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სატენდერო დოკუმენტაცია
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტიანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.
1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
1.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი
დოკუმენტები:
1.1.1
კერძო სამართლის იურიდიული პირისათვის და ინდ. მეწარმეებისათვის:
ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა
რეესტრიდან;
ბ) ცნობა საჯარო-სამართლებლივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოდან);
1.1.2 საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის:
ა) ცნობა საჯარო-სამართლებლივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოდან);

1.1.3 ფიზიკური პირებისათვის:

ა). ცნობა საჯარო-სამართლებლივი შეზღუდვის არსებობის შესახებ (საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოდან.
1.2

სატენდერო დოკუმენტაციის 1.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრული ადმინისტრაციული
ორგანოებიდან
წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი
დოკუმენტების გაცემის თარიღი არ უნდა უსწრებდეს ელექტრონული ტენდერის
წინადადებების მიღების დაწყების თარიღს;
1.3 ამ პუნქტის 1.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული, ადმინისტრაციული ორგანოებიდან
წარმოსადგენი
საკვალიფიკაციო
მონაცემების
დამადასტურებელი
დოკუმენტები
წარმოდგენილი უნდა იქნეს ,,შემსყიდველ” ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არა უმეტეს 5 (ხუთი)
სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის
შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად
დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა
წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ წინადადების
მიღების დაწყების თარიღამდე არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში გაცემული საკვალიფიკაციო
მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები.
1.4 პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო
მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ასლების) წარმოდგენა ,,შემსყიდველ“
ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის მეშვეობით. ,,შემსყიდველ“ ორგანიზაციას უფლება აქვს
მოსთხოვოს ,,პრეტენდენტს“ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით წარმოდგენა ხელშეკრულების
ხელმოწერის მომენტისათვის.
შენიშვნა: პრეტენდენტს არ უნდა გააჩნდეს ქონებაზე საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვა.
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2.სამუშაოს შესრულების ვადა და ადგილი.
2.1 სსე–ის ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო
სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესრულების სასურველი ვადაა – ხელშეკრულების
გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღე.
შენიშვნა: ობიეტზე დაშვების პროცედურები გაწერილია სატენდერო დოკუმენტაციის მე–4–ის
პუნქტის (ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ #) დანართი#3–ში (სამუშაოთა
უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები).
2.2 სამუშაოების შესრულების ადგილი (მისამართი): თერჯოლის რაიონი, სოფელ ღვანკითი.
2.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოს შესრულების ვადა.

3. სსე–ის ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო
სისტემის მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური პირობა და მოთხოვნები:

3.1 სსე–ის ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო
სისტემის მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური პირობა:
1.„მიმწოდებელმა“ სამუშაოები უნდა აწარმოოს შემსყიდველის ფუნქციონირებისათვის ნორმალური
რიტმის შენარჩუნების პირობებში.
2. დრენაჟის მოწყობის სამუშაოებთან დაკავშირებული ყველა მასალა (ექსპლოატაციაში არ მყოფი,
ახალი) შეძენილი უნდა იყოს „მიმწოდებლის“ მიერ.
3. სამუშაოების დამთავრების შემდეგ ტერიტორია უნდა გასუფთავდეს. სამშენებლო ნარჩენები
გატანილი იქნას ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ (ნაგავსაყრელზე).
4. სსე–ს ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის
მოწყობის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს თანდართული პროექტის მიხედვით.
პროექტი შედგება:
1. განმარტებითი ბარათი
2. სიტუაციური გეგმა
3. სანიაღვრე არხების ქსელის გენგეგმა (ფართო ფორმატში იხილეთ სატენდერო დოკუნეტაციაზე
თანდართულ PDF ფაილში – ერთი ფაილი)
4. N1 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
5. N2 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
6. N3 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
7. N4 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
8. N5 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
9. N6 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
10. N7 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
11. N8 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
12. N9 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
13. N10 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
14. N11 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
15. N12 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
16. N13 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
17. შემკრები სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
18. სათვალთვალო ჭები და ნიაღვარსადენების დეტალები
19. ხარჯთაღრიცხვის ფორმა (ხარჯთაღრიცხვის ფორმა იხილეთ სატენდერო დიკუმენტაციის
მე–5 პუნქტში, დანართი #1)

შენიშვნა : ტექნიკურ პირობას თან ერთვის პროექტი – 18 გვ
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განმარტებითი ბარათი
მოცემული პროექტი ითვალისწინებს თერჯოლის რაიონის სოფელ ღვანკითში სს „საქართველოს
სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კუთვნილ ქ/ს ზესტაფონი 500-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის
ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის მოწყობის სამუშაოებს.
არსებული მდგომარეობა
დროთა განმავლობაში ქვესადგურის ტერიტორია ისე იქნა მოშანდაკებული, რომ

ხანგრძლივი

წვიმების შემდეგ ტერიტორიაზე მოსულ ზედაპირულ წყალს რომელიმე მიმართულებით წასვლის
საშუალება არ აქვს. ამას ხელს უწყობს თიხოვანი ზედაპირის ფაქტორიც, რომლის გამოც წყალი
აორთქლებამდე გუბდება ზოგიერთ „ჩავარდნილ“ ადგილებში. დაგროვილი და დაგუბებული წყლის
არსებობა ხელს უშლის ქვესადგურის მომსახურე პერსონალს თავისი სამსახურებრივი მოვალეობის
მოვალეობის ნორმალურად შესრულებაში. არის წყლის საკაბელო არხებში შეჟონვის და იქ დაგროვების
შემთხვევები, რომლის გამოც კაბელების დაზიანება არ არის გამორიცხული.
საპროექტო გადაწყვეტა
მოცემული პროექტის მიხედვით ზედაპირული წყლის მოცილება უნდა განხორციელდეს ქ/ს
„ზესტსფონი-500“-ის 500 კვტ და 110 კვტ-იანი მხარის ტერიტორიიდან.
აღნიშნული

ტერიტორიიდან

ზედაპირული

წყლის

მოცილება

უნდა

განხორციელდეს

კომბინირებულად, ღია არხებით და დახურული ტიპის ნიაღვარსადენით.
დამუშავებული პროექტის მიხედვით ქ/ს „ზესტსფონი-500“-ის 500კვტ.-იანი მხარის ტერიტორიაზე
ეწყობა 11 ღია არხი, შემდეგ ხდება მისი შეკრება დახურულ ნიაღვარსადენში, რომელიც ეწყობა
ქვესადგურის ტერიტორიის ჩრდილოეთით არსებულ გზასა და ღობეს შორის, შემდეგ გადადის ღობის
გადაღმა და ჩადის ტერიტორიის ჩრდილოეთით არსებულ მშრალ ხევში.
ასეთივე პრინციპით ეწყობა ქ/ს „ზესტაფონი-500“-ის 110 კვტ-იანი მხარის ტერიტორიაზე
ნიაღვარსადენები, რომელიც ღია არხების შემდეგ გადადის დახურულ ქსელში, გადაჭრის ღობეს და
ჩაედინება ქვესადგურის სამხრეთითნ არსებულ ხელოვნურ ტბაში.
პროექტში დამუშავებულია ნიაღვარსადენების გენგეგმა და გრძივი პროფილები, ასევე მოცემულია
ღვარსადენის განივი კვეთები და დეტალები, ნიაღვარმიმღები და სათვალთვალო ჭერის ნახაზები.
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სიტუაციური გეგმა
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N13 სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
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შემკრები სანიაღვრე არხის გრძივი პროფილი
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სათვალთვალო ჭები და ნიაღვარსადენების დეტალები
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3.2 მოთხოვნები:
3.2.1 პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს გამოცდილება ანალოგიურ ან სამშენებლო სამუშაოზე
არანაკლებ სამი წელი, რაზედაც წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია შესრულებული
ანალოგიური ან სამშენებლო სამუშაოების შესახებ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში
(კომპანიების და სამუშაოს შესრულების ვადების მითითებით).
3.2.2 შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5 (ხუთი)
წელს მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან.

შენიშვნა: პრეტენდენტს
დაათვალიეროს.

