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საკონკურსო განცხადება 

 
1. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს შენობა ნაგებობის ესკიზური პროექტის სახელმწიფო 

შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირებს.  

 

2. კონკურსის მიზანია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა–მთიანეთის მთავარი სამმართველოს, 

მცხეთის რაიონული სამმართველოს ორსართულიანი შენობის საუკეთესო ესკიზური პროექტის 

გამოვლენა და შემდგომში გამარჯვებული კონკურსანტისაგან ხელშეკრულების საფუძველზე ესკიზური 

პროექტის შეძენა.  

 

3. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს - 1000.00 (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 კონკურსში გამარჯვებულ 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.  
 

9. საკონკურსო წინადადების მიღება იწყება 2013 წლის 17 სექტემბერს 12:00 საათზე.  
 

10. საკონკურსო წინადადების მიღება მთავრდება 2013 წლის 17 სექტემბერს 17:00 საათზე.  
 

11. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება უნდა წარმოადგინონ 2013 წლის 20 სექტემბრის 

17:00 საათამდე, შემდეგმისამართზე: ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა #8, IV სართული.  
 

12. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება კონკურსანტს.  

http://procurement.gov.ge/
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13. ანგარიშსწორება გამარჯვებულ კონკურსანტთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ 

ვალუტაში საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად გაწევის შემდეგ, მიღება-

ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.  

14. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადებაში უნდა მიუთითოს:  

 

 საკონკურსო წინადადების ფასი (დღგ-ს ჩათვლით);  

 3D- ვიზუალიზაცია (რენდერი);  

 განმარტებითი ბარათის სახით კონსტრუქციული და არქიტექტურული გადაწვეტილებები და მოსაზრებები 

მოცემული შენობა-ნაგებობების შესახებ;  

 დასაპროექტებელი შენობის არქიტექტურული გეგმარებითი და ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები 

(სქემატურად ნახაზის სახით);  

 რეკვიზიტები;  

 

15. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. ალტერნატიული 

წინადადებები არ განიხილება.  

 

16. საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას არ განიხილება.  

 

17. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა:  

 დიზაინი: კოეფიციენტი – 0.8  

 საკონკურსო წინადადების ფასი: კოეფიციენტი – 0.2  

 

შენიშვნა: 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. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები რენდერებში.  

 

19. წარმოდგენილ საკონკურსო დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს ელექტრონული ვერსია. ამასთან, 

კონკურსანტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს საკონკურსო დოკუმენტაცია PDF ფორმატში, რომლის ერთი ფაილის 

მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 8 მგბ–ს.  

 

20. 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. 

შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან 

დაკავშირებული ხარჯები.  

 

21. საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს 

შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: ელგუჯა ჭანკოტაძე, ტელეფონი 5 (77) 15-84-85. 
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ტექნიკური დავალება  
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს შსს მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველოს, მცხეთის რაიონული 

სამმართველოს ეზოს ტერიტორიაზე, (საკადასტრო კოდი - #72.07.04.158) მცხეთა-მთიანეთის საექსპერტო-

კრიმინალისტიკური სამსახურისათვის ორსართულიანი შენობის პროექტის შესყიდვა.  

       I  სართულზე უნდა განთავსდეს ლაბორატორია შემდეგი სათავსოებით: 

       ჰოლი-მოსაცდელი; 

       ლაბორატორია; 

       2 სანკვანძი; 

       მოსასვენებელი 2 პერსონაზე (სანკვანძით და საშხაპით); 

       სათავსო-საწყობი; 

       I და II სართულზე უნდა განთავსდეს სამორიგეო სისტემით მოქმედი დანაყოფი შემდეგი სათავსოებით: 

       ჰოლი-მოსაცდელი; 

       კანცელარია; 

       სამსახურის უფროსი (მოსასვენებელი და სველი წერტილით); 

       ოფისი 5 პერსონაზე; 

       მოსასვენებელი 4 პერსონაზე (სანკვანძით და საშხაპით); 

       მცირე სამზარეულო; 

       სათავსო-საწყობი. 

