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1. sakonkurso gancxadeba

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saqveuwyebo dawesebuleba

saavtomobilo gzebis departamenti acxadebs konkurss: sofel grigoleTSi, zRvis sanapiro zolSi, 1

km sigrZis monakveTze napirdacvisa da napiraRdgenis samuSaoebisaTvis saproeqto momsaxurebis

saxelmwifo Sesyidvaze da iwvevs konkursSi monawileobis misaRebad yvela dainteresebul pirs:

1. Sesyidvis obieqti: sofel grigoleTSi, zRvis sanapiro zolSi, 1 km sigrZis monakveTze

napirdacvisa da napiraRdgenis samuSaoebis saproeqto da satendero dokumentaciis

Sedgena da saWiroebis SemTxvevaSi saavtoro zedamxedvelobis gaweva.

2. Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba: Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebuleba

Seadgens 52 500 (ormocdaTormeti aTas xuTasi lari) lars.

3. dafinansebis wyaro: saqarTvelos saxelmwifo biujetis saxsrebi.

4. Sesyidvis obieqtis miwodebis vadebi: xelSekrulebis gaformebidan 90 dRis vadaSi.

5. konkursSi monawileobis safasuri: sakonkurso winadadebis wardgenisTvis piri ixdis

safasurs “saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 191 muxlis pirveli

punqtiT dadgenili odenobiT (50 lari). safasuri gadaixdeba saagentos angariSze,

romelic miTiTebulia saagentos oficialur vebgverdze (www.procurement.gov.ge).

saagentos angariSis nomeri, romelzec gadaixdeba sakonkurso winadadebis
wardgenis safasuri

mimRebis banki: s.s. bank „respublikis“ centraluri filiali

bankis kodi: REPLGE22

mimRebi: s.s.i.p konkurenciisa da saxelmwifo Sesyidvebis saagento

mimRebis angariSis # GE52BR0000010591718543

safasuris gadaxdis damadasturebel dokumentSi miTiTebuli unda iyos:

a) gadaxdis damadasturebeli dokumentis unikaluri nomeri da gadaxdis TariRi;

b) Semsyidveli organizaciis dasaxeleba da saidentifikacio kodi;

g) konkursantis dasaxeleba da saidentifikacio kodi;

d) sakonkurso gancxadebis saagentos oficialur vebgverdze gamoqveynebis Sedegad

gancxadebisTvis miniWebuli unikaluri nomeri.

SeniSvna: sakonkurso winadadeba, romelic ar Seicavs safasuris gadaxdis

damadasturebel Sesabamis dokuments, ar ganixileba. amasTan me-5 punqtis darRveviT

wardgenili safasuris gadaxdis damadasturebeli dokumentis SemTxvevaSi, monawile

piris sakonkurso dokumentacia eqvemdebareba diskvalifikacias.

6. sakonkurso winadadebis miReba: konkursantebma sakonkurso winadadeba 2 (ori) daluquli

konvertiT:

1. finansuri winadadebis konverti, romelSic iqneba ganTavsebuli satendero winadadebis

fasi, me-10 punqtis 10.3 da 10.4 punqtebiT gaTvaliswinebuli danarTebi #2 da #3;



2. teqnikuri dokumentaciis konverti, romelSic iqneba ganTavsebuli me-5 punqtiT

gaTvaliswinebuli konkursSi monawileobis safasuris gadaxdis damadasturebeli

dokumenti, damowmebuli afidavitis forma (danarTi #1) da me-10 punqtis 10.5—10.8.

punqtebiT gaTvaliswinebuli informacia.

konvertebi warmodgenil unda iqnas cal-calke paketebad, 2014 wlis 6 maisidan 8 maisis

16:00 saaTamde, Semdeg misamarTze: q. Tbilisi, al. yazbegis gamziri #12, me-4 sarTuli,

oTaxi #413, saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti.

7. sakonkurso winadadebebis gaxsna: sakonkurso komisiis mier konkursantebis mier

warmodgenili daluquli teqnikuri dokumentaciis paketebis gaxsna moxdeba 2014 wlis 8

maisis 17:00 saaTze, xolo finansuri winadadebebis paketebi Seinaxeba daluqul

mdgomareobaSi pretendentTa teqnikuri dokumentaciis Sefasebamde.

8. am gancxadebis me-6 punqtis moTxovnebis darRveviT, agreTve dagvianebiT warmodgenili

satendero winadadeba ar ganixileba da daubrundeba konkursants.

9. sakonkurso winadadebebis moqmedebis vada: sakonkurso winadadeba ZalaSia konkursantTan

xelSekrulebis dadebamde.

10. sakonkurso winadadebis Semadgenloba: daluquli paketiT warmodgenili sakonkurso

winadadeba unda Seicavdes:

10.1 sakonkurso winadadebis fass (cifrobrivad da sityvierad). sakonkurso winadadebis

fasi warmodgenili unda iyos mxolod larSi da unda Seicavdes dRg-s.

10.2. afidavits (danarTi #1)

10.3. rekvizitebs (danarTi #2)

10.4. xarjTaRricxvas (danarTi #3).

10.5. informacias momsaxurebis gasawevad saWiro mowyobiloba-danadgarebis da aparaturis

Sesaxeb.

SesyidvaSi monawileobis msurvel pirs konkursiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis

gasawevad unda gaaCndes sakuTari an saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT nebadarTuli an

aukrZalavi nebismieri formiT (qira, Txoveba da a. S.) Tanamedrove teqnikuri moTxovnebis

Sesabamisi, geodezuri mowyobilobebi, kompiuteruli teqnika, da sxva Sesabamisi

mowyobiloba-danadgarebi, aparatura da xelsawyoebi.

# mowyobiloba-danadgarebis da aparaturis dasaxeleba raodenoba

1 geodeziuri mowyobilobebi:
_GPS (gadasaadgilebadi) 1 sm sizustis maxasiaTebliT
-eleqtrotaqeometri
-eqoloti

1
1
1

2 kompiuteruli mowyobiloba:
-kompiuteruli mowyobiloba 2

3 gasamravlebeli mowyobiloba:
-printeri 2



4 sakomunikacio saSualeba:
-raciebi 3

informacia warmodgenili iqnas qvemoT mocemuli cxrilis Sesabamisad.

#

mowyobiloba-
danadgarebis da

aparaturis
dasaxeleba

aRwerilo
ba,

modeli,
tipi,

marka da
asaki

raodenoba
mdgomareoba

(axali, naxmari,
moZvelebuli)

sakuTreba:
mflobelobis an

sargeblobis forma.
ijaris SemTxvevaSi
warmodgenili iqnas
Sesabamisi saijaro
xelSekrulebebi.

1
2
da
a.S.

10.6. informacias SesyidvaSi monawileobis msurveli piris ZiriTad specialistTa (im

ZiriTadi inJiner-teqnikuri personalis, romelic dakavebuli iqneba am tenderiT

gaTvaliswinebuli momsaxurebis gawevaze, da romelic iRebs teqnikur gadawyvetilebas)

kvalifikaciis da gamocdilebis Sesaxeb.

