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1. ინსტრუქცია კონკურსში მონაწილეთათვის.
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და
„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებისა და "კონკურსის მეშვეობით საპროექტო
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ" სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს 2015 წლის 22 მაისის #7 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 კონკურსთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს
ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე.
დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს
შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს საკონკურსო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის
არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში
ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
1.5 საკონკურსო პროცედურების განხორციელების ეტაპზე სუბკონტრაქტორ(ებ)ის არსებობის
შემთხვევაში სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული უნდა
იქნას პრეტენდენტსა და სუბკონტრაქტორ(ებ)ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებ(ები)ა.
1.6 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია
საკონკურსო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის
დაზუსტდება საკონკურსო წინადადების შესაბამისად.
1.7 პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო დოკუმენტაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს
უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.8 პრეტენდენტი, რომელიც ტექნიკურ დოკუმენტაციაში მიუთითებს საკონკურსო

წინადადების ფასს, ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
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2. ტექნიკური და სხვა მოთხოვნები:
2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები:
2.1.1 საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:
ა) განმარტებითი ბარათი;
ბ) სამუშაოს მოცულობათა უწყისი;
გ) მუშა და სქემატური ნახაზები;
დ) არსებული სიტუაციის ფოტომასალა ( ციფრული ფორმატით);
ე) რენდერები;
ვ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები;

2.1.2 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მომზადდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით,
ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით (უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს
მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის № 57 დადგენილების პირობებს).

2.2
მომსახურეობის გაწევის ვადაა:
ხელშეკრულების გაფორმებიდან
არაუმეტეს 20
კალენდარული დღის ჩათვლით.
2.3. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები როგორც
იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის:
2.3.1 რეკვიზიტები, დანართი #1–ის მიხედვით.
2.3.2 დასრულებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადა;
2.3.3 ესკიზის რენდერები (ვიზუალიზაცია) - მინიმუმ 2 ხედი;
2.3.4 ფოტომონტაჟი - მინიმუმ 2 ხედი;

3. შეფასების კრიტერიუმები:
კრიტერიუმის აღწერა
ესკიზის შეფასება
კრიტერიუმებში უპირატესობა ენიჭება
მაღალ ციფრობრივ მაჩვენებელს

კრიტერიუმებში უპირატესობა ენიჭება
დაბალ ციფრობრივ მაჩვენებელს

კრიტერიუმის ხვედრითი წონა
0,3

ფუნქციური გადაწყვეტა და მისი
განხორციელების რეალურობა
არქიტექტურულ-მხატვრული დონე, არსებულ
გარემოსთან ორგანული თავსებადობა მიზანშეწონილობა, მოცულობითი და
მხატვრული თანაზომადობა

0,2
0,3

დასრულებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის მიწოდების ვადა (არაუმეტეს 20
კალენდარული დღე)

0,2

პირობა

%

პირობა, რომლის შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, ხარისხის შეფასება
კლებულობს

შენიშვნა:
საკონკურსო კომისიის ყოველი წევრი ცალ-ცალკე აფასებს კრიტერიუმს 0-10 ქულიან დიაპაზონში,
ხოლო საბოლოო შეფასება განისაზღვრება კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების
საშუალო არითმეტიკული მაჩვენებლით.
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4. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos კონკურსში
gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi

winamdebare xelSekruleba daido
___ ____________ 20 w.
erTis mxriv
wyaltubos municipalitetis ---------------- (SemdgomSi `Semsyidveli~) saxiT da meores mxriv
__________________________________________________________ (SemdgomSi
`mimwodebeli~)
(mimwodeblis dasaxeleba da rekvizitebi)

Soris.
1. gamoyenebuli terminebis ganmartebebi
xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvT Semdegi mniSvneloba:
1.1`xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb~ (Semdgom _ `xelSekruleba~) _ Semsyidvel
organizaciasa da konkursSi 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`Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias (dawesebulebas),
romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.3 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba konkursSi da asrulebs
samuSaos saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.4`xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli
da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1 საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა
ხსოვნის მემორიალის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;
2.2 klasifikatoris kodi: ( 71200000);
2. 3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერა მოცემულია, ------------------საკონკურსო დოკუმენტაციის ტექნიკურ დავალებაში.
3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება
ხელშეკრულების
ჯამური
ღირებულება შეადგენს ----------------------- ლარს.
3.1.
3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.
4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით
ეროვნულ ვალუტაში.
4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა
და შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმების საფუძველზე.
4.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის
მიერ ხელმოწერიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
5. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

