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შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო აცხადებს კონკურსს საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე და კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად იწვევს ყველა დაინტერესებულ  პირს 
 

 

1. შესყიდვის ობიექტი –   შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს გლდანი–ნაძალადევის  

სამმართველოს პოლიციის VI განყოფილების ახალი ადმინისტრაციული შენობის 

მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო  მომსახურება. 

 

2. დაფინანსების წყარო – სახელმწიფო ბიუჯეტი 

 

3. საპროექტო მომსახურების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 12000                     

(თორმეტი ათასი) ლარს. 
 

 

 

                                                            ტექნიკური დოკუმენტაცია 

                                                                 ტექნიკური დავალება:  
 

   1. შესყიდვის ობიექტი –   შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს გლდანი–ნაძალადევის  

სამმართველოს პოლიციის VI განყოფილების ახალი ადმინისტრაციული შენობის 

მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო  მომსახურება.  

 

   შენობა უნდა იყოს 2 სართულიანი შემინული ფასადით, სარდაფის სართულით, გაბარიტებით 

არაუმეტეს 15X15 მეტრისა, სართულის სიმაღლე  არანაკლები 3,60 მ,  შენობის საერთო ფართი 

უნდა შეადგენდეს დაახლოებით  735 კვ.მ, ერთი  ცენტრალური შესასვლელით. 

 ტერიტორიაზე ასევე უნდა განთავსდეს დამხმარე ნაგებობა , რომლის  სამშენებლო ფართი უნდა 

შეადგენდეს დაახლოებით 50კვ/მ, რომელშიც გათვალისწინებული უნდა იყოს საქვაბის და 

პერსონალისათვის ოთახების მოწყობა. 

 

ობიექტის გეგმარებითი გადაწყვეტისათვის საჭირო მონაცემები: 

 

სარდაფის სართული: 

 ჰოლი 

 ტექნიკური ოთახი 

 ნივთმტკიცების ოთახი 

 საიარაღო 

 საერთო მოსასვენებელი 

 სასადილო ოთახი 



 სველი წერტილები 

 

          პირველი სართული: 

 სამუშაო დარბაზი  

 კაბინეტი, მოსასვენებელი ოთახით, სველი წერტილით 

 დასაკითხი ოთახი 

 ამოსაცნობი ოთახი 

 

 

         მეორე სართული: 

 სამუშაო დარბაზი  

 კაბინეტი, მოსასვენებელი ოთახით, სველი წერტილით 

 კაბინეტი, მოსასვენებელი ოთახით, სველი წერტილით 

 

 

 

    კონკურსანტმა კონკურსზე უნდა წარმოადგინოს: 

1. არქიტექტურული ნაწილი: 

–    რენდერები, 

– ტექნიკურ – ეკონომიკური მაჩვენებლები,  

– გეგმები და გენგეგმა.  

 

      კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო წინადადების შეფასების მთავარ 

კრიტერიუმს წარმოადგენს ვიზუალური მხარე და დაგეგმარება. 

 

 2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები და ვადები  
 

– გამარჯვებულმა კონკურსანტმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) დღეში უნდა 

წარმოადგინოს სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა შეიცავდეს: 

1. არქიტექტურული ნაწილი (მუშა ნახაზები); 

2. კონსტრუქციული ნაწილი; 

3. წყალ–კანალიზაციის პროექტი; 

4. ელექტროობის პროექტი; 

5. სუსტი–დენების პროექტი (კომპიუტერული, სატელეფონო და სატელევიზიო ქსელები); 

6. სახანძრო–სიგნალიზაციის სისტემა; 

7. ვენტილაციის პროექტი;  

8. გათბობა–კონდიცირების პროექტი (ჩილერის სისტემით) 

9. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი; 

10. ხარჯთაღრიცხვა. 

 

    საპროექტო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს CD დისკზე ჩაწერილი PDF ფაილად. 



 საკონკურსო წინადადების ფასი  

– საკონკურსო წინადადების ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში. 

