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საკონკურსო განცხადება 
 

1.  აჭარის ა.რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და 

სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი აცხადებს  კონკურსს   aWaris a.r. 

xuTive municipalitetSi saavtomobilo gzebis, xelovnuri nagebobebisa da 

samelioracio sistemebis mSenebloba - reabilitaciis samuSaoebisaTvis 2013 

wlis ganmavlobaSi saWiro saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis 

მომსახურების  სახელმწიფო  შესყიდვაზე  და  იწვევს  კონკურსში  მონაწილეობის  მისაღებად 

ყველა დაინტერესებულ პირს. 

 
2. კონკურსის მიზანია teqnikuri davalebiT gaTvaliswinebuli departamentisaTvis saWiro 

saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenaze gamarjvebulis გამოვლენა და 
შემდგომში გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შედგენა. 

 
3.   შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს   100 000(asiaTasi) 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. 

 
 

http://procurement.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=39
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9.   sakonkurso winadadebis miReba iwyeba 2013 wlis  8 Tebervals. 
 

10. საკონკურსო წინადადების მიღება მთავრდება 2013 wlis  12 Tebervals 15 saaTze. 
 

11. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება daluquli  p a k e t iTუნდა 
წარმოადგინონ 2013 wlis  12 Tebervlis 15 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ,  ქ. baTumi, 
javaxiSvilis ქ. #72, saavtomobilo gzebisa da samelioracio sistemebis marTvis 

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

 

 
13. ანგარიშსწორება  განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში საკონკურსო 

განცხადებისა   და   საკონკურსო   დოკუმენტაციით   გათვალისწინებული   მომსახურების   სრულად 
გაწევის შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტისა და  ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. 

 
14.  winaswari gadaxda(avansi) ar gamoiyeneba. 

 
15. კონკურსანტმა საკონკურსო წინადადებაში უნდა მიუთითოს: 

 
 
 

• საკონკურსო  წინადადების  ფასი  (დღგ–ს  ჩათვლით),  წინადადების  ფასი  წარმოდგენილი 
უნდა იყოს მხოლოდ ლარში; 
შენიშვნა: იმ შემთხვევაში თუ კონკურსანტი არ არის დღგ–ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი 
საკონკურსო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ–ს გარეშე. 

           •     ინფორმაცია კონკურსანტის მიერ განხორციელებული analogiuri saxis  პროექტebის 
შესახებ (konkursantma unda warmoadginos informacia უკანასკნელი 3(sami)  წლის 
განმავლობაში განხორციელებული saqmianobis brunvis moculoba analogiuri 

tipis(saavtomobilo gzebisa da samelioracio sistemebis reabilitaciis saproeqto-

saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgena) momsaxurebis გამოცდილების შესახებ. 
 

შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველმა პირმა უნდა წარმოადგინოს უკანასკნელი 3(sami ) წლის 
განმავლობაში analogiuri tipis momsaxurebis მიწოდებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების 
რეესტრი. 

• xarjTaRricxva (danarTi#2) 

• რეკვიზიტები(danarTi#1); 
 
 
 

16. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. 
ალტერნატიული წინადადებები არ განიხილება. 
 
 

 
17.   საკონკურსო    წინადადება,  რომლის  ფასი  აღემატება  შესყიდვის  სავარაუდო  ღირებულებას  
(100000 ლარი) არ განიხილება. 
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18. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა: 
 

 
 

• konkursantis gamocdileba: კოეფიციენტი –  0.3. 
• საკონკურსო წინადადების ფასი: კოეფიციენტი – 0.7. 
• 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. 

  
19. 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. 

 

20. konkursSi monawile piri valdebulia q. baTumSi yavdes warmomadgeneli, romelic 
operatiulad SeZlebs obieqtze masalebis Segrovebas da damuSavebas. 

 
20. საკონკურსო   პირობებთან   და   შესყიდვის   ობიექტთან   დაკავშირებული   განმარტებების   მიღება 
კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: ქ. baTumi, javaxiSvilis ქ. #72, 

saavtomobilo gzebisa da samelioracio sistemebis marTvis departamenti. საკონტაქტო პირი: 
 
Kkoba xinikaZe ტელ:577302787,  599 170824, 0(422)247366. 
. 



