საკონკურსო განცხადება

1. თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი (მისამართი დაბა ხარაგაული,
9 აპრილის ქ. N15) აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა
დაინტერესებულ პირს.
2. კონკურსის მიზანია დაბა ხარაგაულში კინოთეატრის შენობის რეკონსტრუქციის საუკეთესო
არქიტექტურული პროექტისა და ესკიზის გამოვლენა და შემდგომში გამარჯვებული
კონკურსანტის მიერ საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა.

3. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 10000 (ათი ათასი) ლარს.
4. საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 (ორმოცდაათი)
ლარის ოდენობით. საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია
სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (http://procurement.gov.ge).
5. 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 განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.
6.

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.

7.

წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს
კონკურსანტთან ხელშეკრულების დადებამდე.

8.

საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისად
უფლებამოსილი პირის მიერ. შენიშვნა: დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ
ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი. აღნიშნულ შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ თარგმანს.

კონკურსში

გამარჯვებულ

9. საკონკურსო წინადადების მიღება იწყება 2012 წლის 2 ივლისს.
10. საკონკურსო წინადადების მიღება მთავრდება 2012 წლის 10 ივლისს 18:00 საათზე.
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11. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინონ 2012 წლის 10
ივლისს 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: დაბა ხარაგაული 9 აპრილის ქ. N 15.
12. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება
კონკურსანტს.
13. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში
საკონკურსო
განცხადებისა
და
საკონკურსო
დოკუმენტაციით
გათვალისწინებული
მომსახურების სრულად გაწევის შემდეგ, მიღება–ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის
საფუძველზე.
14. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადებაში უნდა მიუთითოს:
 საკონკურსო წინადადების ფასი (დღგ–ს ჩათვლით), წინადადების ფასი წარმოდგენილი
უნდა იყოს ლარში;
შენიშვნა: იმ შემთხვევაშითუ კონკურსანტი არ არის დღგს–გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის
გათვალისწინების შესბამისად, მისი საკონკურსო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ–ს გარეშე.

 გასაწევი მომსახურების სრული ტექნიკური აღწერა, არქიტექტურული პროექტი, ესკიზი,
განმარტებითი ბარათი.
 ინფორმაცია ანგარიშსწორების პირობების შესახებ;
 რეკვიზიტები;
15. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება.
ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება.
16. საკონკურსო წინადადება რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას
(10000 ლარი) არ განიხილება.
17. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა:





არქიტექტურული პროექტი და ესკიზი: კოეფიციენტი – 0.7
საკონკურსო წინადადების ფასი: კოეფიციენტი – 0.3
შეფასება განხორციელდება 10 ქულიანი სისტემით;
კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ
მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში
გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა.

18. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების დადებიდან 10
სამუშაო დღეში საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენა.
19. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები ესკიზში.
20. წარმოდგენილ საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს
ელექტრონული ვერსია. ამასთან, კონკურსანტებმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს
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საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია PDF ფორმატში, რომლის ერთი ფაილის
მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 2 მგბ–ს.
21. 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 ინტრესებიდან გამომდინარე.
შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, კონკურსანტს აუნაზღაროს
შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.
22. საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება
კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან:
ლაშა კვირიკაშვილი ტელ.: 577 95 75 33, ხარაგაული, 9 აპრილის ქ. N 15.

ტექნიკური დავალება
შესყიდვის
ობიექტს
წარმოადგენს
დაბა
ხარაგაულში
კინოთეატრის
შენობის
რეკონსტრუქციის საუკეთესო არქიტექტურული პროექტისა და ესკიზის გამოვლენა და
შემდგომში
გამარჯვებული
კონკურსანტის
მიერ
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა.
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:
1.
2.
3.
4.

