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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების 
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საკონკურსო დოკუმენტაცია 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

წინამდებარე საკონკურსო განცხადება შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვის პირობებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ქ. თბილისი 



განცხადება კონკურსის 

ჩატარების შესახებ 
 
 

1.ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო- 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს. 

2. კონკურსის მიზანს წარმოადგენს ქ. თბილისში ისნის რაიონის ტერიტორიაზე (ვაზისუბანი III მ/რ,  II 

კვ. მე–16 და მე–17 კორპუსებს შორის) საზოგადოებრივი სკვერის მოწყობისათვის, საუკეთესო 

არქიტექტურული კონცეფციის მქონე კონკურსანტის გამოვლენა და შემდგომში გამარჯვებული 

კონკურსანტის მიერ სკვერის სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 

3.  კონკურსის  მსვლელობისას კონკურსანტმა უნდა  წარმოადგინოს ერთი  საპროექტო  ობიექტის  (ქ. 

თბილისი, ვაზისუბანი III მ/რ,   II კვ. მე–16 და მე–17 კორპუსებს შორის) კონცეპტუალური პროექტი, 

რომელიც  იქნება  როგორც  ვიზუალური ისე  ფუნქციონალური თვალსაზრით დამაკმაყოფილებელი, 
თანამედროვე და შემსყიდველის აუცილებელ მოთხოვნებთან შესაბამისი. 
4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს: 1250 (ათას ორას ორმოცდაათი) ლარს დღგ-ს 

ჩათვლით. 
5. დაფინანსების წყარო: ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა, 2013 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები. 

6. შესყიდვის ობიექტი: 

6.1. სკვერის სრული არქიტექტურული და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენა.      შემსყიდველის      მიერ      განსაზღვრული      სრული      საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღე. 

6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს საპროექტო ზედამხედველობა 

სკვერის სამშენებლო პროცესში. სამშენებლო მოედანზე საპროექტო ზედამხედველობის 

განსახორციელებლად ვიზიტების რაოდენობას განსაზღვარს თავად მიმწოდებელი საჭიროების 

შესაბამისად. 

მიმწოდებლის  მიერ   შექმნილ  პროექტზე  (აგრეთვე  ორ  ესკიზურ  ვარიანტზე)  საავტორო  უფლებით 

სარგებლობს შემსყიდველი. 

7. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საკონკურსო წინადადების წარდგენისათვის პირი იხდის 

საფასურს 50 (ორმოცდაათი) ლარს. 

7.1. საფასური გადაიხდება ლარებში, სააგენტოს ანგარიშზე რომელიც მითითებულია სააგენტოს 

ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge). 

 
 

 

მიმღების ბანკი 

ს.ს. ბანკ „რესპუბლიკის“ ცენტრალური ფილიალი 

ბანკის კოდი: REPLGE22 
 

 

მიმღები 

მიმღები: სსიპ -კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 

IBAN: GE52BR0000010591718543 
 

7.2. 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 ვებ-გვერდზე გამოქვეყნების შედეგად 

განცახდებისათვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი. 

8. საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ შესაბამის 

დოკუმენტს, არ განიხილება. ამასთან, მე-7 პუნქტის დარღვევით წარდგენილი საფასურის გადახდის 

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


# შეფასების კრიტერიუმი კოეფიციენტი 
1 არქიტექტურული 

კონცეფცია და ესკიზი 
0,5 

2 საკონკურსო წინადადების 
ფასი: 

0,4 

3 გამოცდილება (მათ შორის 
სპეციალისტების 

გამოცდილება) 

0,1 

სულ: 1.0 
 

დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, იმ პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება 

დისკვალიფიკაციას. 

9. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება ძალაშია კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან 

ხელშეკრულების დადებამდე. 
10. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი 

უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ. 

ამასთან, დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა 

დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. აღნიშნულ დოკუმენტებში აღმოჩენილი 

სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ თარგმანს. 

11. საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება 2013 წლის 10 ივნისის 10:00 საათიდან და დასრულდება 

- 2013 წლის 17 ივნისს 12:00 საათზე. 

12. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება, დალუქული პაკეტის სახით უნდა 

წარმოადგინონ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ნავთლუღის ქ. #8-1, ისნის რაიონის გამგეობა მე-2 

სართული საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება. 

13. საკონკურსო წინადადებების მიღება დასრულდება და საკონკურსო კომისიის მიერ დალუქული 

პაკეტების გახსნა მოხდება - 2013 წლის 17 ივნისს 12:00საათზე. 

14. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება 

კონკურსანტს. 

