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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა)
შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული
ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში
მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
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 ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის
არსებობის შემთხვევაში)
უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში
ატვირთულ 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.

2. ტექნიკური მოთხოვნები
2.1 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს:
უნდა განხორციელდეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი საექსპერტო
დასკვნის მომზადებას;
მომსახურება მოიცავს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ფარგლებში
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალმომარაგების გაუმჯობესებისათვის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო დასკვნის
მომზადება.
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციები უნდა მომზადდეს შემდეგ ობიექტებზე შემდეგი
საპროექტო დავალების მიხედვით:
1. სოფ. ანაგაში ბუნებრივი წყლების სათავე-ნაგებობების რეაბილიტაცია - სავარაუდო ღირებულებით
70 000 ლარი.
• 5 სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაცია.
2. სოფ. ვაქირში წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია - სავარაუდო ღირებულებით 30 000
ლარი.
• სათავე-ნაგებობებისა და ქსელების რეაბილიტაცია.
3. სოფ. ერისიმედში სასმელი წყლის ჭაბურღილისა და ქსელების მოწყობა - სავარაუდო
ღირებულებით 85 000 ლარი.
• ჭაბურღილის მოწყობა, 20 ტონიანი სამარაგო ავზის მონტაჟი, ელ. ტუმბოს მოწყობა და
არსებულ ქსელზე დაერთება.
4. სოფ. ბოდბისხევში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - სავარაუდო ღირებულებით
280 000 ლარი.
• არსებული ქსელის შეცვლა „ჭაბაანების“ სათავე-ნაგებობიდან რეზერვუარამდე;
• ჭაბურღილის მოწყობა, 50 ტონიანი სამარაგო ავზის მონტაჟი, ელ. ტუმბოს მოწყობა და
არსებულ ქსელზე დაერთება.
5. სოფ. ტიბაანში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - სავარაუდო ღირებულებით 400 000
ლარი.
• სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაცია;
• ძველი დაზიანებული ქსელების შეცვლა;
• არსებული რკინა-ბეტონის რეზერვუარის რეაბილიტაცია.
6. სოფ. ქვემო მაჩხაანში ჭაბურღილის მოწყობა - სავარაუდო ღირებულებით 70 000 ლარი.
• ჭაბურღილის მოწყობა, 20 ტონიანი სამარაგო ავზის მონტაჟი, ელ. ტუმბოს მოწყობა, ახალი
ქსელის მოწყობა.
7. სოფ. ხირსაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - სავარაუდო ღირებულება 80 000 ლარი.
• სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაცია;
• არსებული დაზიანებული ქსელების შეცვლა.
8. სოფ. ხორნაბუჯის და სოფ. ყარაღაჯის სასმელი წყლის ქსელების მოწყობა - სავარაუდო
ღირებულება 40 000 ლარი.
• ორი 25 ტონიანი რეზერვუარის მოწყობა;
• ახალი ქსელის მოწყობა.
9. სოფ. მაღაროში ჭაბურღილის და ახალი ქსელების მოწყობა - სავარაუდო ღირებულება 50 000 ლარი.
• ჭაბურღილის მოწყობა, 20 ტონიანი სამარაგო ავზის მონტაჟი, ელ. ტუმბოს მოწყობა, ახალი
ქსელის მოწყობა.
10. სოფ. ილიაწმინდაში ჭაბურღილის მოწყობა - სავარაუდო ღირებულება 30 000 ლარი.
• ჭაბურღილის მოწყობა და არსებულ ქსელზე დაერთება.
11. სოფ. ძველ ანაგაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - სავარაუდო ღირებულება 800 000
ლარი.
• სათავე-ნაგებობის რეაბილიტაცია;
• ძველი დაზიანებული ქსელების შეცვლა;
• არსებული რკინა-ბეტონის რეზერვუარის რეაბილიტაცია.