SesyidvaSi monawileobis msurvel pirs konkursiT gaTvaliswinebuli momsaxurebis

gasawevad unda hyavdes warmodgenili is ZiriTadi specialistebi, romlebic moTxovnilia

qvemoT mocemuli cxrilis mixedviT. amasTan, maT unda gaaCndeT konkursiT

gaTvaliswinebuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis momsaxurebis gawevis

aranakleb 5-10 wliani gamocdileba:

# dasaxeleba

analogir
samuSaoze
muSaobis

minimaluri staJi

raodenoba

1 gundis xelmZRvaneli 10 1

2 geomorfologi 5 1

3 hidroteqnikosi 5 2

4 topografiuli kvlevis specialisti 2 1
5 geologi 5 1
6 hidrologi 5 1
7 garemos dacvis specialisti 5 1
8 xarjTaRricxvis specialisti 5 1

SeniSvna: moTxovnili ZiriTad specialistTa saerTo raodenobis aranakleb 80

procentisa unda iyvnen saqarTvelos moqalaqeebi.

informacia warmodgenili iqnas qvemoT moyvanili cxrilis Sesabamisad.

Tanamdeboba,

specialoba

gvari,

saxeli

muSaobis

saerTo

gamocdile

ba

analogiuri

momsaxurebis

gawevis

gamocdileba

biografiuli monacemebi

(institutis damTavrebis

weli, specialoba

diplomis mixedviT,

organizaciebis

dasaxeleba da am



(weli) organizaciebSi

dakavebuli

Tanamdebobebi wlebis

mixedviT. analogiuri

momsaxurebis gawevis

gamocdileba

konkretuli obieqtebis

miTiTebiT, dakavebuli

Tanamdeboba da funqcia).

1

2

da a.S.

10.7. SesyidvaSi monawileobis msurvel pirs ukanaskneli 3 (sami) wlis ganmavlobaSi

erT-erT wels mainc unda hqondes Sesrulebuli aranakleb 5.0 mln. laris Rirebulebis

analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis samuSaoebisaTvis saproeqto da satendero

dokumentaciis momzadebis momsaxureba.

uSualod SesyidvaSi monawileobis msurveli piris (qve-kontraqtoris gareSe)

gamocdileba unda Seadgendes კონკურსით gaTvaliswinebuli analogiuri samuSaoebis

saerTo gamocdilebis ara nakleb 70%-s.

SesyidvaSi monawileobis msurvelma pirma unda warmoadginos კონკურსით

gaTvaliswinebuli analogiuri xasiaTis, sirTulis da Sinaarsis momsaxurebaze

gaformebuli xelSekrulebebis da am momsaxurebis dasrulebis damadasturebeli

dokumentis aslebi (momsaxurebis gawevis aqti, an/da gaweuli momsaxurebis miReba-

Cabarebis aqti, an/da damkveTis mier gacemuli gaweuli momsaxurebis damadasturebeli

cnoba). es moTxovna ar vrceldeba saavtomobilo gzebis departamentis dakveTiT

Sesrulebul momsaxurebaze.

informacia warmodgenili iqnas qvemoT moyvanili cxrilis Sesabamisad

# momsaxurebis

dasaxeleba

(TiToeuli

obieqtis
dasaxelebiT)

Semsyidvelis
dasaxeleba

xelSekrulebis
Rirebuleba

(cal-calke

samSeneblo da

saproeqto

Rirebulebebi)

warmodgenili iqnas

xelSekrulebebis

aslebi da

faqtiurad gaweuli

momsaxurebis (cal-

calke samSeneblo

da saproeqto)

Rirebulebebi

1

2

da

a.S.

10.8. informacias qve-kontraqtoris mier gasawevi momsaxurebis Sesaxeb.



-- SeniSvna: qve-kontraqtoris ayvanis SemTxvevaSi, qve-kontraqtorze warmodgenili
iqnas Semdegi saxis informacia.

* qve-kontraqtoris dasaxeleba da misamarTi;
* gasawevi momsaxurebis dasaxeleba;
* gasawevi momsaxurebis Rirebuleba;
* analogiuri momsaxurebis gawevis gamocdileba. warmodgenili iqnas is ZiriTadi

obieqtebi, romelzec qve-kontraqtors gaweuli aqvs analogiuri momsaxureba, Tanxebis da
Sesrulebis vadebis miTiTebiT. warmodgenili unda iqnas aseve am obiqetebze
xelSekrulebebis aslebi da momsaxurebis dasrulebis damadasturebeli dokumentis
aslebi_momsaxurebis gawevis aqti, an/da gaweuli momsaxurebis miReba-Cabarebis aqti,
an/da damkveTis mier gacemuli gaweuli momsaxurebis damadasturebeli cnoba. es
moTxovna ar vrceldeba saavtomobilo gzebis departamentis dakveTiT gaweul
momsaxurebaze).

informacia warmodgenili iqnas qvemoT moyvanili cxrilis Sesabamisad

qve-
kontraqtori
(dasaxeleba,
misamarTi)

gasawevi

momsaxurebis

dasaxeleba

gasawevi

momsaxurebis

Rirebuleba

qve-kontraqtoris mier
analogiuri momsaxurebis

gawevis
gamocdileba

1

2

da a.S.

-- qve-kontraqtoris Sesaxeb warmodgenili informacia ganixileba SesyidvaSi
monawileobis msurveli piris sakvalifikacio monacemebTan erTobliobaSi. qve-
kontraqtoris mier gasawevi momsaxurebis jamuri moculoba ar unda aRematebodes
gasawevi momsaxurebis mTliani moculobis 40%.

SeniSvna:

1. sakonkurso winadadebiT warmodgenili yvela dokumenti an/da informacia

warmodgenili unda iyos qarTul enaze da xelmowerili unda iyos Sesabamisi

uflebamosili piris mier. xelmoweris gareSe warmodgenili winadadeba ar ganixileba.

amastan dokumentebis an/da informaciis ucxour enaze warmodgenis SemTxvevaSi, maT unda

daerTos notariulad damowmebuli qarTuli Targmani. aRniSnul dokumentebSi

aRmoCenili sxvaobis SemTxvevaSi upiratesoba mieniWeba qarTul Targmans.

2 SesyidvaSi monawileobis msurvelma ucxo qveynis pirebma zemoT aRniSnuli

dokumentacia unda warmoadginon TavianTi qveynis Sesabamisi samsaxurebidan, damowmebuli

saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT (legalizebuli an apostiliT

damowmebuli).

11. konkursants ufleba aqvs warmoadginos mxolod erTi sakonkurso winadadeba.

alternatiuli winadadebebi ar ganixileba.

12. sakonkurso winadadeba, romlis fasi aRemateba Sesyidvis savaraudo Rirebulebas (52 500

lari) ar ganixileba.



13. sakonkurso winadadebis Sefaseba da gamarjvebuli konkursantis gamovlena:

13.1 konkursantis gamocdileba 0,6. (maT Soris konkursantis teqnikuri aRWurviloba

0,1; ZiriTadi inJiner-teqnikuri personalis gamocdileba 0,3 da konkursanti

kompaniis gamocdileba 0,2).

13.2 sakonkurso winadadebis fasi 0,4.