6 

 

2.8. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური   დავალება: 

 gasawevi momsaxurebis CamonaTvali  

   Sesyidvis saorientacio Rirebuleba Seadgens 100 000(asiaTasi) lars. 

gasawevi momsaxureba: 

saavtomobilo gzebis, xelovnuri nagebobebisa da samelioracio sistemebis 

mSenebloba - reabilitaciis  samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto- saxarjTaRricxvo 

dokumentaciis Sedgenis Sesyidva. saproeqto momsaxurebiT aWaris a.r. xuTive 
municipalitetSi 2013 wlis 1 ivnisamde unda damuSavdes proeqtebi romelTa 
sagzao da samelioracio sistemebis samuSaoebis savaraudo Rirebuleba 
Seadgens 4 320 000(oTximilion samasociaTasi) lars. 

 
momsaxurebis 

saxeoba: 
 

1. savele kvleva-Zieba da kameraluri samuSaoebi; 
2. saproeqto samuSaoebi; 
3. saxarjTaRricxvo dokumentaciis momzadeba, naxazebis Sedgena da 

obieqtis savaraudo Rirebulebis dadgena; 
 

4. obieqtis saboloo proeqtis Sedgena 4(oTx) egzempliarad da misi eleqtronuli 

varianti. saWiro SemTxvevebSi damatebiTi momsaxurebis gaweva: 

5. defeqturi uwyisebiT xarjTaRicxvebis Sedgena; 
 

6. teqnikur-ekonomikuri dasabuTeba; 
 

saproeqto momsaxurebiT unda damuSavdes proeqtebi sagzao da samelioracio sistemebis 
sareabilitacio da samSeneblo samuSaoebis savaraudo RirebulebiT: 

 
# sagzao samuSaoebis 

dasaxeleba 
samSeneblo samuSaoebis 
savaraudo Rirebuleba 
d.R.g-s gaTvaliswinebiT 

(lari) 
1. saavtomobilo gzebis, xelovnuri nagebobebisa da 

samelioracio sistemebis mSenebloba -  

rabilitaciis samuSaoebisaTvis saWiro 

saproeqto- saxarjTaRricxvo dokumentaciis 

Sedgenis momsaxurebis Sesyidva; 

 
 
 
 
 

4 320 000 

 sul  4 320 000 
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teqnikuri pirobebi 
 

 
 
 
winamdebare teqnikur pirobebSi da davalebaSi mocemulia miTiTebebi, riTac unda 

ixelmZRvanel;os ,, mimwodebelma”, rom damuSavdes dabali fasis mqone maRalxarisxiani 

proeqtebi, maT xelT arsebuli da misaRebi teqnologiebis gamoyenebiT. 
 
gasawevi momsaxurebis Rirebuleba ganisazRvreba samSeneblo samontaJo samuSaoebis 

Rirebulebis xvedriTi woniT da gamosaxul unda iqnas larebSi. 
 

ormxrivad SeTanxmebuli gansazRvrebebi xelSekrulebis Sesrulebis mTel periodSi 

ucvlelia. 
 
Sesyidvis obieqtis dasaxeleba: 

 

 
 
 

saavtomobilo gzebis, xelovnuri nagebobebisa da samelioracio sistemebis perioduli 

SekeTebis, reabilitaciisa da rekonstruqciis samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto- 

saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxurebis Sesyidva. 
 
 

 
1. davalebis Sinaarsi 

 

 
mimwodebels moeTxoveba gansazRvruli monakveTebis saavtomobilo gzebis, 

xelovnuri nagebobebis da samelioracio sistemebis perioduli SekeTebisa da 

sareabilitacio samuSaoebisaTvis saWiro sakvleva-Ziebo da saproeqto dokumentaciis 

momzadeba da satendero dokumentaciis Sedgena. 
 

proeqtebis CamonaTvali da moculobebi dazustdeba saavtomobilo gzebis 

departamentis programis dazustebis Semdeg. 
 

