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ლოგოტიპის დიზაინის   
შესყიდვის მიზნით 

(CPV – 79822500) 

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 ვაკის რაიონის გამგეობა აცხადებს კონკურსს ვაკის რაიონის ემბლემის შექმნის (დიზაინის) 
შესყიდვის მიზნით და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.  
2. კონკურსის მიზანს წარმოადგენს  ქ. თბილისში ვაკის რაიონის ემბლემის (ლოგოტიპის) შედგენა.  
3. კონკურსის მსვლელობისას კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:  

I- ლოგოს (ემბლემის) გამოსახულება; 
II- ლოგოს (ემბლემის) გამოსახულების ელექტრონული ვერსია 

4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს: 1000,0  (ერთი ათასი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით.  
5. დაფინანსების წყარო: ქ. თბილისის ვაკის რაიონის გამგეობა, 2013-2014 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები.  
6. შესყიდვის ობიექტი: ქ. თბილისის ვაკის რაიონის ემბლემა (ლოგოტიპი). 
მიმწოდებლის მიერ შექმნილ ემბლემის (ლოგოტიპის) 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 
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 13 ივნის 10: 00 საათიდან და დასრულდება - 2013 
წლის 20 ივნისს 17:00 საათზე.  
12. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება, დალუქული პაკეტის სახით უნდა წარმოადგინონ 
შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, მ. თამარაშვილის ქ. #10ა, ვაკის რაიონის გამგეობა  მე-2 სართული 
საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება.  
13. საკონკურსო წინადადებების მიღება დასრულდება და საკონკურსო კომისიის მიერ დალუქული 
პაკეტების გახსნა მოხდება - 2013 წლის 20 ივნისს 17:00 საათზე.  
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 გაწევის შემდეგ, მიღება-ჩაბარების 
აქტისა ან/და ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.  
17. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს რამდენიმე საკონკურსო წინადადება.  



18. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა განხორციელდება 10 
ქულიანი სისტემით შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:  
#  შეფასების კრიტერიუმი  კოეფიციენტი  
1  ესკიზი  0,6 
2  საკონკურსო წინადადების 

ფასი:  
0,4 

სულ:  1.0  
 
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  განსაზვრული ინფორმაციის 
გათვალისწინებით.  
 
19.3.  აფიდავიტი (შევსებული და დადასტურებული კონკურსანტის მიერ) დანართი #1-ს მიხედვით.  
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 ვალდებულია კონკურსის მომწყობს წარუდგინოს ემბლემა (ლოგო) 
დაბეჭდილი სახით A3 ფორმატით და ელექტრონული ვერსიით ფაილის სახით ელექტრონულ 
მატარებელზე, მაქსიმალურად ასახული ვიზუალური მასალით.  
 
 

დამატებითი ინფორმაცია: საკონკურსო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების 
მიღება პრეტენდენტს შეუძლია საკონკურსო კომისიის აპარატში, მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, მ. 
თამარაშვილის #10ა, საკონტაქტო პირი: ზურაბ ბარათაშვილი ტელ: 2318838. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

რეკვიზიტები 

  

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 
ემბლემის (ლოგოტიპის) დიზაინის 
შექმნა    

1 

    

  * * ჯამი:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

დანართი # 3 
 



ტექნიკური დავალება 
 
 
 

ემბლემას (ლოგოს) ერთი ეგზემპლარი ნაბეჭდი მასალა A4 ფორმატში, ასევე ვექტორულ გამოსახულებას - 
ელექტრონული ვერსია (Adobe Illustrator ან Corel Draw-ს ფაილით).  
 

• საპროექტო ორგანიზაციის დასახელება და შესაბამისი რეკვიზიტები;  
• სატიტულო ფურცელი ავტორის ან ავტორთა ჯგუფის ხელმოწერით და ორგანიზაციის ბეჭდით;  
• განმარტებითი ბარათი, რომელშიც აღწერილი უნდა იყოს პროექტის დახასიათება;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი                              
 

xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb 
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos tenderSi 

gamarjvebulpretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi. 

 

winamdebare  xelSekruleba  daido___   ____________    2013w. 
 

erTis mxriv q. Tbilisis vakis raionis gamgeoba (SemdgomSi `Semsyidveli~)da meores mxriv 

__________________________________________________________________(SemdgomSi `mimwodebeli~) 
 (mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi) 

Soris. 

imis gaTvaliswinebiT, rom Semsyidvelma Caatara tenderi 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__ 

Sesyidvis obieqtis mokle aRwera 

Sesyidvaze romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis satendero winadadeba, 

romlis Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba gauwios Semsyidvels zemoaRniSnuli momsaxureba 

Semdeg Tanxaze: 

_____________________________________________________________________________ 
(xelSekrulebis Tanxa cifrebiT, sityvierad da valutis CvenebiT) 

(SemdgomSi `xelSekrulebis Rirebuleba~). 

