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ტექნიკური დოკუმენტაცია
1. შესყიდვის ობიექტი
ქალაქ ბათუმში, მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე (ს.კ. 05.27.05.020) 20000 მაყურებელზე
გათვლილი სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.
2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
2.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული
საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი შემდეგი დოკუმენტები:
2.1.1. იურიდიულმა პირმა:
ა) ცნობა, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
2.1.2. როგორც ფიზიკურმა, ასევე, იურიდიულმა პირმა:
ა) ცნობა ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ, რომლითაც უნდა
დასტურდებოდეს, რომ პრეტენდენტის ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა არ არსებობს;
ბ) ცნობა ბიუჯეტისადმი დავალიანების არქონის შესახებ, რომლითაც უნდა დასტურდებოდეს,
რომ პრეტენდენტს ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება არ გააჩნია;
გ) ცნობა, რომ პრეტენდენტის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;
2.2. არარეზიდენტმა ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა ტექნიკური დოკუმენტაციის 2.1.
პუნქტით გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები უნდა
წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოებიდან, რომლებიც
დამოწმებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან
აპოსტილით დამოწმებული) და თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულ ენაზე
შესრულებული თარგმანი;
2.3. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების გაცემის თარიღის
შესაბამისობა და მათი წარდგენის წესი განსაზღვრულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-თ.
3. ელექტრონულ ტენდერში წარმოსადგენი დამატებითი დოკუმენტები და ინფორმაცია
პრეტენდენტი პირის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ
დამატებით დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
3.1. რეკვიზიტები - სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი #1-ს მიხედვით;
3.2. სატენდერო წინადადების ფასი;
უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე შესრულებული
ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის თანხლებით.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით
დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს მე-9 მუხლის მე-11 პუნქტის შესაბამისად, შესყიდვის
თვისებებიდან გამომდინარე შემსყიდველი ორგანიზაცია არ ითვალისწინებს ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დასაბუთების ვალდებულებას.
3.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური
ზედამხედველობის მიწოდების გამოცდილების შესახებ. პრეტენდენტს, 2011 წლის 1 იანვრიდან
ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებამდე პერიოდში უნდა გააჩნდეს დასრულებული არაუმეტეს 3
(სამი) V კლასის ობიექტის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მიწოდების
გამოცდილება.
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ზედამხედველობის განხორციელების დამადასტურებელი
არაუმეტეს სამივე ხელშეკრულების საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 900 000 (ცხრაასი
ათასი) ლარი.
შენიშვნა: მიმდინარე და შეწყვეტილი ხელშეკრულება გამოცდილებაში არ ჩაითვლება.
V კლასის ობიექტად ჩაითვლება საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების
მშენებლობა (ანძები, ხაზობრივი ნაგებობები და გვირაბები არ ჩაითვლება V კლასის ობიექტად).

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო დოკუმენტაციის 3.3 პუნქტის
შესაბამისად წარმოდგენილი ხელშეკრულებების რეესტრი ქვემოთ მოცემული ფორმის შესაბამისად:
ინფორმაცია 2011 წლის 1 იანვრიდან ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებამდე პერიოდში განხორციელებული
მიწოდების გამოცდილების შესახებ
შემსყიდველი ორგანიზაცია
რიგითი
N

დასახელება

საკონტაქტო ინფორმაცია
(მისამართი, ტელეფონი,
ელ.ფოსტა)

მიწოდებაზე გაფორმებული ხელშეკრულება
თარიღი

ნომერი

ღირებულება

მოქმედების
ვადა

ფაქტიურად
გაწეული
მომსახურების
ღირებულება

მიწოდების
ვადა

1
2
3
არანაკლებ
900000 ლარი

ჯამი

პრეტენდენტს რეესტრში მოყვანილი ხელშეკრულებების ფარგლებში სავალდებულოა 2011
წლის 1 იანვრიდან ელექტრონული ტენდერის გამოცხადებამდე პერიოდში ჰქონდეს ტექნიკური
ზედამხედველობაზე გაწეული შემდეგი დასახელებების გამოცდილება:
ა) სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოებზე გაწეული ზედამხედველობა;