15. საკონკურსო წინადადება რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას არ 

განიხილება. 

16. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში, საკონკურსო განცხადებისა 

და საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურების ეტაპობრივად გაწევის შემდეგ, 

თითოელი ეტაპის მიღება-ჩაბარების აქტისა ან/და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. 

17. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. 

ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება. 

18. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა 

განხორციელდება 10 ქულიანი სისტემით შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება 

ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად გადანაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა. 

19. საკონკურსო წინადადება უნდა მოიცავდეს და ითვალისწინებდეს: 

19.1. საკონკურსო წინადადების ფასი დანართი #2-ის მიხედვით (დღგ–ს ჩათვლით), წინადადების 

ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; 

19.2. გასაწევი მომსახურების სრული ტექნიკური აღწერა დანართი #3-ის მე-5 და მე-6 პუნქტებით 

განსაზვრული  ინფორმაციის  გათვალისწინებით შემდეგი  სახით:  არქიტექტურული კონცეფცია– 

ესკიზური პროექტის ერთი ეგზემპლარი ნაბეჭდი მასალა A3 ფორმატში, ასევე ესკიზური პროექტის 

ელექტრონული ვერსია (PDF-ის ფაილით) ერთიანი პრეზენტაციის სახით შემდეგი შემადგენლობით 

და თანმიმდევრობით: 

 
•   საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება და შესაბამისი რეკვიზიტები; 

•   სატიტულო ფურცელი ავტორის ან ავტორთა ჯგუფის ხელმოწერით და ორგანიზაციის 

ბეჭდით; 

•   განმარტებითი ბარათი, რომელშიც აღწერილი უნდა იყოს პროექტის დახასიათება; 

•   სკვერის გეგმა. 

• მშენებლობისათვის ძირითადი გამოსაყენებელი მასალის სპეციფიკაცია (ტექნიკური და 

ფიზიკური მახასიათებლები). 



პროექტის გრაფიკული ნაწილი: 

•   სკვერის გეგმა მ1:200 (გრაფიკული); 

•   3D ვიზუალიზაცია (რენდერები) 

 
კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს არქიტექტურული კონცეფცია, ვიზუალური მასალა 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 არქიტექტურის 

გამოცდილებას. 

19.3.  ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ  ანალოგიური მომსახურების მინიმუმ  3  რეალიზებული 

პროექტის მითითებით (ხელშეკრულების საგნის, დამკვეთის და მისი საკონტაქტო პირის ტელეფონის 

მითითებით); 

19.4. ინფორმაცია პროექტზე მომუშავე კადრების კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ; 

19.5. აფიდავიტი (შევსებული და დადასტურებული კონკურსანტის მიერ) დანართი #1-ს მიხედვით. 

19.6.  კონკურსანტმა სასურველია წარმოადგინოს სკვერის  მოწყობის ორი  განსხვავებული ვარიანტი 

ესკიზური სახით. 

20. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ მოითხოვება. 

21. საკონკურსო წინადადება ხელმოწერილი უნდა იქნას კონკურსის მონაწილის მიერ, ხელმოწერის 

გარეშე წარმოდგენილი წინადადებები არ განიხილება. 

22.  საკონკურსო კომისიას ულება აქვს  ხელშეკულების 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. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, 

კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები. 

23. კონკურსი ტარდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და 

კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის #3 

ბრძანების საფუძველზე. 
 

 
24. მიწოდების პირობები: 

24.1. კონკურსში გამარჯვებული მონაწილის მიერ პროექტი და შემდგომი ცვლილებები 

წარმოდგენილი უნდა იქნას დანართი #3-ში მითითებული პირობების გათვალისწინებით, კონკურსში 

გამარჯვებული ვალდებულია კონკურსის მომწყობს წარუდგინოს არქიტექტურული პროექტი 

დაბეჭდილი სახით A3 ფორმატით და ელექტრონული ვერსიით ArchiCAD-ის ან AutoCAD-ის 

პროგრამაში და პროექტის ყველა შემადგენელი ფურცელი PDF ფაილის სახით ელექტრონულ 

მატარებელზე, მაქსიმალურად ასახული ვიზუალური მასალით, მშენებლობის სავარაუდო 

ღირებულება, ხარჯთაღრიცხვა და მშენებლობის შესრულების სავარაუდო ვადები; 

24.2.    მიმწოდებლის    მიერ    მომზადებული    ასაშენებელი    სკვერის    სახარჯთაღრიცხვო 

ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 25 000 (ოცდახუთი ათასი) ლარს. 

