaleobebi,
meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
20.2 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da riskiT.
20.3 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, ორ egzemplarad, romelTagan TiToeuls aqvs
Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri mimwodebelTan da ერთი
piri SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda
iyos qarTul enaze.
20.4 gamarjvebuli კონკურსანტის mier warmodgenili sakonkurso winadadeba da danarTebi Tan
erTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils.
20.5 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas Semdeg,
rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.
Semsyidveli:

mimwodebeli:

---------------------

-------------------------
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