–  საკონკურსო წინადადებაში 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. 

 

4. ანგარიშსწორების პირობები  
 

– ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.  

– ანგარიშსწორება განხორციელდება შესყიდვის ობიექტზე მიღება–ჩაბარების აქტის, 

საგადასახადო ანგარიშფაქტურის გაფორმებისა და შემსყიდველ ორგანიზაციაში 

წარმოდგენის  შემდეგ, ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი უნდა იყოს მხარეთა 

უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ. (იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი არ 

არის დღგ–ს გადამხდელი, მის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი ცნობა 

საგადასახადო ინსპექციიდან). 

 

5. საკონკურსო წინადადება  უნდა შეიცავდეს შემდეგ დამატებით დოკუმენტებსა და 

ინფორმაციას 

 

– საკონკურსო წინადადების ფასი; 

– ინფორმაცია განხორციელებული ანალოგიური მომსახურებების შესახებ (კონკურსანტს 

უნდა გააჩნდეს ანალოგიური მომსახურების გამოცდილება);  

– ინფორმაცია მომსახურების გაწევის ვადის შესახებ; 

–  ორგანიზაციის სრული რეკვიზიტები, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადობის 

მოწმობის ასლი, (დანართი #1) 

 

6. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:  
 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი 

დოკუმენტები:  

 

– ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული იურიდიული პირების   

რეესტრიდან (ფიზიკური პირების გარდა); 

– ცნობა შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის საჯაროსამართლებრივი 

შეზღუდვის არარსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან); 

– ცნობა შესაბამისი უწყებიდან (შესაბამისი სასამართლოდან), რომ არ მიმდინარეობს 

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება; 

– პირადობის მოწმობის ასლი (ფიზიკური პირის შემთხვევაში). 



 

შენიშვნა: ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების 

დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს საკონკურსო განცხადების 

გამოქვეყნებიდან საკონკურსო წინადადებების მიღების ვადის დასრულებამდე.  

 

7. საკონკურსო წინადადების წარმოდგენის 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.  

– საკონკურსო წინადადების ფასის წარმოდგენა დასაშვებია: მხოლოდ  ლარში 
– კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. 

ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება.  

 

8. კონკურსში მონაწილეობის საფასური  

 

– საკონკუსრო წინადადების წარდენისათვის დაინტერესებული პირი იხდის საფასურს, 

რომელიც შეადგენს 50 (ორმოცდაათი) ლარს 

– საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მოცემულია სააგენტოს 

ოფიციალურ ვებ–გვერდზე (www.procurement.gov.ge) 

– 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. 

 

 დარღვევით გაცემული დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში პირის საკონკურსო 

წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას 

 

 დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება გატარდება რეგისტრაციაში და 

გაუხსნელად დაუბრუნდება კონკურსანტს. 

 

http://www.procurement.gov.ge/


9. კონკურსის ჩატარების დრო და ადგილი 

 

– კონკურსი ჩატარდება 2011 წლის 21 მაისს 15:00 საათზე. 

– კონკურსანტმა ქართულ ენაზე შედგენილი საკონკურსო წინადადება, საკვალიფიკაციო 

მონაცემები  (ერთ დალუქულ კონვერტში) და საფასურის გადახდის დამადასტურებელი 

ქვითარი უნდა წარმოადგინონ 2011 წლის 21 მაისის 15:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. 

თბილისი დიღმის მასივი 2 კვ, კ.ჩალაძის    ქ #1 შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო    

6–ე სართული. 

– საკონკურსო  წინადადების მოქმედების ვადა არ უნდა იყოს საკონკურსო 

წინადადების  წარმოდგენიდან 30  კალენდარულ დღეზე ნაკლები 
 

 10. დამატებითი ინფორმაცია:  
 

საკონკურსო პირობებთან დაკავშირებული განმარტებების მისაღებად მიმართეთ შემდეგ 

მისამართზე : ქ. თბილისი დიღმის მასივი 2 კვ, კ.ჩალაძის ქ #1 შსს ქ. თბილისის მთავარი 

სამმართველო  საკონტაქტო პირი: მიხეილ ხიდეშელი, ტელ: 41–42–74.  
 