Mmimwodebeli valdebulia q. baTumSi yavdes warmomadgeneli, raTa operatiulad 

moxdes departamentis mier miwodebuli obiqtis (saproeqto davalebis) Seswavla, 

informaciis Segroveba da saWiro masalebis damuSaveba. 
 

Mmimwodebeli valdebulia xelSekrulebis gaformebidan 25(ocdaxuTi) kalendarul 
dReSi warmoadginos saxeloSekrulebo pirobebiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis 
aranakleb 20%-isa. 

 

 
 
 

sxvadasxva mizezebis gamo, saWiro SemTxvevebSi, mimwodebelTan SeTanxmebiT, 

Semsyidveli itovebs uflebas Seitanos cvlilebebi SeTanxmebul sawyis gegmaSi: 

gazardos an Seamciros momsaxurebis saerTo moculoba. 
 
 

 
obieqtis proeqtireba moicavs savele kvlevasaZiebo samuSaoebs, monacemebis 

kameralur damuSavebas da proeqtirebas. 
 

gzebze avtotransportis moZraobis gaumjobesebis da samuSaoebis Rirebulebis 

Semcirebis mizniT mimwodebili valdebulia: 
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* yoveli konkretuli perioduli SekeTebisa da reabilitaciis 

saproeqto samuSaoebi Seasrulos sagzao samuSaoebis 

klasifikaciis instruqciis Sesabamisad (sauwyebo samSeneblo 

normebi) da teqnikuri davalebiT gaTvaliswinebuli pirobebiT: 

* sakvlevaZiebo da saproeqto samuSaoebis droulad da xaris- 
 

xianad SesrulebisaTvis moaxdinos dainteresebul organizaciebTan 
 

da pirebTan proeqtis saWiro winaswari SeTan-xmebebi garda samSeneblo 

moednisa, teritoriis gamoyofis da ganTavisuflebisa, romelic 

warmoadgens Semsyidvelis movaleobas; 

* mimwodebelma unda moaxdinos moqmedi karierebis da inertuli 

masalebis damamzadebeli potenciuri organizaciebis SerCeva; 

* proeqtebSi gaTvaliswinebul unda iqnes mSeneblobaSi miRweuli 
 

da dagrovili saerTaSoriso gamocdilebebi axali teqnologiebisa da 

mowyobilobebis gamoyenebiT saqarTvelos specipikuri pirobebidan 

gamomdinare; 

* perioduli SekeTebisa da sareabilitacio samuSaoebis da defeqturi 

uwyisebiT xarjTaRricxvebis Sedgenisas proeqtebis Rirebuleba 

mimwodebelma unda gansazRvros dasabuTebuli kalkulaciebiT 

da RirebulebebiT. 
 

2 samuSao adgilis momzadeba 
 

mimwodebeli pasuxismgebelia yvela saWiro saofise farTis, 

aRWurvilobis, mowyobilobis, transportis uzrunvelyofaze da yvela 

savele samuSaoebisaTvis saWiro teqnikaze. 

 

 
 

3. moZraobis organizacia 
 

mSeneblobis organizaciis proeqtSi moZraobis organizaciisa da 

sagzao samuSaoebis warmoebis adgilebis Semofargvla unda Sesruldes 

moZraobis organizaciis da sagzao samuSaoebis warmoebis instruqciis 

mixedviT, raTa efeqturad iyos daculi momuSave personalis 

da mesame piris usafrTxoeba. saWiro SemTxvevaSi dasaSvebia gzebis monakveTebis 

asaqcevi droebiTi gzebis mowyoba. 



9 

 

 

 
4. davalebis Sesrulebis wesi 

 

 
davalebis Sesrulebis wesi ganisazRvreba am TaviT da xelSekrulebis 

specipikuri pirobebiT. 
 

programiT gaTvaliswinebulia momsaxurebis  dawyebis da dasrulebis vadebi. 

konkretuli obieqtebis proeqtebis Sedgenis vadebi ganiszRvreba teqnikuri davalebebiT. 
 