13.3 Sefaseba ganxorcieldeba 10-baliani sistemiT.

13.4 Tavdapirvelad Sefasdeba konkursantis gamocdileba (teqnikuri nawili),

daangariSdeba sakonkurso komisiis wevrTa mier Sefasebuli qulebis saSualo

ariTmetikuli, romelic dafiqsirdeba sakonkurso komisiis sxdomaze da amis

Semdeg konkursantebis TandaswrebiT gaixsneba konkursantebis fasebi. yvelaze

dabali fasis mqone sakonkurso winadadeba Sefasdeba maqsimaluri 4 quliT, xolo

danarCenebi konkursantebis finansuri nawili Sefasdeba fasebis mixedviT

ukuproporciulad yvelaze dabal fasTan mimarTebaSi.

13.5 gamarjvebulad CaiTvleba im konkursantis sakonkurso winadadeba, romelic

teqnikuri da finansuri nawilis Sefasebis Sedegad daagrovebs yvelaze maRal

jamur qulas.

13.6 is konkursantebi, romlebic ver daakmayofileben sakonkurso gancxadebis me-10

muxlis 10.5-10.8. punqtebiT gaTvaliswinebul sakvalifikacio moTxovnebs,

diskvalificirebuli iqnebian konkursidan da maT ukan daubrundebaT finansuri

winadadebis paketebi gauxsnelad.

14. angariSsworebis pirobebi:

14.1. angariSsworeba moxdeba unaRdo angariSsworebiT larSi.

14.2. angariSsworeba moxdeba faqtiurad gaweuli momsaxurebis mixedviT.

14.3. winaswari angariSsworebis (avansi) wesi ganisazRvreba xelSekrulebis proeqtiT

gansazRvruli pirobebiT.



ტექნიკური დავალება 

სოფ. გრიგოლეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში, 1 კმ სიგრძის მონაკვეთზე ნაპირდაცვისა და 

ნაპირაღდგენის სამუშაოების საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების 

შესყიდვის შესახებ 

ზოგადი ნაწილი 

გრაფიკული და ტექსტობრივი დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე.  

წინამდებარე ტექნიკურ პირობებში და დავალებაში მოცემულია მითითებები, რითაც უნდა 

იხელმძღვანელოს „მიმწოდებელმა“, რათა დამუშავდეს მაღალხარისხიანი პროექტი, მათ ხელთ 

არსებული და მისაღები ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

მომსახურების სახელწოდება და შემადგენლობა: სოფ. გრიგოლეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში, 1 კმ 

სიგრძის მონაკვეთზე ნაპირდაცვისა და ნაპირაღდგენის სამუშაოების საპროექტო და სატენდერო 

დოკუმენტაციის შედგენა და საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის გაწევა.  

მთლიანობაში შესყიდვის ობიექტი უზრუნველყოფს სოფ. გრიგოლეთში ზღვის სანაპიროს მდგრადობის 

უზრუნველყოფის მიზნით საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავებას, რისთვისაც ადგენს:  

1. განმარტებით ბარათს;  

2. ზღვის სანაპირო ზოლში მიმდინარე მორფო და ლითო დინამიკური პროცესების ანალიზის 

საფუძველზე აბრაზიული პროცესების გამომწვევ მიზეზებს;  

3. მიმდინარე აბრაზიული პროცესების სალიკვიდაციო ნაპირდაცვით საპროექტო დოკუმენტაციას  

შემსყიდველის დავალებით, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია დამატებითი სამუშაოების 

გაანგარიშებით გაუთვალისწინებელი მომსახურების გაწევა:  

1. საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის დამატებითი ეგზემპლარების გამრავლება;  

2. ხარჯთაღრიცხვების გადაანგარიშება;  

3. ტომებად, წიგნებად ეგზემპლარების აკინძვა;  

4. საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობა.  

1. დავალების ზოგადი პირობები 

მიმწოდებელს მოეთხოვება ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული – სოფ. გრიგოლეთში, ზღვის 

სანაპირო ზოლის ავარიულ მონაკვეთზე ნაპირსამაგრი ღონისძიების დაგეგმვის მიზნით, 

განხორციელებული საკვლევაძიებო სამუშოების საფუძველზე საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის 

შემუშავება.  



საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელთან შეთანხმებით, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს 

ცვლილებები შეთანხმებულ საწყის გეგმაში: გაზარდოს ან შეამციროს მომსახურების მოცულობა. 

ნაპირსამაგრი ობიექტის პროექტირება მოიცავს:  

ა) საველე საკვლევაძიებო სამუშაოების შედეგად მიღებული მონაცემების კამერალურ დამუშავებას; 

ბ) საპროექტო მონაკვეთზე მიმდინარე მორფო და ლითო დინამიკური პროცესების ანალიზს; 

გ) საპროექტო ღონისძიებების შემუშავებას, მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის ხარჯთაღრიცხვისა 

და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენას.  

სანაპირო ზონის მდგრადობის, მისი დინამიკური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით მიმწოდებელი 

ვალდებულია:  

• სოფ. გრიგოლეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში, 1 კმ სიგრძის მონაკვეთზე ნაპირდაცვისა და 

ნაპირაღდგენის სამუშაოების საპროექტო მომსახურება მოახდინოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო 

ნორმებისა და ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;  

• საკვლევაძიებო და საპროექტო სამუშაოების დროულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის 

მოახდინოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სტრუქტურებთან და პირებთან პროექტის 

საჭირო წინასწარი შეთანხმება (გარდა სამშენებლო მოედნის, ტერიტორიის გამოყოფისა და 

განთავისუფლების, რომელიც წარმოადგენს შემსყიდველის მოვალეობას);  

• მოახდინოს მოქმედი ლიცენზირებული კარიერების და ინერტული მასალების დამამზადებელი 

პოტენციური ორგანიზაციების შერჩევა. მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საქართველოს 

კანონმდებლობით განსაზღვრული მდინარეული ინერტული მასალის მოპოვების აკრძალვები;  

• პროექტირებისას გათვალისწინოს გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების ფაქტორები და დასახოს 

მათი თავიდან აცილების ან შერბილების ღონისძიებები;  

• საჭიროების შემთხვევაში შეიმუშაოს განსახლების სამოქმედო გეგმა;  

• პროექტში გათვალისწინებულ იქნეს მშენებლობაში მიღწევებისა და დაგროვილი საერთაშორისო 

გამოცდილებისსაქართველოს სპეციფიკურ პირობებში გამოყენების საკითხი.  

• ხარჯთაღრიცხვების შედგენისას პროექტის ღირებულება განსაზღვროს საბაზრო ფასების 

გათვალისწინებით.  

• ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველის დავალებით, 

ნაპირდაცვისა და ნაპირაღდგენის სამუშაოებს გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა.  

2. მომსახურების გაწევის ადგილი 

მომსახურების გაწევის მიზნით, მიმწოდებელი პასუხისმგებელია საოფისე და საველე სამუშაოების 

შესრულებისათვისსაჭირო ფართით, აღჭურვილობით, მოწყობილობით, ტრანსპორტით ტექნიკითა და 

ხელსაწყოებით უზრუნველყოფაზე.  

3. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი 

მშენებლობაზემომუშავე პერსონალისა და მესამე პირის უსაფრთხოების ეფექტურად დაცვის მიზნით 

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტები უნდა დამუშავდეს რეგიონის კლიმატური პირობების, ზღვის 

სეზონური მოვლენების, ტალღური რეჟიმის, მაშველთა საგუშაგოსა და სხვა ღონისძიებების 

გათვალისწინებით. 