შეუძლია სარემონტო ობიექტი ადგილზე წინასწარ ნახოს და

4.ხელშეკრულების პროექტი სამუშაოს შესყიდვის შესახებ #
ქ. თბილისი

2014წ. ---------------------

I. მხარეები
წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2014 წლის ------------------, ერთის მხრივ
სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას”, (შემდგომში `შემსყიდველი~) წარმოდგენილი ––
–––––––––––––––– სახით და მეორეს მხრივ შპს ,,––––––––––––––––“ (შემდგომში `მიმწოდებელი~)
შორის,
წარმოდგენილი
დირექტორის
–––––––––––––––––
სახით,
რომლებიც
მოქმედებენ
საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.
II. ხელშეკრულების საგანი
2.1. “მიმწოდებელი” იღებს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები (CPV კოდი: 45200000,
45232450) წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #1-ის (ხარჯთაღრიცხვა), დანართი #2-ის
(ტექნიკური პირობა) და დანართი #3–ის (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები)
შესაბამისად.
2.2. დანართი #1, დანართი #2 და დანართი #3 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილს.
III. სამუშაოსFღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები
3.1.
ხელშეკრულების საერთო თანხა განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულების
დანართი #1-ის მიხედვით და შეადგენს ––––––––– (––––) ლარს დღგ–ს ––––––––– (შემდგომში–
,,ხელშეკრულების ღირებულება”).
3.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად (ავანსად გაცემული თანხის გარდა),
ფაქტიურად შესრულებული მოცულობის მიხედვით გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის
საფუძველზე ,,მიმწოდებლის“ მიერ
სათანადო
ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან
10 (ათი)
კალენდარული დღის განმავლობაში.
3.3 იმ შემთხვევაში თუ “მიმწოდებლის” მიერ მოთხოვნილი იქნა საავანსო გადახდა,
“შემსყიდველი” “მიმწოდებელს” უხდის საავანსო თანხას ( ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს
40%-ისა) ,,მიმწოდებლის” მხრიდან შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის (საბანკო გარანტია
წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკიდან) წარმოდგენის შემთხვევაში,
საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტია ძალაში
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უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე არანაკლებ 30(ოცდაათი) კალენდარული დღით მეტი
ვადით.
3.4 ავანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება ეტაპობრივად ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე
პროპორციულად.
3.5 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
IV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები
4.1. `შემსყიდველი~ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს”
ფაქტიურად
შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
4.2. `შემსყიდველი~ უფლებამოსილია “მიმწოდებლისგან” მოითხოვოს სრული ინფორმაცია
შესასრულებელი სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ.
4.3. “მიმწოდებელი” სამუშაოს ასრულებს
წინამდებრე ხელშეკრულების პირობების
შესაბამისად. სამუშაოები უნდა შესრულდეს წინამდებარე ხელშეკრულების ტექნიკური პირობების,
ხარჯთაღრიცხვისა და სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები შესაბამისად.
4.4 “მიმწოდებელი” ვალდებულია წერილობით აცნობოს “შემსყიდველს” მოცემული
ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის შესახებ და წარმოადგინოს მათთან
დადებული ხელშეკრულების ასლები.
4.5 “მიმწოდებელი” სამუშაოებს ასრულებს საკუთარი მასალით (მასალები უნდა იყოს
ექსპლუატაციაში არ მყოფი, ახალი) და იგი პასუხს აგებს მის ხარისხზე.
4.6 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი ქვეკონტრაქტი არ ათავისუფლებს
“მიმწოდებელს” ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.
„მიმწოდებელი“ სუბკონტრაქტორის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ისევე აგებს პასუხს როგორც
საკუთარი ძალებით შესრულებულზე. სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისას შესრულებული სამუშაოების
ვადებზე ასევე ხარისხსა, წინამდებრე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებთან და და დადგენილ
ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისაობაზე „შემსყიდველის“ წინაშე პასუხისმგებელია მხოლოდ
„მიმწოდებელი“, მიუხედავად იმ გარემოებისა სამუშაოები აწარმოა თავისი საკუთარი ძალებით, თუ მესამე
პირების - სუბკონტრაქტორების მეშვეობით.
4.7 ,,მიმწოდებელი“ ვალდებულია ფარული სამუშაოების მიმდინარეობის და დასრულების შესახებ
აცნობოს ,,შემსყიდველს“. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებული იქნება საკუთარი ძალებით
უზრუნველყოს ფარული სამუშაოების ჩვენება, მიუხედავად ფარული სამუშაოების შემდეგ
განხორციელებული სამუშაოებისა, ამ ხელშეკრულების 12.4. პუნქტში მითითებული პირისათვის.
4.8. ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად და შემდგომ სამუშაოების შესრულების დროს
„მიმწოდებელი“ ვალდებულია დაიცვას საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 18.11.2008 წლის #100 და
07.10.2010
წლის
#53
ბრძანებებით
დამტკიცებული
„უსაფრთხოების
ტექნიკის
წესები
ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“ მოთხოვნები, მათ შორის (და არა მხოლოდ):
ა) ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია განსაზღვროს
ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის, პერსონალისა და ტექნიკის
ცვლილების გათვალისწინებით) და დაშვების თარიღამდე არანაკლებ 12 (თორმეტი) კალენდარული დღით
ადრე, წერილობით მიმართოს „შემსყიდველს“ და მიაწოდოს ინფორმაცია თითოეულ ჯერზე
შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების
და დასრულების თარიღის მითითებით), სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა–მექანიზმების/ტექნიკის და
მათი მძღოლების, აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია:
გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული
უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) და
მათი ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების მითითებით. (18.11.2008 წლის #100 და 07.10.2010 წლის #53
ბრძანებებით დამტკიცებული წესების 79–ე და 80–ე მუხლები და საქართველოს პრეზიდენტის 29.12.2009
წლის #964 ბრძანებულებით დამტკიცებული წესების მე–4 მუხლის მე–5 პუნქტის მოთხოვნა);
ბ) მაღლივ/სიმაღლეზე სამუშაოებზე, საცეცხლე, სამშენებლო, სადემონტაჟო, ელექტრულ, ეგხ–ების
დაცვის ზონაში სამუშაოებზე, მანქანა–მექანიზმებზე მომუშავე, ყველა სხვა სახის სამუშაოებში მონაწილე
პირები და მთლიანობაში, ობიექტზე დაშვებული მივლინებული სამშენებლო–სამონტაჟო საწარმოს ყველა
მუშაკი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს,
უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;
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ელექტრონული ტენდერი სსე–ის ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზ

გ) „მიმწოდებელი“ პასუხისმგებელია მის მიერ მივლინებული პერსონალისათვის მინიჭებული
ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების და უფლებების შესაბამისობაზე კვალიფიკაციასთან, აგრეთვე
პერსონალის მიერ მოქმედი წესებისა და ნორმების მოთხოვნათა დაცვაზე.
დ) „მიმწოდებლის“ მიერ მივლინებულ იმ პირებს, რომლებსაც შეიძლება მუშაობა მოუწიოთ
მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, ელექტრულ/ელექტროდანადგარებთან, ეგხ–ების დაცვის ზონაში, მანქანა–
მექანიზმებზე და ყველა სპეციალური სახის სამუშაოებში, თან უნდა ჰქონდეთ ზემოაღნიშნული წესების
მიხედვით გათვალისწინებული, დადგენილი ფორმის მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები, რომელშიც
იქნება ჩანაწერი ელექტროდანადგარებში, მაღლივ/სიმაღლეზე, საცეცხლე, სპეციალურ სამუშაოზე
მუშაობის წესების და ნორმების ცოდნის შემოწმების გავლის, მათთვის მინიჭებული შესაბამისი უფლების
და ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფის შესახებ. არასათანადოდ გაფორმებული საკვალიფიკაციო
მოწმობების, ცოდნის შემოწმების ვადაგადაცილების ან/და საკვალიფიკაციო მოწმობების არარსებობის
შემთხვევაში „მიმწოდებლის“ მივლინებული შესაბამისი პერსონალი ობიექტზე არ დაიშვება, ხოლო ამ
მიზეზით სამუშაოების დაგვიანებით შესრულების ან საერთოდ შეუსრულებლობისათვის, „მიმწოდებელს“
დაეკისრება ხელშეკრულების 11.1 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო.
ე) ობიექტზე დაშვებისას „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა ვალდებულია თან იქონიოს
აუცილებელი დამცავი საშუალებები (მათ შორის, დამცავი ჩაჩქანები, დამცავი ქამარი და დამზღვევი
ბაგირი), რომელთა გარეშეც აღნიშნული პერსონალი არ დაიშვება ობიექტზე.
ვ) ,,მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა სამუშაოები უნდა შეასრულოს განწესით ან/და
განკარგულებით, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #3–ში განსაზღვრული სამუშაოთა უსაფრთხოდ
წარმოების წესის და პირობების მკაცრი დაცვით.
V. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა
5.1 სახელშეკრულებო ობიექტის სამუშაო ადგილის გამოყოფა შემსყიდველის მოვალეობაა;
5.2 ,,მიმწოდებელი” პასუხისმგებელია სამუშაოსათვის გამოყოფილი ადგილის გამოყენებაზე
და სამუშაოს დასრულების შემდეგ გარემოს საჭირო და სათანადო აღდგენაზე;
5.3 ,,მიმწოდებელი” პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად
მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების
სიცოცხლისუნარიანობა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და
სახსრებით გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან,
მასალებისაგან, სამშენებლო ნარჩენებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;
VI. სამუშაოს შესრულების წესი
6.1 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა,
სამშენებლო ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