ბ) წყალმომარაგებისა და წყალარინებაზე გაწეული ზედამხედველობა;
გ) ელექტრო მომარაგებასა და სუსტი დენების ზედამხედველობა;
დ) გათბობა-კონდიცირება-ვენტილაციაზე გაწეული ზედამხედველობა;
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას რეესტრში მოყვანილი ხელშეკრულებების
ფარგლებში გაწეული მომსახურების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები - შესრულებული
სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტები, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტები, რომელსაც უნდა დაერთოს
შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.
არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას
მიღება-ჩაბარების აქტი ან დადასტურებული ანგარიშსწორების ფაქტურა ან სამუშაოების დასრულების
სერთიფიკატი ან სხვა ანალოგიური დოკუმენტი ქართულ ენაზე შესრულებული ნოტარიულად
დამოწმებული თარგმანის თანხლებით, ხოლო ობიექტზე გაცემული მშენებლობის ნებართვა
სანებართვო ობიექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლით (სართულიანობა, სიმაღლე, საერთო
ფართობი, უდიდესი მალის გაბარიტის ჩვენებით) უნდა იყოს გაცემული თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი
უფლებამოსილი ორგანოებიდან (საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ლეგალიზებული
ან აპოსტილით დამოწმებული) და თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულ ენაზე
შესრულებული თარგმანი;
4. ელექტრონულ ტენდერში დოკუმენტებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის ვალდებულება
4.1. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით
დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს მე-12 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, სატენდერო
კომისია, სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტების მოთხოვნის გარეშე, ახდენს პრეტენდენტის
დისკვალიფიკაციას, თუ პრეტენდენტის მიერ, სატენდერო წინადადებების მიღებისათვის
განსაზღვრულ ვადაში, საერთოდ არ იქნა წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაციის 3.2. და 3.3.
პუნქტებით გათვალისწინებული ინფორმაცია.
5. მიწოდების ვადები და ადგილი
5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმების
თარიღიდან 2019 წლის 01 მარტამდე პერიოდში. დამატებითი ანაზღაურების გარეშე შესაძლებელია
აღნიშნული ვადის გაგრძელება იმ შემთხვევაში, თუ სამშენებლო სამუშაოები არ დასრულდა დაგეგმილ
პერიოდში.
5.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია ქალაქი ბათუმი, მანქანათმშენებელი ქარხნის
ტერიტორია.

6. შესყიდვის ობიექტის ღირებულება
6.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი უნდა მოიცავდეს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ
პრეტენდენტის ყველა სავარაუდო ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
ყველა გადასახადს და გადასახდელს;
7. ანგარიშსწორების პირობები
7.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში;
7.2. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;
7.3. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს ეტაპობრივად: პირველი ეტაპის (საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რევიზია და მიღება-ჩაბარება) ღირებულებად განისაზღვრება
ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%; მეორე ეტაპი - ხელშეკრულების საერთო ღირებულების
95% ანაზღაურდება ტექნიკური დოკუმენტაციის პირველ პუნქტში მითითებულ სამუშაოებზე
შემსყიდველის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებზე
შედგენილ და დამოწმებულ ფორმა N2-ში მითითებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების
პროპორციულად, სამუშაოების ღირებულების პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში
დაფიქსირებული მომსახურების პროცენტის შესაბამისი ოდენობით, ტექნიკური დოკუმენტაციის 8.3.
პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში;
7.4 შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%-ის
დაკავებას. დაკავებული თანხის გამოქვითვები იწარმოებს შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტებში და
ანგარიშ-ფაქტურაში ნაჩვენები თანხის პროპორციულად 5%-ის ოდენობით. დაკავებული თანხა
მიმწოდებელს დაუბრუნდება სამუშაოების დასრულების თარიღიდან (საბოლოო მიღება-ჩაბარების
აქტის გაფორმებიდან) და ობეიქტის ექსპლოატაციაში მიღებიდან 1 წლის შემდეგ 10 სამუშაო დღის
ვადაში. შესაძლებელია დაკავებული თანხა მიმწოდებელს დაუბრუნდეს, თუ კი მიმწოდებელი
სამუშაოების დასრულების თარიღიდან (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან)
შემსყიდველს წარმოუდგენს დაკავებული თანხის შესაბამის მხოლოდ საქართველოს რეზიდენტი
საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიას.
7.5. პრეტენდეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულებასა და დამოწმებულ
ფორმა N2-ებში მითითებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად,
ეტაპობრივად ანაზღაურებულ თანხებს შორის სხვაობა ანაზღაურდება სამშენებლო ობიექტის
ექსპლოატაციაში კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღების შემდგომ, ტექნიკური დოკუმენტაციის
8.5. პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
8. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი
8.1. მომსახურების მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები;
8.2. შემსყიდველის
მხრიდან
მომსახურების
მიღება-ჩაბარებაზე
უფლებამოსილი
წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები;
8.3. მომსახურების მიღება განხორციელდება ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულების
მითითებით გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტის, გაწეული ტექნიკური ზედამხედველობის
ანგარიშის და საგადასახო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის გზით;
8.4. ყოველ კონკრეტულ მიწოდებაზე მომსახურების დასრულებად ითვლება შესრულებულ
სამშენებლო სამუშაოზე შედგენილი ფორმა #2-ის დამოწმება და ტექნიკური დოკუმენტაციის 7.3.
პუნქტის შესაბამისად შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის, გაწეული ტექნიკური ზედამხედველობის
ანგარიშისდა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისწარმოდგენა;
8.5. მომსახურების სრულ დასრულებად ჩაითვლება სამშენებლო ობიექტის ექსპლოატაციაში
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღების შემდგომ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის, გაწეული
ტექნიკური ზედამხედველობის საბოლოო ანგარიშის და ხელშეკრულების საერთო ღირებულებასა და
ეტაპობრივად ანაზღაურებულ თანხებს შორის სხვაობის შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის
წარმოდგენით.
8.6. მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტიუნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
8.6.1. ინფორმაცია მიღება-ჩაბარების აქტის შემდგენი მხარეების წარმომადგენლების შესახებ;
8.6.2. მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის თარიღი;
8.6.3. მომსახურების გაწევის პერიოდი;