2.2. საპროექტო-სახარჯთარიცხვი დოკუმენტაცია უნდა მოიცავდეს:
ა) თავფურცელს - ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
ბ) განმარტებით ბარათს;
გ) სადეფექტო აქტს;
დ) სქემატურ ნახაზებს კოორდინატთა სისტემაში;
ე) სამუშაოთა მოცულობის უწყისს;
ვ) სიტუაციურ გეგმებს სათანადო დეტალიზაციით;
ზ) განივი და გრძივი ჭრილებისა და კვანძების მუშა ნახაზებს;
თ) ლოკალურ და ნაკრებ ხარჯთაღიცხვებს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
გადასახადების გათვალისწინებით;
ი) სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სათანადო ლიცენზიის მქონე
საექსპორტო დაწესებულების (ექსპერტის) დადებითი დასკვნას.
2.3. საავტორო ზედამხედველობა:
მიმწოდებელმა უნდა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა პროექტის განხორციელების
პროცესში (საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით კონსულტაციის გაწევა, საჭიროების შემთხვევაში
საპროექტო დოკუმენტაციის კორექტირება, ხელშეკრულების პირობებისა და ღირებულების
ფარგლებში) დამატებითი ანაზღაურების გარეშე.
2.4. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს
ანალოგიური ხასიათის, სირთულის და შინაარსის შესაბამისი საპროექტო მომსახურება არანაკლებ
200 000 ლარის ოდენობით (წარმოდგენილ იქნეს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები და შესაბამისი ანგარიშსწორების დამადასტურებელი
დოკუმენტი).
2.5. შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველ პირს უნდა ტენდერით გათვალისწინებული მომსახურების
გასაწევად საკუთრებაში/სარგებლობაში უნდა გააჩნდეს თანამედროვე ტექნიკური მოთხოვნების
შესაბამისი გეოდეზიური მოწყობილობები, საინჟინრო-გეოლოგური სამუშაოებისათვის შესაბამისი
ტექნიკა და სხვა შესაბამისი დანადგარები (სისტემაში აიტვირთოს ფლობის დამადასტურებელი
დოკუმენტაცია).
3. სხვა მოთხოვნები
3.1 მიწოდების ვადა და ადგილი:
3.1.1
მიწოდების ვადა: გამარჯვებულ ორგანიზაციას ევალება ეტაპობრივად 1 თვის ვადაში,
თითოეული პროექტის (სრული საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაცია) 3 ეგზემპლიარის
წარმოდგენა, როგორც ბეჭდური, ასევე მისი ელექტრონული ფორმით.
3.1.2 მიწოდების ადგილი: ქ. სიღნაღი, დავით აღმაშენებლის მოედანი #2
3.2 სატენდერო წინადადების ფასი:
3.2.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის
გათვალისწინებით.
3.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ
ლარებში.
3.3 ანგარიშსწორების პირობები:
3.3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
3.3.2
ანგარიშსწორება
მოხდება
2013
წლის
საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორცილელებელი პროექტების ფონდიდან
გამოყოფილი სახსრებით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10
დღის განმავლობაში.
3.3.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) გამოიყენება სახელშეკრულებო ღირებულების 30%-ის
ოდენობით, მხოლოდ წარმოდგენილი იდენტური საბანკო გარანტიის საფუძველზე.

4. დამატებითი ინფორმაცია:
4.1 პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
4.2 სუბკონტრაქტორი არ გამოიყენება.
4.3 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია
სატენდერო კომისიის აპარატში, როგორც კითხვა-პასუხის მოდულის საშუალებით, ასევე
წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში.
ქ. სიღნაღი, დ. აღმაშენებლის მოედანი №2 I სართული.
საკონტაქტო პირი: უჩა ნონიაშვილი, ტელ: 599 85 56 10.
5. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
5.1. რეკვიზიტები დანართი #1-ის შესაბამისად.
5.2.
ინფორმაცია
ანალოგიური
მომსახურების
შესახებ
დამადასტურებელი
ხელშეკრულებები,
მიღება-ჩაბარების
დამადასტურებელი დოკუმენტები.