 
1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi 

xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba: 

1.1 `xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ 
Semsyidvel organizaciasa da tenderSi gamarjvebul pretendents 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 tenderSi da awvdis 
saqonels 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 sakonkurso dokumentaciis, kerZod   

sakonkurso gancxadebis 6 punqtSi mocemuli teqnikuri davalebis Sesabamisad, romelic SemdgomSi 
Tan daerTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils. 
 

3. sapatento uflebebi 
3.1 saqonlis an misi nebismieri nawilis gamoyenebisas sapatento uflebis darRvevasTan, 

aseve sasaqonlo markis an sawarmoo nakeTobis gamoyenebasTan dakavSirebiT warmoSobili davebis an 

materialuri pasuxismgeblobis mogvareba ekisreba mimwodebels.  

 



4. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli  

4.1 Semsyidvels an mis warmomadgenlebs ufleba aqvT ganaxorcielon teqnikuri 

kontroli da/an gamocadon saqoneli, raTa darwmundnen maT SesabamisobaSi kontraqtiT 
gaTvaliswinebul teqnikur pirobebTan.  

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, wundebuli saqonlis 

Secvla da kontrolis (inspeqtirebis) Sedegad dazianebuli sacdeli nimuSebis Rirebulebis 
dafarva. 

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 ვაკე–საბურთალოს რაიონის გამგებლის მოადგილე ----. 
 

 

6. მომსახურეობის გაწევის ადგილი  
6.1 მომსახურეობის გაწევა ganxorcieldeba ვაკის რაიონის ტერიტორიაზე. 
 

7. Sesyidvis obieqtis xarisxi, sagarantio vadebi da pirobebi  
 

     7.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas, rom გაწეული მომსახურების xarisxi upasuxebs 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobebs da daakmayofilebs Semsyidvelis moTxovnebs. 

      
 
8. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi 

8.1  Sesyidvis obieqtis miReba-Cabareba ganxorcieldeba etapobrivad, saqonlis miwodebisa 

da montaJis ganxorcielebis Semdeg Semsyidvelisa da mimwodeblis uflebamosili 
warmomadgenlebis mier miReba-Cabarebis aqtis gaformebiT (Semsyidvelis mxridan miReba-Cabarebis 

aqtebis gaformebaze uflebamosil pirebs warmoadgenen winamdebare xelSekrulebis pirobebis 

meoTxe muxlis 4.5 punqtSi miTiTebuli pirebi). 
8.2 miReba-Cabarebis aqtis gaformebasTan erTad, mimwodebeli valdebulia warmoudginos 

Semsyidvels saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Sesabamisi sagadasaxado dokumentacia. 

 
9. angariSsworeba 

  9.1 angariSsworeba moxdeba larebSi.  

  9.2 gadaxdis forma – unaRdo. 
  9.3 angariSsworeba moxdeba etapobrivad, mxareTa Soris miReba-Cabarebis aqtis 

gaformebidan ara ugvianes 30 სამუშაო dRis vadaSi. 
 
10. fasebi 

     10.1 mimwodeblis mier dafiqsirebuli fasi warmoadgens xelSekrulebis RirebulebiT 

parametrebs. 
     10.2 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla xelSekrulebis moqmedebis mTeli 

periodis ganmavlobaSi dauSvebelia. 

     10.3  xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dasaSvebia mxareTa SeTanxmebiT.  
     10.4 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dauSvebelia, Tu am cvlilebebis 

Sedegad izrdeba jamuri Rirebuleba an uaresdeba xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli 

organizaciisaTvis, garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT dadgenili 
SemTxvevebisa.  



     10.5  saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis 

dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri 

Rirebulebis 10%-ze meti odenobis gazrda.  

 
11. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana 

11.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba  orive mxris 

mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda. 
11.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis 

pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT 

Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.  
11.3 nebismieri cvlileba, romelsac mohyveba xelSekrulebis fasis gazrda an 

SemsyidvelisaTvis pirobebis gauareseba, dauSvebelia  garda saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 

398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos 
kanonis da am debulebis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.  

11.4 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis 

danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad. 
 

 

12. uflebebis gadacema 
12.1 mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc mTlianad 

da arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli Tavisi valdebulebebi 

mesame pirs. 
 

