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სატენდერო დოკუმენტაცია

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი
92300000 გასართობი მომსახურება

2016 წელი
ქ. გორი

1. სატენდერო დოკუმენტაცია
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში-სისტემა) შესყიდვების
პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” და
,,გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ” სახელმწიფო შესყიდვების სააგანეტოს თავჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან/გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში
ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე.
1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე
შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში-სისტემა) ატვირთული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედ დასმული (ბეჭდის არსებობის
შემთხვევაში) უფლებამოსილი პირის მიერ. საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნას
მინდობილობა ან რწმუნებულება.
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
1.6 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
1.7 იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ
საბოლოოდ დაფიქსირებული ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დასაბუთოს
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულების შესაძლებლობა, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება დაინტერესებულ პირებს
შეუძლიათ გორი, ფერაძის № 5. ალექსანდრე თარხნიშვილი 599 52 20 11
2. შესყიდვის ობიექტი:
2.1 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს კულტურული ღონისძების ორგანიზების მომსახურების გაწევა,
კერძოდ:
 4 ჟიურის წევრი, ოთხი ნომინაციის შესაბამისად (ვოკალი, ფორტეპიანო ფოლკლორი, გუნდი;
ჟიურის წევრები შეთანხმებული უნდა იყვნენ შემსყიდველთან);
 საჩუქრები:
1. I ადგილი - 4 ცალი ბროლის სამსანთლიანი შანდალი სიგანე არანაკლებ 25 სმ სიმაღლე
არანაკლებ 29 სმ;
2. II ადგილი - 4 ცალი ბროლის ერთსანთლიანი შანდალი სიმაღლე არანაკლებ 19 სმ;
3. III ადგილი - 4 ცალი ბროლის ერთსანთლიანი შანდალი შავი მინანქრით სიმაღლე არანაკლებ 19

სმ;
4. სუვენირი - ქალი ფაიფურის - 1 ცალი;
5. კედლის საათი - 1 ცალი სიგანე არანაკლებ 34 სმ სიმაღლე არანაკლებ 43 სმ;
6. სურათი - 1 ცალი სიგანე არანაკლებ 88 სმ სიმაღლე არანაკლებ 39 სმ;
3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და პირობები:
3.1 მომსახურების მიწოდება განხორციელდება 2016 წლის 4 – 5 ივლისს.
3.2 მიწოდების ადგილი: კონკური გაიმართება სსიპ გორის სასწავლო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში.
3.3
მიმწოდებელმა
უნდა
წარმოადგინოს
საქართველოს
საგადასახადო
კანონმებლობით
გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტაცია საქონლის მიწოდებისას.
4. სატენდერო წინადადების ფასი.
4.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის
გათვალისწინებით, მათ შორის ტრანსპორტირების ხარჯი.
4.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.
5. ანგარიშსწორების პირობები
5.1 ანგარიშსწორება მოხდება შემდეგი წესით: „შემსყიდველი” „მომწოდებელს” გადაუხდის მიწოდებული
საქონლის ღირებულებას ფაქტობრივად მიწოდებიდან და შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებიდან 20
სამუშაო დღის ვადაში.
5.2 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო.
5.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ განიხილება.
პრეტენდეტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
 კომპანიის რეკვიზიტები, სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N1_ის მიხედვით;
 ფასების ცხრილი, სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N2- ის მიხედვით.
6.დამატებითი ინფორმაცია
6.1 პრეტენდენტის მიერ გამარტივებულ ელ. ტენდერში მონაწილეობის მიღება (წინადადების წარმოდგენა)
ნიშნავს, რომ იგი სრულად ეთანხმება შემსყიდველის გამარტივებული ელ. ტენდერის დოკუმენტაციით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.
6.2 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში საბოლოო შეთავაზების
ველში დაფიქსირებული ფასი არ ემთხვევა პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ატვირთულ ფასთა ცხრილის
ჯამს, უპირატესობა მიენიჭება უმცირესს.

დანართი #1

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი, პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

დანართი #2

#

მომსახურების დასახელება

1 ჟიური
2 ბროლის შანდალი სამსანთლიანი
3 ბროლის შანდალი ერთსანთლიანი
ბროლის შანდალი ერთსანთლიანი
შავი მინანქრით

4
5 სუვენირი - ქალი ფაიფურის
6 კედლის საათი
7 სურათი

შენიშვნა:

რაოდენობა

საზომი ერთ.

4
4
4

წევრი

4
1
1
1

ცალი

ერთ.ღირებულება

ჯამი

ცალი
ცალი

ცალი
ცალი
ცალი

ჟიურის წევრები შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით

saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebis proeqti
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes da daixvewos
tenderSi gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.

winamdebare xelSekruleba daido
erTis mxriv
goris municipaliteti (SemdgomSi `Semsyidveli~)
da meores mxriv

2016w.