 

 
5. normatiuli dokumentebi 

 

 
proeqtebis ZiriTadi saxelmZRvanelo normativebi: samuSaoebis 

saxeobebis da konstruqciuli elementebis proeqtirebisas 

mimwodebeli xelmZRvanelobs saqarTveloSi miRebuli 

Sesabamisi normebiT da standartebiT. 

 

 
 

6. samuSaoTa miReba-Cabarebis wesi 
 

 
asanazRaurebeli momsaxurebis moculoba ganisazRvreba ormxrivi 

xelmowerili aqtis safuZvelze. 

mimwodeblisagan miRebuli saproeqto – satendero dokumentaciis 

ganxilva-damtkiceba ganisazRvreba 20 dRiT, eqspertizis gavlis 

SemTxvevaSi - 30 dRiT. 

P gansakuTrebuli mniSvnelobis obieqtze, mimwodebelTan SeTnxmebiT, teqnikuri 

davalebiT gaTvaliswinebuli iqneba proeqtis etapobrivi Sesruleba da warmodgena. 
 

proeqtis etapi ganixileba Semsyidvelis samecniero-teqnikur sabWos sxdomaze. 
 

7. mimwodeblis pasuxismgebloba 
  mimwodebeli pasuxismgebelia srulyofili saproeqto – satendero dokumentaciis 

xarisxianad damuSavebaze da samSeneblo samuSaoebis saxarjTaRricxvo dokumentaciis 

Sedgenaze. 
 
 

 
im SemTxvevaSi, Tu mimwodeblis daSvebuli xarvezebis gamo mSeneblobis procesSi 

aRmoCndeba saproeqto dokumentaciiT gauTvaliswinebeli damatebiTi samuSaoebis 

Sesrulebis aucilebloba, am anazRaurebas mimwodebeli iRebs Tavis Tavze. 
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8. kuTvnileba 
 

 
am davalianebasTan dakavSirebuli momzadebuli nebismieri Seswavla, angariSebi, 

grafikuli an sxva saxis masalebi ekuTvnis Semsyidvels da rCeba mis sakuTrebaSi. 
 

mimwodebels ar aqvs am masalebis gamoyenebis ufleba sxva samuSaoebis Sesasruleblad 

Semsyidvelis winaswari Tanxmobis gareSe. 
 

 
 
 

Semsyidvelis miTiTebiT mimwodebeli valdebulia warmoadginos proeqtis nawilis an 

sruli moculobis eleqtronuli versia. 
 
 

 
9. saproeqto  dokumentaciis raodenoba 

 

 
mimwodebeli valdebulia gadasces Semsyidvels sruli saproeqto dokumentacia 4 

egzempliarad da misi Sesabamisi eleqtronuli varianti. 
 

10 mxareebis moqmedeba moculobis cvalebadobis SemTxvevaSi 
 

momsaxurebis moculobis cvalebadobis SemTxvevaSi mxareebis xelmZRvaneloben 

saxelmwifo Sesyidvebis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebiT – dawyeba 

xelSekrulebis gaformebidan damTavreba 2013 wlis 31 dekembers, momsaxurebis gawevis 

saxarjaRricxvo fasebiTa da gansazRvrebiT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
11  xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis wesi 

 
 
 
 
 

momsaxurebis gawevas “mimwodebeli” asrulebs sakuTari ZalebiT. xelSekrulebiT 

gaTvaliswinebuli momsaxurebis moculobis 30%-mde dasaSvebia gadaeces “Semsyidvelis” 

mier mowonebul qveijare organizacias. 
 

momsaxurebis nawilis qveijaraze gadacemiT mimwodebeli ar Tavisufldeba 

xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan. 
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2.9. გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა და ფასები: 
 
2.9.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა დანართი #2-ის 
მიხედვით. 

 
2.9.2. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის 
გათვალისწინებით. 

 
2.10. მომსახურების გაწევის ვადები: 

 
2.10.1. saavtomobilo gzebis, samelioracio sistemebis da xelovnuri nagebobebis mSenebloba – 
reabilitaciis  samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto momsaxurebis vadaa: 

 
xelSekrulebis gaformebidan 2013 wlis 1 ivnisamde periodi. 