24.3. მიმწოდებელი“ ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ნებართვების მისაღებად, 

მოუმზადოს „შემსყიდველს“ საპროექტო დოკუმენტაცია შესაბამის ადმინისტრაციულ- 

ტერიტორიული ორგანოს არქიტექტურულ სამსახურში წარსადგენად. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: საკონკურსო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული 

განმარტებების მიღება  პრეტენდენტს შეუძლია  საკონკურსო კომისიის  აპარატში,  მიმართვის 

შემთხვევაში. ქ. თბილისი, ნავთლუღის ქუჩა #8-1, საკონტაქტო პირი: კობა ლომჯარია ტელ: 

2318892. 



დანართი #1 
 
 

აფიდავიტი 

 
საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე 

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით,  ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი 
საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე 
ვადასტურებ, რომ: 
•  ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ 

აღმოჩნდა,  რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ; 

•  უფლებამოსილი ვარ პრეტენენტის მიერ,  ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო 

ეს საკონკურსოწინადადება; 

•    ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, 

შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ; 

•  ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი "კონკურენტი" აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, 

გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და 

წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში; 

•   მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და 

კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან 

მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით: 

o საკონკურსო წინადადების ფასი; 

o საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა; 

o საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება; 

o ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს 

გამოცხადებული კონკურსის პირობებს; 

o შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების 

დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება; 
 
 
 

*  საკონკურსო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების 

განსაჯაროების მომენტამდე. გავეცანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი 

ინფორმაციის უტყუარობას. 

თანხმობა 

 
სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის,  აფიდავიტი წარმოადგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის 

თაობაზე წერილობით დოკუმენტს,  რომლის ხელმომწერი,  პრეტენდენტის სახელით,  ადასტურებს დოკუმენტში 

მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს 

აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე.  აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს 

სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლის შესაბამისად. 



 

დანართი # 2 
 

 

კონკურსანტის შეთავაზება 

რე კვიზიტე ბი   

 პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური 

მისამართი: 

 

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  

ელექტრონული მისამართი:  

ბანკი:  

ბანკის კოდი:  

ანგარიშის ნომერი:  

საკონკურსო წინანადების ღირებულება 

   

რაოდენობა 
ერთეულის 

ღირებულება 

საერთო 

ღირებულება 

 

 
1 

სკვერის სრული არქიტექტურული 

და საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა. 

 

 
1 

  

 * * ჯამი:  



დანართი #3 
 
 

ტექნიკური დავალება 
 

სკვერის ტიპიური პროექტის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, ტერიტორიაზე მიბმა 

და საპროექტო ზედამხედველობა. 

 
შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება: 

 

 
1. შემსყიდველის მიერ სკვერის ასაშენებლად განისაზღვრება კონკრეტული მისამართი (მიწის 

ნაკვეთის მითითებით, ტოპო გეგმით და აზომვითი ნახაზებით), რომლის შესახებაც ინფორმაცია 

მიეწოდება გამარჯვებულ კონკურსანტს. აღნიშნული ინფორმაციის საფუძველზე მიმწოდებელი 

იწყებს შემსყიდველთან შეთნხმებული კონცეფციის ფარგლებში სკვერის სამშენებლო 

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას. 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს: არქიტექტურულ, საინჟინრო, მათ 

შორის ა) პროექტით განსაზღვრული სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარულ გეგმა– 

გრაფიკს, ბ) ხარჯთაღრიცხვას და სამუშაოთა ჩამონათვალს მოცულობების მითითებით. 

3. კონკურსში გამარჯვებული მონაწილის მიერ პროექტი წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი 

სახით: არქიტექტურული პროექტი დაბეჭდილი სახით A3 ფორმატით და ელექტრონული ვერსიით 

ArchiCAD-ის ან AutoCAD-ის პროგრამაში და პროექტის ყველა შემადგენელი ფურცელი PDF ფაილის 

სახით ელექტრონულ მატარებელზე, მაქსიმალურად ასახული ვიზუალური მასალით, მშენებლობის 

სავარაუდო ღირებულება, ხარჯთაღრიცხვა და მშენებლობის დასრულების სავარაუდო ვადები; 

4. მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს საპროექტო ზედამხედველობა სკვერის სამშენებლო 

პროცესში. სამშენებლო მოედანზე საპროექტო ზედამხედველობის განსახორციელებლად ვიზიტების 

რაოდენობას განსაზღვრავს თავად მიმწოდებელი საჭიროების შესაბამისად. საპროექტო 

ზედამხედველობისას ყოველი ვიზიტის დროს მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს 

განხორციელებული მოქმედებების ამსახველი დოკუმენტი, სადაც დაფიქსირდება მშენებლობის 

წარმოების პროცესის შესაბამისობა პროექტთან. 

5. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს თანამედროვე და აუცილებელი მოთხოვნები, როგორც 

ვიზუალური ისე ფუნქციური თვალსაზრისით. 

6. სკვერის პროექტში შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს როგორც ნატურალური ხის, ასევე სხვა 

მასალებით დამზადებული სკვერის ელემენტები. 

 
არქიტექტურული გადაწყვეტა მომზადებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობის, არსებული ევროპული ნორმების და სტანდარტების გათვალისწინებით. 

გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საბოლოო დოკუმენტაციის შედგენისას მაქსიმალურად 

მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს შემსყიდველთან და გაითვალისწინოს მისი შენიშვნები და 

წინადადებები. 

პროექტის შემუშავებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია შემსრულებელს მიაწვდის მასთან 

არსებულ ყველა საჭირო ინფორმაციას. 



 

სaxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb ხელშეკრულების  proeqti 
 

 ხე ლშე კრულე ბის   პირობე ბიs saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos konkursSi 
gamarjvebul prtendentTan xelSekrulebis gaformebis procesSi. 

 
q.Tbilisi                                      --- ---------------------- 2013 w. 

 

 
 

erTis  mxriv,  q.  Tbilisis  isნis  raionis  gamgeoba  (SemdgomSi  `Semsyidveli~) 

warmodgenili gamgeblis m/S Tornike xuciSvilis saxiT da meores mxriv  -------------- 

------------ (SemdgomSi `mimwodebeli~)   warmodgenili misi direqtoris ------------------ 

saxiT, saxelmwifo Sesyidvebis kanonisa da mimwodeblis sakonkurso winadadebis 

safuZvelze, # --------------  konkursis Catarebis Sedegad deben saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebas Semdegze: 
 

1. xelSekrulebaSi gamoyenebuli terminebis ganmartebebi 
 
1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (SemdgomSi _ `xelSekruleba~) _ 

Semsyidvelsa da mimwodebels Soris dadebuli winamdebare xelSekruleba, 

romelic xelmowerilia mxareTa mier, masze TandarTuli yvela dokumentiT; 
 
1.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~ - saerTo Tanxa, romelic unda gadaixados 

Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri 

valdebulebebis sruli da zedmiwevniT SesrulebisaTvis; 
 
1.3 `Semsyidveli~ -organizacia, romelic axorcielebs Sesyidvas; 
 
1.4 `mimwodebeli~ - piri, romelmac moipova gamarjveba konkursSi da asrulebs 

samuSaos saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi; 
 
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ - kalendaruli dRe, kvira, Tve. 

 

 
 
 

2. xelSekrulebis sagani 
 
2.1 xelSekrulebis sagania- ------------------------------------ Sesyidva konkursis saSualebiT 

(CPV kodi 71320000) 
 

3. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba 
 
3.1 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba Seadgens ----------------- lars; 
 
3.2 xelSekrulebis jamuri Rirebuleba moicavs mimwodeblis yvela xarjsa da 

saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil yvela gadasaxads. 
 

4. ანგარიშსწორებis forma da vadebi 
 
4.1 mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba unaRdo angariSsworebis wesiT 

erovnul valutaSi;. 
 
4.2 mimwodebelTan angariSsworeba ganxorcieldeba mxareTa mier xelSekrulebiT 

gaTvaliswinebuli  ----------------  miwodebis  Semdeg  xelmowerili  miReba-Cabarebis 

aqtisa da sagadasaxado angariS-faqturis safuZvelze; 
 
4.3  mimwodebelTan  angariSsworeba  ganxorcieldeba  miReba-Cabarebis  aqtze 

Semsyidvelis mier xelmoweridan araugvianes 10 dRis ganmavlobaSi. 



 

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
 

5.1   შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი)   ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება- 

ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 

 
5.2 samuSaoebis miReba-Cabareba ganxorcieldeba mimwodeblis mier warmodgenili 

samuSaoTa Sesrulebis forma #2-is safuZvelze Semsyidvelisa da mimwodeblis 

saamisod uflebamosili warmomadgenlis xelmoweriT. 
 
5.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze, teqnikur zedamxedvelobaze da 

xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze 

pasuxismgebel pirebs warmoadgenen: q. Tbilisis isnis raionis gamgeobis 

infrastruqturis ganviTarebis ganyofilebis TanamSromel(eb)i   da Sesabamisi 

dargis kuratori gamgeblis moadgile. 
 