დანართი
#2-ის
მიხედვით,
ანგარიშსწორების
აქტები
და

5.3. ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ დანართი #3-ის მიხედვით, ფლობის
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

7.xelSekruleba

proeqti

saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb #
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SeiZleba dazustdes
gamarjvebul pretendenTTan xelSekrulebis gaformebis procesSi.

da

daixvewos

tenderSi

q. siRnaRi
--. --. 2013 w.
erTis mxriv სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, warmodgenili -------------------- ----------- saxiT (SemdgomSi “Semsyidveli”) da meores mxriv --------------------------------“,
warmodgenili misi direqtoris --------- saxiT (SemdgomSi `mimwodebeli~), saqarTveloSi
moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad da maTi gaTvaliswinebiT, SeTanxmdnen Semdegze:
Semsyidvelma Caatara -------------------- eleqtronuli tenderi:
----------- saxelmwifo Sesyidvaze, romelSic gamarjvebulad miCneul iqna mimwodeblis
satendero winadadeba, romlis Tanaxmad mimwodebelma aiRo valdebuleba გაწიოს
მომსახურეობა Semdeg Tanxaze: ------ (-----------) lari, yvela gadasaxadis CaTvliT
(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`Semsyidveli organizacia~ (Semdgom `Semsyidveli~) niSnavs organizacias (dawesebulebas),
romelic axorcielebs Sesyidvas;
1.3 `mimwodebeli~ niSnavs pirs, romelmac moipova gamarjveba tenderSi da გაწევს
მომსახურეობას saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb mocemuli xelSekrulebis farglebSi;
1.4`xelSekrulebis Rirebuleba~ niSnavs saerTo Tanxas, romelic unda gadaixados
Semsyidvelma organizaciam mimwodeblis mier xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis sruli
da zedmiwevniT SesrulebisaTvis;
1.5 `dRe~, `kvira~, `Tve~ niSnavs kalendarul dRes, kviras, Tves.
2. სტანდარტები და ხარისხი
2.1 xelSekrulebis farglebSi გასაწვი მომსახურეობის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს
საქართველოში მოქმედ moTxovnebs da standartebs;

3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
3.1 Semsyidveli uflebamosilia samuSaoebis Sesrulebis paralelurad moaxdinos samuSaoebis
Semowmeba, romlis mizania misi Sesabamisobis dadgena xelSekrulebiT gaTvaliswinebul
pirobebTan da Semsyidvelis moTxovnebTan.
3.2 Semowmebis Sedegad gamovlenili nebismieri naklis an defeqtis Sesaxeb Semsyidveli
dauyovnebliv werilobiT acnobebs mimwodebels dawunebuli მომსახურეობის
nawilis da
wundebis mizezebis miTiTebiT.
3.3 gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvrasTan da xelaxal inspeqtirebasTan
dakavSirebuli xarjebis anazRaureba ekisreba mimwodebels, saqarTvelos kanonmdeblobiT
dadgenili wesiT.
3.6. xelSekrulebis inspeqtirebas Semsyidvelis mxridan ganaxorcieleben winamdebare
xelSekrulebis me-6 muxlis 6.3 punqtSi aRniSnuli pirebi.
3.7 am muxlis arc erTi punqti ar aTavisuflebs mimwodebels mocemuli xelSekrulebis
garantiis an sxva valdebulebebisagan.
4. Sesyidvis obieqti da klasifikatoris kodi
4.1 Sesyidvis obieqti 4.2 klasifikatoris kodi:
5. მომსახურეობის pirobebi
5.1 მომსახურეობის konkretuli moculoba, Sesrulebis vada Semsyidvelis mier ecnobeba
mimwodebels.
5.2 miwodebis vada _ ---------------------------------------------------------------------------------------5.3 miwodebis adgili – -----------------------------------------------------------------------------------6. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
6.1 Sesyidvis obieqti an misi nawili (etapi) CaiTvleba miRebulad mxolod miReba-Cabarebis
aqtis gaformebis Semdeg.
6.2 მომსახურეობის
miReba-Cabareba ganxorcieldeba maTi damTavrebis Semdeg Tanaxmad
teqnikuri pirobebisa, moqmedi samSeneblo normebiTa da wesebiT gansazRvruli aqtebis
safuZvelze.
6.3 xelSekrulebis Sesrulebis kontrolze, teqnikur zedamxedvelobaze da xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli miReba-Cabarebis aqtebis gaformebaze pasuxismgebel pirebs warmoadgenen:

6.4 Sesyidvis obieqtis (misi nawilis, etapis) miRebis da/an saboloo Semowmebis Sedegad
gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari xarjebiT uzrunvelyofs

mimwodebeli.
6.5 Semsyidveli valdebulia operatiulad, werilobiTi saxiT
saboloo Semowmebis Sedegebi dawunebuli samuSaos moculobis
miTiTebiT.

acnobos mimwodebels
da wundebis mizezis

7.angariSsworeba da valuta
7.1 angariშsworeba moxdeba unaRdo angariSsworebiT larSi.
7.2 angariSsworeba moxdeba 2013 wlis biujetiT, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3 winaswari angariSsworeba (avansi) -ar gamoiyeneba.

8. fasebi
8.1 mimwodeblis mier dafiqsirebuli fasi warmoadgens xelSekrulebis RirebulebiT
parametrebs.
8.2 xelSekrulebis RirebulebiTi parametrebis Secvla dasaSvebia mxareTa SeTanxmebiT.
8.3 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.
8.4 saqarTvelos samoqalaqo kodeqsis 398-e muxliT gaTvaliswinebuli pirobebis dadgomis
SemTxvevaSi, dauSvebelia saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis jamuri Rirebulebis
10%-ze meti odenobis gazrda.
9.xelSekrulebaSi cvlilebebis Setana
9.1 araviTari gadaxra an cvlileba xelSekrulebis pirobebSi ar daiSveba orive mxris mier
xelmowerili werilobiTi Sesworebebis garda.
9.2Tu raime winaswar gauTvaliswinebeli mizezebis gamo warmoiSoba xelSekrulebis
pirobebis Secvlis aucilebloba, cvlilebebis Setanis iniciatori valdebulia werilobiT
Seatyobinos meore mxares Sesabamisi informacia.
9.3nebismieri
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.
9.4xelSekrulebis pirobebis nebismieri cvlileba unda gaformdes xelSekrulebis danarTis
saxiT, romelic CaiTvleba xelSekrulebis ganuyofel nawilad.
10. uflebebis gadacema
10.1. mimwodebelma Semsyidvelis winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe, arc mTlianad da
arc nawilobriv ar unda gadasces mocemuli xelSekrulebiT arsebuli Tavisi
valdebulebebi mesame pirs.
10.2 mimwodebeli valdebulia Semsyidvels warudginos werilobiTi gancxadeba mesame
pirisTvis mTliani an darCenili ufleba-movaleobebis gadacemis Taobaze, agreTve mesame
piris werilobiTi Tanxmoba xelSekrulebiT gansazRvruli mTliani an darCenili

valdebulebebis Sesrulebis Taobaze..
10.3 SeTanxmebis miRwevis SemTxvevaSi ufleba-movaleobebis gadacema (mTlianad an
nawilobriv) formdeba werilobiTi saxiT Semsyidvelsa, mimwodebelsa da mesame pirs Soris.
11. subkontraqtorebi
11.1 xelSekrulebis gaformebis Semdgom mimwodebelma werilobiT unda acnobos Semsyidvels
sub-kontraqtor(eb)is ayvanis Sesaxeb (sub-kontraqtoris ayvanis aucileblobis mizezebis
dasabuTebiT).
sub-kontraqtor(eb)is
dasaSvebobis
sakiTxs
wyvets
Semsyidveli
da
mimwodebeli erToblivi molaparakebis safuZvelze, romelic gaformdeba werilobiTi
formiT winadebare xelSekrulebis damatebis saxiT.
11.2 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli yvela subkontraqtis asli unda
waredginos Semsyidvels.
11.3 am xelSekrulebis farglebSi dadebuli arc erTi subkontraqti ar aTavisuflebs
mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebebisagan.