 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis darRvevisaTvis damrRvev mxares ekisreba xelSekrulebis 

specifikuri pirobebiT gaTvaliswinebuli pasuxismgebloba. 
 

xelSekruleba moqmedebs mxareTa mier nakisri valdebulebebis srulad Sesrulebamde. 
 

im SemTxvevaSi, Tu Semsyidvelis mier teqnikuri davaleba momsaxurebaze gacemulia xelSekrulebis 
moqmedebis vadis bolos da amis gamo mimwodebeli ver aswrebs aRniSnuli davalebis Sesrulebas 
xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi, igi gaagrZelebs momsaxurebas xelSekrulebis moqmedebis vadis 
amowurvis miuxedavaT aRniSnuli davalebis saboloo dasrulebamde da Semsyidveli mimwodebels 
aunazRaurebs gaweul xarjebs xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli saxarjTaRricxvo pirobebis 
Sesabamisad. 
 

vinaidan tenderSi gamarjvebuli pretendentis (mimwodeblis) satendero winadadeba saxelmwifo 
Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis ganuyofeli nawilia, momsaxurebis gawevis procesSi `mimwodebeli~ 
ZiriTadSi xelmZRvanelobs misive satendero winadadebaSi mocemuli da Semsyidvelis mier SeTanxmebuli 
vadebiTa da momsaxurebis etapebis ganxorcielebis TanmimdevrobiT. 

 
saWiro SemTxvevaSi, wliuri dafinansebis farglebSi, proeqtebis damuSavebis Tanmimdevroba da 

TviT proeqtis Sesrulebis vadebis koreqtireba xdeba departamentis xelmZRvanelobasTan da 
mimwodebelTan SeTanxmebis safuZvelze. 
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3. ხელშეკრულების პროექტი 
 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების 

პროექტს, რომელიც დაიდება  konkursis  ჩატარების შედეგად. ხელშეკრულების 

პირობების  დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო 

წინადადების შესაბამისად. 

 

 
 
baTumi ----- ------------- 2013 წ. 

 

 
 
aWaris a.r. mTavrobis საქვეუწყებო დაწესებულება  _   საავტომობილო გზებისa  da  

samelioracio  sistemebis  marTvis   დეპარტამენტი, მისი ufrosis kaxa SaSikaZis 
სახით  შემდგომში  ` შემსყიდველი~, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ  ------------------------------------- 
სახით, შემდგომში  `მიმწოდებელი~, `სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონის  
102  მუხლის  საფუძველზე,  ვდებთ წინამდებარე  ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

1. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი 

1.1 ხელშეკრულების საგანია 2012 წლის განმავლობაში mimwodeblis mier saavtomobilo gzebis, 

xelovnuri nagebobebisa da samelioracio sistemebis mSenebloba - reabilitaciis  

samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgena  (-----------------------
------, cpv kodi -71300000) 

          შემდგომში  `momsaxureba~. 

2. ხელშეკრულების ღირებულება 

2.1     შესასყიდი momsaxurebis ფასი განისაზღვრება ლარებში: 

2.2    შესასყიდი momsaxurebis საერთო ღირებულება შეადგენს:  

                             -----------------------------  ლარს.  

  2.3. momsaxurebis saerTo Rirebuleba შეიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ყველა         

         თანმდევ ხარჯს, მათ შორის, დ.ღ.გ.-ს. 

                  3.   momsaxurebis gawevis pirobebi       

 3.1. mimwodebeli valdebulia Seasrulos momsaxureba xelSekrulebiT da konkretul    
    proeqtze  teqnikuri davalebebiT gansazRvrul vadebSi. 
        