5

5.1. მომსახურება მიწოდებულად

ჩაითვლება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების

შემდეგ;
5.2. obieqtis miReba Cabareba moxdeba შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ შედგენილი საექსპერტო
daskvnis safuZvelze. eqspertis momsaxurebis xarjebs gawevs mimwodebeli.
6. მომსახურების მიწოდების ადგილი და ვადა
6.1. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება: ქ. წყალტუბო, რუსთაველის ქ. #25
6.2. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 20
კალენდარულ დღეში.
7. მხარეთა უფლება –მოვალეობები
7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.
7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული მომსახურების ღირებულების
ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მოსახურების ღირებულების
ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს მოსახურება სათანადო ხარისხით, ქვეყანაში მოქმედი
სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით (უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24
მარტის № 57 დადგენილების პირობებს) .

8. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
8.1.

შემსყიდველი

უფლებამოსილია

ხელშეკრულების

შესრულების

ნებისმიერ

ეტაპზე

განახორციელოს კონტროლი (ინსპექტირება), რომლის მიზანია მომსახურების შესაბამისობის
დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

9. ხელშეკრულების პირობები

9.1 საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს:
ა) განმარტებითი ბარათი;
ბ) სამუშაოს მოცულობათა უწყისი;
გ) მუშა და სქემატური ნახაზები;
დ) არსებული სიტუაციის ფოტომასალა ( ციფრული ფორმატით);
ე) გეგმები, ჭრილები, კვანძები და დეტალები სპეციფიკაციებით;
ვ) რენდერები;
ზ) შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვები;
თ) გეოლოგიური დასკვნა;

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 4 ეგზემპლარად და მისი შესაბამისი ელექტრონული
ვარიანტი. ელექტრონულ ვარიანტში ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა,
განმარტებითი ბარათი და ა.შ.) უნდა იყოს დაბეჭდილი შრიფტით Sylfaen, ხოლო ნახაზები
უნდა იყოს PDF ფორმატში, ამასთანავე თითოეული ფაილის ოდენობა ზომით არ უნდა
აღემატებოდეს 7 მეგაბაიტს.
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9.3 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს ”მშენებლობის
ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2009 წლის 24 მარტის № 57 დადგენილების პირობებს.
9.4 საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია უნდა მომზადდეს შემსყიდველთან
შეთანხმებით, ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით.
10. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1.

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულების

შეუსრულებლობისათვის

ყოველ

ვადაგადაცილებულ დღეზე მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების
0,5%-ის ოდენობით.
10.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას
შეწყვიტოს

ხელშეკრულება

და

მოთხოვოს

მიმწოდებელს

ხელშეკრულების

შეწყვეტის

მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის ან არაჯეროვნად
შესრულებისათვის

დაეკისრება

პირგასამტეხლო

ხელშეკრულების

ღირებულების

30%-ის

ოდენობით.
10.4. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.
11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ
წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
11.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების
პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით
გათვალისწინებული

შემთხვევებისა.

ხელშეკრულების

პირობების

გადასინჯვა

ხდება

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
11.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში

მეორე

მხარე

უფლებამოსილია

ცალმხრივად

მიიღოს

გადაწყვეტილება

ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.
11.4 მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის
ელექტრონული

საშუალებების

გამოყენებით

შეატყობინოს

მეორე

მხარეს

11.3 პუნქტით

გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ
11.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე.
12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
ხელშეკრულების

მოქმედების

პერიოდში

წამოჭრილი

ყველა

დავა

გადაიჭრება

ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად
7

მხარეები

უფლებამოსილნი

არიან

მიმართონ

სასამართლოს

საქართველოს

მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.
13. ხელშ ეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს -----------------------.

mxareTa iuridiuli misamarTebi
Semsyidveli:

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

wyaltubos municipaliteti
mis: q. wyaltubo, რუსთაველის q.#25
s/s `liberTi bankis~ wyaltubos filiali
b/kodi: LBRTGE22
a/a #GE25LB0120123490525000
s/kodi: 221274546

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

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

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

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

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

b. a.

b. a.
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4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 საკონკურსო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. წყალტუბო,
რუსთაველის ქუჩა #25, მე–2 სართული;
საკონტაქტო პირი:
ირაკლი პაპავა - ტელ. 595905425,
ელ. ფოსტა: sheskidvebitsk@gmail.com
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დანართი #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:
ბანკის დასახელება:
ანგარიშის ნომერი:

ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––
ბ.ა.

*თუ პრეტენდენტი ფიზიკური პირია უნდა მიეთითოს პირადობის მოწმობის ან პასპორტის მიხედვით პირადი ნომერი.
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