       შენობის გაბარიტები არ უნდა აღემატებოდეს 9მ. X 9მ. 

       შენობა უნდა იყოს ფუნქციონალურად დატვირთული და აკმაყოფილებდეს მოქმედი კანონმდებლობის 

მოთხოვნებს. 

 

 (არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა იხილეთ საკონკურსო განცხადების დანართში) 

 
შენიშვნა:  

 

ა) დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ალბომის სახით ნაბეჭდი ვერსია 1-ეგზემპლარად;  

 

ბ) CD - ვერსია (ელექტრონული) PDF- ფაილის სახით 1-ეგზემპლარად;  

 

 

 

საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით გათვალისწინებული შენობა 

ნაგებობის ესკიზური პროექტის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.  

დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა მოხდეს საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების პირობებისა და წესების 

შესაბამისად. 
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saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti 

კონკურსი 

winamdebare xelSekruleba daido  ---------     -----------   2013 w. 

 

erTis mxriv Sinagan saqmeTa saministro, mis: q. Tbilisi, g. guluas quCa #10 

(SemdgomSi `Semsyidveli~)
 

(Semsyidvelis dasaxeleba da iuridiuli misamarTi) 

da meores mxriv- ”------------”, mis: ---. 

(SemdgomSi `mimwodebeli~) 

(momwodeblis dasaxeleba da iuridiuli misamarTi) 

Soris da miRweul iqna urTierTSeTanxmeba Semdegze:  
 

Semsyidvelma gamoacxada კონკურსი: 

(samuSaos mokle aRwera) 

da miiRo mimwodeblisagan satendero winadadeba samuSaos Sesrulebaze Semdeg Tanxaze:  

 

xelSekrulebis jamuri Rirebuleba: (        ) lari. 

                         (miuTiTeT xelSekrulebis Tanxa cifrebiTa da sityvierad) 

 

(SemdgomSi `xelSekrulebis fasi~). 

winamdebare xelSekruleba adasturebs Semdegs: 

 
1. mocemul xelSekrulebaSi gamoyenebuli terminebi da gamoTqmebi atareben imave mniSvnelobebs, rac 

maT aqvT miniWebuli xelSekrulebis pirobebSi.  

2. qvemoT CamoTvlili dokumentebi qmnian mocemul xelSekrulebas da warmoadgenen mis ganuyofel 

nawils, kerZod: 

a) winamdebare xelSekruleba; 

b) mimwodeblis mier warmodgenili sakonkurso winadadeba; 

g)  momsaxurebis gawevis vadebi; 
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d) teqnikuri pirobebi; 

e)  xelSekrulebis specifikuri pirobebi; 

 

3. mimwodebeli iRebs valdebulebas gauwios Semsyidvels zemoaRniSnuli  momsaxureba 
xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad. 

4. Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels xelSekrulebis fasi 
xelSekrulebis pirobebSi asaxul vadebSi da formiT. 

   5. xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa xelmoweris dRidan da moqmedebs 2013 wlis. 

 

   yovelive zemoTqmulis dasturad mxareebma gaaformes winamdebare xelSekruleba, saqarTvelos 
kanonmdeblobis Sesabamisad, am dokumentis TavSi miTiTebul dResa da wels. 

 

 

mxareTa rekvizitebi. 

 

Semsyidveli organizacia:                                mimwodebeli organizacia: 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro                                 -------------------- 

 

safinanso-sameurneo departamenti  
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xelSekrulebis specifikuri pirobebi 

 

1. xelSekrulebis damdebi mxareebi  
 

erTis mxriv, saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro, q. Tbilisi, g. guluas q. #10. (SemdgomSi 
Semsyidveli) 

 

meores mxriv Sps `---------------~, mis. --------------------------------. 

(SemdgomSi mimwodebeli) 

 

2. xelSekrulebis sagani 
 

xelSekrulebis sagans warmoadgens ----------------------------------- eskizuri proeqtis SeZena.  

xelSekrulebis Rirebulebaa:  lari. 