   3.2. mimwodebeli valdebulia q. baTumSi yavdes warmomadgeneli, romelic operatiulad        

SeZlebs obieqtze masalebis Segrovebas da damuSavebas. 
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3.3. Semsyidveli da mimwodebeli erToblivad ganixilaven yovel calkeul obieqtze     

 momsaxurebis gawevis mimdinareobis sakiTxebs da saWiroebis SemTxvevaSi SeaqvT     

masSi saTanado cvlilebebi. xelSekrulebis damdeb arc erT mxares ar aqvs ufleba 

Seitanos yovel calkeul obieqtze momsaxurebis gawevis vadebSi cvlilebebi meore 

mxaresTan SeTanxmebis gareSe. vadebSi cvlilebebi dasSvebia mxolod mxareTa 

SeTanxmebis safuZvelze. 

 3.4.    SemsyidvelTan SeTanxmebiT mimwodebeli  gaaformebs qve-kontraqts. Tanxmoba    
       aucilebeli ar  aris, Tu qve-kontraqtis gaformebis Taobaze mimwodebels   
       gacxadebuli hqonda satendero winadadebaSi (programaSi). qve-kontraqtis Sinaarsi ar  
       cvlis mimwodeblis  valdebulebebs da pasuxismgeblobebs. mimwodebeli valdebulia 
       Seasrulos Tavis satendero  winadadebaSi warmodgenili programa. progaramaSi 
       cvlilebebis Setana dasaSvebia Semsyidvelis  TanxmobiT. 

 

3.5.  მიმწოდებლის     საატენდერო     წინადადება    (ტექნიკური დოკუმენტაცია, საკვალიფიკაციო    

     მონაცემები,  ხარჯთაღრიცხვა და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და  წარმოადგენს   

       წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

4.   dazRveva 

    ar gamoiyeneba 

 

5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi 

5.1. momsaxurebis dasrulebul dokumentacias (naxazebi, xarjTaRricxvebi, satendero 
dokumentacia da sxva Semavali  dokumentebi) Semsyidveli Rebulobs mimwodeblisagan teqnikur 
sabWoze gansaxilavad da dasamtkiceblad. xolo proeqtis damtkicebis Semdeg Sesdgeba 
ormxrivi saboloo aqti dasrulebuli saproeqto samuSaoebis miReba-Cabarebaze. 
teqnikuri davalebiT gansazRvruli Sualeduri (etapobrivi) moculobebis                                

ganxilva da misi  anazRaureba ganisazRvreba zemoT aRniSnuli wesiT. Sesyidvis obieqtis an 

misi nawilis (etapis) miRebis da saboloo  Semowmebis  adgilia aWaris  saavtomobilo gzebisa 

da samelioracio sistemebis marTvis departamentis ofisi da saWiro  SemTxvevebSi, gzis 

monakveTi. 

5.2. Semsyidvels SeuZlia uari ganacxados Sesyidvis obieqtis an misi nawilis (etapis)    
     miRebaze da anazRaurebaze, Tu Sualeduri kontrolis Sedegebi iyo uaryofiTi. 

5.3. yovel calkeul obieqtze ganxorcielebuli momsaxurebis miRebas da/an saboloo    
     Semowmebis Sedegad gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT  
    uzrunvelyofs mimwodebeli. 

5.4 ხელშეკრულების ფარგლებში  momsaxurebis გარკვეული ნაწილის აუთვისებლობის  შემთხვევაში, 
მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია დარჩენილ თანხაზე. 

 
6. garantia 

 
 mimwodebeli gauwevs momsaxurebas saqarTveloSi moqmedi standartebisa, wesebisa,  

      normebisa da teqnikur pirobebSi gaTvaliswinebuli moTxovnebis Sesabamisobis   

      garantiiT.. momsaxurebis gawevisTvis gamoyenebuli ZiriTadi  standartebi da normebi: 
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      saqarTveloSi moqmedi standartebi, wesebi da normebi. 

 

7.    angariSworeba 

7.1 angariSworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba am punqtSi miTiTebuli formiTa       
       da vadebSi. 

 

7.2 angariSworebis pirobebi: angariSsworebis forma: unaRdo. 
 