4. ნორმატიული დოკუმენტები 

სამუშაოების სახეობების და კონსტრუქციული ელემენტების პროექტირებისას მიმწოდებელი 

ხელმძღანელობს საერთაშორისო და საქართველოში მოქმედი სხვა შესაბამისი ნორმებითა და 

სტანდარტებით.  

5. მიმწოდებლის პასუხისმგებლობა 

მიმწოდებებელი პასუხისმგებელია სრულყოფილი საპროექტო–სატენდერო დოკუმენტაციის 

ხარისხიანად დამუშავებაზე და სამშენებლო სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე. 

მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს მიღებული ნაპირსამაგრი ღონისძიებების პროექტის ეფექტურობა. იმ 

შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის დაშვებული ხარვეზის გამო მშენებლობის პროცესში აღმოჩნდება 

საპროექტო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, 

მიმწოდებელი თავად უზრუნველყოფს დამატებითისაპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენას.  

6. კუთვნილება 

ამ დავალებასთან დაკავშირებული მომზადებული ნებისმიერი შესწავლა, ანგარიშები, გრაფიკული ან 

სხვა სახის მასალები ეკუთვნის შემსყიდველს და რჩება მის საკუთრებაში. მიმწოდებელს არ აქვს ამ მასალის 

გამოყენების უფლება სხვა სამუშაოების შესასრულებლად შემსყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე.  

7. საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის რაოდენობა 

მიმწოდებელი ვალდებულია:  

ა) გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო დოკუმენტაცია 2 ეგზემპლარად, ხოლო სატენდერო 

დოკუმენტაცია – 8 ეგზემპლარად;  

ბ) წარმოადგინოს პროექტის სრული მოცულობის ელექტრონული ვერსიის 1 ეგზემპლარი.  

8. გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი 

გასაწევი მომსახურება: სოფ. გრიგოლეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში, 1 კმ სიგრძის მონაკვეთზე 

ნაპირდაცვისა და ნაპირაღდგენის სამუშაოების საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციების შედგენა და 

საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის გაწევა.  

ზემოაღნიშნული მომსახურების გაწევის მიზნით შესყიდვის ობიექტი უზრუნველყოფს შემდეგი სახის 

სამუშოების შესრულებას:  

8.1.1სანაპირო ზოლის საპროექტო მონაკვეთის გეომორფოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური 

ანალიზი;  

8.1.2 წყალქვეშა ფერდისა და სანაპირო ზოლის ტოპოგრაფიული გამოკვლევა და ბათიმეტრიული 

რუკის შედგენა 1:1000 მასშტაბით, ზღვის 10 მ სიღრმემდე;  

8.1.3 ტალღური რეჟიმის მრავალწლიანი მონაცემების ანალიზი;  



8.1.4 ადრე გატარებული ნაპირდაცვითი ღონისძიებების ეფექტურობის შეფასება და მისი გავლენა 

პლაჟის დინამიკურ პროცესებზე;  

8.1.5 ნატანის ნაპირგასწვრივი ნაკადისა და პლაჟწარმომქმნელი მასალის ბალანსის განსაზღვრა;  

8.1.6 ხელოვნური პლაჟის პარამეტრების განსაზღვრა  

8.1.7 მუშა პროექტის მომზადება.  

საპროექტო მომსახურება ეყრდნობა ადგილობრივ კლიმატურ, ჰიდრო–გეოლოგიურ და ტალღური 

რეჟიმის მრავალწლიანი კვლევის მონაცემებსა და მორფოდინამიკური პროცესების ანალიზს. 

მომსახურების სახეობა:  

8.2.1საველე საკვლევაძიებო და კამერალური სამუშაოები;  

8.2.2საპროექტო სამუშაოები;  

8.2.3 მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენა;  

8.2.4 სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და ობიექტის სავარაუდო ღირებულების დადგენა;  

8.2.5 სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება;  

9. მოსამზადებელი სამუშაოები 

9.1 ზღვის სანაპირო ზოლის საპროექტო უბნის რეკოგნოსცირება; 

9.2 ზღვის სანაპიროს დაზიანებული მონაკვეთის შემოხაზვა, რომელსაც სჭირდება გადაუდებელი 

ნაპირსამაგრი ღონისძიებების ჩატარება.  

9.3 რეგიონის შესწავლა: ავარიულ მონაკვეთზე ადრე განხორციელებული კვლევებისა და რეგიონის 

მაცხოვრებლების მიერ მრავალწლიანი დაკვირვებების შესწავლა.  

9.4 პლაჟის ნატანის გრანულომეტრიული შემადგენლობის შესწავლა.გრუნტების ფიზიკურ–მექანიკური 

მაჩვენებლების დადგენა, ზღვის დონის მოკლე და გრძელვადინი მერყეობადა ა.შ.  

9.5 ადგილობრივიპლაჟაღმდგენი ინერტული მასალის მარაგებისადა გრანულომეტრიის დადგენა.  

10. კონსტრუქციული ღონისძიებები 

სოფ. გრიგოლეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში, 1 კმ სიგრძის მონაკვეთზე ნაპირდაცვისა და 

ნაპირაღდგენის პროექტი უნდა აკმაყოფილებდეს ისეთ საინჟინრო – კონსტუქციულ გადაწყვეტილებას, 

რომელიც აღადგენს ავარიულ უბანში სანაპირო ზონის დინამიკურ წონასწორობას და ამასთან, არათუ არ 

გამოიწვევს (ტექნოგენური ფაქტორის ფონზე) მიმდებარე უბნებზე მდგომარეობის გაუარესებას, არამედ 

გამოიწვევს მის გააუმჯობესებას.  

11. საჭირო რესურსები 

11.1 ჯგუფის ხელმძღვანელი – მუშაობის არანაკლებ 10 წლიანი გამოცდილებით;  

11.2 გეომორფოლოგი – მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით;  

11.3 ჰიდროტექნიკოსი (2 სპეციალისტი) – მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით;  

11.4 ტოპოგრაფიული კვლევის სპეციალისტი – მუშაობის არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილებით;  

11.5 გეოლოგი – მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით;  

11.6 ჰიდროლოგი – მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით;  

11.7 გარემოს დაცვის სპეციალისტი – მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით;  

11.8 ხარჯთაღრიცხვის სპეციალისტი – მუშაობის არანაკლებ 5 წლიანი გამოცდილებით;  



12. საჭირო აღჭურვილობა 

12.1 ტაქიომეტრი და GPS – 1 ცალი  

12.2 ექოლოტი– 1 ცალი  

12.3 რაციები – 3 ცალი  

12.4 კომპიუტერული კომპლექტი – 2 ცალი  

12.5 პრინტერი – 2 ცალი  

13. ანგარიშების წარმოდგენის ვადები 

მიმწოდებელი ვალდებულია: ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან არაუგვიანეს 5 დღეში დაიწყოს 

მომსახურების განხორციელება.  

ანგარიში წარმოდგენილ იქნეს ორ ეტაპად:  

I ეტაპი - ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 45 დღის ვადაში წარმოადგინოს საბოლოო 

ანგარიშის სამუშაო ვერსია. იგი უნდა მოიცავდეს: ზღვის სანაპირო ზონის საპროექტო უბანზე მიმდინარე 

ლითო და მორფო დინამიკური პროცესების სრულ ანგარიშს და საპროექტო გადაწყვეტას.  

