O o n i s

m u n i c i p a l i t e t i

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში სასმელი წყლის სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთარიცხვო დოკუმენტაციისა
და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერის
(შესყიდვის კატეგორია 71320000)

satendero dokumentacia

q. oni

სარჩევი
1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
4. დამატებითი ინფორმაცია
5. danarTi #1
6. დანართი #2…

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
წინამდებარე

სატენდერო

დოკუმენტაცია

შედგენილია

„სახელმწიფო

შესყიდვების

შესახებ“

1

საქართველოს კანონის 12 მუხლის და “გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის

ჩატარების

წესის

დამტკიცების

შესახებ”

სახელმწიფო

შესყიდვების

სააგენტოს

თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების საფუძველზე.

2.teqnikuri dokumentacia
საპროექტო დავალება
სოფელი უწერის მოსახლეობა დღეის მდგომარეობით წყლით მარაგდება „დიდქოთნის“ წყაროდან,
რომელიც მდებარეობს სოფლიდან 2,5 კილომეტრში.
საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ არსებულ წყალსადენს არ ჩატარებია
რეაბილიტაცია (თუ არ ჩავთვლით ლოკალურ შეკეთებებს).
გახშირებული მიწისძვრების შედეგად არსებული წყაროს წყლების უმეტესობა დაიკარგა, რის გამოს
წყლის დებეტმა მნიშვნელოვნად იკლო. მოსახლეობის 70 %-ზე მეტი უწყლოდაა დარჩენილი. წყლის
დეფიციტი განსაკუთრებით იგრძნობა ზაფხულის პერიოდში, როდესაც სოფელი ივსება
დამსვენებლებით, ხოლო წყლის დებეტი კლებულობს.
მოძველებული და დაზიანებულია არსებული ქსელი, რომელიც ლითონისაა.
წყალში შეინიშნება ლექები, რომელიც დროთა განმავლობაში გროვდება და აზიანებს როგორც
ლითონის მილებს ასევე საოჯახო ტექნიკას.
1. საჭიროა სოფელ უწერაში მდინარე „ბეღლორი“-ს სათავეზე მოეწყოს სადრენაჟე სისტემა და
წყალშემკრები,
2. დაახლოებით 2 კმ. მანძილზე მოხდეს წყალსადენის მილების მონტაჟი დ-110-150 მმ ,
3. მოხდეს არსებული ბეტონის რეზერვუარის რეაბილიტაცია
4. მოხდეს დაზიანებული შიდა ქსელის რეაბილიტაცია და ახალი ქსელის მოწყობა.
5. მოხდეს საქლორატოროს მოწყობა.
პროექტი უნდა მოიცავდეს:
1. განმარტებით ბარათს
2. გეოლოგიურ და ჰიდროგეოლოგიურ კვლევას.
3. ნახაზებს ( გეგმები, ჭრილები, დეტალები და ა.შ.)
4. მოცულობათა უწყისებს
5. ხარჯთაღრივხვას
6. სამუშაოთა გრაფიკს
7. საჭირო ტექნიკის ჩამონათვალს
8. მასალათა სპეციფიკაციას
შენიშვნა:
გამარჯვებული მიმწოდებელი ადგილზე გაეცნობა ონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შესაბამისი
დამკვეთის მიერ წაყენებულ დეტალურ მოთხოვნებს.
მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პროექტის - ტექნიკური მხარის ექსპერტიზის ჩატარება,
რაზეც უნდა წარმოადგინოს დადებითი დასკვნა, რომელიც გაცემული იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის
სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (დასკვნასთან

ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი
დოკუმენტის ასლი). ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება გათვალისწინებულია საპროექტო
ფასში.
საპროექტო სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით,
ეკონომიური ვარიანტის შერჩევით;
მიმწოდებელი ვალდებულია ტექნიკური დავალებით გაუთვალისწინებელი გარემოება შეიტანოს
საპროექტო დოკუმენტაციაში დამატებითი ანაზღაურების გარეშე (დამკვეთთან შეთანხმებით);
-მომსახურება გაწეული უნდა იქნას საქართველოში დადგენილი შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და
წესების დაცვით, საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55 დადგენილების შესაბამისად.