 

    შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

და  „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის #3 

ბრძანების შესაბამისად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       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 “-----” ------------ 2011-- 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 dokumentaciaSi mocemuli teqnikuri davalebis Sesabamisad, romelic SemdgomSi 
Tan daerTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils.  
3. standartebi  
3.1xelSekrulebis farglebSi gaweuli momsaxureba unda Seesabamebodes teqnikur 
davalebaSi miTiTebul standartebs.   
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 q. Tbilisis mTavari sammarTvelos  TanamSromlebi.  
 
5. momsaxurebis gawevis vada  
 

5.1 xelSekrulebis gaformebidan 3 (სამი) dRe.  
 
6. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi  
 
6.1 Sesyidvis obieqtis miReba-Cabareba ganxorcieldeba sagadasaxado angariSfaqturis, 
miReba_Cabarebis aqtis gaformebisa da Semsyidvel organizaciaSi warmodgenis Semdeg, 
yvela dokumenti xelmowerili unda iyos mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis mier 
 
7. angariSsworeba  
 
7.1 angariSsworeba moxdeba larebSi.  
7.2 gadaxdis forma – unaRdo.  
7.3 angariSsworeba ganxorcieldeba sagadasaxado angariSfaqturis da miReba_Cabarebis 
aqtis gaformebidan 20 sabanko dRis ganmavlobaSi 
7.4 angariSsworebis adgili -  q. Tbilisi. 
 
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 Tu am cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis 
jamuri Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, 
garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT dadgenili SemTxvevebisa.  
8.3 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis dadgomis 
SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri 
Rirebulebis 10%-ze meti odenobis gazrda.  
 
 
 
 
 



 
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 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis 
danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.  
 
 
11. garantia  
 
11.1 mimwodebeli valdebulia Setyobinebis miRebisTanave ganaxorcielos uxarisxod 
Sesrulebuli momsaxurebis an misi nawilis gamosworeba Semsyidvelis mxridan raime 
damatebiTi danaxarjebis gawevis gareSe.  
 
12. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba  
 
12.1 fors-maJoruli pirobebis garda, mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis 
Seusruleblobisa an/da dagvianebiT Sesrulebis SemTxvevaSi gamoiyeneba sajarimo 
sanqciebi.  
12.2 Semsyidveli uflebamosilia, mimwodeblis mxridan xelSekrulebiT nakisri 
valdebulebebis srulad Seusruleblobis SemTxvevaSi, mimwodebels daakisros jarima 
xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 5%-is odenobiT da Sewyvitos xelSekruleba 
12.3 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an Sesrulebis vadis 
gadacilebisaTvis mimwodebels daekisreba pirgasamtexlos gadaxda, _ yovel 
vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.2%-is odenobiT, xolo, Tuki 
adgili aqvs valdebulebis nawilis Seusruleblobas, pirgasamtexlo Seadgens 
valdebulebis Seusrulebeli nawilis 0.2 %-s.  
12.4 sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis 
Sesrulebisagan.  
12.5 im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa 
gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 5%-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;  



b)Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis 
damadasurebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba;  
g) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.  
13.5 am muxlis me-4 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros 
mimwodebels faqtiurad gaweuli momsaxurebis Rirebuleba.  
 
14. fors-maJori  
 
14.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis 
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas, 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 xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones ixmaren, raTa 
pirdapiri urTierTmolaparakebis meSveobiT moagvaron nebismieri uTanxmoeba da dava, 
warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sakiTxebis 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.  
16.1 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, identuri Sinaarsis 3 egzempliarad, 
romelTagan TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala, ori egzempliari rCeba 
SemsyidvelTan, erTi mimwodebelTan 
 
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.  



17.2 Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes. 
  
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 2011 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 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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ხელმოწერა და   ბეჭედი 
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