saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros
q. Tbilisis policiis departamentis
satendero dokumentacia
dafinansebis wyaro 2017 wlis saxelmwifo biujeti

sakancelario saqonelis Sesyidva
CPV – 22800000

gamartivebuli eleqtronuli tenderi

q.Tbilisi diRmis masivi 2 kv, k. CalaZis q #1.

1.

instruqcia tenderSi monawileTaTvis

1.1 saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi (SemdgomSi-sistema) Sesyidvis
procedurebi xorcieldeba ,,saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis da
saxelmwifo Sesyidvebis saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis #9 brZanebiT
damtkicebuli „gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli
tenderis
Catarebis wesis“ Sesabamisad.
1.2 eleqtronul tenderTan/gamartivebul eleqtronul tenderTan dakavSirebuli yvela
dokumenti an/da informacia warmodgenili unda iqnes qarTul enaze. dokumentebis an/da
informaciis ucxour enaze wardgenis SemTxvevaSi maT unda daerTos notariulad
damowmebuli qarTuli Targmani.
1.3 saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi (SemdgomSi-sistema) atvirTuli
yvela dokumenti an/da informacia xelmowerili da beWeddasmuli (beWdis arsebobis
SemTxvevaSi) unda iyos uflebamosili piris mier.
1.4 xelSekrulebis forma da pirobebi mocemulia satendero dokumentaciaSi, romelic
xelSekrulebis dadebis momentisaTvis dazustdeba satendero winadadebis Sesabamisad.
1.5 pretendents ara aqvs ufleba warmoadginos alternatiuli winadadeba.

satendero dokumentaciis Sesaxeb damatebiTi informaciis da ganmartebebisaTvis
mimarTeT satendero komisiis aparats: maia Caduneli 241-42-74; Tamar mRebriSvili 241-4089; q. Tbilisi diRmis masivi 2 kv. k. CalaZis q#1.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1 პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტებს და ინფორმაციას:

2.1.1 ფასების ცხრილი - დანართი N1 (მიუთითეთ შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი ქვეყანა,
მწარმოებელი კომპანია და გაშიფრეთ შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები ტექნიკური
პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ მითითებული უნდა იქნას შემოთავაზებული შესყიდვის
ობიექტის კონკრეტული, ზუსტი და არა სავარაუდო მახასიათებლები).
2.1.2 ორგანიზაციის რეკვიზიტები (დანართი N2), ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადობის მოწმობის
ასლი.

3. სატენდერო წინადადების ფასი
3.1

სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს: საქართველოს
კანონმდებლობით

გათვალისწინებული

ყველა

გადასახადის

და

შესყიდვის

ობიექტის

მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის გათვალისწინებთ;
3.2

სატენდერო წინადადების საერთო და
ლარში.

ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია: მხოლოდ

4. ანგარიშსწორების პირობები

4.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება, ეტაპობრივად ფაქტიურად მიწოდებულ შესყიდვის ობიექტზე
მიღება–ჩაბარების აქტის და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის
წარმოდგენის

შემდეგ, ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი უნდა იყოს მხარეთა უფლებამოსილი

წარმომადგენლების მიერ.
4.2 ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო.

5. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები:

N

შესყიდვის
ობიექტის
დასახელება

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები

რაოდენობა
(ცალი)

1

ბლოკნოტი

ა 4ფორმატის, არანაკლებ 100 ფურცლიანი, მყარი
(არადრეკადი) მუყაოს ყდით, ცალხაზიანი, ფერის
არჩევის შესაძლებლობით

300

2

რვეული

ა 4ფორმატის, არანაკლებ 80 ფურცლიანი,
ზამბარით, ფერის არჩევის შესაძლებლობით

270

ყოველდღიური
ბლოკნოტი

Aა5 ფორმატის, 2017 წლის დათარიღებით,
არანაკლებ 165 ფურცლიანი, თვეები
დივაიდერებით, ქართულ-ინგლისური,
საქართველოს რუქით, შავი ფერის ტყავის
შემცვლელის ყდით, მომდევნო ორი წლის
კალენდრით, ინფორმაცია მსოფლიოს ქვეყნებზე
(დედაქალაქი, მოსახლეობა, ფართობი და დროის
სარტყელი), ზომა-წონის ერთეულები, საქართველოს
ქალაქებს შორის მანძილი, ბრენდირებული შსს
ლოგოთი