3. სხვა მოთხოვნები:
3.1 მიწოდების ვადა – ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 60 (სამოცი
კალენდარული დღე) ექსპერტიზის ჩათვლით;
3.2 მიწოდების ადგილი ქ. ონი, დავით აღმაშენებლის მოედანი 1;
3.3 სატენდერო წინადადების სავარაუდო ფასი დღგ-ს გარეშე შეადგენს 8305 (რვა ათას
სამასხუთი) ლარს;
3.4 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია
მხოლოდ ლარებში;
3.5 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე. დღგ-ს გადამხდელი პრეტენდენტის
შემთხვევაში, გათვალისწინებული იქნება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.
3.6 შესყიდვის თავისებურებიდან (მომსახურების სპეციფიკიდან) გამომდინარე, ვინაიდან აღნიშნული
შესყიდვის ობიექტი წარმოადგენს ინტელექტუალურ მომსახურებას, ხოლო ინტელექტუალური
მომსახურების დანახარჯებს ძირითადად წარმოადგენს ადამიანური რესურსის შრომითი გასამრჯელო,
მიმწოდებელს აქვს შესაძლებლობა აღნიშნული ინტელექტუალური მომსახურება განახორციელოს
საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით დაბალ ფასად. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე,
პრეტენდენტის მიერ სისტემაში შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებასთან 20%-ით ან მეტით
დაბალი საბოლოო ფასის დაფიქსირების შემთხვევაში არ წარმოეშვება ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის
დასაბუთების ვალდებულება.
3.7 დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი;
3.8 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს აღნიშნულ პოზიციაზე მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური
პერსონალის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც დაკავებული იქნება ამ ტენდერით გათვალისწინებული
სამუშაოს შესრულებით, ამასთან წარმოდგენილი სპეციალისტებს უნდა გააჩნდეს ტექნიკური
განათლება და ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის
სამუშაოს შესრულების არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება, რაც დადასტურდება შესაბამისი
დიპლომ(ებ)ის, სერტიფიკაგებისა და პროფესიული და აკადემიური მიღწევების (CV) წარმოდგენით
(ასლები).
თანამდებობა, პოზიცია
გვარი, სახელი
მუშაობის საერთო
გამოცდილება

3.9 ხარჯთაღრიცხვაში მითითებული უნდა იყოს, სამშენებლო სამუშაოებითვის ძირითადი გამოსაყენებელი
მასალის სპეციფიკაციები (ტექნიკური და ფიზიკური მახასიათებლები).
3.10 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე მითითებული უნდა იქნეს სამუშაოს შესრულების ვადა.

4. angariSsworebis pirobebi:
4.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში;
4.2 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;
4.3. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის და ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე.

5. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტები:
a) rekvizitebi (danarTi #1);
b) ფასების ცხრილი (danarTi #2);
g) ინფორმაცია მომსახურე პერსონალის შესახებ, სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 მუხლის მე-8
პუნქტში მითითებული მონაცემების გათვალისწინებით .
შენიშვნა:ა) პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება
შემსყიდველის ყველა მოთხოვნებს რომელიც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში;
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და სატენდერო დოკუმენტაცია
დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი ან მისი ნდობით აღჭურვილი (სათანადო წესით
დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე) პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით. სატენდერო
წინადადება უნდა მოქმედებდეს მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან ტენდერისათვის „ხელშეკრულება
დადებულია”, „დასრულებულია უარყოფითი შედეგით”, ან „ტენდერი შეწყვეტილია” სტატუსის (ერთერთი) მინიჭებამდე.
ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია
(ელექტრონული გარანტია) სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების 1%-ის
ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება სულ მცირე 120 კალენდარული დღით
ტენდერისათვის „წინადადებების მიღება დაწყებულია” სტატუსის მინიჭების ეტაპიდან.
სატენდერო საფასურის ოდენობა შეადგენს 50 ლარს.
შენიშვნა: ელექტრონული გარანტიის ბენეფიციარი/მიმღები არის სააგენტო. ელექტრონული გარანტიის
სააგენტოსთვის წარდგენა და საფასურის გადახდა ხორციელდება სისტემაში არსებული ავტომატური
საშუალებების მეშვეობით. ელექტრონული გარანტიისა და საფასურის წარდგენა ხდება ტექნიკური
დოკუმენტაციის სისტემაში ატვირთამდე.
პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირებისგან: დავით რაზმაძე
ტელ: 591 010360 ; givi bendianiSvili- onis municipalitetis arqiteqturisa da
infrastruqturis samsaxuri tel.: 591 010371, marine maisuraZe tel.: 591 010383, ელ-ფოსტა:
marinemaisuradze@yahoo.com, მის: ქ. oni, aRmaSeneblis moedani #1