8.6.4. გაწეული მომსახურების ღირებულება.
9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია
9.1. ტენდერში გამოყენებული იქნება მხოლოდ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
ლიცენზირებული რეზიდენტი ბანკის გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უპირობო საბანკო
გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%–ის ოდენობით;
9.2. ხელშეკრულების შესრულების უპირობო საბანკო გარანტიის თანხა არ უნდა მცირდებოდეს
პრეტენდენტის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული ვალდებულებების პროპორციულად
და შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლებას უნდა აძლევდეს პირველი მოთხოვნისთანავე გარანტიის
გამცემი საბანკო დაწესებულებისგან დაუყოვნებლივ, შემსყიდველის მოთხოვნის მიღებიდან
არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღისა,
ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, მიიღოს გარანტიით
გათვალისწინებული თანხა;
9.3. თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ
სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის
ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ხელშეკრულების
შესრულების გაზრდილი გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით;
9.4. ტენდერში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრ სიაში დარეგისტრირებული
პრეტენდენტის გამარჯვების შემთხვევაში პრეტენდენტი ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის
წარმოდგენისგან არ თავისუფლდება;
9.5. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის
ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ
პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
9.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო,
შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი
უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო
გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ
ათავისუფლებს შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.
9.7. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით
დამტკიცებული ,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“-ს 21-ე მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, შემსყიდველს
უფლება აქვს უარი განაცხადოს ხელშეკრულების შესრულების ისეთ გარანტიაზე, რომელიც
სახელმწიფო ინტერესებს არ შეესაბამება.
9.8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით
უნდა აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადას.
10. ტექნიკური დავალება
10.1. სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ქალაქ ბათუმში, მანქანათმშენებელი ქარხნის
ტერიტორიაზე (ს.კ. 05.27.05.020). დაგეგმილია აღნიშნულ ტერიტორიაზე 20000 მაყურებელზე
გათვლილი სტადიონის მშენებლობა.
10.2. ტექნიკური ზედამხედველი:
10.2.1. ა) გადაამოწმოს საპროექტო ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი საპროექტო
დოკუმენტაციის შემადგენლობის სრულყოფილება და წერილობით დაადასტუროს პროექტის
შესაბამისობა ტექნიკურ დავალებასთან და მოქმედ ნორმატიულ აქტებთან.
ბ)
გადაამოწმოს
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
შესაბამისობა
საპროექტო
დოკუმენტაციით განსაზღვრულ სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოების მოცულობებთან;
გ) გადაამოწმოს სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გაანგარიშების საქართველოში მოქმედ
წესებთან და ტექნიკური რეგლამენტის - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას
ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებასთან შესაბამისობა.
10.2..2. პუნქტის „ა“, „ბ“ და „გ“ ქვეუნქტებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმწოდებელმა
უნდა განახორციელოს შემსყიდველის მიმართვიდან არაუმეტეს 20 კალენდარული დღის ვადაში.
10.2..3. ახორციელებს მშენებლობის პროცესის მიმდინარეობის სრულ ზედამხედველობას და
ინსპექტირებას:

ა) შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შემოწმება და დადასტურება;
ბ) სამუშაოების წარმოების სახელშეკრულებო და გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების
დაცვის კონტროლი;
გ) საჭიროების შემთხვევაში პროექტში განსახორციელებელი იმ სახის ცვლილებების პროექტის
ავტორთან შეთანხმება, რომლებიც არ არღვევენ პროექტის გადაწყვეტის მიღებულ პრინციპებს და
გავლენას არ ახდენენ ცალკეული დეტალებისა და ნაგებობების სიმტკიცეზე, პროექტსა და
შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობისა და
აუცილებლობის შესახებ შემსყიდველისათვის არგუმენტირებული წინადადებების წარდგენა;
დ) სამუშაოების წარმოების პროცესში სამშენებლო ნორმების, ტექნიკური პირობებისა და მოქმედი
სამშენებლო კანონმდებლობის შესრულების დაცვის კონტროლი;
ე) საინჟინრო, კომუნალური და ტექნოლოგიური სისტემების მონტაჟის ზედამხედველობა და
გამოსაყენებელი მასალების პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის
დამოწმება;
ვ) მშენებლობის
ნებართვით
განსაზღვრული
მშენებლობის
ეტაპების
დასრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტების (ოქმები, აქტები) შედგენაში მონაწილეობა და მათი სახელმწიფო
საზედამხედველო სამსახურში დადგენილი წესითა და ვადებში წარდგენა-დარეგისტრირება;
ვ) გამოსაყენებელი
ძირითადი
სამშენებლო
მასალების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით და მსგავსი სამუშაოებისათვის საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ ნორმებთან
შესაბამისობის კონტროლი, სავალდებულო ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა
და მიღებული შედეგების პროექტთან შესაბამისობის დადგენა;
ზ) მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალებისა და შესრულების ხარისხის კონტროლი (ობიექტის
სპეციფიკიდან გამომდინარე), საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით და მსგავსი
სამუშაოებისათვის საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობის დამოწმება;
თ) ისეთი სამუშაოებისა და კონსტრუქციული ელემენტების დამოწმება, შეფასება და შესაბამისი
აქტების შედგენაში მონაწილეობის მიღება, რომლებიც დაიფარებიან შემდგომი სამუშაოების
შესრულების შედეგად;
ი) სხვადასხვა სახის სისტემების გამოცდების კონტროლი და შესაბამისი აქტების შედგენაში
მონაწილეობა;
კ) კონტროლი სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე;
ლ) მშენებლობის პროცესში სხვადასხვა სახის სანებართვო ან შეთანხმების დოკუმენტაციის
მომზადებაში (ქუჩის სავალ ნაწილზე ტრანშეის მოწყობა, დროებითი ელექტრო და წყალმომარაგება,
საჭიროების შემთხვევაში ქუჩის გადაკეტვა, საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების დროებით
გამოყენება, სამშენებლო ტერიტორიაზე მასალების მიწოდების/გამოტანის სატრანსპორტო სქემის
შეთანხმება საჭიროების შემთხვევაში და სხვა) და ობიექტზე საშემსრულებლო დოკუმენტაციის
შედგენაში მონაწილეობა;
მ) მშენებლობისა და მონტაჟის დროს გეოდეზიური წერტილების გადამოწმება და დადასტურება;
ნ) კონტროლი სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ მითითებებისა და მიწერილობების, აგრეთვე იმ
მოთხოვნათა შესრულებაზე, რომლებიც მიეკუთვნება სამუშაოების ხარისხის, გამოყენებული
კონსტრუქციების, ნაკეთობების და მასალების, ცალკეული სამუშაოების დეფექტებისა და
ნაკლოვანებების აღმოფხრვის საკითხებს;
ო) სამშენებლო ობიექტის ზედამხედველობის ყოველდღიური ჟურნალის წარმოება;
პ) მშენებლობის პროცესში მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ შემსყიდველისათვის
სისტემატიური ინფორმაციის მიწოდება წერილობითი ფორმით, სამუშაოთა შეჩერების ან შეფერხების
წარმოქმნისთანავე გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველზე დაუყოვნებლივ
წერილობითი ინფორმაციის მიწოდება;
ჟ) ობიექტის ექსპლუატაციისათვის მომზადება და შესაბამისი დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა;
10.2.4. ტექნიკურ ზედამხედველს უფლება აქვს:
ა) მოითხოვოს მშენებელი ორგანიზაციისაგან შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და
აუცილებელი სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოება;
ბ) არ მიიღოს საპროექტო დოკუმენტაციის დარღვევით ან გადახვევით წარმოებული სამუშაოები,
უარყოს დაუდასტურებელ სამშენებლო სამუშაოებზე ანგარიშსწორების დოკუმენტის დადასტურება და
მოითხოვოს აღნიშნული დოკუმენტის კორექტირება;
გ) აკრძალოს სამშენებლო ობიექტზე უხარისხო სამშენებლო მასალების, ნახევარფაბრიკატებისა და
საშენი დეტალების გამოყენება;

დ) გასცეს მითითება და მოითხოვოს უხარისხოდ შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების
გამოსწორება;
10.2.5. ტექნიკური ზედამხედველი ვალდებულია:
ა) უზრუნველყოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ნორმების შესაბამისად,
პროექტის საავტორო უფლებების დაცვა;
ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოებისა და კონსტრუქციული ელემენტების დამოწმებიდან
(სამუშაოები რომლებიც საჭიროებენ შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებას) ხუთი სამუშაო დღის
ვადაში წერილობით მომართვასთან ერთად წარმოადგინოს შედგენილი დოკუმენტაციის თითო
ეგზემპლარი;
გ) ელექტრონული ტენდერით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას
საზედამხედველო კომპანიამ უნდა მოავლინოს ობიექტზე მუდმივი წარმომადგენელი (მოვლენილ
მუდმივ წარმომადგენელს აუცილებლად უნდა ქონდეს უმაღლესი ტექნიკური განათლება).
დ) უზრუნველყოს შესასრულებელი სამშენებლო/სამონტაჟო სამუშაოების ზედამხედველობა
შესაბამისი სპეციალისტებით (არქიტექტორი, მშენებელ-ინჟინერი, ელექტროინჟინერი/სუსტი დენების
სპეციალისტი, წყალმომარაგებისა და წყალანირების სპეციალისტი, გათბობა-კონდიცირებავენტილაციის სპეციალისტი და სხვა).
შენიშვნა: საზედამხედველო ობიეტქტზე უცხოელი სპეციალისტის არსებობის შემთხვევაში,
მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი თემატიკის თარჯიმნით.
11. გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში) საერთო ღირებულება
არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ოცდაათ პროცენტს.
12. ტექნიკური დოკუმენტაციის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია და
ინფორმაცია უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.
სატენდერო წინადადების მიღებისათვის განსაზღვრულ ვადაში ან, საჭიროების შემთხვევაში,
დაზუსტებაზე წარმოდგენილი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტი
პირის ხელმძღვანელის (უფლებამოსილი წარმოადგენლის) ხელმოწერით და ბეჭდით (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში).
13. ყველა ინფორმაცია თუ დოკუმენტი, რომელიც აიტვირთება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში, თუ, შემსყიდველს წარედგინება ორგინალის სახით, შედგენილი უნდა იყოს
ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე
შესრულებული თარგმანის თანხლებით - ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ გაცემული
დოკუმენტები ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული, სხვა სახის დოკუმენტები და
ინფორმაცია ნოტარიულად დამოწმებული.
14. უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის
პრიორიტეტი ენიჭება ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს.
15. შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტით.