440

4

ბლოკნოტი

ა 5 ზომის, უჯრიანი, არანაკლებ 150 ფურცლიანი,
ტყავის შემცვლელი შავის ფერის შემოკერილი
ყდით, სანიშნით

400

5

ბლოკნოტი

არანაკლებ 220X278 მმ–ზე ზომის, შავი ფერის
ტყავის შემცვლელის ყდით, არანაკლებ 100
ფურცლიანი, მეტალის კუთხეებით

20

6

საქაღალდე

პლასტიკური ყდით 60 ფაილით

100

7

საქაღალდე

პლასტიკური რეზინით

100

8

კლიპფაილი
ზამბარით

ლურჯი ფერის ა4 ზომის სქელი პლასტიკური
ყდით, მეტალის ზამბარიანი დამჭერით

200

9

საქაღალდე

მუყაოს, ბაფთიანი

500

10

საქაღალდე

პლანშეტი დამჭერით, ორფრთიანი, შავი ფერის
ტყავის შემცვლელი ყდით, მეტალის მყარი
სამაგრით

500

11

საქაღალდე
(ადრესატი)

სიგრძე 31–33 სმ, სიგანე 25–28 სმ, ტყავის,
ფურცლის ჩასადებით, მეტალის კუთხეებით, ფერი
შავი

5

3

მიწოდების
ვადა

მიწოდების
ადგილი

ეტაპობრივად,
ხელშეკრულების
გაფორმებიდან
15
კალენდარული
დღის
განმავლობაში

ქ. თბილისი
დიღმის მასივი II
კვ. კ. ჩალაძის #1
შსს ქ. თბილისის
პოლიციის
დეპარტამენტი

შენიშვნა:

- თუ ელექტრონული ვაჭრობის დასრულების შედეგად სატენდერო წინადადების საბოლოო ღირებულებიდან
გამომდინარე ერთეულის ღირებულება დაფიქსირდება მრავალნიშნა ათწილადად, პრეტენდენტი
ვალდებულია ერთეულის ღირებულებები შეამციროს და დაამრგვალოს მეასედებამდე, შესაბამისად
შეამციროს საერთო ღირებულებაც.

- ვაჭრობის დამატებითი რაუნდების დასრულების შემდეგ, ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტი
ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს
შემოთავაზებული საქონლის ნიმუშები, იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი ნიმუშები არ აკმაყოფილებს
ტექნიკურ მოთხოვნებს, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.

- დისკვალიფიკაციას დაექვემდებარება პრეტენდენტი, თუ სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტებისას,
ასევე, ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული, საბოლოო ფასის შესაბამისად
დაზუსტებული
ფასების
ცხრილის
წარმოდგენისას,
განახორციელებს
თავდაპირველად
შემოთავაზებული საქონლის წარმოშობის ქვეყნის ან/და საქონლის მწარმოებელი კომპანიის შეცვლას.

- შესყიდვის ობიექტის თავისებურებიდან გამომდინარე, საქართველოს ბაზარზე ოპერირებად არაერთ
კომპანიას შეუძლია შემსყიდველს კონკურენტუნარიან ფასში შესთავაზოს სატენდერო დოკუმენტაციით
განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი. აღნიშნულის გათვალისწინებით, კონკურენციის გაზრდისა და
ხელსაყრელი ფასის მიღების მიზნით, სახელმწიფო შესყიდვების საგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07
აპრილის N9 ბრძანების მე-9 მუხლის 11 პუნქტის საფუძველზე, ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი წინამდებარე ტენდერში არ მოითხოვება.

,,დანართი N1’’
fasebis cxrili

pretendentis dasaxeleba____________________________

#

Sesyidvis
obieqtis
dasaxeleba

1

2

Sesyidvis
obieqtis
teqnikuri
maxasiaTeb
lebi

3

raoden
obა
(cali)
G

erTeul
is fasi
(lari)

saerTo
fasi
(lari)

miwodebis
vada

4

5

6

7

pretendentis xelmowera____________
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proeqti
xelSekruleba
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb
gamartivebuli eleqtronuli
tenderis saSualebiT
CPV – 22800000
winamdebare xelSekruleba dadebulia

wlis

`

~

q. TbilisSi.