xelSekrulebis proeqti
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb #
winamdebare dokumenti warmoadgens saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis proeqts,
romelic daideba გამარტივებული eleqtronuli tenderis Catarebis Sedegad. xelSekrulebis
pirobebis dazusteba ganxorcieldeba gamarjvebuli pretendentis satendero winadadebis
Sesabamisad.
muxli 1. xelSekrulebis sagani
1.1. am xelSekrulebis sagans warmoadgens mimwodeblis mier, --------------------------------------------------------------------------------saproeqto momsaxurebis Sesyidva _ SemdgomSi momsaxureba.
muxli 2. Rirebuleba da angariSsworebis wesi
2.1. xelSekrulebis mTliani Rirebuleba, saqarTvelos kanonmdeblobiT
2.2. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli damatebuli
Rirebulebis gadasaxadis gaTvaliswinebiT Seadgens ------ (------------------------------) lars.
2.3 mxareebi angariSsworebas axorcieleben larebSi, am xelSekrulebiT gaTvaliswinebul rekvizitebze,
unaRdo angariSsworebis formiT.
2.4 ანგარიშსწორება მოხდება
საპროექტო-სახარჟთაღიცხვო მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტისა და
შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნის (საპროექტო დოკუმენტაციის ტექნიკურ ნაწილზე) წარმოდგენის შემდგომ 15
დღის ვადაში, დასკვნა, რომელიც გაცემული იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს" ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას
დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი).

2.5 im SemTxvevaSi, Tu gansazRvruli garemoebebis gamo mimwodeblis mier gaweuli momsaxurebis Rirebulebam
ar Seadgina am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Tanxa, Semsyidveli aunazRaurebs mimwodebels mis mier
faqtobrivad gaweuli momsaxurebis Rirebulebas am xelSekrulebiT gansazRvruli fasebis (procentebis)
Sesabamisad. aRniSnulidan gamomdinare mimwodebels pretenzia ar unda gaaCndes auTvisebel momsaxurebis
moculobaTa Sesrulebaze da mis gadaxdaze.
მუხლი 3. ხელშეკრულების პირობები
3.1. xelSekrulebis pirveli muxliT gaTvaliswinebuli momsaxureba unda Seesabamebodes moqmed normebsa da
wesebs, msgavsi momsaxurebisaTvis ukve dadgenil standartebs, teqnikur specifikaciebs, agerTve teqnikuri
davalebiT gaTvaliswinebul pirobebs, romelic am nawilSi winamdebare xelSekrulebis miznebidan gamomdinare
misi ganuyofeli nawili xdeba.
3.2. 3.1. punqtSi aRniSnuli wesebidan da normebidan nebismieri gadaxvevis SemTxvevaSi Semsyidveli
uflebamosilia ar miiRos samuSao an/da mimwodeblis mimarT gamoiyenos am xelSekrulebiTa da saqarTvelos
kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobis zomebi;
muxli 4. momsaxurebis miReba-Cabarebis wesi
4.1. mimwodeblisagan, ukve dasrulebul dokumentacias Semsyidveli miiRebs misi eqspertizaze gadacemisa
(proeqtis teqnikur nawilze)
da saTanado daskvnis miRebis Semdgom, agrTve, saWiroebis SemTxvevaSi
Semsyidveli organizaciis Sesabamisi samsaxuris mier dadgenili wesiT ganxilvisa da saWiro
rekomendaciebis miRebis Sesabamisad. Semsyidvelis mier proeqtis analizis, xolo saWiroebis SemTxvevaSi
proeqtis ganxilvisa da dadebiTi rekomendaciis miRebis Semdeg, dgeba dasrulebuli saproeqto momsaxurebis
miReba-Cabarebis ormxrivi aqti, romelic gansazRvravs gacemuli davalebis Sesrulebas da srul
asanazRaurebel Tanxas;
4.2. Sesyidvis obieqti miRebulad CaiTvleba, mxolod miReba-Cabarebis aqtis gaformebis Semdgom. gaweul
momsaxurebas mimwodebeli abarebs Semsyidvels Semsyidvelis mier gansazRvruli wesiT.
4.3. gaweuli momsaxurebis miRebis da saboloo Semowmebis adgilia Semsyidvelis adgilsamyofeli da/an,
saWiro SemTxvevebSi, dasaproeqtebeli obieqtis monakveTi. Semsyidveli amowmebs mimwodeblis mier gaweuli
momsaxurebis moculobas da xarisxs.
4.4. im SemTxvevaSi, Tu gaweuli an mimdinare momsaxurebis inspeqtirebis Sedegebi uaryofiTia, Semsyidvels
SeuZlia uari ganacxados Sesyidvis obieqtis an misi nawilis (etapis) miRebaze da anazRaurebaze;
4.5. Semsyidveli itovebs uflebas, saWiroebis SemTxvevaSi xelSekrulebis Rirebulebisa da teqnikuri
davalebiT gaTvaliswinebuli obieqtis farglebSi SeukveTos mimwodebels teqnikur davalebaSi aRniSnuli
damatebiTi momsaxurebis gaweva.
muxli 5. mxareTa ufleba-movaleobani
5.1. mimwodebeli valdebulia:
a) momsaxurebis Sesrulebis procesSi ixelmZRvanelos am xelSekrulebis 3.1. punqtSi gaTvaliswinebuli
wesebiTa da pirobebiT;