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli  

      3.1. kontrols xelSekrulebiT gaTvaliswinebul urTierTobebTan dakavSirebiT ganaxorcielebs 
specialuri jgufi (inspeqtirebis jgufi) Semowmdeba ramdenad daculia xelSekrulebis mixedviT 
nakisri valdebulebebi, kerZod; faqtiurad miwodebis vada, forma da xarisxi.  

3.2. mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos mis mier xelSekrulebiT nakisri 

valdebulebebis Sesrulebis kontrolis (inspeqtirebis) Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis 

aRmofxvra; 

3.3. mimwodeblis mier gasawev, an ukve gaweul samuSaoebze kontroli (inspeqtireba) xorcieldeba 

sistematiurad Semsyidvelis Sexedulebisamebr; 

3.4. Semsyidveli an mis mier saamisod SerCeuli piri valdebulia mimwodebelTan erTad awarmoos 

samuSaoebis Sesrulebaze xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis mimdinareobis kontroli;  

3.5. xelSekrulebis farglebSi anazRaurebuli iqneba mxolod im samuSaoebis Rirebuleba, romlis 

moculobasa da xarisxze arsebobs Semsyidvelis mier SerCeuli inspeqtirebis jgufis mier 

dadasturebuli aqti.  

inspeqtirebis jgufi:  

1. SssSenoba-nagebobebis saremonto samuSaoebis organizebisa da teqnikuri zedamxedvelobis samsaxuris 

ufrosi vaxtang RviniaSvili, 

4. samuSaos Sesrulebis pirobebi  

4.1. Sesyidvis obieqti (momsaxureba) an misis nawili (etapi) CaiTvleba miRebulad mxolod saTanado 

dokumentaciis gaformebis Semdeg.    

4.2. Sesyidvis obieqtis (misis nawilis, etapis) miRebis an/da saboloo Semowmebis Semdeg 

gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli. 

4.3  Semsyidveli valdebulia operatiulad, werilobiTi saxiT, acnobos mimwodebels saboloo 

Semowmebis Semdeg dawunebuli Sesyidvis obieqtis wundebis mizezebis miTiTebiT. 
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5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi 

5.1. Sesyidvis obieqti (samuSao) an misi nawili (etapi) CaiTvleba miRebulad mxolod saTanado 

dokumentaciis gaformebis Semdeg;   

5.2. Sesyidvis obieqtis (misi nawilis, etapis) miRebis an/da saboloo Semowmebis Semdeg gamovlenili 

defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli; 

5.3 Semsyidveli valdebulia operatiulad, werilobiTi saxiT, acnobos mimwodebels Semowmebis 

Semdeg dawunebuli Sesyidvis obieqtis wundebis mizezebis miTiTebiT; 

6.angariSsworeba 

6.1 angariSsworebis forma _ unaRdo. 

6.2. Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels momsaxurebis Rirebuleba, 
momsaxurebisgawevis Semdeg kanonmdeblobis Sesabamisad anazRaurebis saWiro dokumentaciis warmodgenidan 
20 dReSi. 

7. garantia.  

7.1 ar vrceldeba. 

8. fasebi 
8.1 xelSekrulebaSi dafiqsirebuli fasis gazrda dauSvebelia, garda saqarTvelos kanonmdeblobiT 

gaTvaliswinebuli sxva SemTxvevebisa. 

9. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba.  

 
9.1 mimwodebeli iRebs valdebulebasgauwios Semsyidvels zemoT aRniSnuli momsaxureba 

xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad. 

9.2 mimwodeblis mier anazRaurebisaTvis warmodgenili dokumentacia SesabamisobaSi unda iyos 

xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Sesyidvis obieqtTan mimarTebaSi.  

9.3 Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels xelSekrulebis fasi xelSekrulebis 

pirobebSi asaxul vadebSi da formiT. 

9.4 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovnad Sesrulebis Sedegad 

miyenebuli zaralisaTvis mxareebi erTmaneTis winaSe pasuxs ageben saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis 

Sesabamisad.  