რომლებიც

VII. ნორმატიული დოკუმენტები
7.1. მუშაობის პროცესში “მიმწოდებელი” ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ყველა
მოქმედი ნორმებისა და წესების მიხედვით. აღნიშნული ნორმებისა და წესების, აგრეთვე სამუშაოთა
წარმოების უსაფრთხოების წესების დაცვაზე ან/ და მათი შეუსრულებლობის შედეგად დამდგარ შედეგზე
პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება ,,მიმწოდებელს“.
VIII. სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი
8.1 შესრულებული სამუშაოების მიღება განხორციელდება ეტაპობრივად (ყოველი ეტაპი
განისაზღვრება არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით), ფაქტიურად
შესრულებული
მოცულობის მიხედვით შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებით.
8.2 სამუშაოს დასრულებისთანავე ,,მიმწოდებელი” ატყობინებს ,,შემსყიდველს” სამუშაოს
დასრულების შესახებ.
8.3
შეტყობინების მიღების შემდეგ “შემსყიდველის” სამუშაოთა მიმღები ჯგუფი ამოწმებს
“მიმწოდებლის” მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესაბამისობას წინამდებარე ხელშეკრულების
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პირობებთან. ხარვეზების არ არსებობის შემთხვევაში ,,შემსყიდველსა” და ,,მიმწოდებელს” შორის
ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოზე.
8.4
ხარვეზების აღმოჩენის
(წუნდების) შემთხვევაში “შემსყიდველი“ ვალდებულია
ოპერატიულად, წერილობითი სახით აცნობოს “მიმწოდებელს” სათანადო ხარვეზების შესახებ
(წუნდების არსი). ,,მიმწოდებელი” ვალდებულია ,,შემსყიდველის წერილობითი მოთხოვნის
მიღებიდან ––– (–––––) კალენდარული დღის განმავლობაში თავისი ხარჯებით აღმოფხვრას ხარვეზი.
IX. სამუშაოს შესრულებისა და გარანტიის ვადები
9.1 “მიმწოდებელი” კისრულობს ვალდებულებას შეასრულოს სამუშაოები
ხელშეკრულების
გაფორმებიდან და ობიექტზე დაშვებიდან ––––– (–––––) კალენდარული დღეში, ვადამდე შესრულების
უფლებით.
9.2 შესაბამისი ექსპლუატაციის პირობებში ,,მიმწოდებლის” მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე
საგარანტიო მომსახურების ვადა არის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––-(-) წელს.
9.3 საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში თუ გამოვლინდება რაიმე ხარვეზი ან შეუსაბამობა,
,,მიმწოდებელი” ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს ხარვეზი ,,შემსყიდველის”
წერილობითი შეტყობინებიდან –––– (––––––) კალენდარული დღის ვადაში.
X. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
10.1 “შემსყიდველის” მხრიდან ხელშეკრულების გარანტია (ხელშეკრულების შესრულების
საგარანტიო უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების ღირებულების 2%) გამოყენებული
იქნება შემდეგ შემთხვევებში თუ:
ა) “მიმწოდებლის” მხრიდან სამუშაოს შესრულების ვადა ირღვევა 30 (ოცდაათი)
კალენდარული დღეზე მეტი ხნის ვადით.
ბ) “მიმწოდებლის” მიერ შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება წინამდებარე
ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების 10.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
“შემსყიდველი” საბანკო გარანტიის საფუძველზე უპირობოდ და შეუქცევადად იღებს მთელ
გარანტირებულ თანხას (ხელშეკრულების ღირებულების 2%).
10.3 “შემსყიდველის” მხრიდან ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამოყენება არ
ათავისუფლებს “მიმწოდებელს” წინამდებარე ხელშეკრულების მე-11 მუხლით განსაზღვრული
ვალდებულებებისაგან.
XI. მხარეთა პასუხისმგებლობა
11.1 ,,მიმწოდებლის“ მიზეზით სამუშაოს დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ,,მიმწოდებელი“
მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1% ოდენობით ყოველ ვადა
გადაცილებულ კალენდარულ დღეზე შესასრულებელი სამუშაოს სრულად შესრულების დღემდე.
11.2 ,,მიმწოდებლის“ მიზეზით სამუშაოს არასრულად ან საერთოდ არ შესრულების შემთხვევაში,
,,მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო ხელშკერულების ღირებულების 0.1% ოდენობით
ყოველ ვადა გადაცილებულ კალენდარულ დღეზე ხელშეკრულების შესწყვეტის დღემდე.
11.3. ამ ხელშეკრულების 11.1
და 11.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო
“მიმწოდებელს” გადასახდელად დაერიცხება აგრეთვე იმ შემთხვევაში, თუ “მიმწოდებლის” მიერ
გაწეული სამუშაო დაწუნებულია ან ხარვეზებით არის შესრულებული, წუნდების მიზეზების ან
ხარვეზების აღმოფხვრის დღემდე. 11.1 და 11.2 პუნქტების მოქმედება ასევე ვრცელდება საგარანტიო
პერიოდზე.
11.4
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
ცალმხრივად
შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება აანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული
მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი
მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას.
11.5 “შემსყიდველი” უფლებამოსილია გაწეული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურებისას
გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და “მიმწოდებელზე”
დარიცხული პირგასამტეხლოს და ჯარიმის თანხები.
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11.6 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს მოცულობის სრულად არ
შესყიდვის შემთხვევაში “შემსყიდველს” პასუხისმგებლობა არ ეკისრება.
XII. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
12.1
“მიმწოდებელი” ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს “შემსყიდველი”
კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა
სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ “შემსყიდველი” კონტროლის მიზნით, გამოიყენებს
საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით
“შემსყიდველი”.
12.2
“მიმწოდებელი” ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის
შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
12.3
ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს “მიმწოდებელს” მოცემული
ხელშეკრულების ვალდებულებებისაგან.
12.4
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს “შემსყიდველის” მხრიდან უზრუნველყოფს
სსე–ის ––––––––––––––––––––––––––––. 4.8 პუნქტის კონტროლს უზრუნველყოფს სსე–ის -------------------–––––––––––––––––––.
12.5 “შემსყიდველის” მოთხოვნის შემთხვევაში “მიმწოდებელი” ვალდებულია საკუთარი
ხარჯებით ჩაატაროს თავის ან “შემსყიდველის” მიერ მოწონებულ ლაბორატორიაში მასალების ხარისხის
ყველა საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდები და შემოწმებები მათი გამოყენების ვარგისიანობაზე.
12.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების
მიღება–ჩაბარებისას,
შესრულებული
სამუშაოების
მოცულობისა
და
ხარისხის
მიხედვით.
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ასევე განხორციელდება სამუშაოს შესრულების ვადის დაცვის
მონიტორინგით.
XIII. ფორს-მაჟორი
13.1
ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.
13.2
ამ მუხლის მიზნებისათვის `ფორს-მაჟორი~ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და
მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ
შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.
ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით,
კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით და სხვა, ფორს-მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ
ცნობად მხარეები განიხილავენ შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულ
სათანადო ცნობას.
13.3
ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა
მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ
უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი
გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან
წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა
მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს
გამონახოს
ვალდებულებების
შესრულების
ისეთი
ალტერნატიული
ხერხები,
რომლებიც
დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
XIV. ურთიერთობა მხარეებს შორის
14.1
ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა
ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების
შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით, რომელიც ხელმოწერილი
უნდა იყოს ხელმძღვანელობაზე ან /და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. ოპერატილი
კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით
(წერილის სკანირებილი ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის მიწოდების
პირობით.
26 / 39

ელექტრონული ტენდერი სსე–ის ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზ

14.2
შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების
ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან
დგება.
XVხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა
15.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება და/ან დამატება შეიძლება შეტანილი იქნეს
მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
15.2. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:
15.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;
15.2.2. ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში;
15.3 “შემსყიდველს” შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:
15.3.1. თუ “შემსყიდველისათვის” ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო
იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
15.3.2. “მიმწოდებლის” გაკოტრების შემთხვევაში;
15.3.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ “მიმწოდებლის” მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს ,,შემსყიდველის“ მხრიდან ნდობის დაკარგვის საფუძველს.
15.3.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
15.4 ამ მუხლის 15.3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში “შემსყიდველი” ვალდებულია
აუნაზღაუროს “მიმწოდებელს” ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
15.5 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ
ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების
პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით
გათვალისწინებული შემთხვევისა. ამასთან, ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური
ღირებულების 10%–ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
XVI. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
16.1
თუ
ხელშეკრულების
შესრულების
პროცესში
მხარეები
წააწყდებიან
რაიმე
ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ
მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების
ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა
მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება,
მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
16.2
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო
მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს
გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე
XVII. დავათა განხილვა
17.1
ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ,
რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა,
წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხები
17.2
თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის
განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის
გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.
XVIII.ხელშეკრულების სხვა პირობები
18.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად და ყოველ მათგანს
გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.
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18.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, მხარეები მოქმედებენ
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
18.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად
სავალდებულოა
მხარეთათვის
და
მათი
შესაბამისი
სამართალმემკვდრეებისა
და
უფლებამონაცვლეთათვის.
დაუშვებელია წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.
18.4
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
პირობები
წარმოადგენს
კონფედენციალურ ინფორმაციას და არ უნდა მოხდეს მათი გამჟღავნება სხვა მხარისათვის, გარდა
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
18.5 წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს
კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ჟ) ქვეპუნქტის შესაბამისად.
XIX.
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
19.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეებს შორის ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს მხარეთა
მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2014
წლის ––––––––––––– ჩათვლით, ხოლო საგარანტიო ვალდებულებების ნაწილში საგარანტიო ვადის
ბოლომდე.
XX. მხარეთა რეკვიზიტები:
,,შემსყიდველი”:

“მიმწოდებელი

დანართი#1
ხარჯთაღრიცხვა
–––––––––––––––––––
–––––––––––––––––

დანართი#2
ტექნიკური პირობა
––––––––––––––––––
–––––––––––––––

დანართი#3

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ქვესადგურ „ზესტაფონი-500“-ის
ტერიტორიაზე სადრენაჟო სისტემის სამუშაოების უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები
1. სადრენაჟო სამუშაოების შემსრულებელმა საწარმომ სამუშაოები უნდა ჩაატაროს საქართველოს
მოქმედიკანონმდებლობის და ნორმატიული აქტების მოთხოვნების დაცვით: 1) საქართველოს ენერგეტიკის
მინისტრის 18.11.2008წლის #100 (07.10.2010 წლის #53) ბრძანებებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის
წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“; 2) საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 07.10.2010 წლის #52
ბრძანებით დამტკიცებული„ელექტროსადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“;
3) საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007წლის 27 მარტის #449 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოში
მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესები“;
2. ობიექტზე დაშვებისათვის და სადრენაჟო სამუშაოების ჩატარების მიზნით, სამუშაოთა შემსრულებელი
საწარმო ვალდებულია, განსაზღვროს ჩასატარებელ სამუშაოთა ჯერადობა (ჩასატარებელ სამუშაოთა ხასიათის,
პერსონალისა და სპეც.ტექნიკის გათვალისწინებით) და სსე–ს მიაწოდოს წერილობითი ინფორმაცია თითოეულ
ჯერზე შესასრულებელი სამუშაოს შინაარსის, მოცულობის, შესრულების ვადების შესახებ (სამუშაოთა დაწყების და
დასრულების თარიღის მითითებით), სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ, მივლინებულ პირთა
შესახებ, აგრეთვე, სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა–მექანიზმების, სპეც.ტექნიკის მათი მძღოლების, და
მამწევეების: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების შესაბამისი
საკვალიფიკაციო მოწმობების ასლების წარმოდგენით, მათთვის მინიჭებული უფლებების (განწესის ან
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განკარგულების გამცემი, სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) და
მათი ელექტროუსაფრთხოების ჯგუფების მითითებით. ჩასატარებელ სადრენაჟო სამუშაოებთან დაკავშირებით
წერილობითი ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას სამუშაოების დაწყებამდე არანაკლებ 12 (თორმეტი)
კალენდარული დღით ადრე.
3. მიმავლინებელი საწარმოს მუშაკებს ობიექტის ტერიტორიაზე კატეგორიულად ეკრძალებათ ნებისმიერი
ზომისადა სახეობის ცივი და ცეცხლსასროლი (მათ შორის, გლუვლულიანი/საფანტის), სათამაშო/სასწავლო
იარაღის, საბრძოლომასალების (მათ შორის, სასწავლო/სათამაშო ნიმუშების), ნებისმიერი სახეობისა და
რაოდენობის
ასაფეთქებელი,მომწამვლელი
ნივთიერებების,
აგრეთვე,
ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული
საშუალებების და ალკოჰოლური სასმელების შეტანა.
ობიექტზე
დაშვებისას
ყველა
მუშაკმა
სავალდებულოდ
თან
უნდა
იქონიოს
პირადობის
დამადასტურებელიმოწმობა/პასპორტი აკრძალულია ობიექტზე გამოცხადება ნასვამ (ალკოჰოლური ზემოქმედების)
მდგომარეობაში,ფსიქოტროპული ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ.
ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნიდან ერთ–ერთის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაშიც კი
მიმავლინებელი საწარმოს მუშაკი არ დაიშვება ობიექტზე, ხოლო პასუხისმგებელ პირებს დაეკისრებათ შესაბამისი
ფინანსური, დისციპლინური, ადმინისტრაციული ან/და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.
მივლინებული მუშაკი ობიექტზე არ დაიშვება იმ შემთხვევაშიც, თუკი მისი პიროვნება (სახელი, გვარი, პირადი
ნომერი) არ აღმოჩნდება ობიექტის დაცვისათვის გადაცემულ სიაში;
4. საწარმო, რომელმაც მიიღო დადგენილი წესით თანხმობა ობიექტზე, ქვესადგურის ღია გამანაწილებელ
მოწყობილობაში სამუშაოების შესრულებაზე, ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ელექტრული ქსელის
მფლობელთან შეთანხმებული ტექნიკური პირობების და წესების დაცვით და უზრუნველყოს ელექტრული ქსელის
უსაფრთხოება. თუ მიწის სამუშაოები ხორციელდება ქვესადგურის ღია გამანაწილებელ მოწყობილობის
ტერიტორიაზე, საკაბელო ელექტროგადაცემის ხაზის დაცვის ზონაში, უსაფრთხოების მიზნით სამუშაოთა
წარმოებისას სავალდებულოა ელექტრული ქსელის მფლობელი პირის წარმომადგენლის დასწრება; მიწის
სამუშაოები მიწისქვეშა ნაგებობებისა და კომუნიკაციების განლაგების ზონაში უნდა წარმოებდეს სამუშაოს
ხელმძღვანელის დანიშვნით და ამ კომუნიკაციებისა და ნაგებობების მფლობელის ან ექსპლუატაციაზე
პასუხისმგებელი საწარმოს ხელმძღვანელობის წერილობითი ნებართვით. ნებართვას უნდა დაერთოს გეგმა,
რომელშიც აღნიშნული იქნება კომუნიკაციების განლაგების სიღრმე. გეგმაზე და აგრეთვე სამუშაოების წარმოების
ადგილებზე შესაბამისი ნიშნებით ან წარწერებით აღნიშნული უნდა იყოს მიწისქვეშა კომუნიკაციების
ადგილმდებარეობა.
იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჭიროა ქვესადგურის ღია გამანაწილებელ
მოწყობილობაზე არსებული ელექტრომოწყობილობის მუშაობიდან გამოყვანა უნდა გაფორმდეს ოპერატიული
განაცხადით და წარდგენილი იქნას ენერგოსისტემის ოპერატიულ-სადისპეტჩერო მართვის ორგანოში.
(საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ბრძანება N 52, 2010 წლის 4 ოქტომბერი ქ. თბილისი „ელექტროსადგურების
და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“-ს მუხლი 48. დანადგარების მართვა. პუნქტი 2.)
გეგმებში არარსებული კაბელების, მილსადენების, მიწისქვეშა ნაგებობების, აგრეთვე საბრძოლო მასალების
აღმოჩენისას, მიწის სამუშაოები უნდა შეწყდეს, სანამ არ დადგინდება მათი მფლობელი და მათგან არ იქნება
მიღებული მუშაობის გაგრძელების ნებართვა.
აკრძალულია დარტყმითი მოქმედების მანქანებისა და მექანიზმების გამოყენება კაბელების ტრასიდან 5 მ-ზე
ახლოს, ხოლო მიწის სათხრელი მანქანებისა – 1 მეტრზე ახლოს.
სკეგხ-ის დაცვის ზონის ფარგლებში მიწის სათხრელი მანქანების გამოყენება ნებადართულია მოცემული ხაზის
ექსპლუატაციაზე პასუხისმგებელი პერსონალისათვის. მიწის სათხრელი მანქანების და პნევმატური
ინსტრუმენტების, აგრეთვე ძალაყინისა და წერაქვების გამოყენება უშუალოდ კაბელის ზემოთ, დასაშვებია იმ
სიღრმეზე, საიდანაც კაბელამდე ან მის დამცავ საფარველამდე რჩება არანაკლებ 0,3 მ. სისქის გრუნტის ფენა.
გრუნტის დარჩენილი ფენა ამოღებული უნდა იქნეს ხელის ნიჩბებით.
5. საცეცხლე, სამშენებლო, სადრენაჟო, ღია გამანაწილებელ მოწყობილობაში და ეგხ–ების დაცვის ზონაში
სამუშაოებზე, მანქანა–მექანიზმებზე მომუშავე, ყველა სხვა სახის სამუშაოებში მონაწილე პირები და მთლიანობაში,
ობიექტზე დაშვებული, მივლინებული ყველა მუშაკი ფიზიკური, ფსიქიკური, კვალიფიციური მონაცემებით უნდა
შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ
პერიოდული სამედიცინო შემოწმება; ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, მინიჭებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ
უსაფრთხოების II (მეორე) საკვალიფიკაციო ჯგუფი (ბრიგადის წევრებს), ხოლო არანაკლებ უსაფრთხოების III
(მესამე) ჯგუფი სამუშაოს მწარმოებელს და მეთვალყურეს. განწესით სამუშაოების (მიწის სამუშაოები 0,5 მეტრ
სიღრმეზე მეტი) ჩატარების შემთხვევაში, სამუშაოების მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების IV (მეოთხე)
ჯგუფი. სამუშაოთა ხელმძღვანელს ყველა შემთხვევაში უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების V(მეხუთე) ჯგუფი;
სამუშაოებზე სავალდებულო წესით უნდა დაინიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი და მეთვალყურე, სამუშოები უნდა
შესრულდეს განწესი–დაშვებით და უსაფრთხოების ყველა ორგანიზაციულ–ტექნიკური ღონისძიების წინასწარი
გატარებით;
6. მომუშავეებს უნდა გააჩნდეთ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 18.11.2008 წლის #100 ბრძანებით
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დამტკიცებული წესების N1 დანართით დადგენილი, მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები. მომუშავეები
ვალდებულნი არიან აღნიშნული მოწმობები სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიონ თან;
7. სამუშაოებზე დაშვებამდე მივლინებულმა მუშაკებმა უნდა გაიარონ შესავალი ინსტრუქტაჟი სსე–ს იმერეთის
რეგიონულ ქსელში „ტექნიკური უსაფრთხოების და ინსპექციის სამსახური“-ს უსაფრთხოების რეგიონალურ
ინჟინერთან ხოლო პირველადი ინსტრუქტაჟი– იმერეთის რეგიონალური ქსელის ან/და ქ/ს „ზესტაფონი-500“–ის
ელექტროუსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფის მქონე ადმინისტრაციულ-ტექნიკურ ხელმძღვანელთან,
ინსტრუქტაჟის ჟურნალში გაფორმებით. სამუშაოს ხელმძღვანელმა და სამუშაოს პასუხისმგებელმა შემსრულებელმა
(სამუშაოს მწარმოებელმა) დამატებით უნდა გაიაროს ინსტრუქტაჟი ელექტროდანადგარების/ეგხ–ების სქემებთან
დაკავშირებულ საკითხებში;
8. მოქმედ ელექტროდანადგარებში, სეგხ–ების დაცვის ზონაში, მაღლივი/ სიმაღლეზე, საცეცხლე, ელექტრული,
მანქანა–მექანიზმების გამოყენებით სამუშაოები სავალდებულოდ უნდა შესრულდეს განწესი–დაშვებით. მოქმედი
წესებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დასაშვებია სამუშაოები შესრულდეს განკარგულებით. დაუშვებელია
განწესით/განკარგულებით დადგენილი ღონისძიებების თვითნებური შეცვლა, აგრეთვე განწესით/განკარგულებით
განსაზღვრული სამუშაო ადგილის და დავალების მოცულობის გაფართოება. აუცილებლობის შემთხვევაში,
მოქმედი წესების დაცვით წინასწარ უნდა განხორციელდეს ყველა ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიება;
9. ყოველდღიურად ბრიგადის სამუშაოებზე დაშვება უნდა განხორციელდეს მიმდინარე (მიზნობრივი)
ინსტრუქტაჟის ჩატარების შემდგომ, რომელიც ბრიგადის წევრებს უნდა ჩაუტარონ სამუშაოს ხელმძღვანელმა,
სამუშაოს მწარმოებელმა და მეთვალყურემ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ბრიგადის წევრებთან
ინსტრუქტაჟის მკაფიოდ და სრულად ჩატარებაზე, აგრეთვე, მომზადებული სამუშაო ადგილის შესაბამისობაზე
განწესით/განკარგულებით განსაზღვრულთან და სამუშაოს შესრულების პირობებიდან გამომდინარე მათ მიერ
განხორციელებულ უსაფრთხოების დამატებით ღონისძიებებზე; ასევე, აუცილებელი დამცავი საშუალებების
ინვენტარის, ინსტრუმენტების და სამარჯვების გამართულობაზე და სწორად გამოყენებაზე; სამუშაო ადგილზე
შემოღობვების, უსაფრთხოების პლაკატებისა და ნიშნების, დამიწებების, ჩამკეტი მოწყობილობების დაცულობაზე;
სამუშაო ადგილზე ხანძარსაწინააღმდეგო და ფეთქებადსაწინააღმდეგო წინასწარი ღონისძიებების გატარებაზე და
მკაცრად დაცვაზე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე და ბრიგადის წევრებისა და მათ მიერ მოქმედი წესების
დაცვაზე; ბრიგადის წევრებზე მუდმივი კონტროლის განხორციელებაზე;
10. სსე–ს პერსონალიდან გამოყოფილი მეთვალყურე (სსე–ს მუშაკი) პასუხისმგებელია მხოლოდ
მივლინებული პერსონალის ელექტროუსაფრთხოებაზე. უშუალოდ მომზადებულ სამუშაო ადგილზე/გამოყოფილ
უბანზე უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, მივლინებული მუშაკების
უსაფრთხოდ მუშაობაზე და მათიკვალიფიკაციის შესაბამისობაზე ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკასთან,
პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმავლინებელ საწარმოს.
11. ელექტროდანადგარების სიახლოვეს/ეგხ–ების დაცვის ზონაში, საცეცხლე, სამშენებლო, სადემონტაჟო,
ელექტრული, მანქანა–მექანიზმების გამოყენებით მიმდინარე და სხვა სპეციალური სამუშაოები მიმავლინებელი
ორგანიზაციის მუშაკებმა უნდა ჩაატარონ გამოყენებისათვის ვარგისი დამცავი სათვალის, დამცავი ჩაფხუტის,
დამცავი ქამრის, დამზღვევი ბაგირის, დიელექტრიკული ხელთათმანების და ბოტების, დიელექტრიკული ხალიჩის,
დიელექტრიკული კიბეების, მაიზოლირებელი სადგარის, შემოღობვის ლენტის და სხვა აუცილებელი
საშუალებების სავალდებულო გამოყენებით. აღნიშნული საშუალებები ობიექტზე დაშვებისას თან უნდა იქონიონ,
მათ თან უნდა ჰქონდეთ აგრეთვე, სხვა საჭირო საშუალებებიც (უსაფრთხოების ლენტი, ღობურები, პლაკატები,
ნიშნები და სხვა);
12. მივლინებულმა საწარმომ (ორგანიზაციამ) სამუშაო ადგილზე უნდა უზრუნველყოს საქართველოში
მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა განუხრელი დაცვა. სამუშაოების წარმოების დროს
აკრძალულია ფეთქებადი და ადვილად აალებადი ნივთიერებების გამოყენება. საცეცხლე სამუშაოების წარმოების
შემთხვევაში საწარმომ სამუშაო ადგილი უნდა უზრუნველყოს ხანძარქრობის შესაბამისი საშუალებებით.
სამუშაოების მიმდინარეობისას მიღებული და დაცული უნდა იყოს აფეთქება და ხანძარსაწინააღმდეგო ზომები.
საწარმოს (ორგანიზაციის) მუშაკებს ეკრძალებათ ქვესადგურის ტერიტორიაზე თამბაქოს მოწევა, გარდა
სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილებისა;
13. ახლად შემოტანილი სამშენებლო მასალების შეტანა და განთავსება უნდა განხორციელდეს რეგიონალური
ქსელის ხელმძღვანელობის მიერ წინასწარ გამოყოფილ ადგილზე. აღნიშნულ სამუშაოზე გამოყენებული უნდა იქნას
დამცავი ხელთათმანები და სხვა სათანადო დამცავი საშუალებები;
14. მანქანა–მექანიზმების გამოყენებით მუშაობისას, აუცილებლად უნდა გაიცეს განწესი, დაინიშნოს
უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფის მქონე სამუშაოთა ხელმძღვანელი (რომელსაც ინსტრუქტაჟს უტარებს განწესის
გამცემი და დამშვები), განისაზღვროს უსაფრთხოების ორგანიზაციულ–ტექნიკური ღონისძიებები და სათანადოდ
მომზადდეს სამუშაო ადგილი. სამუშაოებში მონაწილე ყველა ამწე–სატრანსპორტო საშუალება, სპეც.მანქანა–
მექანიზმი, ბაგირები, ჯალამბარები უნდა იყოს საექსპლუატაციოდ ვარგისი, გამართული და შემოწმებაგავლილი.
მანქანა–მექანიზმები უნდა დამიწდეს. დამამიწებელი სადენის კვეთი არ უნდა იყოს ნაკლები იმაზე, რაც
მიღებულია
იმ
ელექტროდანადგარისათვის/ეგხ–სათვის, რომლის ტერიტორიაზეც (დაცვის
ზონაში)
განთავსებულია მანქანა–მექანიზმები. ელექტროსადენების ქვეშ გავლის დროს ტვირთამწე მანქანებისა და
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ელექტრონული ტენდერი სსე–ის ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და 110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზ

მექანიზმების ამწევი და გამოსაწევი ნაწილები უნდა იმყოფებოდეს სატრანსპორტო მდგომარეობაში. აკრძალულია
ტვირთამწეების და მანქანა–მექანიზმების დაყენება და მუშაობა 0,4 კვ–დან 35 კვ ჩათვლით ძაბვის ქვეშ მყოფი სეგხის ან/და სალტეების (შლეიფების) სადენების ქვეშ. სამუშაოს ხელმძღვანელმა ინსტრუქტაჟი უნდა ჩაუტაროს
სამუშაოს მწარმოებელს, მეთვალყურეს და ბრიგადის წევრებს, მუშაობის დროს გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ
გამოცდილი მექანიზმები და ტვირთამწე მანქანები, ხოლო მძღოლს/მეამწევეს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ
უსაფრთხოების II (მეორე) ჯგუფი. მანქანა–მექანიზმები უნდა განლაგდეს ისე, რომ არ შეეხოს და არ დააზიანოს
ქვესადგურის ტერიტორიის მიმდებარედ (გარშემო), ღია გამანაწილებელ მოწყობილობათა ტერიტორიაზე
მივლინებული საწარმოს მიერ, ელექტროგადამცემი ხაზების დაცვის ზონაში და ელექტროდანადგარების
სიახლოვეს სადრენაჟო სამუშაოების წარმოება სხვადასხვა სახის ამწე მანქანებით და გამოსაწევ ნაწილებიანი
მექანიზმებით დასაშვებია იმ პირობით, რომ მანქანის ან მისი გამოსაწევი ან ამწევი ნაწილიდან, ასევე მისი მუშა
ორგანოდან ან ნებისმიერ მდგომარეობაში მყოფი ასაწევი ტვირთიდან (მათ შორის, მაქსიმალურად აწეული
ტვირთით ან ისრით) ძაბვის ქვეშ მყოფ უახლოეს სადენამდე, არ იქნება ცხრილი #1-ში მითითებულ მანძილებზე
ნაკლები. ამასთან, ასეთ სამუშოებზე განწესის გამცემმა უნდა განსაზღვროს ელექტრო–დანადგარების გამორთვის და
დამიწების საჭიროება.

ცხრილი 1.
მაღალი ძაბვის ეგხ-ს
ძაბვა, კვ

ნომინალური

1-მდე

1,5

1-დან 20-მდე
20-დან 35-მდე
35-დან 110-მდე
110-დან 220-მდე
220-დან – 400-მდე

2,0
2,0
3,0
4,0
5,0

მანძილი, მ
მინიმალური, ტექნიკური
საშუალებებით გაზომვადი
1,5
2,0
2,0
4,0
5,0
7,0

ცხრილი 2. დენგამტარ ნაწილებამდე მიახლოების დასაშვები მანძილები ადამიანების შემთხვევაში
ძაბვა, კვ

1- მდე

1-35
110
150
220

სეგხ-ზე
დანარჩენ ელექტრო
დანადგარებში

მანძილი
ადამიანებიდან
და
მათ
მიერ
გამოყენებული
იარაღებიდან,
სამარჯვებიდან,
დროებითი შემოღობვებიდან (მ)
0,6
არ ნორმირდება (შეხების გარეშე)
0,6
1,0
1,5
2,0

15. ქვესადგურის ტერიტორიაზე, ღგმ–ზე, გამავალ ელექტროგადამცემ ხაზებზე /ელექტროდანადგარებში
დაზიანების შემჩნევის შემთხვევაში, მომუშავე დაზიანების ადგილს არ უნდა მიუახლოვდეს 8-10 მეტრის მანძილზე,
რათა არ მოხვდეს ბიჯური ძაბვის ზონაში. ბიჯური ძაბვის ზონაში მოხვედრის შემთხვევაში მომუშავემ ბიჯური
ძაბვის ზონიდან გამოსვლა უნდა განახორციელოს მოკლე ნაბიჯებით (ბატიფეხურით) ფეხის ტერფების
ერთმანეთისგან მოუცილებლად არანაკლებ 8-10 მ მანძილზე;
16. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დროს (შესვენება სადილზე, მუშაობის პირობებით გამოწვეული
შესვენება და სხვა) ბრიგადა გამოყვანილი უნდა იქნას სამუშაო ადგილიდან. ბრიგადის წევრებს შესვენების შემდეგ
უფლება არა აქვთ სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) გარეშე დაბრუნდნენ სამუშაო ადგილზე. შესვენების
შემდეგ დაშვებას ახორციელებს სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) განწესში გაუფორმებლად. სამუშაოების
დაწყებამდე, სამუშაოების მიმდინარეობისას, შესვენებისას და დამთავრებისას ბრიგადის წევრებს, სამუშაოს
ხელმძღვანელს, სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) ეკრძალებათ სამუშაო ადგილის მიმდებარედ არსებული
ელექტროდანადგარების, პორტალებზე, საყრდენების კონსტრუქციებზე ასვლა;
17. სამუშაო დღის დამთავრებით გამოწვეული სამუშაოს შეწყვეტის დროს ბრიგადა უნდა გავიდეს სამუშაო
ადგილიდან. უსაფრთხოების პლაკატები, დროებითი შემოღობვები, ალმები, დამიწებები არ იხსნება. სამუშაოს
დროებით შეწყვეტას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) აფორმებს განწესის თავის ეგზემპლარში ხელის
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მოწერით. მომდევნო დღეებში სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) სამუშაოდ მომზადებულ ადგილზე შეუძლია
დაუშვას ბრიგადა დამშვების ნებართვით თუ მას ეს ევალება განწესის “ცალკეული მითითებების" სტრიქონში
ჩანაწერით. მეორე დღეს მუშაობის განახლებისას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) უნდა დარწმუნდეს
დატოვებული
უსაფრთხოების
პლაკატების,
დროებითი
შემოღობვების,
ალმების
სიმრთელესა
და
ხელუხლებლობაში, აგრეთვე დამიწებების საიმედოობაში და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუშვას ბრიგადა სამუშაოდ.
დაშვება, რომელსაც ახორციელებს ელექტროტექნიკური/ოპერატიული პერსონალი, ფორმდება განწესის ორივე
ეგზემპლარში, ხოლო დაშვება, განხორციელებული სამუშაოს ხელმძღვანელის ან სამუშაოს მწარმოებლის
(მეთვალყურის) მიერ ფორმდება განწესის იმ ეგზემპლარში, რომელიც ინახება სამუშაოს მწარმოებელთან
(მეთვალყურესთან);
18. სამუშაოს სრულად დამთავრების შემდეგ სამუშაოს მწარმოებელმა (მეთვალყურემ) უნდა გაიყვანოს ბრიგადა
სამუშაო ადგილიდან, მოხსნას მხოლოდ ბრიგადის მიერ დაყენებული დროებითი შემოღობვები, უსაფრთხოების
გადასატანი პლაკატები, ალმები, დამიწებები და განწესში გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება ხელის მოწერით.
სამუშაოს ხელმძღვანელმა სამუშაო ადგილის შემოწმების შემდეგ განწესში უნდა გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება.
სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) გაფორმებულ განწესს აბარებს დამშვებს, მისი არ ყოფნის შემთხვევაში კი
განწესის გამცემს.
19. გაფორმებული და დახურული განწესის დედნები ინახება განწესების საქაღალდეში.
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5. დანართი N 1, ხარჯთაღრიცხვის ფორმა
სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ქ/ს "ზესტაფონი 500"-ის 500კვტ და
110კვტ-იანი მხარის ტერიტორიის სადრენაჟო სისტემის მოწყობის სამუშაოების
განსახოციელებლად.
სატენდერო წინადადების ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ–ს გარეშე.
სატენდერო წინადადების ღირებულება უნდა ითვალიწინებდეს ყველა ხარჯს.