b) xelSekrulebiT da yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto dokumentaciis
Sesadgenad gacemuli teqnikuri davalebiT gansazRvrul vadebSi cvlilebebis Setana dasaSvebia mxolod
Semsyidvelis da mimwodeblis urTierTSeTanxmebis safuZvelze;
g) mimwodebeli valdebulia Seasrulos satendero winadadebaSi warmodgenili programa. programaSi
cvlilebebis Setana dasaSvebia Semsyidvelis TanxmobiT;
d) mimwodebeli valdebulia momsaxureba ganaxorcielos teqnikuri davalebis, momsaxurebis teqnikuri
specifikaciebis, xelSekrilebis pirobebis, aseve yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis saWiro
saproeqto dokumentaciis Sesadgenad gacemuli teqnikuri davalebis Tanaxmad;
e) mimwodebeli valdebulia Semsyidvelis moTxovnis Sesabamisad, warudginos mas informacia gasawevi an/da
gaweuli momsaxurebis Sesaxeb;
v) sakuTari xarjebiT uzrunvelyos am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli inspeqtirebis Sedegad gamovlenili
yvela defeqtis an naklis aRmofxvra;
ზ) Semsyidvels umokles vadaSi acnobos misi organizaciis mosalodneli reorganizaciis an likvidaciis
Sesaxeb;
5.2. Semsyidveli valdebulia:
a) awarmoos inspeqtireba saamisod SerCeul pirTan erTad momsaxurebis gawevis mimdinareobaze, Tanaxmad
xelSekrulebis pirobebis, teqnikuri davalebis, momsaxurebis teqnikuri specifikaciebis, romelTa darRvevis
SemTxvevaSi igi uflebamosilia SeaCeros samuSaoebi;
b) Seuferxeblad aunazRauros mimwodebels gaweuli momsaxurebis Rirebuleba am xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli vadebis Sesabamisad.
5.3. xelSekrulebiT da yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto dokumentaciis
Sesadgenad gacemuli teqnikuri davalebiT gansazRvrul vadebSi cvlilebebis Setana dasaSvebia mxolod
Semsyidvelis da mimwodeblis urTierTSeTanxmebis safuZvelze.
5.4 Semsyidveli da mimwodebeli erToblivad ganixilaven yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis
saWiro saproeqto dokumentaciis Sesadgenad momsaxurebis gawevis mimdinareobis sakiTxebs da saWiroebis
SemTxvevaSi SeaqvT masSi saTanado cvlilebebi.
5.5 xelSekrulebis damdeb arc erT mxares ara aqvs ufleba Seitanos am xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
momsaxurebis gawevis da yovel konkretul obieqtze samuSaoebisaTvis saWiro saproeqto dokumentaciis
Sesadgenad gacemuli teqnikur davalebiT gansazRvrul vadebSi cvlilebebi meore mxaresTan SeTanxmebis
gareSe. vadebSi cvlilebebi dasaSvebia mxolod mxareTa SeTanxmebis safuZvelze.
5.6 im SemTxvevaSi, Tu Semsyidvelis mier, Seqmnili aucileblobidan gamomdinare, teqnikuri davaleba
momsaxurebis gawevis Taobaze gacemulia xelSekrulebis moqmedebis vadis bolos da amis gamo, mimwodebeli
ver aswrebs aRniSnuli davalebis Sesrulebas xelSekrulebiT gaTvaliswinebul vadebSi, igi gaagrZelebs
momsaxurebis gawevas xelSekrulebis moqmedebis vadis amowurvis miuxedavad, aRniSnuli teqnikuri davalebis
saboloo dasrulebamde, xolo Semsyidveli mimwodebels aunazRaurebs gaweul xarjebs xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli saxarjTaRricxvo pirobebis Sesabamisad. aseT SemTxvevaSi, Semsyidvelsa da mimwodebels
Soris formdeba winamdebare xelSekrulebis danarTi SeTanxmeba momsaxurebis gawevis axali vadebis
gaTvaliswinebiT.
muxli 6. fors-maJori
6.1. mxareebi Tavisufldebian xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis SeusruleblobiT
gamowveuli pasuxismgeblobisagan, Tu valdebulebebis Seusrulebloba gamowveulia dauZleveli Zalis
(stiqiuri ubedureba, epidemia, omi, karantini, saqonlis miwodebaze embargos dawesebiT, sabiujeto
asignebebis mkveTri Semcireba, sazogadoebrivi areuloba, cvlilebebi kanonmdeblobaSi da a.S.) zegavleniT,
romlis winaswar gansazRvra an Tavidan acileba mxareebis SesaZleblobas aRemateboda. dauZleveli ZaliT
gamowveuli movlenebi ewodeba movlenebs, romlis warmoSobasa da ganviTarebaze mxareebs zegavlenis moxdena
ar SeuZliaT (fors-maJori).
6.2. mxare, romelsac mizezad dauZleveli Zalis movlenebi mohyavs, valdebulia dauyovnebliv acnobos meore
mxares werilobiT aseTi movlenebis dadgomis Taobaze. amasTan, meore mxaris moTxovnis SemTxvevaSi, unda
warmoadginos dauZleveli Zalis movlenebis arsebobis damadasturebeli dokumenti, rom am movlenam
arsebiTad xeli SeuSala mxares xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebis SesrulebaSi.
muxli 7. pasuxismgebloba
7.1 ხელშეკრულების პირობების (სრული) შეუსრულებლობისათვის პირგასამტეხლო განისაზღვროს
ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით;
7.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში
(მათ შორის, ვალდებულების ვადაგადაცილების დროს) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით,
ხოლო ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების
შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