9.5 Semsyidveli uflebamosilia saqonlis miwodebis vadis gadacilebis SemTxvevaSi daakisros 

momwodebels sauravi yovel vada gadacilebul dReze droulad miuwodebeli saqonlis raodenobis 

Rirebulebis 0.2%-is odenobiT. 

9.6 Semsyidveli uflebamosilia, mimwodeblis mxridan xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis 

srulad Seusruleblobis SemTxvevaSi, mimwodebels daakisros jarima miuwodebeli saqonlis Rirebulebis 

5%-is odenobiT. 

10. sadao sakiTxebis gadawyveta 
 

10.1 mimwodebelsa da Semsyidvels Soris xelSekrulebis ganxorcielebis procesSi mxareTa Soris 

sadao sakiTxebis gadawyveta moxdeba sasamarTlos gziT, moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad. 
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 10.2 Tu mimwodebeli ar aris saqarTvelos rezidenti, xelSekrulebis ganxorcielebis procesSi 

mxareTa Soris warmoqmnili sadao sakiTxebis ganxilva ganxorcieldeba saarbitraJo garCevis gziT, 

saerTaSoriso savaWro samarTlis Sesaxeb gaeros saarbitraJo komisiis wesebis Sesabamisad.  

   11. xelSekrulebis Sesrulebis garantia 

11.1. ar gamoiyeneba. 

   12. xelSekrulebis Sewyveta. 

12.1. Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba  xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis 
moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb, mimwodebelis mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi. 

12.2. Semsyidvelsa da mimwodebels Soris urTierTSeTanxmebis safuZvelze, Semsyidvels SeuZlia 
miiRos gadawyvetileba  xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb. 

12.3. Semsyidveli xelSekrulebis sruli an calkeuli Sewyvetis gadawyvetilebis miRebisas 
valdebulia Seatyobinos mimwodebels miRebuli gadawyvetileba, misi miRebis safuZveli da amoqmedebis 
TariRi. aRniSnuli Setyobineba unda miewodos mimwodebels gadawyvetilebis ZalaSi Sesvlamde. 

 
13. damatebiTi pirobebi 

    13.1. Semsyidvels ufleba aqvs Secvalos xelSekrulebis sagniT gaTvaliswinebuli samuSaoTa 
moculoba, ramac SeiZleba gamoiwvios xelSekrulebis Rirebulebis Secvla, ris Taobazec mimwodebels ar 
eqneba pretenzia im SemTxvevaSi Tuki Semsyidveli aunazurebs mimwodebels Secvlil Rirebulebas; 

13.2. xelSekrulebis mxareebi valdebulni arian gaufrTxildnen TiToeulis saxels, saqmian 
reputacias da Rirsebas; 

13.3. mxareebi valdebulni arian daicvan erToblivi saqmianobis Sedegad maTTvis cnobili meore 
mxaris konfidencialuri informacia; 

13.4. xelSekrulebis mxareebs ara aqvT ufleba gaakeTon gancxadeba meore mxaris mier 
xelSekrulebis ver an ar Sesrulebis, misi Sesrulebisas darRvevebis da a. S. Tu winaswar moxda 
sakiTxis erToblivi Seswavla da Sesabamisi faqtebis dadastureba; 

13.5. konfidencialobis darRvevad ar CaiTvleba SemTxveva, rodesac informaciis gamJRavneba 
warmoadgens kanonis an kanonis safuZvelze xelisuflebis romelime organos mier gamocemuli aqtis 
moTxovnas; 

13.6. winamdebare xelSekruleba Sedgenilia oTx egzemplarad qarTul enaze, romelTagan TiToeuls 
gaaCnia Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba `SemsyidvelTan~ da `mimwodebelTan~; 

13.7. winamdebare xelSekrulebis yvela cvlileba da damateba ZalaSia mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
isini Sedgenilia werilobiTi saxiT da xelmowerilia orive mxaris sruluflebiani warmomadgenlis mier. 

 

Semsyidveli organizacia:                                mimwodebeli organizacia: 

Sss safinanso-sameurneo departamentis  

      

 

 