12. xelSekrulebis Sesrulebis Seferxeba
12.1 Tu xelSekrulebis Sesrulebis procesSi mxareebi waawydebian raime xelSemSlel
garemoebebs, romelTa gamo ferxdeba xelSekrulebis pirobebis Sesruleba, am mxarem
dauyovnebliv unda gaugzavnos meore mxares werilobiTi Setyobineba Seferxebis faqtis,
misi SesaZlo xangrZlivobis da gamomwvevi mizezebis Sesaxeb. Setyobinebis mimRebma mxarem
rac SeiZleba mokle droSi unda acnobos meore mxares Tavis gadawyvetileba, miRebuli
aRniSnul garemoebebTan dakavSirebiT.
12.2 im SemTxvevaSi, Tu xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis Seferxebis gamo mxareebi
SeTanxmdebian xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis vadis gagrZelebis Taobaze, es
gadawyvetileba unda gaformdes xelSekrulebaSi cvlilebis Setanis gziT.
13. mxareTa ufleba-movaleobebi
13.1. Semsyidveli da mimwodebeli moqmedeben saqarTvelos kanonmdeblobis sruli dacviT.
13.2 Semsyidveli valdebulia:
13.2.1droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi;
13.2.2xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
მომსახურეობისას
saqmis
kursSi Caayenos
mimwodebeli yvela gansakuTrebuli garemoebebis warmoSobis Sesaxeb;
13.2.3xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis Sesabamisad aunazRauros mimwodebels
მომსახურეობის Rirebuleba.
13.2.4werilobiTi formiT dauyovnebliv acnobos mimwodebels raime defeqtis an naklis
aRmoCenis Sesaxeb.
13.3. Semsyidvels ufleba aqvs:
13.3.1ganaxorcielos kontroli da zedamxedveloba mimwodeblis mier xelSekrulebebis
pirobebis dacvaze;
13.3.2 ganaxorcielos Sesrulebuli მომსახურეობის zedamxedveloba da Seamowmos maTi
Sesabamisoba Semsyidvelis qveyanaSi moqmedi standartebis gaTvaliswinebiT.
13.3.3xeli moaweros მომსახურეობის miReba-Cabarebis (Sesrulebis) aqtebs;
13.4. mimwodebeli valdebulia:
13.4.1droulad da keTilsindisierad Seasrulos xelSekrulebiT nakisri valdebulebebi;
13.4.7nebismier dros, winaswari Setyobinebis gareSe dauSvas Semsyidveli da misi

warmomadgenlebi მომსახურეობის ადგილას.
13.5. mimwodebels ufleba aqvs:
13.5.1mosTxovos Semsyidvels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli
Sesrulebuli samuSaoebis Rirebulebis anazRaureba;