პრეტენდენტის დასახელება ––––––––––––––––––––
SOP GM-6.7.1.1
#
1

1

2
3
4
5
6
7
8

სამუშაოების, რესურსების დასახელება

GM-6.7.1/01

გამზ.
ერთეული

რაოდენობა

2
3
4
ხელოვნური ტბისაკენ გამყვანი დახურული ნიაღვარსადენი

მესამე კატეგორიის მშრალი მიწის
მოჭრა თხრილში ექსკავატორით
ჩამჩის მოცულობა 0,25 მ³
ნიაღვარსადენის მოსაწყობად მიწის
იქვე დაყრით
იგივე მონაკვეთზე ექსკავატორის
მუშაობის შემდეგ ხელით მოჭრა
მიწის იქვე დაყრით
მოჭრილ თხრილში ჩადებულ მილზე
მიწის ხელით დაყრა
ზედმეტი მიწის იქვე გაშლა ხელით
ნიაღვარგამტარი , კანალიზაციის
გოფრირებული ჩასადები მილის
ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა h-15 სმ
კანალიზაციის გოფრირებული
მილების ჩადება თხრილში
კანალიზაციის გოფრირებული მილი
d 400 მმ.
ნიაღვარსადენის სათვალთვალო
ჭების მოსაწყობად მიწის მოჭრა
ხელით მისი იქვე დაყრით

მ³

96

მ³

7,8

მ³

70,2

მ³

33,6

მ³

14,4

გრძ.მ.

120

გრძ.მ.

120

მ³

5,12

9

მიწის მიყრა ჭის კედლებზე ხელით

მ³

2,24

10

ზედმეტი მიწის იქვე გაშლა ხელით

მ³

2,88

მ³

0,4

მ³

0,3

მ³

1,76

11
12
13

სათვალთვალო ჭების ძირის ქვეშ
ქვიშის ბალიშის მოწყობა სისქით
10 სმ
სათვალთვალო ჭების ძირის მოწყობა
მონოლითური ბეტონით მ200 h-10სმ
სათვალთვალო ჭების კედლების
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200

ერთეულის
ღირებულება
(ლარი)
5

ჯამური
ღირებულება
(ლარი)
6
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14

15
16

17

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

სათვალთვალო ჭების კედლებზე
რკინაბეტონის მრგვალი ჭის
სახურავის d 1,5 მ თუჯის
სახურავით მონტაჟი
რკინა-ბეტონის მრგვალი ჭის
სახურავი d 1,5 მ თუჯის სახურავით
მილის გამოსასვლელისათვის
საძირკვლის მოწყობა მონოლითური
ბეტონით მ 200

ც

2

ც

2

მ³

0,35

მილის გამოსასვლელისათვის
კედლების მოწყობა მონოლითური
0,6
მ³
ბეტონით მ200
შემკრებ-გამყვანი ნიაღვარსადენის მშენებლობა
მესამე კატეგორიის მშრალი მიწის
მოჭრა თხრილში ექსკავატორით
ჩამჩის მოცულობა 0,25 მ³
380
მ³
ნიაღვარსადენის მოსაწყობად მიწის
იქვე დაყრით
იგივე მონაკვეთზე ექსკავატორის
მუშაობის შემდეგ ხელით მოჭრა
მიწის იქვე დაყრით
მოჭრილ თხრილში ჩადებულ მილზე
მიწის ხელით დაყრა
(380+34,5)-(81+14,4+41,6)
ზედმეტი მიწის იქვე გაშლა ხელით
ნიაღვარგამტარი , კანალიზაციის
გოფრირებული ჩასადები მილის
ქვეშ ქვიშის ბალიშის მოწყობა h-15 სმ
კანალიზაციის გოფრირებული
მილების ჩადება თხრილში
კანალიზაციის გოფრირებული მილი
d 400 მმ
კანალიზაციის გოფრირებული მილი
d 500 მმ
კანალიზაციის გოფრირებული მილი
d 600 მმ
თხრილში ჩადებული მილის თავზე
ბალასტის დაყრა (გზების
გადაკვეთის ადგილებზე) ხელით
ნიაღვარსადენის სათვალთვალო
ჭების მოსაწყობად მიწის მოჭრა
ხელით მისი იქვე დაყრით
მიწის მიყრა ჭის კედლებზე ხელით
ზედმეტი მიწის იქვე გაშლა ხელით
სათვალთვალო ჭების ძირის ქვეშ
ქვიშის ბალიშის მოწყობა სისქით
10 სმ
სათვალთვალო ჭების ძირის მოწყობა
მონოლითური ბეტონით მ200 h-10სმ

მ³

34,5

მ³

277,5

მ³

137

მ³

41,6

გრძ.მ.

372

გრძ.მ.

96

გრძ.მ.

126

გრძ.მ.

150

მ³

14,4

მ³

51,8

მ³
მ³

25,8
26

მ³

3,8

მ³

2,16
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16

17

18
19
20
21

22
23
24
25

26

27
28
29

30

1

სათვალთვალო ჭების კედლების
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200
სათვალთვალო ჭების კედლებზე
რკინა ბეტონის მრგვალი ჭის
სახურავის d1,5 მ თუჯის სახურავით
მონტაჟი
რკინა-ბეტონის მრგვალი ჭის
სახურავი d 1,5 მ თუჯის სახურავით
ნიაღვარმიმღები ჭებისათვის მიწის
გაჭრა ხელით მისი იქვე დაყრით
ნიაღვარმიმღები ჭების ძირის ქვეშ
ქვიშის საძირკვლის მოწყობა h-10 სმ.
ნიაღვარმიმღების ჭების ძირის
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200 h-10 სმ
ნიაღვარმიმღების ჭების კედლების
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200
ნიაღვარმიმღებ ჭაზე თუჯის
ცხაურების კომპლექტის დადება
თუჯის ცხაური 80X60X5 სმ
ნიაღვარმიმღები ჭებიდან
სათვალთვალო ჭებამდე მიწის მოჭრა
ხელით მილის ჩასადებად მისი იქვე
დაყრა
მილის ქვეშ ქვიშის ბალიშის
მოწყობა
h-10 სმ
ნიაღვამიმღები ჭიდან
სათვალთვალო ჭამდე
ნიაღვარგამტარი კანალიზაციის
მილის d 300 ჩადება
კანალიზაციის მილი d 300 მმ
მილის გამოსასვლელისათვის
საძირკვლის მოწყობა მონოლითური
ბეტონით მ 200
მილის გამოსასვლელისათვის
კედლების მოწყობა მონოლითური
ბეტონით მ200

მ³

14,4

ც

15

ც

15

მ³

15,1

მ³

20,8

მ³

1,08

მ³

0,61

ც

10

ც

10

მ³

6

მ³

1

გრძ.მ.

20

გრძ.მ.