ტოპო გეგმა;
არქიტექტურული პროექტი;
დეფექტური აქტი;
ხარჯთაღრიცხვა;

საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით
გათვალისწინებული
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
მომზადებასთან
დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა
გადასახადები. საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული უნდა იყოს
საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით.
იმ შემთხვევაში,
თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების
შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენა განხორციელდება ანაზღაურების გარეშე.
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში მითითებული სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება არ
უნდა აღემატებოდეს 400 000 (ოთხასი ათასი) ლარს.
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პროექტი

saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekruleba #

xaragauli

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

2012 w.

erTis mxriv xaragaulis municipalitetis sakrebulo, (SemdgomSi `Semsyidveli~)
warmodgenili misi
Tavmjdomaris akaki maWavarianis saxiT da meores mxriv, S.p.s.
, (SemdgomSi `mimwodebeli~) warmodgenili
misi direqtoris
saxiT, saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb kanonmdeblobisa da mimwodeblis satendero
winadadebis safuZvelze, # SPA1000000 gamartivebuli eleqtronuli tenderis Catarebis Sedegad, deben
winamdebare saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebas Semdegze:

1. xelSekrulebaSi gamoyenebul terminTa ganmarteba
1.1. `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ (SemdgomSi - `xelSekruleba~) _ Semsyidvelsa da
mimwodebels Soris dadebuli winamdebare xelSekruleba, romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze
TandarTuli yvela dokumentiT. xelSekruleba Sedgenilia sami Tanabari iuridiuli Zalis mqone egzemplarad
qarTul enaze, aqedan erTi egzemplari gadaecema mimwodebels, ori _ Semsyidvels.
1.2. `xelSekrulebis Rirebuleba~ _ xelSekrulebis jamuri Rirebuleba, romelic unda gadaixados Semsyidvelma
mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli da zedmiwevniT Sesrulebis sanacvlod.
1.3. `dRe~, `kvira~, `Tve~ _ kalendaruli dRe, kvira, Tve.
1.4. `Semsyidveli~ _ organizacia, romelic axorcielebs Sesyidvas.
1.5. `mimwodebeli~ _ piri, romelic axorcielebs saqonlis, momsaxurebis an samuSaos miwodebas xelSekrulebis
farglebSi.
1.6. `მომსახურება,~ _ xelSekrulebis me-2 muxliT gaTvaliswinebuli xelSekrulebis sagani.

2. xelSekrulebis sagani
2.1. საპროექტო მომსახურების შესყიდვა.
2.2 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli მომსახურების aRwera mocemulia teqnikur dokumentaciaSi.

3. xelSekrulebis Rirebuleba
3.1.

xelSekrulebis saerTo Rirebuleba Seadgens

(

) lars.

4. angariSsworebis forma da vadebi
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4.1. mimwodebelTan angariSsworeba Semsyidvelis mier ganxorcieldeba unaRdo angariSsworebis formiT erovnul
valutaSi .
4.2. mimwodebelTan angariSsworeba Semsyidvelis mier iwarmoebs xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli saqonlis
miwodebis miReba-Cabarebis aqtisa da Sesabamisi sagadasaxado angariS-faqturis safuZvelze.
4.3. mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba miReba-Cabarebis aqtisa da sagadasaxado angariSfaqturaze
mxareTa mier xelmoweris Semdeg 30 kalendaruli dRis ganmavlobaSi.

5. miReba-Cabarebis wesi
5.1. Sesyidvis obieqtis miReba formdeba miReba-Cabarebis aqtiT, romelic dadasturdeba Semsyidvelisa da
mimwodeblis mier saamisod uflebamosili warmomadgenlebis xelmowerebiT.

6. saqonlis miwodebis adgili da vada
6.1. მომსახურების გაწევა moxdeba teqnikur dokumentaciaSi miTiTebul misamarTze.
6.2. მოსახურების გაწევა unda მოხდეს 2012 წლის--------

7. mxareTa ufleba-movaleobani
7.1. Semsyidveli uflebamosilia:
a) ganaxorcielos mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis Sesrulebisa da xarisxis inspeqtireba.
b) saqonlis miwodebis dasrulebamde gamoiTxovos mimwodeblisagan misTvis saWiro dokumenti.
7.2. Semsyidveli valdebulia:
a) moaxdinos angariSsworeba mimwodebelTan xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad.
b) uzrunvelyos Sesyidvis obieqtis miReba.
7.3. mimwodebels ufleba aqvs mosTxovos Semsyidvels Sesyidvis
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebisa da pirobebis dacviT.

obieqtis

Rirebulebis

anazRaureba

7.4. mimwodebeli valdebulia:
a) daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.
b) miawodos saqoneli saTanado xarisxiTa
xelSekrulebis 6.2. da 6.3. punqtebSi.

da

sruli

moculobiT,

im

vadaSi,

romelic

miTiTebulia

g) uzrunvelyos saqonlis miwodeba teqnikuri dokumentaciis Sesabamisad teqnikuri parametrebis dadgenili
principebis dacviT.

9. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis inspeqtireba
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9.1. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis inspeqtirebas ganaxorcielebs Semsyidvelis mier Seqmnili
inspeqtirebis jgufi.
9.2. inspeqtireba gulisxmobs Semsruleblis mier xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis, agreTve miwodebuli saqonlis
xarisxis kontrols.
9.3 yvela gamovlenili xarvezis an naklis aRmofxvrasTan dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba Semsrulebels
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

10. standartebi
10.1. xelSekrulebis farglebSi saqoneli unda Seesabamebodes teqnikur parametrebSi miTiTebul standartebs.

11. pirgasamtexlo xeSekrulebis pirobebis SeusruleblobisaTvis
11.1. xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Sesrulebis vadis gadacilebis SemTxvevaSi, mxares daekisreba
pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1 %-is odenobiT.
11.2. im SemTxvevaSi, Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 10
(aTi) procents, Sesmsyidveli itovebs uflebas Sewyvitos xelSekruleba da mosTxovos mimwodebels
xelSekrulebis Sewyvetis momentisaTvis gadasaxdeli pirgasamtexlos anazRaureba.
11.3. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mxares ZiriTadi valdebulebebis Sesrulebisagan.

12. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana da xelSekrulebis Sewyveta
12.1. xelSekrulebaSi nebismieri cvlilebis, damatebis Setana SesaZlebelia mxolod werilobiTi formiT,
mxareTa SeTanxmebis safuZvelze.
12.2. xelSekrulebis pirobebis, maT Soris, fasis Secvla dauSvebulia, Tu am cvlilebebis Sedegad izrdeba
xelSekrulebis Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi SemsyidvelisaTvis, garda saqarTvelos
samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa. xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.
12.3. saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi,
xelSekrulebis jamuri Rirebulebis gazrda dauSvebelia xelSekrulebis Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT.
12.4. xelSekrulebis erT-erTi mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi
meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis

Sewyvetis Sesaxeb.

12.5. mxare valdebulia aranakleb 5 kalendaruli dRiT adre werilobiT an komunikaciis eleqtronuli
saSualebebis gamoyenebiT Seatyobinos meore mxares 12.4. punqtiT gaTvaliswinebul gadawyvetilebis miRebis
ganzraxvis Taobaze.
12.6. xelSekruleba aseve SeiZleba Sewydes mxareTa iniciativiT, urTierTSeTanxmebis safuZvelze.

13. dauZleveli Zala
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13.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis SeusruleblobiT gamowveuli
pasuxismgeblobisagan, Tu aRniSnuli gamowveulia dauZleveli Zalis zegavleniT. aRniSnulis arsebobis
SemTxvevaSi, mxare valdebulia acnobos meore mxares nakisri vadebulebebis Sesrulebis SeuZleblobis Sesaxeb.
13.2. Tu erT-erTi mxare dauZleveli Zalis gamo ver asrulebs nakisr valdebulebebs, igi valdebulia
dauyonebliv, magram araugvianes momdevno kalendaruli dRisa acnobos meore mxares maTi dadgomis an/da
dasrulebis Sesaxeb. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Sesabamisi mxare ar gaTavisufldeba nakisri valdebulebebisagan.
13.3. mxareTa pasuxismgebloba da valdebulebebi ganaxldeba dauZleveli Zalis moqmedebis dasrulebisTanave.

14. davebi da maTi gadawyvetis wesi
14.1. xelSekrulebis moqmedebis periodSi wamoWrili yvela dava gadaiWreba urTierTebiSeTanxmebis gziT.
SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi, davis gadasawyvetad mxareebi uflebamosilni arian mimarTon sasamarTlos
saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.

15. xelSekrulebis moqmedebis vada
15.1. xelSekruleba ZalaSi Sedis xelSekrulebis TavSi miTiTebuli TariRidan da moqmedebs 2012 wlis
31დეკემბრის თებერვლიs CaTvliT.

Semsyidveli:

mimwodebeli:

xaragaulis municipalitetis
sakrebulos Tavjdomare
akaki maWavariani
______________________

______________________

s.s. ,,liberTi bankis~
xaragaulis

filiali

kodi: LBRTGE22
a/n

# GE89LB0121141455357000

s/kodi: 243570989

mis. d. xaragauli, 9 aprilis q. #15
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