pirobebis

Sesabamisad

14. xelSekrulebis pirobebis Seusrulebloba
14.1. Tu mimwodebeli gadaacilebs Semsyidvelis mier miTiTebul samuSaos Sesrulebis
konkretul vadas, daekisreba pirgasamtexlo yovel vadagadacilebul dReze Seusrulebeli
samuSaoebis Rirebulebis 0,3%-is odenobiT;
14.2 sajarimo sanqciis gadaxda ar aTavisuflebs mimwodebels ZiriTadi valdebulebebis
Sesrulebisagan.
14.3. Tu Semsyidveli ar asrulebs winamdebare xelSekrulebis me-7 muxlis 7.2 punqtis
moTxovnebs, daekisreba pirgasamtexlo Casaricxi Tanxis 0,3%-is odenobiT yovel
vadagadacilebul dReze.
15. xelSekrulebis Sewyveta misi pirobebis Seusruleblobis gamo
15.1 Semsyidvels ufleba aqvs calmxrivad Sewyvitos xelSekrulebis moqmedeba, aseve
daakisros mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis SeusruleblobiT
gamowveuli zianis anazRaureba saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli
wesis Sesabamisad:
a) Tu mimwodebeli ar asrulebs an arajerovnad asrulebs xelSekrulebiT nakisr
valdebulebebs;
b) Tu mimwodebeli sistematiurad da/an uxeSad arRvevs xelSekrulebis pirobebs;
g) im SemTxvevaSi, Tu vadebis gadacdenisaTvis dakisrebuli pirgasamtexlos jamuri Tanxa
gadaaWarbebs xelSekrulebis Rirebulebis 3%-s;
d) Tu SemsyidvelisaTvis cnobili gaxda, rom misgan damoukidebeli mizezebis gamo
mimwodebeli ver uzrunvelyofs xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas;
e) mimwodeblis gakotrebis SemTxvevaSi;
v)saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul sxva SemTxvevebSi;
15.2Semsyidvels SeuZlia mTlianad an nawilobriv Sewyvitos xelSekruleba:
a)Tu mimwodebels xelSekrulebiT gaTvaliswinebul an Semsyidvelis mier gagrZelebul
vadebSi ar SeuZlia Seasrulos samuSao an misi nawili;
b)Tu mimwodebels ar SeuZlia Seasrulos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli romelime
valdebuleba.
15.3xelSekrulebis calkeuli pirobebis moqmedebis Sewyveta ar aTavisuflebs mimwodebels
danarCeni valdebulebebis Sesrulebisagan.
15.4 me-15 muxlis 15.1 da 15.2 punqtSi miTiTebul SemTxvevebSi Semsyidveli valdebulia
aunazRauros mimwodebels faqtiurad Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba.
16. xelSekrulebis Sesrulebis garantia
16.1 imisaTvis, rom Tavidan iqnes acilebuli riski, warmoqmnili mimwodeblis mier
saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis Seusruleblobis gamo, tenderSi gamoiyeneba
garantirebis meqanizmis Semdegi saxe _ sabanko garantia, xelSekrulebis saerTo
Rirebulebis --------------%-is odenobiT.
16.2 mimwodeblis mier xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis darRvevis

(xelSekrulebiT
gaTvaliswinebuli
valdebulebebis
Sesrulebaze
uaris
Tqma,
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebis darRveva, valdebulebis uxarisxod, arajerovnad,
arasrulad
Sesruleba
da
sxva)
SemTxvevaSi,
mimwodebels
sabanko
garantiiT
gaTvaliswinebuli Tanxa ar daubrundeba).
16.3 sabanko garantiis moqmedebis vada minimum 30 kalendaruli dRiT unda aRematebodes
Sesyidvis obieqtis miwodebis saboloo vadas.
16.4 mimwodebels xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelsayofad gacemuli sabanko garantia,
xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis sruli da jerovani Sesrulebis
SemTxvevaSi, daubrundeba mxareTa Soris Sesyidvis obieqtis saboloo miReba-Cabarebis aqtis
gaformebidan 1 (erTi) Tvis vadaSi.
16.5 mimwodeblisagan damoukidebeli mizezebis gamo xelSekrulebis Sewyvetis SemTxvevaSi
Semsyidveli organizacia valdebulia mimwodeblis moTxovnisTanave daubrunos mas
xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis garantia.
17. fors-maJori
17.1xelSekrulebis 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 fors-maJoruli garemoebis Sedegi.
17.2am 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.
17.3fors-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.
17.4Tu saxelSekrulebo valdebulebebis mTliani an nawilobrivi Seusruleblobis pirobebi
grZeldeba erT Tveze met xans, mxareebs ufleba aqvT Sewyviton xelSekrulebis moqmedeba
kompensaciis moTxovnis uflebis gareSe.
18. sadao sakiTxebis gadawyveta
18.1Semsyidvelma 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.
18.2Tu 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.
19. გამოყენებული სამართალი
19.1xelSekruleba dadebulia saqarTvelos kanonmdeblobis Sesabamisad da interpretirebuli