სხვა

პირობები

განსაზღვრულია

16. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიიღონ შემდეგი პირისაგან
გიორგი ზირაქაშვილი სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე; ტ. +99599043232; ლაშა თურმანიძე
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარეს მოადგილე ტ +995599460507;

პროექტი
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N
ქალაქი ბათუმი

2016 წელი

ერთის მხრივ შპს “სტადიონი” (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი ___________________
სახით და მეორეს მხრივ „__________“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი _________________
სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და (პრეტენდენტის
დასახელება)სატენდერო
წინადადების
საფუძველზე,
შემსყიდველის
მიერ
ჩატარებული
ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო განცხადების ნომერი;კლასიფიკატორის (CPV) კოდი -)
შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები
ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება მასზე თანდართული ყველა
დოკუმენტითა და დამატებებით, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;
1.2. „ხელშეკრულების საერთო ღირებულება“ – ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა
გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული
და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
1.3. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
1.4. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას მოცემული ხელშეკრულების
ფარგლებში;
1.5. ,,დღე”, ,,კვირა”, ,,თვე” – კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
1.6. „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
1.7. „გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა” – მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ტენდერის
ფარგლებში წარმოდგენილი „გასაწევი მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის
ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქალაქ ბათუმში, მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორიაზე
20000 მაყურებელზე გათვლილი სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის
მომსახურების შესყიდვა(CPV: ---).
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ---- ლარს;
3.2. ხელშეკრულების ღირებულება შესაძლებელია დაზუსტდეს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების
ღირებულების შესაბამისად;
3.5. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების
გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს, რომელთა გადახდაზე პასუხისგებელია
მიმწოდებელი.
4. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები
4.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში;
4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად: პირველი ეტაპის (საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის რევიზია და მიღება-ჩაბარება) ღირებულებად განისაზღვრება
ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%; მეორე ეტაპი - ხელშეკრულების საერთო ღირებულების
95% ანაზღაურდება ტექნიკური დოკუმენტაციის პირველ პუნქტში მითითებულ სამუშაოებზე
შემსყიდველის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებზე
შედგენილ და დამოწმებულ ფორმა N2-ში მითითებული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების
პროპორციულად, სამუშაოების ღირებულების პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში
დაფიქსირებული მომსახურების პროცენტის შესაბამისი ოდენობით, ტექნიკური დოკუმენტაციის 8.3.
პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში;

4.3 შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%-ის დაკავებას.
დაკავებული თანხის გამოქვითვები იწარმოებს შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტებში და ანგარიშფაქტურაში ნაჩვენები თანხის პროპორციულად 5%-ის ოდენობით. დაკავებული თანხა მიმწოდებელს
დაუბრუნდება

სამუშაოების

დასრულების

თარიღიდან

(საბოლოო

მიღება-ჩაბარების

აქტის

გაფორმებიდან) და ობეიქტის ექსპლოატაციაში მიღებიდან 1 წლის შემდეგ 10 სამუშაო დღის ვადაში.
შესაძლებელია დაკავებული თანხა მიმწოდებელს დაუბრუნდეს, თუ კი მიმწოდებელი სამუშაოების
დასრულების

თარიღიდან

წარმოუდგენს

დაკავებული

(საბოლოო
თანხის

მიღება-ჩაბარების
შესაბამის

მხოლოდ

აქტის

გაფორმებიდან)