7.3 angariSsworeba ganxorcieldeba yovel calkeul obieqtze gaweuli momsaxurebis   
 
       Rirebulebis Sesabamisad. AangariSsworebis ganxorcielebisaTvis mimwodebelma   
       unda warmoadginos Semdegi dokumentebi:  

 
         a) miReba-Cabarebis aqti 

b) angariS-faqtura gaweul momsaxurebaze 
      g) damatebiTi Rirebulebis gadasaxadis angariS-faqtura. 

7.4 mimwodebels ar unda hqondes pretenzia  xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli   
       saerTo Rirebulebis auTviseblobis SemTxvevaSi. 
  
7.5 Semsyidveli valdebulia aanazRauros yovel calkeul obieqtze gaweuli   
        momsaxurebis  Rirebuleba gansazRvrul vadebSi xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli   
       fasebis da  pirobebis gaTvaliswinebiT. 
        

8.fasebi 

 8.1  mimwodeblis satendero winadadebaSi dafiqsirebuli da Semsyidvelis mier     

     SeTanxmebuli gasawevi momsaxurebis fasebi warmoadgens xelSekrulebis pirobebis   

     ZiriTad parametrebs.  

 8.2. xelSekrulebis erTeuli fasebis Secvla xelSekrulebis moqmedebis mTeli periodis   

      ganmavlobaSi dauSvebelia. xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla   

     dasaSvebia mxareTa SeTanxmebiT, mxolod inflaciis maRali donisa da sagadasaxado   

     reJimis Secvlis SemTxvevaSi, aseve yvela sxva SemTxvevaSi, rac saqarTvelos  

     kanonmdeblobiT ar aris akrZaluli. aseT SemTxvevaSi, konkretuli garemoebis  

     gaTvaliswinebiT , cvlilebebis gaangariSebis wess adgens Semsyidveli, razec   

    formdeba xelSekrulebis danarTi. 

9. xelSekrulebis  Sesrulebis garantia 

     ar gamoiyeneba. 
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10.   xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba 

  10.1 mxareebi pasuxs ageben xelSekrulebiT gansaRvruli pirobebis 

       SeusruleblobisaTvis saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT. 

   10.2.  fors-maJoruli pirobebis garda, mimwodeblis mier xelSekrulebis  pirobebis    
      Seusruleblobisa an/da dagvianebiT Sesrulebis SemTxvevaSi  gamoiyeneba    
      sajarimo sanqciebi, romelTa forma, odenoba, amoqmedebis pirobebis da   
      gadaxdis vadebi gansazRvrulia am muxliT. 
 

   10.3. xelSekrulebis arajerovnad SesrulebisTvis damrRvevi mxare  valdebulia   
       meore mxaris moTxovnisTanave gadauxados mas pirgasamtexlos saxiT  

               xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 0,3% odenobiT da uzrunvelyos     
                darRveuli uflebebis dauyovnebliv gamosworeba. im SemTxvevaSi Tu damrRvevi  
              mxare ar gamoasworebs darRveul uflebas, meore mxare uflebamosilia    
              damatebiT gamoiyenos am muxliT gaTvaliswinebuli sanqciebi. 
 
       10.4  xelSekrulebis pirobebis vadis darRvevis SemTxvevaSi damrRvevi mxare    

           valdebulia meore mxaris moTxovnisTanave gadauxados mas pirgasamtexlos   
    saxiT xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 0,15%-s odenobiT yovel    
    vadagadacilebul dReze. im SemTxvevaSi Tu dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri   
    Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 3%-s Semsyidvels da   
    mimwodebels ufleba aqvs Sewyvitos xelSekruleba. 

      10.5. sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi   
          valdebulebebis Sesrulebisagan. 

     

11.   gadasaxadebi da baJebi 

11.1 ucxoeli mimwodebeli pasuxs agebs momsaxurebis gawevasTan dakavSirebuli    
   yvela im gadasaxadis, dabegvris Tanxis, mosakreblebis da sxva gadasaxadebis   
   gadaxdaze,  romlebic gadasaxdelia saqarTvelos farglebSi. 
 
11.2. adgilobrivi mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili  
     gadasaxadebis, begaris, mosakreblis da sxva gadasaxdebis gadaxdaze.  