7.3 im SemTxvevaSi, Tu mimwodebelze xelSekrulebis pirobebis darRvevis gamo dakisrebuli pirgasamtexlos
jamuri Tanxa gadaaWarbebs xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 5 (xuTi) procents, meore mxares ufleba
aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekruleba.
muxli 8. xelSekrulebis Sesrulebis garantia
ar gamoiyeneba.
9. xelSekrulebis Sewyveta
9.1 xelSekrulebis damdebi erT-erTi mxaris mier xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi,
meore mxares SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis
Sewyvetis Sesaxeb, razedac acnobebs meore mxares werilobiTi formiT.
9.2 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs meore mxares danarCeni
valdebulebebis Sesrulebisagan.
9.3 xelSekrulebis Sewyvetis gaformeba xdeba danarTi SeTanxmebis gziT, magram SeuTanxmeblobis SemTxvevaSi
mxareebs ufleba aqvT gamoiyenon xelSekrulebis calmxrivad (werilobiTi formiT) Sewyvetis SesaZlebloba.
9.4 Semsyidveli uflebamosilia vadamde calmxrivad Sewyvitos am xelSekrulebis
moqmedeba,Tu:
a) mimwodebeli arRvevs am xelSekrulebis pirobebs (ar asrulebs an arajerovnad asrulebs);
b) mimwodeblis mimarT mimdinareobs gakotrebis saqme. (miuxedavad misi dawyebis droisa);
g) mimwodeblis qonebas daedo yadaRa;
d) mimdinareobs mimwodeblis reorganizacia, Tu es garemoeba zegavlenas axdens an SesaZlebelia moaxdinos
xelSekrulebis jerovan Sesrulebaze;
e) amoiwura xelSekrulebis garantiiT gansazRvruli Tanxa da mimwodebelma ar warmoadgina axali garantia.
muxli 10. uflebebis gadacema
10.1 winamdebare xelSekrulebis arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da
movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
10.2 mesame pirebTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da riskiT.
muxli 11. Setyobineba
11.1 nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis Sesabamisad, ugzavnis meore mxares,
gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis an faqsis saxiT, originalis Semdgomi warmodgeniT, winamdebare
xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris misamarTze.
11.2 Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi Sesvlis dadgenil
dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
muxli 12. inspeqtireba
12.1. Semsyidvels an mis warmomadgenels ufleba aqvs xelSekrulebis Sesrulebis nebismier etapze
ganaxorcielos kontroli mimwodeblis mier nakisri valdebulebebis Sesrulebis mimdinareobaze და
ხარისხზე;