20

მ³

0,35

მ³

0,6

ნიაღვარსადენების მშენებლობა
მესამე კატეგორიის მშრალი მიწის
მოჭრა თხრილში ხელით ღია არხის
მ³
მოსაწყობად და მისი იქვე დაყრა

1189,2

2

არხის ძირის მოსწორება მოცემული
ნიშნულების შესაბამისად ხელით

მ²

2214

3

დარჩენილი მიწის ღია არხის
გასწვრივ გაშლა ზედაპირის
მოსაშანდაკებლად

მ²

10576
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3
4

5

6

დარჩენილი მიწის დატვირთვა
ხელით ავტომანქანაზე და 2 კმ-ზე
გატანა
არხის კედლის უკან მიწის მიყრა
ხელით
მესამე კატეგორიის მშრალის მიწის
მოჭრა თხრილში ექსკავატორით
ჩამჩის მოცულობა 0,25 მ³
ნიაღვარსადენის მოსაწყობად მიწის
იქვე დაყრით
იგივე მონაკვეთზე ექსკავატორის
მუშაობის შემდეგ ხელით მოჭრა
მიწის იქვე დაყრით

მ²

149,1

მ³

270,5

მ³

423,9

მ³

42,27

7

მოჭრილი მიწის თხრილში ჩადებულ
მილზე მიწის ხელით დაყრა

მ³

353,8

8

ზედმეტი მიწის იქვე გაშლა ხელით

მ³

72,6

მ³

231,66

მ³

173,5

11

ღია არხის კედლების მოწყობა
მონოლითური ბეტონით მ200
კედლის სისქე 15 სმ

მ³

260,56

12

მილის შესასვლელისათვის წინ
წყალშემკრები ჭის ძირის მოწყობა
მონოლითური ბეტონით მ 200
სისქით h-10სმ (ქვიშის საფუძველის
მოცულობა შესულია #9 პუნქტში)

მ³

1,82

მ³

5,68

მ³

2,6

მ³

6,89

მ³

56,76

9
10

13

14

15

16

ღია არხის ძირის ქვეშ ქვიშის
ბალიშის მოწყობა სისქით h-10 სმ
ღია არხის ძირის მოწყობა
მონოლითური ბეტონით მ 200
სისქით h-10 სმ

მილის შესასვლელისათვის
კედლების მოწყობა მ200 მარკის
ბეტონით
ნიაღვარსადენის დახურული
მონაკვეთის შესასვლელისათვის
საძირკველის მოწყობა
მონოლითური ბეტონით მ200 (მიწის
სამ. შესულია 5÷8 პუნქტში)
შესასვლელისათვის კედლის
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200
ნიაღვარგამტარი , კანალიზაციის
d 400 ჩასადები მილის ქვეშ ქვიშის
ბალიშის მოწყობა h -15 სმ

17

კანალიზაციის გოფრირებული
მილის d 400 -ის ჩადება თხრილში

გრძ.მ.

473

18

კანალიზაციის გოფრირებული მილი
d 400 მმ

გრძ.მ.

473
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19

თხრილში ჩადებული მილის თავზე
ბალასტის დაყრა (გზების
გადაკვეთის ადგილებზე) ხელით

მ³

119,5

20

ნიაღვარსადენის დახურულ
მონაკვეთზე სათვალთვალო ჭების
მოსაწყობად მიწის მოჭრა ხელით
მისი იქვე დაყრით

მ³

33,75

მ³
მ³

9,52
24,21

მ³

3,22

მ³

1,75

მ³

10,13

ც

12

ც

12

მ³

14,93

მ³

1,65

მ³

0,9

მ³

5,6

ც

8

ც

8

გრძ.მ.

16

გრძ.მ.

16

ც

210

ც

210

მ³

10,53

21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

38

მიწის მიყრა ჭის კედლებზე ხელით
ზედმეტი მიწის იქვე გაშლა ხელით
სათვალთვალო ჭების ძირის ქვეშ
ქვიშის ბალიშის მოწყობა სისქით
h-10სმ
სათვალთვალო ჭების ძირის მოწყობა
მონოლითური ბეტონით მ200 h-10სმ
სათვალთვალო ჭების კედლების
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200 h-10სმ
სათვალთვალო ჭების კედლებზე
რკინა-ბეტონის მრგვალი ჭის
სახურავის d 1,5 მ თუჯის
სახურავით მონტაჟი
რკინა-ბეტონის მრგვალი ჭის
სახურავი d 1,5 მ თუჯის სახურავით
ნიაღვარმიმღები ჭებისათვის მიწის
გაჭრა ხელით მისი იქვე დაყრით
ნიაღვარმიმღები ჭების ძირის ქვეშ
ქვიშის საძირკვლის მოწყობა h-10 სმ.
ნიაღვარმიმღების ჭების ძირის
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200
ნიაღვარმიმღების ჭების კედლების
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200
ნიაღვარმიმღებ ჭაზე თუჯის
ცხაურების კომპლექტის დადება
თუჯის ცხაური 80X60X5 სმ
ნიაღვამიმღები ჭიდან
სათვალთვალო ჭამდე
ნიაღვარგამტარი კანალიზაციის
მილის d 300 ჩადება
კანალიზაციის მილი d 300 მმ
ღია არხზე ფეხით მოსიარულეთა
გადასასვლელად რკინა-ბეტონის
ფილის დადება
რკინა-ბეტონის ფილა 60X50X10 სმ
ღია არხზე სპეცავტომანქანების
გადასასვლელად მოსაწყობი
ბეტონის საყრდენის ქვეშ ქვიშის
ბალიშის მოწყობა h-10 სმ
0,75X0,1X5,4X2
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39

40
41
42

ფილის დასაყრდნობი ბლიშის
მოწყობა მონოლითური ბეტონით
მ200 0,75X0,5X5,4X2
რკინაბეტონის ფილის 1,8X1,8X0,26 მ
დადება წინასწარ მომზადებულ
საყრდენზე
რკინა-ბეტონის ფილა 1,8X1,8X0,26 მ.
სამშენებლო ნაგვის გატანა
ტერიტორიიდან ნაგავსაყრელზე

მ³

52,65

ც

39

ც

39

ჯამი
ზედნადები ხარჯები
(არუმეტეს 10%)
ჯამი
გეგმიური დაგროვება (არუმეტეს 8%)
საერთო ღირებულება დღგ–ს გარეშე

პრეტენდენტის ხელმოწერა ––––––––––––
ბ.ა
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6. სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია:
6.1 აღნიშნულ ტენდერში შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამარჯვებულის გამოვლენა.
6.2 ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული პრეტენდენტის წინადადება უნდა შეიცავდეს
შემდეგ დოკუმენტებსა და ინფორმაციას:
6.2.1 შევსებული ხარჯთაღრიცხვის ფორმა (დანართი #1).
6.2.2 არის თუ არა დღგ–ს გადამხდელი.
6.2.3 თანხმობა სატენდერო დოკუმენტაციის მე–3 პუნქტის 3.1 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ
ტექნიკურ პირობებზე.
6.2.4 გამოცდილება ანალოგიურ ან სამშენებლო სამუშაოზე არანაკლებ სამი წელი, რაზედაც
წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია შესრულებული ანალოგიური ან სამშენებლო
სამუშაოების შესახებ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში (კომპანიების და სამუშაოს
შესრულების ვადების მითითებით).
6.2.5 სამუშაოს შესრულების ვადა.
6.2.6 შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა.
6.2.7 ინფორმაცია (მოთხოვნა) ავანსის საჭიროების შესახებ .
6.2.8 პრეტენდენტის რეკვიზიტები: მისამართი, საიდენტიფიკაციო კოდი, საბანკო
რეკვიზიტები, ტელეფონის ან/და ფაქსის ნომრები.
6.3 ხელშეკრულებაში გამოყენებული იქნება ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო
უზრუნველყოფა, საბანკო გარანტია, სახელშეკრულებო ღირებულების 2%–ის ოდენობის,
რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების გაფორმებამდე, მისი მოქმედების ვადა
30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების
ვადას.
6.4 სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისა და განმარტებების
მოთხოვნის საშუალებები და პროცედურები განისაზღვრება სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის
მე–6 მუხლის შესაბამისად.
6.5 ყველა სავალდებულო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
6.6 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
6.7 ალტერნატიული სატენდერო წინადადება არ დაიშვება.

7.საკონტაქტო ინფორმაცია
ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით ინფორმაციისათვის და განმარტებებისათვის
შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის აპარატის წევრებს:
მანანა ამაღლობელი ტელ; 2 989816, ტელ: 577755430, ელ. ფოსტა: manana.amaglobeli@gse.com.ge
მაია ხაბეიშვილი ტელ: 577240458, ელ. ფოსტა: maia.khabeishvili@gse.com.ge
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