erTis mxriv, saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros q. Tbilisis policiis departamenti
(SemdgomSi _ Semsyidveli), warmomadgenlis _ safinanso-sameurneo uzrunvelyofis sammarTvelos
ufrosis ––––––––– saxiT da
meores mxriv, –––––––––
(SemdgomSi _ mimwodebeli),
––––––––– saxiT, vadasturebT, rom Cvens
Soris miRweul iqna urTierTSeTanxmeba Semdegze:
Semsyidvelma Caatara #––––––– gamartivebuli eleqtronuli tenderi sakancelario saqonelis
Sesyidvaze da miiRo mimwodeblisgan satendero winadadeba saqonlis miwodebaze Semdeg Tanxaze
–––––––––––– lari, SemdgomSi xelSekrulebis fasi. xelSekrulebis jamuri Rirebuleba moicavs
mimwodeblis yvela xarjs da saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenil yvela gadasaxads.
1.
xelSekrulebis Sesyidvis obieqti - - xelSekrulebis Sesyidvis obieqtი mocemulia
fasebis cxrilSi, romelic TanerTvis xelSekrulebas da warmoadgens mis ganuyofel nawils.
- 2017 wlis saxelmwifo biujeti.

2.

dafinansebis wyaro

3.

gamoyenebuli terminebis ganmartebebi

xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebs aqvs Semdegi mniSvneloba:
3.1 `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 miniSnebuli;
3.2 `xelSekrulebis Rirebuleba~
niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis srul da
zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
3.3 `Semsyidveli organizacia~ (SemdgomSi `Semsyidveli~) niSnavs organizacias, romelic
axorcielebs Sesyidvas;
3.4 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba tenderSi, Semsyidvel
organizaciasTan dado xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb da awvdis Semsyidvels
saqonels mocemuli xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad;
3.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
4.

xelSekrulebis Sesrulebis kontroli

4.1 Semsyidvelis uflebamosil warmomadgenels ufleba aqvs xelSekrulebis Sesrulebis
nebismier
etapze
ganaxorcielos
kontroli
(inspeqtireba)
mimwodeblis
mier
nakisri
valdebulebebis Sesrulebaze.
4.2 xelSekrulebis Sesrulebis kontrols (inspeqtirebas) ganaxorcielebs Sss q. Tbilisis
policiis departamentis --------.
4.3 inspeqtirebis ganmaxorcielebeli piris funqciebia: Sesyidvis obieqtis moculobis, xarisxisa
da miwodebis vadebis xelSekrulebis moTxovnebTan Sesabamisobis dadgenis mizniT saTanado
kontroli, zedamxedvelobis ganxorcieleba da miReba-Cabarebis aqtis gaformeba.
4.4 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.
4.5. kontrolis
Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb Semsyidveli
dauyovnebliv acnobebs mimwodebels wundebis mizezebis miTiTebiT.
4.6. mimwodebeli valdebulia sakuTari xarjebiT uzrunvelyos kontrolis (inspeqtirebis)
Sedegad gamovlenili yvela defeqtis an naklis aRmofxvra dauyovnebliv.

5.

sapatento uflebebi

5.1 saqonlis an misi nebismieri nawilis gamoyenebisas sapatento uflebis darRvevasTan, aseve
sasaqonlo markis an sawarmoo nakeTobis gamoyenebasTan dakavSirebiT warmoSobili davebis an
materialuri pasuxismgeblobis mogvareba ekisreba mimwodebels.

6.

saqonlis miwodebis vada da pirobebi

6.1 mimwodebeli valdebulia fasebis cxrilSi miTiTebuli Sesyidvis obieqtis miwodeba
ganaxorcielos –––
6.2 miwodebis adgili: q. Tbilisi.
6.3 saqonlis miwodebas Semsyidvelis mier miTiTebul adgilze uzrunvelyofs mimwodebeli
sakuTari xarjebiT (saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli yvela gadasaxadisa da
gadasaxdelis, aseve yvela xarjis gaTvaliswinebiT, romelic dakavSirebulia saqonlis
miwodebasTan).

7.

Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi

7.1 Sesyidvis obieqti an misi nawili miRebulad CaiTvleba faqtiurad miwodebul Sesyidvis
obieqtze,
miReba-Cabarebis aqtis da saqarTvelos kanonmdeblobiT
dadgenili Sesabamisi
dokumentaciis warmodgenis Semdeg, yvela dokumenti xelmowerili unda iyos Semsyidvelisa da
mimwodeblis mxridan gamoyofili uflebamosili warmomadgenlebis mier.