II ეტაპი – ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 90 დღის ვადაში წარმოადგინოს საბოლოო 

ანგარიში – 3 ეგზემპლარი და ელ. ვერსია 1 ეგზემპლარი. საბოლოო ანგარიში უნდა მოიცავდეს სრულ, 

დეტალურ საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, სატენდერო დოკუმენტაციის სრულ პაკეტს. 



xelSekrulebis proeqti

saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

#

winamdebare dokumenti warmoadgens saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqts,

romelic daideba konkursis Catarebis Sedegad. xelSekrulebis pirobebis dazusteba ganxorcieldeba

gamarjvebuli pretendentis satendero winadadebis Sesabamisad.

Tbilisi ---- ---------- 2014 w.

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saxelmwifo

saqveuwyebo dawesebuleba _ saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti, misi Tavmjdomaris

moadgilis -------------------- saxiT, SemdgomSi _ Semsyidveli, erTis mxriv da ---------------------------------- saxiT,

SemdgomSi _ mimwodebeli, meores mxriv, `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-3

muxlis pirveli punqtis `r~ qvepunqtis safuZvelze, vdebT winamdebare xelSekrulebas Semdegze:

muxli 1. xelSekrulebis sagani

1.1. am xelSekrulebis sagans warmoadgens mimwodeblis mier, sof. grigoleTSi, zRvis sanapiro

zolSi, 1 km sigrZis monakveTze napirdacvisa da napiraRdgenis samuSaoebis saproeqto da

satendero dokumentaciis Sedgena da saWiroebis SemTxvevaSi saavtoro zedamxedvelobis gawevis

momsaxureba _ (SemdgomSi momsaxureba).

muxli 2. Rirebuleba da angariSsworebis wesi

2.1. xelSekrulebis mTliani Rirebuleba, saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli

damatebuli Rirebulebis gadasaxadis gareSe, Seadgens ------ (--------------------------------) lari.

2.2. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli

damatebuli Rirebulebis gadasaxadis gaTvaliswinebiT Seadgens ------ (------------------------------) lars.

2.3 mxareebi angariSsworebas axorcieleben larebSi (Tu mimwodebeli saqarTvelos

rezidentia), am xelSekrulebiT gaTvaliswinebul rekvizitebze, unaRdo angariSsworebis

formiT.

2.4. mimwodebeli angariSsworebisas valdebulia yovel TveSi warmoadginos, faqtiurad

Sesrulebuli samuSaoebis mTliani da jamuri (damatebuli Rirebulebis gaTvaliswinebiT)

Rirebuleba saangariSo periodisa da nazardi jamis CvenebiT.

2.5. angariSsworebisaTvis mimwodebeli xelSekrulebiT gaTvaliswinebul obieqtze

samSeneblo samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto dokumentaciis Sesadgenad gacemuli teqnikuri

davalebis mixedviT, momsaxurebis gawevis grafikis vadebis Sesabamisad, warudgens Semsyidvels

dasrulebul saproeqto da satendero dokumentacias. Semsyidvelis mier warmodgenili

dokumentaciis analizis, xolo saWiroebis SemTxvevaSi teqnikur sabWoze proeqtis ganxilvisa da

dadebiTi rekomendaciis miRebis Semdgom, dgeba dasrulebuli saproeqto momsaxurebis miReba-

Cabarebis ormxrivi aqti (warmodgenili unda iyos Sesabamisi damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis

angariS-faqtura),ris safuZvelzec Semsyidveli aunazRaurebs mimwodebels gaweuli momsaxurebis



Rirebulebas miReba-Cabarebis aqtisa da damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis angariS-faqturis

wardgenidan 25 sabanko dRis ganmavlobaSi. angariSsworeba moxdeba xarisxis garantiis

pirobebiT gaTvaliswinebuli daqviTvebisa da sxva jarimebis gaTvaliswinebiT.

2.6. mimwodebeli valdebulia angariSsworebisas warudginos Semsyidvels, faqtiurad gaweuli

momsaxurebis mTliani da jamuri (damatebiTi Rirebulebisa da sxva gadasaxadebis

gaTvaliswinebiT) Rirebuleba.

2.7. angariSsworeba ganxorcieldeba miReba-Cabarebis aqtis (faqtiurad gaweuli momsaxurebis

moculobebis miRebis aqti) da damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis angariS-faqturis gaformebis

safuZvelze.

2.8. saavtoro zedamxedvelobas mimwodebeli gaswevs amisaTvis saWiro dros saproeqto

samuSaoebis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis miuxedavavad.

2.9. aucileblobis (saWiroebis) SemTxvevaSi, mimwodebels SeuZlia Semsyidvels warudginos

winaswari werilobiTi Txovna avansis gacemasTan dakavSirebiT.

2.10. miuxedavad Sesabamisi werilobiTi moTxovnisa, Semsyidveli uflebamosilia ar

daakmayofilos Txovna avansis gacemis Taobaze.

2.11. Semsyidvelis mier avansis gacemasTan dakavSirebiT dadebiTi gadawyvetilebis miRebis

SemTxvevaSi, mimwodebeli valdebulia warmoadginos gasacemi avansis odenobis upirobo sabanko

garantia, romelic ZalaSi unda iyos gasacemi avansis daqviTvamde.

2.12. mimwodebelze gasacemi saavanso Tanxa ganisazRvreba xelSekrulebis jamuri Rirebulebis

araumetes 20 procentis odenobiT. mravalwliani tenderis SemTxvevaSi saavanso Tanxa gaicema imave

procentuli odenobiT, moTxovnis momentisaTvis arsebuli wlis Sesabamisi Rirebulebidan.

2.13. aRniSnuli Tanxa mimwodeblis mier gamoyenebuli iqneba mxolod am kontraqtiT

gaTvaliswinebuli samuSaoebis Catarebis mizniT. Semsyidvelis mier gacemuli avansis dakaveba

moxdeba qvemoT moyvanili wesis Tanaxmad:

A*(X%-Y%)

Z = ---------------------

70 - 20

Z = aris gamosaqviTi Tanxa saangariSo periodSi;

A=warmoadgens gadaricxuli avansis Tanxas;

X=warmoadgens saangariSo periodisTvis Sesrulebuli samuSaoTa Sefardebas sawyis

sakontraqto RirebulebasTan, gamoxatuls procentebSi. es monacemi ar aRemateba 70%-s.

Y = aris (X) wina periodisaTvis.

2.14. Semsyidveli uflebamosilia aamoqmedos avansis uzrunvelsayofad gacemuli sabanko

garantia mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis me-2 muxlis 2.13 puqntis darRvevisa da

xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi, Tuki Sewyvetis momentisaTvis mimwodebels ara aqvs

daqviTuli gacemuli avansi an misi nawili.



2.15. avansiT gaTvaliswinebuli Tanxis gadaricxva iwarmoebs unaRdo angariSsworebis formiT

mimwodeblis mier upirobo sabanko garantiis warmodgenis safuZvelze.

