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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1. ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი
ელექტრონული სისტემაში (შემდგომში - სისტემა).
1.2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები
ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული
შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის“ შესაბამისად.
1.3. გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და
ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის
უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.
1.4. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ
თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.5. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული უნდა
იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.
1.6. ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში,
რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად.
1.7. პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
პრეტენდენტს შესაძლებლობა ეძლევა სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ
დამატებითი ინფორმაცია და განმარტებები შესყიდვის პროცედურების შესახებ მოითხოვოს
სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში ქ. თბილისი, აკ.
წერეთლის გამზ #67ა;
საკონტაქტო პირები:
გიორგი მესხი, ტელ: 2 40 10 10 - 3116; 5 (77) 61 33 99; ელ. ფოსტა: g.meskhi@sda.gov.ge
მარინე გვრიტიშვილი, ტელ: 2 40 10 10 - 3114; 5 (77) 61 55 15; ელ ფოსტა: m.gvritishvili@sda.gov.ge
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2. საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ მოითხოვება.
3. ანგარიშსწორების პირობები:
3.1.

სატენდერო

წინადადებაში

საერთო

ფასი

გამოსახული

უნდა

იყოს

საქართველოს

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
3.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში.
3.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, რეცხვის ტალონების მიწოდებისა და
აღნიშნულის თაობაზე მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში.
3.4 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია არ მოითხოვება.
5. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი:
5.1 საქონლის მიწოდება სავალდებულოა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017
წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით მოთხოვნის შესაბამისად, მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 სამუშაო
დღისა.
5.2. რეცხვის ტალონების
მიწოდების ადგილია სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოს საწყობი მის. წერეთლის გამზ. 67ა.
6. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა
იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ
სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის
სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან მოითხოვს
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთებას. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესაძლოა
დასაბუთდეს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროს ან სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
შესაბამის სფეროში აკრედიტებული ნებისმიერი პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე,
ან/და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული
ხელშეკრულებით ან ანგარიშფაქტურით (ინვოისით), რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის
მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
შესაძლებლობას.
7.

პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

6.1. იურიდიუკი და საბანკო რეკვიზიტები;
6.2. ფასების ცხრილი.
6.3.

ინფორმაცია,

ავტოსამრეცხაოების

ქ.

თბილისში,

მიმწოდებლის

ადგილმდებარეობის

შესახებ,

სარგებლობაში

შესაბამისი

არსებული

მისამართების

მდებარე

მითითებით

(არანაკლებ 5 სამრეცხაო, მათ შორის ერთ მისამართზე უნდა იყოს არანაკლებ 5 ავტომანქანის
გასარეცხი ადგილი (ბოქსი)). ასევე საქართველოს მასშტაბით ავტოსამრეცხაოს ფლობის
შემთხვევაში

პრეტენდენტმა

დამატებითი

ინფორმაციის

მისამართები.
4

სახით

უნდა

წარმოადგინოს

ტექნიკური დავალება
ავტომანქანების რეცხვის გასაწევი მომსახურება მოიცავს სსიპ სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოს ბალანსზე რიცხული 16 ავტომანქანის, მათ შორის
13 ერთეული მსუბუქი, 2 ერთეული ჯიპის ტიპის ავტომანქანის და ერთი
მიკროავტობუსის რეცხვის მომსახურებას.
რეცხვის მომსახურება უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში არაუგვიანეს 5 დღისა
მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წარმომადგენელს გადასცეს შესაბამისი
სახეობის და რაოდენობის ავტომანქანის რეცხვის უფლების დამადასტურებელი ტალონი.
რეცხვის მომსახურება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ წინასწარ
მითითებულ მისამართებზე შემსყიდველის ავტომანქანის გამოცხადებისა და შესაბამისი
რეცხვის უფლების დამადასტურებელი ტალონის წარდგენის შემთხვევაში არაუგვიანეს 1
საათისა.
ავტომანქანების რეცხვის გასაწევი მომსახურება წლის განმავლობაში სააგენტოს
ავტომანქანებისთვის უნდა განხორციელდეს:
ა) მსუბუქი ავტომანქანის 552 რეცხვის მომსახურება 2017 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით

(შესაბამისი

მომსახურების

დამადასტურებელი

რეცხვითი

ტალონის

მეშვეობით);
ბ) ჯიპის ტიპის ავტომანქანის 144 რეცხვის მომსახურება 2017 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით

(შესაბამისი

მომსახურების

დამადასტურებელი

რეცხვითი

ტალონის

მეშვეობით);
გ) მიკროავტობუსის ტიპის ავტომანქანის 48 რეცხვის მომსახურება 2017 წლის 31
დეკემბრის

ჩათვლით

(შესაბამისი

მომსახურების

დამადასტურებელი

რეცხვითი

ტალონის მეშვეობით);
მიმწოდებელმა

უნდა

უზრუნველყოს

ავტომანქანის

ძარის,

სალონისა

და

საბარგულის გარეცხვა/გასუფთავება.

პრეტენდენტის ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს გასაწევი
მომსახურების განფასებას, რაც გულისხმობს საერთო ღირებულებას და თითოეული
ავტომანქანის ტიპის მიხედვით ერთიულის ფასს. სატენდერო წინადადების ღირებულება
უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების სრულყოფილად
გაწევასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
გადასახადებს.
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2. გასაწევი მომსახურების ჩამონათვალი

#

#
მისაწოდებელი
მომსახურების მოკლე

რაოდენობა

დახასიათება

ცალობით

ერთეულის
ფასი

(დღგ–

საერთო ფასი (დღგ–
ს ჩათვლით)

ს ჩათვლით)

1

მსუბუქი ავტომანქანის რეცხვის
ტალონი

552

2

ჯიპის ტიპის ავტომანქანის
რეცხვის ტალონი

144

3

მიკროავტობუსის ტიპის
ავტომანქანის რეცხვის ტალონი

48

პრეტენდენტის ხელმოწერა ______________________

შენიშვნა: გასაწევი მომსახურების ერთეულის და საერთო ღირებულება უნდა შეივსოს
პრეტენდენტის მიერ.
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xelSekruleba
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb #
q. Tbilisi

_______, 2017 weli

erTis mxriv saqarTvelos iusticiis saministros s.s.i.p. saxelmwifo
servisebis ganviTarebis saagento (SemdgomSi _ Semsyidveli), saagentos
Tavmjdomaris moadgilis nino inwkirvelis saxiT da meores mxriv, --------------------------------- (SemdgomSi _ mimwodebeli), misi direqtoris ------------------------------------saxiT, saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb kanonmdeblobisa da mimwodeblis
satendero winadadebis safuZvelze, #________ gamartivebuli eleqtronuli
tenderis Catarebis Sedegad deben winamdebare saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekrulebas Semdegze:

xelSekrulebis sagani da obieqti
1.1 xelSekrulebis sagania Semsyidvelis momsaxurebis safasuridan
miRebuli SemosavlebiT _____________ saxelmwifo Sesyidva, winamdebare
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad, `saxelmwifo
Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-3 muxlis 1-li punqtis `r~
qvepunqtis safuZvelze, winamdebare xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
pirobebis Sesabamisad, gamartivebuli eleqtronuli tenderis saSualebiT.
1.2 xelSekrulebis obieqtia: Semsyidvelis mflobelobaSi arsebuli
avtomanqanebis recxvis momsaxureba.

2. xelSekrulebis Rirebuleba
2.1 Sesyidvis obieqtis fasi ganisazRvreba larebSi.
2.2 Sesyidvis obieqtis saerTo Rirebuleba Seadgens ___________ lars,
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Tanamdevi xarjebisa da kanonmdeblobiT
gaTvaliswinebuli yvela gadasaxadis CaTvliT.
2.3 xelSekrulebis danarTi #--iT gansazRvrulia gasawevi momsaxurebis
erTeulis Rirebuleba.

3. Sesyidvis obieqtis xarisxi
3.1 mimwodebeli iZleva garantias, rom miwodebuli obieqtis xarisxi
upasuxebs xelSekrulebis pirobebs da daakmayofilebs Semsyidvelis moTxovnebs.

4. Sesyidvis obieqtis miwodebis pirobebi
4.1 Sesyidvis obieqtis miwodebas mimwodebeli uzrunvelyofs sakuTari
xarjebiT.
4.2 mimwodebeli valdebulia Semsyidvelis moTxovnidan araugvianes 5 dRis
vadaSi gadasces Semsyidvelis warmomadgenels Sesabamisi saxeobis da raodenobis
avtomanqanis recxvis uflebis damadasturebeli taloni Semdeg misamarTze: q.
Tbilisi, ak. wereTlis gamz. #67a.
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4.3
avtomanqanebis
recxvis
momsaxureba
mimwodeblis
mier
unda
ganxorcieldes danarTi #---iT gaTvaliswinebul misamarTebze Semsyidvelis
avtomanqanis gamocxadebisa da punqti 4.2-iT gaTvaliswinebuli Sesabamisi
saxeobis recxvis uflebis damadasturebeli talonis wardgenidan araugvianes 1
sT-is ganmavlobaSi.

5. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
5.1 Sesyidvis obieqtis miReba formdeba miReba-Cabarebis aqtiT, punqti 4.2-iT
gaTvaliswinebuli avtomanqanis recxvis uflebis damadasturebeli talonis
miwodebisas
Semsyidvelisa
da
mimwodeblis
saamisod
uflebamosili
warmomadgenlis xelmoweriT.
5.2
xelSekrulebis
Sesrulebis
kontrolze
da
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze uflebamosili pirebi
arian saagentos Sesyidvebis samsaxuris mTavari specialisti giorgi mesxi da
lojistikis samsaxuris mT. specialisti giorgi maniJaSvili.
5.3 miReba-Cabarebis aqtis gaformebasTan erTad, mimwodebeli valdebulia
warmoudginos Semsyidvels saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli
Sesabamisi sagadasaxado dokumentacia. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Semsyidvels
ufleba aqvs uari Tqvas angariSsworebaze.

6. angariSsworebis forma, grafiki (vadebi) da adgili
6.1 miwodebuli obieqtis Rirebulebis anazRaureba moxdeba etapobrivad,
faqtiurad mowodebuli
avtomanqanis recxvis uflebis damadasturebeli
talonebis Rirebulebis Sesabamisad, unaRdo angariSsworebiT, larSi.
6.2 angariSsworeba Semsyidvelis mier moxdeba mxareTa Soris miRebaCabarebis aqtis gaformebidan 20 dRis ganmavlobaSi.
6.3 anazRaurebis adgilia qalaqi Tbilisi.

7. mxareTa ufleba-movaleobani
7.1 Semsyidvels ufleba aqvs:
- Seamowmos miwodebuli saqonlis da momsaxurebis xarisxis Sesabamisoba
xelSekrulebiT gaTvaliswinebul pirobebTan.
7.2 Semsyidveli valdebulia:
- moaxdinos angariSsworeba mimwodebelTan xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
pirobebis Sesabamisad;
- daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.
7.3 mimwodebels ufleba aqvs:
- mosTxovos Semsyidvels miwodebuli saqonlis da momsaxurebis Rirebulebis
anazRaureba xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebiT.
7.4
mimwodebeli valdebulia:
- saxelmwifo Sesyidvebis kanonis 221 muxlis safuZvelze Semsyidvelis moTxovnis
Sesabamisad warmoadginos saqarTvelos kontrolis palatis mier moTxovnili
SesyidvebTan dakavSirebuli nebismieri dokumentacia da/an informacia;
- daicvas xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli yvela piroba.

8. mxareTa pasuxismgebloba xelSekrulebis darRvevisas
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8.1 mxareebis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebis Seusrulebloba
gamoiwvevs pasuxismgeblobas moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
8.2
Tu
xelSekrulebis
romelime
mxare
daarRvevs
winamdebare
xelSekrulebidan gamomdinare valdebulebas, maSin xelSekrulebis meore mxares
SeuZlia moiTxovos xelSekrulebis gasvla valdebulebis SesrulebisaTvis mis
mier damatebiT gansazRvruli vadis uSedegod gasvlis Semdeg (damatebiTi vadis
gansazRvrisaTvis gamoiyeneba werilobiTi forma). Tu valdebulebis xasiaTidan
gamomdinare SeuZlebelia gamoyenebul iqnas damatebiTi vada, maSin damatebiTi
vadis gansazRvras uTanabrdeba gafrTxileba.
8.3 xelSekrulebis
moSlisas
mxares
SeuZlia
moiTxovos
zianis
anazRaureba, romelic mas miadga meore mxaris mier xelSekrulebiT nakisri
valdebulebis SeusruleblobiT.
8.4 xelSekrulebis moSlasTan da zianis anazRaurebasTan dakavSirebiT
gamoiyeneba saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi.
8.5 xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebis Seusruleblobis an
valdebulebis Sesrulebis vadebis darRvevis SemTxvevaSi, damrRvev mxares
daekisreba
pirgasamtexlos
gadaxda
valdebulebis
Sesrulebis
yovel
vadagadacilebul dReze xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 0.1%-is odenobiT.
8.6 im SemTxvevaSi, Tuki mxaris mier gadasaxdeli (mxarisaTvis winamdebare
xelSekrulebis Sesabamisad dakisrebuli) pirgasamtexlos saerTo Rirebuleba
gadaaWarbebs xelSekrulebis saerTo Rirebulebis 5%-s, meore mxares ufleba aqvs
calmxrivad moiTxovos xelSekrulebis moSla da miyenebuli zianis anazRaureba.