8.

xarisxi

da

garantia

8.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas miawodos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
Sesyidvis obieqti xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad.
99.8.2 mimwodebeli iRebs valdebulebas, rom miawodos Semsyidvels uflebrivad da nivTobrivad
unaklo, maRali xarisxis Sesyidvis obieqti, romelic upasuxebs xelSekrulebiT gaTvaliswinebul
moTxovnebs, winaaRmdeg SemTxvevaSi mimwodebeli valdebulia sakuTari saxsrebiT Tavad
uzrunvelyos naklis aRmofxvra.
8.3 Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis aqtis xelmoweris dRidan erTi wlis ganmavlobaSi
Sesyidvis obieqtze qarxnuli wunis aRmoCenis SemTxvevaSi mimwodebeli valdebulia 5 samuSao dRis
vadaSi sakuTari saxsrebiT uzrunvelyofs defeqturi Sesyidvis obieqtis Secvla axliT. defeqtis
aRmofxvris vadis darRvevis SemTxvevaSi mimwodebels daekisreba pirgasamtexlo yovel
vadagadacilebul dReze defeqtis mqone Sesyidvis obieqtis Rirebulebis 1%-is odenobiT.

9.

angariSsworebis wesi

9.1 angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba larSi mimwodeblis mier miTiTebul sabanko
angariSze.
9.2
angariSsworebis forma - unaRdo.
9.3 angariSsworeba mimwodebelTan ganxorcieldeba etapobrivad faqtiurad miwodebul Sesyidvis
obieqtze miReba_Cabarebis aqtis da saqarTvelos kanonmdeblobiT
dadgenili Sesabamisi
dokumentaciis warmodgenidan 10 samuSao dRis ganmavlobaSi, yvela dokumenti xelmowerili unda
iyos mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis mier.

10.

xelSekrulebis gadasinjva da cvlilebebis Setana

10.1 aranairi gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive mxaris mier
xelmowerili werilobiTi Sesworebis garda.
10.2 Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis pirobebis
Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT an/da zepirad
Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia. amave dros, Semsyidveli ar aris valdebuli
warudginos mimwodebels raime mtkicebulebani im garemoebebTan dakavSirebiT, romelTa gamoc
warmoiSva xelSekrulebis pirobebis Secvlis aucilebloba.

10.3 winamdebare xelSekrulebis fasis 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, `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis moTxovnaTa gaTvaliswinebiT.
10.4 xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba/damateba unda gaformdes werilobiT
xelSekrulebis
danarTis
saxiT,
romelic
xelmowerili
iqneba
mxareTa
uflebamosili
warmomadgenlebis mier da CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad

11. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba

11.1 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovani Sesrulebis
Sedegad miyenebuli zaralisaTvis mxareebi erTmaneTis winaSe pasuxs ageben saqarTvelos
kanonmdeblobis Sesabamisad.
11.2 Semsyidveli uflebamosilia, mimwodeblis mxridan xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
srulad Seusruleblobis SemTxvevaSi, mimwodebels daakisros jarima xelSekrulebis saerTo
Rirebulebis 5%-is odenobiT da Sewyvitos xelSekruleba.
11.3 Semsyidveli uflebamosilia, mimwodeblis mxridan Sesyidvis obieqtis miwodebis vadis
gadacilebis SemTxvevaSi, mimwodebels daakisros pirgasamtexlo yovel vada gadacilebul dReze
miuwodebeli Sesyidvis obieqtis Rirebulebis 0.5 %-is odenobiT.
11.4 sajarimo sanqciebis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan
11.5 jarimis dakisrebis SemTxvevaSi mimwodebeli valdebulia dakisrebuli jarima gadaixados 15
samuSao dRis vadaSi da Semsyidvels warudginos gadaxdis damadasturebeli dokumenti.
gansazRvrul vadaSi jarimis gadauxdelobis SemTxvevaSi Semsyidveli uflebamosilia calmxrivad
Sewyvitos xelSekruleba me-14 muxlis 14.2
punqtis Sesabamisad da gamoiyenos me-11 muxlis 11.2
punqtiT gaTvaliswinebuli jarima.
12.