 

12. ფორს-მაჟორი 

12.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ   

       შეუსრულებლობაზე თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით,   

       როგორიცაა   წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები   

       და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების   

       შესრულებაზე.        

        ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით გარემოებათა   

        დასარულების   შემდეგ. 

12.2  თუ სახელშეკრულებო ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის  

        პირობები გაგრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ   
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        ხელშეკრულების  მოქმედება   დამატებითი კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე. 

12.3   მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორი გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს მეორე მხარეს    

        ამის  შესახებ. 

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი 

13.1   ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა   

        სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი   

       მოლაპარაკების საფუძველზე.   

         შეთანხმების  მიუღწევლობის შემთვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს,   

        საქართველოს კანონმდებლობის  შესაბამისად. 

 

14. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 

14.1   მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი,   

         ხელშეკრულების მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში, ეკისრება შემსყიდველის   

       მიერ შექმნილ ინსპექტირების ჯგუფს ან სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირს..   

      მიმწოდებელი ვალდებულია ყოველგვარი დაბრკოლებისა და შეზღუდვების გარეშე  

     უზრუნველყოს ინსპექტირების განხორციელება. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი  

     ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის  

     აღმოფხვრა. 

14.2. xelSekrulebis Sesrulebis saerTo kontroli daevalos departamentis teqnikuri 

ganyofilebis ufross arsen gabaiZes. 

15. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

15.1     ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 

            შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება           

           ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ,   

           რაზედაც   აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით. 

15.2     ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე 

            მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან. 

15.3     ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ 
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            შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების    

            ცალმხრივად  (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა. 

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

16.1.  mimwodebeli valdebulia xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli momsaxureba 

ganaxorcielos 2013 wlis 1 ivnisamde periodSi. 

16.2      ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება   ხელშეკრულების    ხელის  მოწერის   

             დღიდან  მხარეთა  მიერ     ნაკისრი     ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე   

          ( ვადა – 2012  წლის 31 დეკემბრამდე). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

მუხლი 17. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები 
 

 
 
 
 
 
 
შემსყიდველი: 

 
aWaris a.r. mTavrobis saqveuwyebo dawesebuleba – saavtomobilo gzebisa da samelioracio 

sistemebis marTvis departamenti. 
 

 
 
 

ხელმოწერა k. SaSikaZe 
 

 
 
 
 
 
 

მიმწოდებელი: ხელმოწერა ---------------------------ბ.ა. 



 

 
 
4. დამატებითი ინფორმაცია: 

 
4.1. sakonkurso დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება 

 
პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში ,  ქ. baTumi, javaxiSvilis ქ. #72, 

saavtomobilo gzebisa da samelioracio sistemebis marTvis departamenti. საკონტაქტო 
პირი: 

 
Kkoba xinikaZe ტელ:577302787,  599 170824, 8(422)247366. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

დანართი #1 
 
 
 
 
1. რეკვიზიტები: 

 
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება: 

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: 

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი: 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: 

ელექტრონული მისამართი: 

ბანკის კოდი:  

 ანგარიშის ნომერი: 

 

2. sakonkurso wesiT  შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი: 

 3.  sakonkurso winadadebis vada:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

დანართი #2 
 

saavtomobilo gzebis, xelovnuri nagebobebisa da samelioracio sistemebis 
mSenebloba - reabilitaciis samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto- 
saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxurebis  
                               Sesyidva 

 

 
 
 

xarjTaRricxva 
 
 

 
 

saproeqto momsaxurebis 

dasaxeleba 

samSeneblo 
samuSaoebis 
savaraudo 
Rirebuleba 
lari 

Mmomsa- 
xurebis 

 
 
 
 

% 

 
 
Rirebuleba 

 
 
 
 

lari 

1 2 3 4 

saavtomobilo gzebis, xelovnuri nagebobebisa da 
samelioracio sistemebis mSenebloba -  

reabilitaciis samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto-

saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgena 

 
 
 
 
 
4  320 000 

  

sul xarjTaRricxviT. 4 320 000   

 
 
 
 