iqneba saqarTvelos kanonmdeblobis mixedviT.
20. xelSekrulebis ena
20.1 xelSekruleba Sedgenili unda iyos qarTul enaze, im SemTxvevaSi Tu xelSekrulebis
meore mxare aris ucxo qveynis warmomadgeneli maSin meore egzemplari iTargmneba
mimwodeblisaTvis misaReb enaze. interpretaciisas qarTul enaze Sedgenili xelSekruleba
warmoadgens gadamwyvets. xelSekrulebasTan dakavSirebuli mTeli werilobiTi molparakebebi
da sxva dokumentacia, romelic gaicvleba mxareTa Soris unda Seesabamebodes aRniSnul
pirobebs.
21. Setyobineba
21.1nebismieri Setyobineba, romelsac erTi mxare, xelSekrulebis Sesabamisad, ugzavnis meore
mxares, gaigzavneba werilis, depeSis, teleqsis an faqsis saxiT, originalis Semdgomi
warmodgeniT, xelSekrulebaSi miTiTebuli meore mxaris misamarTze.
21.2Setyobineba Sedis ZalaSi adresatis mier misi miRebis dRes an Setyobinebis ZalaSi
Sesvlis dadgenil dRes, imis mixedviT, Tu am TariRebidan romeli ufro gvian dgeba.
22. gadasaxadebi da dabegvra
22.1ucxouri mimwodebeli pasuxs agebs samuSaos SesrulebasTan dakavSirebuli yvela im
gadasaxadebis, baJebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze, romlebic
gadasaxdelia saqarTvelos farglebSi da mis gareT.
22.2 adgilobrivi mimwodebeli pasuxs agebs saqarTvelos kanonmdeblobiT dadgenili
gadasaxadebis, mosakreblebis da sxva gadasaxdelebis gadaxdaze.
23. xelSekrulebis moqmedebis vada
23.1 xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa mier misi xelmoweris TariRidan da ZalaSia -----------------------------------------------24. sxva pirobebi
24.1.
am
xelSekrulebiT
gauTvaliswinebeli
pirobebi
regulirdeba
saqarTvelos
kanonmdeblobiT.
24.2. mimwodebels ara aqvs ufleba gadasces mesame pirs Tavisi uflebebi da movaleobebi
Semsyidvelis werilobiTi Tanxmobis gareSe.
24.3. mesame pirTan urTierTobaSi mxareebi moqmedeben TavianTi saxeliT, xarjebiTa da
riskiT.
24.4.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.
24.5. winamdebare xelSekrulebis nebismieri cvlileba an damateba ZalaSia mxolod mas
Semdeg, rac igi werilobiTi formiTaa Sedgenili da xelmowerili mxareTa mier.

Semsyidveli:
---------------------

mimwodebeli:
-------------------------

დანართი #1
1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის დასახელება:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა

ბ.ა.

დანართი #2
მონაცემები პრეტენდენტის მიერ
განხორციელებული ანალოგიური
მომსახურების შესრულების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება

#

მომსახურეობის
დასახელება

შემსყიდველის ხელშეკრულების
ხელშეკრულების ხელშეკრულების
ნომერი
დასახელება
ღირებულება
გაფორმების თარიღი

1.
2.
3.
4.
5.

დანართი #3
ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ
#

მანქანამექანიზმებისა და
დანადგარის
დასახელება

რაოდენობა

მარკა,
მოდელი

გამოშვების მდგომარეობა
წელი

ხელმოწერა
ბ.ა.

საკუთრების
ფორმა
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