fors-maJori

12.1 xelSekrulebis damdebi, romelime mxaris mier xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba ar
gamoiwvevs sajarimo sanqciebis gamoyenebas Tu valdebulebis Seusrulebloba aris fors-maJoruli
garemoebebis Sedegi.
12.2 am muxlis miznebisaTvis `fors-maJori~ niSnavs mxareebisaTvis gadaulaxav da maTi
kontrolisagan damoukidebel garemoebebs, romlebic ar arian dakavSirebuli mxareebis Secdomebsa
da daudevrobasTan da romelTa gaTvaliswinebac SeuZlebeli iqneboda winaswar. aseTi garemoeba
SeiZleba gamowveuli iqnas omiT an stiqiuri movlenebiT, epidemiiT, karantiniT da embargos
dawesebiT, sabiujeto asignebebis mkveTri SemcirebiT da sxva.
12.3 fors-maJoruli garemoebebis dadgomis SemTxvevaSi xelSekrulebis 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 SesaZleblobis mixedviT agrZelebs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis
Sesrulebas da cdilobs gamonaxos valdebulebebis Sesrulebis iseTi alternatiuli xerxebi,
romlebic damoukidebelni iqnebian fors-maJoruli garemoebebis zegavlenisagan

13.1 xelSekrulebis moqmedebis vada
13.1 winamdebare xelSekruleba ZalaSia xelSekrulebis gaformebis TariRidan da moqmedebs 2017
w ––––––––– CaTvliT.
13.2
winamdebare
xelSekrulebis
is
muxlebi,
romlebic
awesrigebs
pirgasamtexlosTan
dakavSirebul sakiTxebs, moqmedeben mxareTaTvis gansazRvruli Sesabamisi valdebulebis srul
Sesrulebamde.

14. xelSekrulebis Sewyveta
14.1 xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyveta dasaSvebia mxareTa
werilobiTi SeTanxmebiT.
14.2 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli
pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb Tu mimwodebeli ver uzrunvelyofs (ar asrulebs an
arajerovnad asrulebs) xelSekrulebis pirobebis Sesrulebas da Semsyidveli uflebamosilia
mimwodeblis mimarT gamoiyenos me-11 muxlis 11.2 punqtiT gaTvaliswinebuli jarima.

14.3 xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mimwodebels
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
14.4 xelSekrulebis Sewyveta ar aTavisuflebs mimwodebels xelSekrulebis SeusruleblobisaTvis
gaTvaliswinebuli pasuxismgeblobisagan.
14.5 Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis Sewyvetis Sesaxeb agreTve:
a) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo
igi ver
uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
b) saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi.
14.6 Semsyidveli xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis Sewyvetis gadawyvetilebis
miRebisas valdebulia Seatyobinos mimwodebels miRebuli gadawyvetileba da amoqmedebis TariRi.
aRniSnuli Setyobineba unda miewodos mimwodebels gadawyvetilebis ZalaSi Sesvlamde.
14.7 am muxlis me-14.5 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia aunazRauros
mimwodebels wunis gareSe miRebuli faqtiurad miRebuli Sesyidvis obieqtis Rirebuleba.

15. sxva pirobebi
15.1 xelSekrulebis damdebi mxareebi Tanxmdebian maszed, rom yvela Rones ixmaren, raTa pirdapiri
urTierTmolaparakebis meSveobiT moagvaron nebismieri uTanxmoeba da dava, warmoqmnili maT Soris
xelSekrulebis an masTan dakavSirebuli sakiTxebis irgvliv. SeTanxmebis miuRwevlobis SemTxvevaSi,
mxareebs davis gadawyvetis mizniT SeuZliaT mimarTon saqarTvelos saerTo sasamarTlos.
15.2 arc erT mxares ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da movaleobebi, meore
mxaris werilobiTi Tanxmobis gareSe.
15.3 mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da riskiT.
15.4 mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili gadasaxadebis,
mosakreblis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze.
15.5 xelSekrulebasTan dakavSirebuli nebismieri mimowera Sesrulebuli unda iyos qarTul enaze.
15.6 xelSekruleba Sedgenilia qarTul enaze, identuri Sinaarsis 3 egzempliarad, romelTagan
TiToeuls aqvs Tanabari iuridiuli Zala, ori egzempliari rCeba SemsyidvelTan, erTi
mimwodebelTan.
15.7 winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba/damateba ZalaSia mxolod mas Semdeg, rac is
werilobiTi formiT iqneba Sedgenili da mxareTa uflebamosili warmomadgenlebis mier
xelmowerili.
mxareebi arsebiTad eTanxmebian xelSekrulebis pirobebs da yovelive zemoTqmulis dasturad
gaaformes winamdebare xelSekruleba saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad, am dokumentis
TavSi miTiTebul dResa da wels.
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