12.2. am xelSekrulebis moqmedebis periodSi Semsyidveli uflebamosilia nebismier dros ganaxorcielos
Sesrulebuli samuSaos xarisxis inspeqtireba.
12.3 mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos Semsyidveli kontrolis (inspeqtirebis)
CatarebisaTvis aucilebeli personaliT, teqnikuri saSualebebiT da sxva samuSao pirobebiT
12.4 mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis (inspeqtirebis) Sedegad
gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra.
muxli 13. sxva pirobebi
13.1 nebismieri gadaxra an cvlileba am xelSekrulebis pirobebSi daiSveba mxolod orive mxaris mier
xelmowerili werilobiTi Sesworebebis safuZvelze.
13.2 im SemTxvevaSi, Tu momsaxurebis gawevis dros am xelSekrulebis Rirebulebisa da angariSsworebidan
gamomdinare, an raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezis gamo warmoiSva xelSekrulebis pirobebis Secvlis
aucilebloba, maT Soris fasebis gadasinjvis SesaZlebloba, aseTi cvlilebebi dasaSvebia winamdebare
xelSekrulebis saerTo Sinaarsis farglebSi da cvlilebebis Setanis iniciatori mxare valdebulia
werilobiT Seatyobinos meore mxares Sesabamisi dasabuTebuli informacia.
13.3 mimwodeblis saatendero winadadeba (teqnikuri pirobebi, samuSoebis Sesrulebis meTodebi, momsaxurebis
xarjTaRricxva, naxazebi, specifikaciebi da sxva dokumentacia) Tan erTvis da warmoadgens winamdebare
xelSekrulebis ganuyofel nawils.
15. xelSekrulebis miwodebis da moqmedebis vada
15.1 xelSekrulebis Sesrulebis vadaa xelSekrulebis xelmoweris dRidan ---- dRe (ექსპერტიზის
დასკვნის ჩათვლით).

15.2 xelSekrulebis moqmedebis vadaa xelSekrulebis xelmoweris dRidan ---- .
rekvizitebi
Semsyidveli
mimwodebeli

danarTi #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 დასახელება და კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

-----------------------------------(xelis mowera)

b.a.

danarTi #2
ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშოების
საპროექტო-სახარჯთარიცხვო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების
ფასების ცხრილი
pretendentis dasaxeleba----------------------------#

saproeqto momsaxurebis dasaxelebas

satendero
winadadeba
larebSi

მიწოდების ვადა

ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ უწერაში სასმელი
წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო
სამუშოების
საპროექტო-სახარჯთარიცხვო მომსახურება
საექსპერტო მომსახურება %
ჯამი

xelmowera -------------------------------------- b.a.

*) ა)fasebi iangariSeba saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili yvela
gadasaxadis gaTvaliswinebiT.