2.16. im SemTxvevaSi, Tu gansazRvruli garemoebebis gamo mimwodeblis mier gaweuli

momsaxurebis Rirebulebam ar Seadgina am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Tanxa,

Semsyidveli aunazRaurebs mimwodebels mis mier faqtobrivad gaweuli momsaxurebis Rirebulebas

am xelSekrulebiT gansazRvruli fasebis (procentebis) Sesabamisad. aRniSnulidan gamomdinare

mimwodebels pretenzia ar unda gaaCndes auTvisebel momsaxurebis moculobaTa Sesrulebaze da

mis gadaxdaze.

muxli 3. momsaxurebis შესაბამისობა

3.1. xelSekrulebis pirveli muxliT gaTvaliswinebuli momsaxureba unda Seesabamebodes

moqmed normebsa da wesebs, msgavsi momsaxurebisaTvis ukve dadgenil standartebs, teqnikur

specifikaciebs, agerTve teqnikuri davalebiT gaTvaliswinebul pirobebs, romelic am nawilSi

winamdebare xelSekrulebis miznebidan gamomdinare misi ganuyofeli nawili xdeba.

3.2. 3.1. punqtSi aRniSnuli wesebidan da normebidan nebismieri gadaxvevis SemTxvevaSi

Semsyidveli uflebamosilia ar miiRos samuSao an/da mimwodeblis mimarT gamoiyenos am

xelSekrulebiTa da saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis zomebi.

muxli 4. momsaxurebis miReba-Cabarebisa da anazRaurebis wesi

4.1. mimwodeblisagan, ukve dasrulebul dokumentacias (naxazebs, xarjTaRricxvas, satendero

dokumentacias, teqnikur angariSebs da sxva dokumentacias) Semsyidveli miiRebs saWiroebis

SemTxvevaSi misi eqspertizaze gadacemisa da saTanado daskvnis miRebis Semdgom, agrTve,

saWiroebis SemTxvevaSi Semsyidveli organizaciis teqnikur sabWoze dadgenili wesiT ganxilvisa

da Sesabamisi rekomendaciebis miRebis Sesabamisad.

Semsyidvelis mier proeqtis analizis, xolo saWiroebis SemTxvevaSi teqnikur sabWoze proeqtis

ganxilvisa da dadebiTi rekomendaciis miRebis Semdeg, dgeba dasrulebuli saproeqto

momsaxurebis miReba-Cabarebis ormxrivi aqti, romelic gansazRvravs gacemuli davalebis

Sesrulebas da srul asanazRaurebel Tanxas.

4.2. warmodgenili saproeqto-saxarjTaRricxvo da satendero dokumentaciis xarisxis dacvis

mizniT, Semsyidvelis mier dakavebuli iqneba gaweuli momsaxurebis Rirebulebis 10% (mimwodeblis

mier calkeuli obieqtis saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentiebis miReba-Cabarebidan Tanxis

dakavebis vada ar unda aRematebodes or wels), romlis dabruneba moxdeba aRniSnuli saproeqto-

saxarjTaRricxvo dokumentaciiT gansazRvruli samuSaoebis ganxorcielebis Semdeg, Tu

samuSaoebis ganxorcielebis procesSi saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciaSi aRmoCndeba

raime saxis defeqti an xarvezi, mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT aRmofxvras isini. im

SemTxvevaSi, Tu proeqtSi aRmoCenili xarvezisa Tu defeqtis gaTvaliswineba SesaZlebeli iyo

proeqtirebis etapze, Semsyidelis mier xarisxis sagarantiod gakavebuli Tanxebi mimwodebels ar

anazRaurdeba.

4.3. Sesyidvis obieqti miRebulad CaiTvleba, mxolod miReba-Cabarebis aqtis gaformebis Semdgom.

4.4. im SemTxvevaSi, Tu gaweuli momsaxurebis Sualeduri kontrolis Sedegebi uaryofiTia,

Semsyidvels SeuZlia uari ganacxados Sesyidvis obieqtis an misi nawilis (etapis) miRebaze da

anazRaurebaze.



4.5. gaweuli momsaxurebis miRebis da saboloo Semowmebis adgilia Semsyidvelis

adgilsamyofeli da/an, saWiro SemTxvevebSi, dasaproeqtebeli saavtomobilo gzis monakveTi.

Semsyidveli amowmebs mimwodeblis mier gaweuli momsaxurebis moculobas da xarisxs.

4.6. Semowmebis Sedegad gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT

uzrunvelyofs mimwodebeli, xelSekrulebis moqmedebis vadis miuxedavad.

4.7. Semsyidveli itovebs uflebas, saWiroebis SemTxvevaSi xelSekrulebis Rirebulebisa da

teqnikuri davalebiT gaTvaliswinebuli obieqtis farglebSi SeukveTos mimwodebels teqnikur

davalebaSi aRniSnuli damatebiTi momsaxurebis gaweva.

muxli 5. mxareTa ufleba-movaleobani

5.1. mimwodebeli valdebulia:

a) momsaxurebis Sesrulebis procesSi ixelmZRvanelos am xelSekrulebis 3.1. punqtSi

gaTvaliswinebuli wesebiTa da pirobebiT;

b) xelSekrulebiT da yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto

dokumentaciis Sesadgenad gacemuli teqnikuri davalebiT gansazRvrul vadebSi cvlilebebis

Setana dasaSvebia mxolod Semsyidvelis da mimwodeblis urTierTSeTanxmebis safuZvelze;

g) mimwodebeli valdebulia momsaxureba ganaxorcielos teqnikuri davalebis, momsaxurebis

teqnikuri specifikaciebis, xelSekrilebis pirobebis, aseve yovel konkretul obieqtze

samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto dokumentaciis Sesadgenad gacemuli teqnikuri davalebis

Tanaxmad;

d) mimwodebeli valdebulia Semsyidvelis moTxovnis Sesabamisad, warudginos mas

informacia gasawevi an/da gaweuli momsaxurebis Sesaxeb;

e) sakuTari xarjebiT uzrunvelyos am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli inspeqtirebis

Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra;

v) saproeqto dokumentaciiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis ganxorcielebis procesSi,

samuSaoebis ganmaxorcielebeli an/da samuSaoebis sazedamxedvelo kompaniebis mier proeqtSi

cvlilebis Taobaze SemsyidvelTan sakiTxis dayenebis SemTxvevaSi, Semsyidvelis moTxovnis

Sesabamisad, mimwodebeli valdebulia warmoadginos Sesabamisi daskvna am cvlilebis

ganxorcielebis mizanSewonilobis Sesaxeb, winamdebare xelSekrulebis moqmedebis vadis miuxdavad.

z) angariSsworebisas yovelTviurad miuTiTos faqtiurad gaweuli momsaxurebis mTliani da

jamuri Rirebuleba;

T) Semsyidvels umokles vadaSi acnobos misi organizaciis mosalodneli reorganizaciis an

likvidaciis Sesaxeb;

5.2. Semsyidveli valdebulia:

a) awarmoos inspeqtireba saamisod SerCeul pirTan erTad momsaxurebis gawevis

mimdinareobaze, Tanaxmad xelSekrulebis pirobebis, teqnikuri davalebis, momsaxurebis

teqnikuri specifikaciebis, romelTa darRvevis SemTxvevaSi igi uflebamosilia SeaCeros

samuSaoebi;

b) Seuferxeblad aunazRauros mimwodebels gaweuli momsaxurebis Rirebuleba am

xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis Sesabamisad.