6.  momsaxurebis gawevis adgili da vada 
 
6.1. ------------------------------- ganxorcieldeba  ----------------------------- misamarTi; 
 
6.2. ---------------------------- ganxorcieldeba xelSekrulebis gaformebidan 2013 wlis ------- 

-------------. 
 

7. mxareTa ufleba-movaleobebi 
 
7.1 Semsyidveli uflebamosilia nebismier dros ganaxorcielos mimwodeblis mier 

nakisri valdebulebebis Sesrulebisa da xarisxis inspeqtireba; 
 
7.2. Semsyidveli valdebulia uzrunvelyos gaweuli momsaxurebis Rirebulebis 

anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi; 
 
7.3. mimwodebeli uflebamosilia mosTxovos Semsyidvels gaweuli momsaxurebis 

Rirebulebis anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi; 
 
7.4. mimwodebeli valdebulia gauwios momsaxureba saTanado xarisxiT. 
 

8.  pirgasamtexlo ხელშეკრულების  პირობების  შეუსრულებლობisaTvis 
 
8.1. xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadis gadacilebis 

SemTxvevaSi mxares daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze 

saxelSekrulebo Rirebulebis 0.1%-is odenobiT; 
 
8.2. im SemTxvevaSi, Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs 

xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 10%-s, Semsyidveli itovebs uflebas 

Sewyvitos xelSekruleba da mosTxovos mimwodebels xelSekrulebis Sewyvetis 

momentisaTvis gadasaxdeli pirgasamtexlos anazRaureba; 
 
8.3. pirgasamtexlos gadaxda ar aTavisuflebs mxares ZiriTadi valdebulebebis 

Sesrulebisagan. 
 

 
 
 

9. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana da xelSekrulebis Sewyveta 
 
9.1. xelSekrulebaSi nebismieri cvlilebis Setana SesaZlebelia mxolod 

werilobiTi formiT, mxareTa SeTanxmebis safuZvelze; 
 
9.2.   xelSekrulebis pirobebis, maT Soris fasis Secvla dauSvebelia, Tu am 

cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis jamuri Rirebuleba an uaresdeba 



 

xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, garda saqarTvelos 

samoqalaqo  kodeqsis  398-e  muxliT  gaTvaliswinebuli  SemTxvevebisa. 

xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba saqarTvelos kanonmdeblobiT 

dadgenili wesiT; 
 
9.3. xelSekrulebis erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis 

Seusruleblobis SemTxvevaSi, meore mxare uflebamosilia calmxrivad miiRos 

gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb; 
 
9.4. mxare valdebulia aranakleb 5 dRiT adre werilobiT an komunikaciis 

eleqtronuli saSualebebis gamoyenebiT Seatyobinos meore mxares 9.3. punqtiT 

gaTvaliswinebuli gadawyvetileba miRebis ganzraxvis Sesaxeb; 
 
9.5.  xelSekruleba  aseve  SeiZleba  Sewydes  mxareTa  iniciativiT, 

urTierTSeTanxmebis safuZvelze. 
 

10. dauZleveli Zala 
 
10.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gansazRvruli valdebulebebis 

SeusruleblobiT gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu aRniSnuli gamowveulia 

aucdeneli dauZleveli Zalis zegavleniT. aRniSnulis arsebobis SemTxvevaSi 

mxare valdebulia acnobos meore mxares nakisri valdebulebebis Sesrulebis 

SeuZleblobis Sesaxeb 
 

. 11. davebi da maTi gadawyvetis wesi 
 
11.1. xelSekrulebis moqmedebis periodSi wamoWrili yvela dava gadaiWreba 

SeTanxmebis gziT. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi, davis gadasawyvetad 

mxareebi uflebamosilni arian mimarTon   sasamarTlos saqarTvelos moqmedi 

kanonmdeblobis Sesabamisad. 
 

13. xelSekrulebis moqmedebis vada 
 
13.1. xelSekruleba ZalaSi Sedis xelmoweridan da moqmedebs 2013 wlis -------. 
 

14. sxva pirobebi 
 
14.1. am xelSekrulebiT gauTvaliswinebeli pirobebi regulirdeba saqarTvelos 

kanonmdeblobiT. 
 
14.2. mimwodebels ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da 

movaleobebi Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe. 
 
14.3. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa 

da riskiT. 
 
14.4.xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, sam egzemplarad, romelTagan 

TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi 

piri   mimwodebelTan   da   ori   piri   SemsyidvelTan).   xelSekrulebasTan 

dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze. 
 

mxareTa rekvizitebi: 

Semsyidveli:                          mimwodebeli: 

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



 

 