საქართველოს

შემსყიდველს

რეზიდენტი

საბანკო

დაწესებულების მიერ გაცემულ საბანკო გარანტიას.
4.4. ხელშეკრულების საერთო ღირებულებასა და დამოწმებულ ფორმა N2-ში მითითებული
შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად ეტაპობრივად ანაზღაურებულ თანხებს
შორის სხვაობა, შემსყიდველის მიერ, ანაზღაურდება სამშენებლო ობიექტის ექსპლოატაციაში
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიღების შემდგომ.
4.5. გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხორციელდება ხელშეკრულების მე-5
პუნქტით განსაზღვრული წესით მომსახურების მიღება-ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.
5. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი
5.1. მომსახურების მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები;
5.2. შემსყიდველის მხრიდან მომსახურების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები;
5.3. მომსახურების მიღება განხორციელდება ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულების
მითითებით გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტისა და გაწეული ტექნიკური ზედამხედველობის
ანგარიშის საფუძველზე;
5.4. ყოველ კონკრეტულ მიწოდებაზე მომსახურების დასრულებად ითვლება შესრულებული
სამშენებლო სამუშაოზე შედგენილი ფორმა #2-ის დამოწმება და ტექნიკური ზედამხედველობის
ანგარიშის წარმოდგენა, რომელსაც თან უნდა დაერთოს დამოწმებულ ფორმა #2-ებში მოყვანილი
სამუშაოების ეტაპების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები (ფარული სამუშაოს აქტები,
სხვა სახის აქტები და ოქმები);
5.5. მომსახურებაზე შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
5.5.1. ინფორმაცია მიღება-ჩაბარების აქტის შემდგენი მხარეების წარმომადგენლების შესახებ;
5.5.2. მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის თარიღი;
5.5.3. მომსახურების გაწევის პერიოდი;
5.5.4. გაწეული მომსახურების ღირებულება.
6. მომსახურების ადგილი და ვადა
6.1. მომსახურების გაწევის ადგილია ქალაქი ბათუმი, მანქანათმშენებელი ქარხნის ტერიტორია.
6.2. მომსახურების გაწევის ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან ------ პერიოდი.
7. ტექნიკური დავალება
7.1. ტექნიკური ზედამხედველი ახორციელებს მშენებლობის პროცესის მიმდინარეობის სრულ
ზედამხედველობას და ინსპექტირებას:
7.1.1. შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შემოწმება და დადასტურება;
7.1.2. სამუშაოების წარმოების სახელშეკრულებო და გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების
დაცვის კონტროლი;
7.1.3. საჭიროების შემთხვევაში პროექტში განსახორციელებელი იმ სახის ცვლილებების პროექტის
ავტორთან შეთანხმება, რომლებიც არ არღვევენ პროექტის გადაწყვეტის მიღებულ პრინციპებს და
გავლენას არ ახდენენ ცალკეული დეტალებისა და ნაგებობების სიმტკიცეზე, პროექტსა და
შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში ცვლილებების შეტანის მიზანშეწონილობისა და
აუცილებლობის შესახებ შემსყიდველისათვის არგუმენტირებული წინადადებების წარდგენა;
7.1.4. სამუშაოების წარმოების პროცესში სამშენებლო ნორმების, ტექნიკური პირობებისა და მოქმედი
სამშენებლო კანონმდებლობის შესრულების დაცვის კონტროლი;
7.1.5. საინჟინრო, კომუნალური და ტექნოლოგიური სისტემების მონტაჟის ზედამხედველობა და
გამოსაყენებელი მასალების პროექტთან და მოქმედ ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის
დამოწმება;