5.3. xelSekrulebiT da yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto

dokumentaciis Sesadgenad gacemuli teqnikuri davalebiT gansazRvrul vadebSi cvlilebebis

Setana dasaSvebia mxolod Semsyidvelis da mimwodeblis urTierTSeTanxmebis safuZvelze.

5.4. Semsyidveli da mimwodebeli erToblivad ganixilaven yovel konkretul obieqtze

samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto dokumentaciis Sesadgenad momsaxurebis gawevis mimdinareobis

sakiTxebs da saWiroebis SemTxvevaSi SeaqvT masSi saTanado cvlilebebi.

5.5. xelSekrulebis damdeb arc erT mxares ara aqvs ufleba Seitanos am xelSekrulebiT

gaTvaliswinebuli momsaxurebis gawevis da yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis saWiro

saproeqto dokumentaciis Sesadgenad gacemuli teqnikur davalebiT gansazRvrul vadebSi

cvlilebebi meore mxaresTan SeTanxmebis gareSe. vadebSi cvlilebebi dasaSvebia mxolod mxareTa

SeTanxmebis safuZvelze.

5.6. im SemTxvevaSi, Tu Semsyidvelis mier, Seqmnili aucileblobidan gamomdinare, teqnikuri

davaleba momsaxurebis gawevis Taobaze gacemulia xelSekrulebis moqmedebis vadis bolos da amis

gamo, mimwodebeli ver aswrebs aRniSnuli davalebis Sesrulebas xelSekrulebiT gaTvaliswinebul

vadebSi, igi gaagrZelebs momsaxurebis gawevas xelSekrulebis moqmedebis vadis amowurvis

miuxedavad, aRniSnuli teqnikuri davalebis saboloo dasrulebamde, xolo Semsyidveli

mimwodebels aunazRaurebs gaweul xarjebs xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli saxarjTaRricxvo

pirobebis Sesabamisad. aseT SemTxvevaSi, Semsyidvelsa da mimwodebels Soris formdeba winamdebare

xelSekrulebis danarTi SeTanxmeba momsaxurebis gawevis axali vadebis gaTvaliswinebiT.

muxli 6. fors-maJori

6.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis

SeusruleblobiT gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu valdebulebebis Seusrulebloba

gamowveulia dauZleveli Zalis (stiqiuri ubedureba, epidemia, omi, karantini, saqonlis miwodebaze

embargos dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri Semcireba, sazogadoebrivi areuloba,

cvlilebebi kanonmdeblobaSi da a.S.) zegavleniT, romlis winaswar gansazRvra an Tavidan acileba

mxareebis SesaZleblobas aRemateboda. dauZleveli ZaliT gamowveuli movlenebi ewodeba

movlenebs, romlis warmoSobasa da ganviTarebaze mxareebs zegavlenis moxdena ar SeuZliaT (fors-

maJori).

6.2. mxare, romelsac mizezad dauZleveli Zalis movlenebi mohyavs, valdebulia

dauyovnebliv acnobos meore mxares werilobiT aseTi movlenebis dadgomis Taobaze. amasTan, meore

mxaris moTxovnis SemTxvevaSi, unda warmoadginos dauZleveli Zalis movlenebis arsebobis

damadasturebeli dokumenti, rom am movlenam arsebiTad xeli SeuSala mxares xelSekrulebiT

gaTvaliswinebuli valdebulebis SesrulebaSi.

muxli 7. pasuxismgebloba

7.1. xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis an arajerovnad SesrulebisaTvis damrRvevi

mxare valdebulia meore mxaris moTxovnisTanave gadauxados mas pirgasamtexlos saxiT

xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 3.0% (sami procenti) araugvianes 14 sabanko dReSi da

uzrunvelyos darRvevis dauyovnebliv gamosworeba.

7.2. im SemTxvevaSi, Tu mimwodebelze xelSekrulebis pirobebis daRvevis gamo dakisrebuli

pirgasamtexlos jamuri Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 5 (xuTi)

procents, meore mxares ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba.



muxli 8. xelSekrulebis Sewyveta

8.1. xelSekrulebis damdebi erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis

Seusruleblobis SemTxvevaSi, meore mxares SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli

an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb, razedac acnobebs meore mxares

werilobiTi formiT.

8.2. xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs meore mxares

danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.

8.3. xelSekrulebis Sewyvetis gaformeba xdeba danarTi SeTanxmebis gziT, magram

SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi mxareebs ufleba aqvT gamoiyenon xelSekrulebis calmxrivad

(werilobiTi formiT) Sewyvetis SesaZlebloba.

8.4. Semsyidveli uflebamosilia vadamde calmxrivad Sewyvitos am xelSekrulebis

moqmedeba,Tu:

a) mimwodebeli arRvevs am xelSekrulebis pirobebs (ar asrulebs an arajerovnad asrulebs);

b) mimwodeblis mimarT mimdinareobs gakotrebis saqme. (miuxedavad misi dawyebis droisa);

g) mimwodeblis qonebas daedo yadaRa,Tu es garemoeba zegavlenas axdens an SesaZlebelia

moaxdinos xelSekrulebis pirobebis Sesrulebaze.

d) mimdinareobs mimwodeblis reorganizacia, Tu es garemoeba zegavlenas axdens an

SesaZlebelia moaxdinos xelSekrulebis jerovan Sesrulebaze;

e) amoiwura xelSekrulebis garantiiT gansazRvruli Tanxa da mimwodebelma ar

warmoadgina axali garantia.

muxli 9. uflebebis gadacema

9.1. winamdebare xelSekrulebis arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi

uflebebi da movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.

9.2. mesame pirebTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da

riskiT.

muxli 10. subkontraqtorebi

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში 

ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული საკონკურსო წინადადებაში. 

მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა 

ქვეკონტრაქტორს. 

10.2 ქვე-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 

გასაწევი მომსახურების მთლიანი მოცულობის 40%.



 10.3 მიმწოდებელი და მისი ქვეკონტრაქტორი ვალდებულნი არიან დასაპროექტებელ ობიექტზე შეარჩიონ და

დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებული იყო მიმწოდებლის

საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.

10.4 მიმწოდებელს, საჭიროების შემთხვევაში, უფლება აქვს დამატებით აიყვანოს სპეციალისტი (ები), მის მიერ 

საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მომუშავე წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტის

სიობრივი რაოდენობის ზევით. 

muxli 11. Setyobineba

11.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს,

გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე

ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

11.2. Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi

Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.

muxli 12. inspeqtireba

12.1. Semsyidvels an mis warmomadgenels ufleba aqvs xelSekrulebis Sesrulebis nebismier

etapze ganaxorcielos kontroli mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis Sesrulebis

mimdinareobaze, maT Soris momsaxurebis xarisxis periodul inspeqtirebaze. gaweuli momsaxurebis

teqnikuri inspeqtireba da kontroli (monitoringi) evaleba Semsyidveli organizaciis -

saavtomobilo gzebis teqnikuri politikis sammarTvelos, xolo finansuri monitoringi – amave

departamentis – finansebis marTvis sammarTvelos.

12.2. am xelSekrulebis moqmedebis periodSi Semsyidveli uflebamosilia nebismier dros

ganaxorcielos Sesrulebuli samuSaos xarisxis inspeqtireba.

12.3. mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT 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.