9. xelSekrulebis moqmedebis vada
9.1 xelSekrulebis moqmedebis vada ganisazRvreba xelSekrulebis xelis
moweris dRidan 2017 wlis 31 dekembris CaTvliT, mxareTa mier xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli valdebulebis srul da jerovan Sesrulebamde.

10. xelSekrulebis pirobebis gadasinjvis SesaZlebloba
10.1 winamdebare xelSekrulebis pirobebis, maT Soris Secvla dauSvebelia,
Tu am cvlilebebis Sedegad izrdeba xelSekrulebis saerTo Rirebuleba an
uaresdeba xelSekrulebis pirobebi Semsyidveli organizaciisaTvis, garda
saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
xelSekrulebis pirobebis gadasinjva xdeba saqarTvelos knonmdeblobiT
dadgenili wesiT.
10.2 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398–e muxliT gaTvaliswinebuli
pirobebis dadgomis SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
xelSekrulebis jamuri Rirebulebis 10%-ze meti odenobiT gazrda.

11. fors-maJori
11.1 xelSekrulebis damdebi romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis
Seusrulebloba ar gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas da
xelSekrulebis Sesrulebis garantiis daubruneblobas, Tu xelSekrulebis
Sesrulebis Seferxeba an misi valdebulebebis Seusrulebloba aris forsmaJoruli garemoebis Sedegi.
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11.2 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.
11.3 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.

12. davebi da maTi gadawyvetis wesi
12.1 xelSekrulebis Sesrulebisas mxareTa Soris wamoWrili davebi an
azrTa sxvadasxvaoba SesaZlebelia gadawyvetil iqnas orive mxaris erToblivi
molaparakebis safuZvelze.
12.2 SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi mxareebi mimarTaven sasamarTlos
saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad.

13. xelSekrulebis inspeqtirebis pirobebi
13.1 Semsyidveli uflebamosilia saqonlis miwodebis
paralelurad
moaxdinos miwodebuli saqonlis Semowmeba, romlis mizania misi Sesabamisobis
dadgena
xelSekrulebiT
gaTvaliswinebul
pirobebTan
da
Semsyidvelis
moTxovnebTan.
13.2 xelSekrulebis inspeqtirebas Semsyidvelis mxridan ganaxorcieleben
winamdebare xelSekrulebis 5.2 muxlSi aRniSnuli pirebi.
13.3 Semowmebis Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb
Semsyidveli dauyovnebliv werilobiT acnobebs mimwodebels dawunebuli
saqonlis raodenobisa da wundebis mizezebis miTiTebiT.
13.4 gamovlenili defeqtis aRmofxvrasTan dakavSirebiT (mimdinare da aseve
ukve Sesrulebuli etapebis mixedviT) inspeqtirebis jgufis mier Tavdapirvelad
gansazRvrul da `SemsyidvelTan~ SeTanxmebul vadaze ar vrceldeba sajarimo
sanqciebi.
13.5 gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan da xelaxal
inspeqtirebasTan dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels,
saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili wesiT.

14. sxva pirobebi
14.1
mxareebi aunazRaureben erTmaneTs miyenebul zarals saqarTvelos
kanonmdeblobis Sesabamisad.
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14.2 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi
da movaleobebi, meore mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
14.3 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT,
xarjebiTa da riskiT.
14.4 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, oTx egzemplarad, romelTagan
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala da inaxeba xelmomwer mxareebTan (erTi
egzemplari mimwodebelTan, xolo sami SemsyidvelTan). xelSekrulebasTan
dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
14.5 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia
mxolod mas Semdeg, rac is werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerilia
mxareTa mier.

15. mxareTa iuridiuli misamarTebi da rekvizitebi
Semsyidveli:

mimwodebeli:
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