7.1.6. მშენებლობის
ნებართვით
განსაზღვრული
მშენებლობის
ეტაპების
დასრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტების (ოქმები, აქტები) შედგენაში მონაწილეობა და მათი სახელმწიფო
საზედამხედველო სამსახურში დადგენილი წესით ხუთი სამუშაო დღის ვადაში წარდგენადარეგისტრირება;
7.1.7. გამოსაყენებელი
ძირითადი
სამშენებლო
მასალების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით და მსგავსი სამუშაოებისათვის საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ
ნორმებთან შესაბამისობის კონტროლი, სავალდებულო ლაბორატორიული კვლევების ჩატარების
უზრუნველყოფა და მიღებული შედეგების პროექტთან შესაბამისობის დადგენა;
7.1.8. მოსაპირკეთებელი სამშენებლო მასალებისა და შესრულების ხარისხის კონტროლი (ობიექტის
სპეციფიკიდან გამომდინარე), საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით და მსგავსი
სამუშაოებისათვის საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილ ნორმებთან შესაბამისობის დამოწმება;
7.1.9. ისეთი სამუშაოებისა და კონსტრუქციული ელემენტების დამოწმება, შეფასება და შესაბამისი
აქტების შედგენაში მონაწილეობის მიღება, რომლებიც დაიფარებიან შემდგომი სამუშაოების
შესრულების შედეგად;
7.1.10. სხვადასხვა სახის სისტემების გამოცდების კონტროლი და შესაბამისი აქტების შედგენაში
მონაწილეობა;
7.1.10. კონტროლი სამშენებლო ობიექტზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე;
7.1.12. მშენებლობის პროცესში სხვადასხვა სახის სანებართვო ან შეთანხმების დოკუმენტაციის
მომზადებაში (ქუჩის სავალ ნაწილზე ტრანშეის მოწყობა, დროებითი ელექტრო და წყალმომარაგება,
საჭიროების შემთხვევაში ქუჩის გადაკეტვა, საკანალიზაციო და სანიაღვრე არხების დროებით
გამოყენება, სამშენებლო ტერიტორიაზე მასალების მიწოდების/გამოტანის სატრანსპორტო სქემის
შეთანხმება საჭიროების შემთხვევაში და სხვა) და ობიექტზე საშემსრულებლო დოკუმენტაციის
შედგენაში მონაწილეობა;
7.1.13. მშენებლობისა და მონტაჟის დროს გეოდეზიური წერტილების გადამოწმება და დადასტურება;
7.1.14. კონტროლი სამშენებლო ორგანიზაციის მიერ მითითებებისა და მიწერილობების, აგრეთვე იმ
მოთხოვნათა შესრულებაზე, რომლებიც მიეკუთვნება სამუშაოების ხარისხის, გამოყენებული
კონსტრუქციების, ნაკეთობების და მასალების, ცალკეული სამუშაოების დეფექტებისა და
ნაკლოვანებების აღმოფხრვის საკითხებს;
7.1.15. სამშენებლო ობიექტის ზედამხედველობის ყოველდღიური ჟურნალის წარმოება;
7.1.16. მშენებლობის პროცესში მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ შემსყიდველისათვის
სისტემატიური ინფორმაციის მიწოდება წერილობითი ფორმით, სამუშაოთა შეჩერების ან შეფერხების
წარმოქმნისთანავე გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველზე დაუყოვნებლივ
წერილობითი ინფორმაციის მიწოდება;
7.1.17. ობიექტის ექსპლუატაციისათვის მომზადება და შესაბამისი დოკუმენტაციით უზრუნველყოფა;
7.2. ტექნიკურ ზედამხედველს უფლება აქვს:
7.2.1. მოითხოვოს მშენებელი ორგანიზაციისაგან შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და
აუცილებელი სამშენებლო დოკუმენტაციის წარმოება;
7.2.2. არ მიიღოს საპროექტო დოკუმენტაციის დარღვევით ან გადახვევით წარმოებული სამუშაოები,
უარყოს დაუდასტურებელ სამშენებლო სამუშაოებზე ანგარიშსწორების დოკუმენტის დადასტურება და
მოითხოვოს აღნიშნული დოკუმენტის კორექტირება;
7.2.3. აკრძალოს სამშენებლო ობიექტზე უხარისხო სამშენებლო მასალების, ნახევარფაბრიკატებისა და
საშენი დეტალების გამოყენება;
7.2.4. გასცეს მითითება და მოითხოვოს უხარისხოდ შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების
გამოსწორება.
7.3. ტექნიკური ზედამხედველი ვალდებულია:
7.3.1. პროექტის ავტორისაგან, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ნორმების
შესაბამისად, მოიპოვოს საავტორო ზედამხედველობის განხორციელების უფლება;
7.3.2. ყოველ ჯერზე შესრულებულ სამუშაოებზე შედგენილი ფორმა N2-ების დამოწმებიდან სამი
სამუშაო დღის ვადაში შემსყიდველს, წერილობით მიმართვასთან ერთად, წარუდგინოს გაწეული
ტექნიკური ზედამხედველობის ანგარიში (ანგარიშის ფორმა შეთანხმდეს ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში), რომელსაც თან უნდა დაერთოს დამოწმებულ ფორმა
#2-ებში მოყვანილი სამუშაოების ეტაპების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები (ფარული
სამუშაოს აქტები, სხვა სახის აქტები და ოქმები).

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
8.1. შემსყიდველს უფლება აქვს შეამოწმოს გაწეული მომსახურების შესაბამისობა წინამდებარე
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;
8.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
8.2.1. მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა
და პირობების შესაბამისად;
8.2.2. უზრუნველყოს მომსახურების მიღება ამ ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების
გათვალისწინებით;
8.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ღირებულების
ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით;
8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
8.4.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;
8.4.2. შეასრულოს ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები სათანადო ხარისხითა და
აუცილებელი მოცულობით, იმ ვადაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში.
9. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი
9.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ
განსაზღვრული ჯგუფი;
9.2. კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების
მიმდინარეობის კონტროლს.
10. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
10.1. მიმწოდებელს 7.1.6 და 7.3.2 პუნქტებით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში
დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების
ღირებულების 0,07%-ის ოდენობით;
10.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი სხვა ვალდებულებების (გარდა7.1.6 და 7.3.2 პუნქტებისა) დარღვევის
შემთხვევაში, შემსყიდველი დარღვევის აღმოჩენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში მიმწოდებელს
უგზავნის შესააბამის წერილს დარღვევის აღწერით და აკისრებს პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების
საერთო ღირებულების 0,5 პროცენტის ოდენობით;
10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მიმწოდებელთან
ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების
საერთო ღირებულების 2%-ის ოდენობით;
10.4. შემსყიდველი დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხის დაკავებას შესაბამისი წერილობითი
შეტყობინების საფუძველზე ახორციელებს მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი მომსახურების
ღირებულებიდან;
10.5. იმ შემთხვევაში, თუ დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა აღემატება მიმწოდებელზე
ასანაზღაურებელი მომსახურების ღირებულებას, მიმწოდებელი ვალდებულია პირგასამტეხლოს თანხა
ჩარიცხოს შეტყობინებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე შეტყობინების მიღებიდან ათი სამუშაო
დღის განმავლობაში;
10.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმიწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული
ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
11. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
11.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიერ ლიცენზირებული რეზიდენტი ბანკის გაცემული უპირობო საბანკო გარანტია;
11.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების
საერთო ღირებულების 5 პროცენტს, რომლის თანხაც არ მცირდება მიმწოდებლის მიერ
ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული ვალდებულებების პროპორციულად;
11.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკოგარანტიაშემსყიდველ
ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას პირველი მოთხოვნისთანავე გარანტიის გამცემი საბანკო
დაწესებულებისგან დაუყოვნებლივ, შემსყიდველის მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს ერთი
სამუშაო დღისა, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე მიიღოს გარანტიით გათვალისწინებული თანხა;
11.4. თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე
მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ხელშეკრულების შესრულების
უზრუნველყოფის გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 პროცენტს;