12.4. mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis (inspeqtirebis)

Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra.

muxli 13. sxva pirobebi

13.1. nebismieri gadaxra an cvlileba am xelSekrulebis pirobebSi daiSveba mxolod orive

mxaris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis safuZvelze.

13.2. im SemTxvevaSi, Tu momsaxurebis gawevis dros am xelSekrulebis Rirebulebisa da

angariSsworebidan gamomdinare, an raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezis gamo warmoiSva

xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, maT Soris fasebis gadasinjvis SesaZlebloba,

aseTi cvlilebebi dasaSvebia winamdebare xelSekrulebis saerTo Sinaarsis farglebSi da



cvlilebebis Setanis iniciatori mxare valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares

Sesabamisi dasabuTebuli informacia.

13.3. mimwodeblis satendero winadadebaSi dafiqsirebuli da SemsyidvelTan SeTanxmebuli

gasawevi momsaxurebis fasebi (procenti) warmoadgens xelSekrulebis ZiriTad parametrebs misi

moqmedebis mTeli periodis ganmavlobaSi.

13.4. winamdebare xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes

xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.

13.5. mxareTa Soris warmoSobili sadavo sakiTxebi wydeba urTierTSeTanxmebiTa da

molaparakebebis gziT; im SemTxvevaSi, Tu SeTanxmeba ar iqneba miRweuli uTanxmoebis warmoSobidan 30

dRis ganmavlobaSi, dava gadawydeba sasamarTlos meSveobiT saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

13.6. xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze or egzemplarad, romelTagan TiToeuls aqvs

Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi piri SemsyidvelTan da erTi piri

mimwodebelTan). xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos

qarTul enaze.

13.7. mimwodeblis saatendero winadadeba (sakvalifikacio monacemebi, teqnikuri pirobebi,

samuSoebis Sesrulebis meTodebi, momsaxurebis gawevis grafiki, xarjTaRricxva, sagarantio

uzrunvelyofa, naxazebi, specifikaciebi da sxva dokumentacia) Tan erTvis da warmoadgens

winamdebare xelSekrulebis ganuyofel nawils.

14. xelSekrulebis moqmedebis vada

14.1. xelSekrulebis moqmedebis vada ganisazRvreba xelSekrulebis xelis moweris dRidan 2014

wlis --------------- mde, garda xelSekrulebaSi gansazRvruli im valdebulebebisa, romelTa arsebobac

ar aris damokidebuli xelSekrulbis moqmedebis vadaze.

muxli 16. mxareTa rekvizitebi da xelmowerebi

Semsyidveli:

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saqarTvelos

saavtomobilo gzebis departamenti, mis. saqarTvelo, Tbilisi, al. yazbegis gamziri #11,

saidentifikacio kodi 210 343 882, sabanko rekvizitebi: saxelmwifo xazina, b/k TRESGE22, angariSis

#200112800.

xelmowera

b.a.

mimwodebeli:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

xelmowera ---------------------------

b.a.



4. damatebiTi informacia:

4.1. satendero dokumentaciasTan dakavSirebuli ganmartebebis miReba pretendents

SeuZlia satendero komisiis aparatSi, werilobiTi mimarTvis SemTxvevaSi. q. Tbilisi,

al. yazbegis q. #11, me-4 sarTuli. sakontaqto piri:

Teimuraz kapanaZe tel: +995 32 37 05 08 (357)

levan rostomaSvili tel: +995 32 37 05 08 (292)



danarTi #1

a f i d a v i t i

sakonkurso winadadebis damoukideblad gansazRvris Taobaze

konkursSi monawileobis miRebis mizniT, vadastureb, rom Cems mier warmodgenili sakonkurso winadadeba

SemuSavebulia konkurentisgan damoukideblad. aseve vadastureb rom ;

- CemTvis cnobilia, rom sakonkurso winadadeba diskvalificirebul iqneba, Tu aRmoCnda, rom afidavitSi

mocemuli informacia aris yalbi an/da cru;

- uflebamosili var pretendentis mier, xeli movawero am afidavits da warvadgino es sakonkurso

winadadeba;

- nebismieri piri, romlis xelmowerac dafiqsirebulia sakonkurso winadadebaze, Sesabamisad

uflebamosilia pretendentis mier;

- CemTvis cnobilia, rom termini “konkurenti” afidavitis miznebidan gamomdinare, gulisxmobs nebismier

pirs, romelic SesaZlebelia iyos pretendenti an/da waradginos sakonkurso winadadeba am konkursSi;

- materialuri gamorCenis an upiratesobis miRebis mizniT pretendentsa da konkurents Soris ar

warmoebula konsultacia, komunikacia, SeTanxmeba an molaparakeba Semdeg sakiTxebTan dakavSirebiT:

1. sakonkurso winadadebis fasi;

2. sakonkurso winadadebis fasis gamoTvlis meTodi, koeficienti an formula;

3. sakonkurso winadadebis wardgena an wardgenisgan Tavis Sekaveba;

4. iseTi skonkurso winadadebis ganzrax wardgena, romelic ar daakmayofilebs gamocxadebuli konkursis

pirobebs;

5. Sesyidvis obieqtis xarisxi, moculoba, teqnikuri pirobebi an miwodebis detalebi, romelTac exeba

sakonkurso winadadeba;

*sakonkurso winadadebis pirobebi pretendents winaswari ganzraxviT, pirdapir an arapirdapir, ar

gaumJRavnebia an/da ar gaumJRavnebs konkurents sakonkurso winadadebis gansajaroebis momentamde. gavecani am

afidavitis Sinaarss da vadastureb warmodgenili informaciis utyuarobas.

Tanxmoba

saxelmwifo Sesyidvebis miznebisaTvis, afidaviti warmoadgens sakonkurso winadadebis damoukideblad gansazRvris

Taobaze werilobiT dokuments, romlis xelmomweri, pretendentis saxeliT, adasturebs dokumentSi miTiTebuli

informaciisa da garemoebebis utyuarobas da saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT pasuxs agebs aRniSnuli

informaciisa da garemoebebis utyuarobaze. afidavitiT gansazRvruli pirobebis darRveva iwvevs sisxlis-samarTlebliv

pasuxismgeblobas saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 1851 muxlis Sesabamisad.

konkursantis xelmowera--------------------------------------



danarTi #2

1. rekvizitebi:

pretendentis iuridiuli forma da dasaxeleba:

xelmZRvanelis saxeli da gvari:

pretendentis iuridiuli an/da faqtiuri misamarTi:

saidentifikacio kodi:

pretendentis telefonis nomeri:

eleqtronuli misamarTi:

bankis kodi:

angariSsworebis angariSi:

angariSis nomeri:

sakonkurso winadadebis fasi:



danarTi #3

xarjTaRricxva

sofel grigoleTSi, zRvis sanapiro zolSi, 1 km sigrZis monakveTze napirdacvisa da

napiraRdgenis samuSaoebisaTvis saproeqto momsaxureba

saproeqto momsaxurebis
dasaxeleba

momsaxurebis
Rirebuleba

(lari)

1 2

sof. grigoleTSi, zRvis sanapiro zolSi, 1 km sigrZis
monakveTze napirdacvisa da napiraRdgenis samuSaoebis
saproeqto da satendero dokumentaciis Sedgena da
saWiroebis SemTxvevaSi saavtoro zedamxedvelobis gawevaL

dRg 18%

sul


