
დანართი # 3 - საკონკურსო წინადადების ფორმა 
 
 
საკონკურსო წინადადება უნდა იყოს პოტენციური შემსრულებელი კომპანიის ბლანკზე შემდეგ ფორმატში:  
[თარიღი: დღე/თვე/წელი] 
 
შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება 
მისამართი, საფოსტო ინდექსი, ტელ. 
 
პატივცემულო ბ-ნო/ქ-ნო, 
 
განვიხილეთ თქვენი საკონკურსო განაცხადი, შემდეგი შემადგენლობით:  
 

სარჩევი 
1 შესავალი  
2 ტერმინები და განმარტებები  
3 შესყიდვის საგანი  
4 პროექტის აღწერილობა  
4.1 დამკვეთი  
4.2 დამკვეთის მიზნები  
4.3 პროექტის ფაზები  
5 ტექნიკური დავალება  
6 წინადადების დეტალები  
6.1 ზოგადი დეტალები  
6.2 წინადადების წარმოდგენა  
6.3 მოთხოვნები, გამოხმაურებები, დაზუსტებები და ცვლილებები  
6.4 კონფერენცია კონკურსის მიმდინარეობისას  
6.5 ვიზიტი სამშენებლო მოედანზე  
6.6 კონკურსში მონაწილეობის ღირებულება  
6.7 წინადადების ღირებულება  
6.8 დოკუმენტებზე საკუთრების უფლება და კონფიდენციალურობა  
6.9 დოკუმენტაციის ენა  
6.10 გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა  
7 წარსადგენი ინფორმაცია  
8 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი  
დანართი 1 (ტექნიკური დავალება) : 
 

1 შესავალი  
2 ტერმინები და განმარტებები  
3 საპროექტო დავალება  
3.1 საპროექტო გუნდის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები  
3.2 მისაღწევი შედეგები  
3.3 კონკურსანტის მიერ ხარისხის კონტროლი და ხარისხის უზრუნველყოფა  
3.4 ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები  
3.5 ცვლილებების მენეჯმენტი და კონტროლი  
3.6 ხარჯების კონტროლი და პროექტის ხარჯების გეგმა  
3.7 ღირებულების ოპტიმიზაცია (VALUE ENGINEERING)  
3.8 ნებართვები და ხელისუფლებასთან შეთანხმება  
3.9 სამუშაოების წარმოების მეთოდები  
3.10 პროექტის ორგანიზაციული სტრუქტურა 
3.11 პროექტის ფარგლებში ინფორმაციის მენეჯმენტი  
3.12 შენობის ფაქტობრივი მდგომარეობა  
3.13 ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვა  
დანართი ა (საპროექტო გუნდის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები)  



დანართი ბ (პროექტის სტრატეგიული კალენდარული გრაფიკი)  
დანართი გ (ინფორმაციის მენეჯმენტი)  
დანართი დ (ფაქტობრივი მდგომარეობის მოკლე აღწერილობა)  
დანართი ე (შენობის რეაბილიტაციის მიმართ ტექნიკური მოთხოვნები)  
დანართი ვ (ხარისხის გეგმა)  
დანართი ზ (ნახაზების შექმნის ინსტრუქცია)  
დანართი თ (დამკვეთის მოთხოვნები ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს 
დაცვისადმი)  

დანართი 2 (RIBA სამუშაო გეგმის მონახაზი 2007)  
დანართი 3 (საკონკურსო წინადადების ფორმა)  
დანართი 4 (ინფორმაცია კონკურსანტის გამოცდილების შესახებ)  
დანართი 5 (პერსონალის რეზიუმე)  
დანართი 6 (კონკურსანტის რეკვიზიტები)  
დანართი 7 (ხელშეკრულების პროექტი)  

  
 
მასში აღწერილი მომსახურების შესყიდვის შესახებ. 
ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საკონკურსო წინადადება 
სრულად შეესაბამება ზემოთაღნიშნულ დოკუმენტაციას. 
ჩვენ გთავაზობთ სამუშაოების შესრულებას ჯამურად:  
თანხა:______________________ ვალუტა:______ 
თანხა სიტყვიერად:_________________________________________________________________ 
საკონკურსო განცხადებაში მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია სათანადო წესით იქნა შევსებული 
და დამოწმებული ჩვენს მიერ, რომელიც თან ერთვის ამ დოკუმენტს და ჩვენი წინადადების განუყოფელ 
ნაწილს შეადგენს. 
ჩვენი წინადადების პირობები ძალაშია 30 დღის განმავლობაში მისი გამოცემის დღიდან და დამკვეთის 
მიერ მასზე თანხმობა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს ამ პერიოდის ამოწურვამდე. 
ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ დამკვეთს აქვს სრული თავისუფლება საკუთარი არჩევნის გაკეთებაში და არ 
არის ვალდებული მიიღოს ყველაზე დაბალი ღირებულების ან რომელიმე სხვა წინადადება. 
 
ხელმოწერა _________________________________________________________________ 
 
ხელმომწერის სახელი და გვარი ________________________________________________ 
 
დამოწმება _______________________________________________________________ 
 
დამმოწმებლის სახელი და გვარი ________________________________________________ 
 
ბ. ა 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



კონკურსანტის ფინანსური წინადადება: 
 
RIBA-ს  

საფეხური 
აღწერილობა საფასური 

B საპროექტო დავალების მე-2 საფეხური  

C კონცეპტუალური გადაწყვეტა  

D “პროექტი” დიზაინის განვითარება  

E მუშა პროექტი  

F ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ  

G სატენდერო დოკუმენტაცია  

H სატენდერო მოქმედებები  

J მობილიზაცია  

K მშენებლობის პროცესი პრაქტიკულ დასრულებამდე  

L დასრულებული მშენებლობის პროცესის შემდგომი პერიოდი  

 სულ  

 
ინფორმაცია კონკურსანტის პერსონალის ანაზღაურების შესახებ (დამატებითი სამუშაოს შემთხვევაში): 
 

N პოზიცია/კატეგორია 
თვიური 
ანაზღაურება 
(ლარი) 

ანაზღაურება 

კვირაში 
(ლარი) 

საათობრივი ანაზღაურება 

(ლარი) 

1 მაგალითი: დირექტორი    

2 მაგალითი: მთავარი 
არქიტექტორი 

   

3 განავრცეთ საჭიროებისამებრ    

 
 
ხელმოწერა _________________________________________________________________ 
 
ხელმომწერის სახელი და გვარი ________________________________________________ 
 
დამოწმება _______________________________________________________________ 
 
დამმოწმებლის სახელი და გვარი ________________________________________________ 
 
ბ. ა  
 
 