11.5. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებელი
ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენისგან არ თავისუფლდება;
11.6. თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების
უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა ნახევრდება;
10.7. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის
ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ
პირგასამტეხლოს გამოყენებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
10.8. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო,
შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი
უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო
გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ
ათავისუფლებს შემსყიდველისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან;
11.9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 დღით
უნდა აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის ვადას;
11.10. სახელმწიფოშესყიდვებისსააგენტოსთავმჯდომარის
2011
წლის
07
აპრილის
N9
ბრძანებითდამტკიცებული
,,გამარტივებულიშესყიდვის,
გამარტივებულიელექტრონულიტენდერისადაელექტრონულიტენდერისჩატარებისწესი“-ს
21ემუხლისმე-6
პუნქტისსაფუძველზე,
შემსყიდველსუფლებააქვსუარიგანაცხადოსისეთგარანტიის
მიღებაზე, რომელიცსახელმწიფოინტერესებსარშეესაბამება.
12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
12.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;
12.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის
სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;
12.3. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად
იზრდება
ხელშეკრულების
ღირებულება
ან
უარესდება
ხელშეკრულების
პირობები
შემსყიდველისათვის, გარდა სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
12.4. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების
პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით
შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
13. ხელშეკრულების შეწყვეტა
13.1. შემსყიდველს
შეუძლია
მთლიანად
ან
ნაწილობრივ
შეწყვიტოს
ხელშეკრულება,
მიმწოდებლისათვის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
ა) თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან
შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებები;
ბ) თუ ხელშეკრულების მე-10 პუნქტის საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა
გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ს;
გ) თუ დადასტურდება რომ მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება არ შეესაბამება
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს;
დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბია;
ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ
უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
13.2. ხელშეკრულების 13.1 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია
მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება;
13.3. შემსყიდველი ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს 13.1.
პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე;
13.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის
შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვეტოს ხელშეკრულება, მოქმედი

კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით;
13.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა
საფუძველზე.

ინიციატივით,

ურთიერთშეთანხმების

14. გარანტია
14.1. მიმწოდებლის
მიერ
ხელშეკრულებით
განსაზღვრული
მომსახურების
ხარისხი
და
სტანდარტებიუნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს დამსგავსი
მომსახურებისათვის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს.
15. დაუძლეველი ძალა
15.1. მხარეები
თავისუფლდებიან
ხელშეკრულებით
განსაზღვრული
ვალდებულებების
შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი
ძალის ზეგავლენით;
15.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალა“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი
კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა
ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ
გაუთვალისწინებელი ხასიათი;
15.3. თუ მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ვალდებულებებს, მან ამის შესახებ
დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს ორი სამუშაო დღის ვადაში წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს
აღნიშნული გარემოების დადგომის შესახებ;
15.4. 15.3. პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარე არ
გათავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;
15.5. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე;
15.6. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები
გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება,
კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური
მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ
შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ;
16.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით
შეუძლია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს.
17. სხვა პირობები
17.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად;
17.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები,
მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
17.3. ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულების პროცესში გასაფორმებელი
ქვეკონტრაქტ(ებ)ის (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში)საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს
ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ოცდაათ პროცენტს;
17.4. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;
17.5 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე
მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული წერილის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი
წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. შეტყობინება ძალაში შედის
ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის
მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება;
17.6. ხელშეკრულება
დადებულია
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
და
ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით;
17.7. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა
დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე;
17.8. უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტი
ენიჭება ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს;
17.9. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, რომლებიც

ინახება ხელშეკრულების მხარეებთან.
18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
18.1. ხელშეკრულებაძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს
2018წლის1 აგვისტომდე;
18.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება
ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.
19. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

მისამართი:
ელფოსტა:
საბანკო რეკვიზიტები:

მისამართი:
ელფოსტა:
საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი –
ა/ნ –
საიდენტიფიკაციო კოდი -

ბანკის კოდი –
ა/ნ –
საიდენტიფიკაციო კოდი -

დანართი #1

პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი რეკვიზიტების ჩამონათვალი და სატენდერო წინადადების ფასი

სამართლებრივი ფორმა:
საფირმო სახელწოდება:
იურიდიული მისამართი:
ფაქტობრივი მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
ტელეფონის ნომერი:
მომსახურე ბანკის დასახელება:
მომსახურე ბანკის მფო:
ანგარიშსწორების ანგარიშის ნომერი:
ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი
(სახელი და გვარი):
ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის
მობილური ტელეფონის ნომერი:
სატენდერო წინადადების ფასი:

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

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

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----------------------------------ბ.ა.