13. subkontraqtorebi 

13.1 xelSekrulebis gaformebis Semdgom mimwodebelma werilobiT unda acnobos 
Semsyidvels sub-kontraqtor(eb)is ayvanis an Secvlis Sesaxeb (sub-kontraqtoris ayvanis 

aucileblobis mizezebis dasabuTebiT). sub-kontraqtor(eb)is dasaSvebobis sakiTxs wyvets 

Semsyidveli da mimwodebeli erToblivi molaparakebis safuZvelze, romelic gaformdeba 
werilobiTi formiT winadebare xelSekrulebis damatebis saxiT.     

13.2 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela subkontraqtis asli unda waredginos 

Semsyidvels. 
13.3 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arc erTi subkontraqti ar aTavisuflebs 

mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.  
 

14. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba 

14.1 fors-maJoruli pirobebis garda, xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis 

Seusruleblobis an Sesrulebis vadis gadacilebisaTvis mimwodebels daekisreba pirgasamtexlos 

gadaxda, _ yovel vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.1%-is odenobiT, xolo, 
Tuki adgili aqvs valdebulebis nawilis Seusruleblobas, pirgasamtexlo Seadgens valdebulebis 

Seusrulebeli nawilis 0.1 %-s. 

14.2 im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa 
gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 3%-s, Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos 

xelSekruleba. 

14.3 sajarimo sanqciis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis 
Sesrulebisagan. 

 
15. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo 

15.1 Semsyidvels SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba, 
mimwodeblisaTvis valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi etyobinebis Semdeg: 

a)   Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebul an Semsyidvelis mier 

gagrZelebul vadebSi ar SeuZlia miawodos mTeli saqoneli an misi nawili; 



b)  Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli, 

romelime valdebuleba. 

15.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs 

mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan. 

15.3 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyetis Sesaxeb 

agreTve: 

a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo igi ver 
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas; 

b) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi; 

g)Tu misTvis cnobili gaxdeba, rom mimwodeblis sakvalifikacio monacemebis 
damadasturebeli dokumentebi yalbi aRmoCndeba; 

d) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi. 

15.4 am muxlis me-3 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia 
aunazRauros mimwodebels faqtiurad miRebuli saqonlis  Rirebuleba. 

 
16. fors-maJori 
16.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis 

Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da xelSekrulebis Sesrulebis 

garantiis daubruneblobas, Tu xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis 
Seusrulebloba aris fors-maJoruli garemoebis Sedegi. 

16.2 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. 

16.3 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.  
 

17. sadao sakiTxebis gadawyveta 
17.1 Semsyidvelma da mimwodebelma yvela Rone unda ixmaros, raTa pirdapiri 

araoficialuri molaparakebebis procesSi SeTanxmebiT moagvaron yvela uTanxmoeba da dava, 

warmoqmnili maT Soris xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sxva komponentis irgvliv. 

17.2 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 specifikur pirobebSi sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli. 

 
 

18. gamoyenebuli samarTali 

18.1 xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da 

interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT. 

 
19. xelSekrulebis ena 



19.1 xelSekruleba daweril unda iqnas qarTul enaze. im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis 

meore mxare aris ucxo qveynis warmomadgeneli, maSin meore egzempliari iTargmneba 

mimwodeblisaTvis misaReb enaze. interpretaciisas qarTul enaze dawerili xelSekruleba 

warmoadgens gadamwyvets. xelSekrulebasTan dakavSirebuli mTeli werilobiTi molaparakebebi da 
sxva dokumentacia, romelic gaicvleba mxareTa Soris, unda Seesabamebodes aRniSnul pirobebs. 

 
20. Setyobineba 
20.1 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. 

20.2 Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi 

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

 
21. gadasaxadebi da dabegvra 
21.1 ucxoeli mimwodebeli pasuxs agebs misawodebeli saqonlis warmoebasa da 

miwodebasTan dakavSirebuli yvela im gadasaxadis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis 
gadaxdaze, romlebic gadasaxdelia saqarTvelos farglebSi da mis gareT.  

21.2 adgilobrivi mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili 

gadasaxadebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, Tu xelSekrulebis specifikuri 
pirobebiT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli. 

22. xelSekrulebis moqmedebis vada 

22.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia ხელისმოწერიდან 2013  წლის 31 დეკემბრამდე. 
 
23. sxva pirobebi 
23.1 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da 

movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.  

23.2 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da 

riskiT.  

23.3 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. 

23.4 gamarjvebuli pretendentis mier warmodgenili satendero winadadeba da danarTebi 

Tan erTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils. 

23.5 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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