(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 miawodos Semsyidvels
sakancelario saqoneli 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. standartebi
xelSekrulebis farglebSi miwodebuli saqoneli unda Seesabamebodes
teqnikur pirobebSi miTiTebul standartebs.
3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1 Semsyidvels an mis warmomadgenlebs ufleba aqvT ganaxorcielon
teqnikuri kontroli da/an Seamowmon saqoneli, raTa darwmundnen maT
SesabamisobaSi kontraqtiT gaTvaliswinebul teqnikur pirobebTan.
3.2 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.
3.3
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, amasTan saqonlis/nivTis xarisxobrivi
daniSnuleba
(wuni)
romelic
gamovlindeba
miReba-Cabarebis
Semdeg
(3Tvis
ganmavlobaSi),mimwodebeli uzrunvelyofs mis canacvlebas.
3.4 am muxlis arc erTi punqti ar aTavisuflebs mimwodebels
mocemuli xelSekrulebis sxva valdebulebebisagan.
3.5 mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebis kontrols
Semsyidvelis mxridan ganaxorcieleben ----------------------------------------------------4 saqonlis teqnikuri pirobebi da miwodebis vada.
4.1 saqonlis teqnikuri pirobebi daerTveba xelSekrulebas
4.2 saqonlis miwodeba ganxorcieldeba xelSekrulebis gaformebidan araugvianes 15
dRis ganmavlobaSi.
4.3. saqonlis miwodebas mimwodebeli uzrunvelyofs sakuTari xarjebiT.
4.4 saqonlis miwodebis adgilia: q.gori feraZis #5
4.5 mimwodebeli valdebulia gadasces Semsyidvels uflebrivad da nivTobrivad
unaklo saqoneli.

5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1 Sesyidvis obieqtis miReba-Cabareba ganxorcieldeba saqonlis miwodebis Semdeg
Semsyidvelisa da mimwodeblis uflebamosili warmomadgenlebis mier miRebaCabarebis aqtis gaformebiT (Semsyidvelis mxridan miReba-Cabarebis aqtebis
gaformebaze uflebamosil pirebs warmoadgenen winamdebare xelSekrulebis meoTxe
muxlis 3.5 punqtSi miTiTebuli pirebi).
5.2 miReba-Cabarebis aqtis gaformebasTan erTad, mimwodebeli valdebulia
warmoudginos Semsyidvels saqarTvelos kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli Sesabamisi sagadasaxado dokumentacia.
6. angariSsworeba
6.1. angariSsworeba moxdeba unaRdo angariSsworebiT larSi.
6.2 angariSsworeba moxdeba saqonlis miwodebis Semdeg araugvianes 30
dRis ganmavlobaSi.
7.fasebi
7.1 mimwodeblis mier dafiqsirebuli fasi warmoadgens xelSekrulebis RirebulebiT
parametrebs.
7.2 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla xelSekrulebis moqmedebis
mTeli periodis ganmavlobaSi dauSvebelia.
7.3 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dasaSvebia mxareTa
SeTanxmebiT.
7.4 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.
7.5saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis
dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 10%-ze meti odenobis gazrda.
8. xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
8.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive
mxris mier xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
8.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba

xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis
iniciatori valdebulia werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi
informacia.
8.3 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.
8.4 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes
xelSekrulebis danarTis saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel
nawilad.
9. uflebebis gadacema
9.1 mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc
mTlianad da arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT
arsebuli Tavisi valdebulebebi mesame pirs.
10. subkontraqtorebi
10.1xelSekrulebis gaformebis Semdgom mimwodebelma werilobiT unda acnobos
Semsyidvels sub-kontraqtor(eb)is ayvanis an Secvlis Sesaxeb (subkontraqtoris ayvanis aucileblobis mizezebis dasabuTebiT). subkontraqtor(eb)is dasaSvebobis sakiTxs wyvets Semsyidveli da mimwodebeli
erToblivi molaparakebis safuZvelze, romelic gaformdeba werilobiTi
formiT
winadebare xelSekrulebis damatebis saxiT.
10.2am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela subkontraqtis asli
unda waredginos Semsyidvels.
10.3 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arc erTi subkontraqti ar
aTavisuflebs
mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.
11. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
11.1 fors-maJoruli pirobebis garda, xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
Seusruleblobis, arajerovnad Sesrulebis an Sesrulebis vadis
gadacilebisaTvis mimwodebels daekisreba pirgasamtexlos gadaxda, _ yovel
vadagadacilebul dReze xelSekrulebis Rirebulebis 0.2%-is odenobiT, xolo,
Tuki adgili aqvs valdebulebis nawilis Seusruleblobas, pirgasamtexlo
Seadgens valdebulebis Seusrulebeli nawilis 0.2%-s.
11.2 im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri
Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 3%-s, Semsyidvels ufleba
aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba.
11.3 sajarimo sanqciis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels
ZiriTadi valdebulebebis Sesrulebisagan.
12. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo
12.1 Semsyidvels SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba,
mimwodeblisaTvis valdebulebebis Seusruleblobis werilobiTi Setyobinebis
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.
12.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar
aTavisuflebs mimwodebels danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
12.3 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) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
12.4 am muxlis me-3 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli
valdebulia aunazRauros mimwodebels faqtiurad miRebuli saqonlis
Rirebuleba.
13. fors-maJori
13.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas Tu xelSekrulebis
Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis Seusrulebloba aris forsmaJoruli garemoebis Sedegi.
13.2 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.
13.3 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.
14. sadao sakiTxebis gadawyveta
14.1 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.
14.2 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 xelSekrulebaSi sxva ram ar aris
gaTvaliswinebuli.
15. gamoyenebuli samarTali
15.1 xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da
interpretirebuli iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT.
16. xelSekrulebis moqmedebis vada
16.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia zemoT miTiTebuli TariRidan mxareTa mier
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis srul da jerovan Sesrulebamde.
17. sxva pirobebi
17.1 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi
da movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.

17.2 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa
da riskiT.
17.3 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.
17.4 gamarjvebuli pretendentis mier warmodgenili satendero winadadeba
da danarTebi Tan erTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel
nawils.
17.5 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod
mas Semdeg, rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia mxareTa mier.
18. mxareTa rekvizitebi:
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