bodr6totgCq,t'rl, <6gbcrst53E o bt&Sclor6gbobr

qn

o6g6rlgdr3d$Ufrol, bc0o6obo6rs,
bug6al0erboqgl 6tCbol, AC3r6Or0g6$o
j.

orboqnbo

26 org0g66rqo,2019

$gqo

,,1tjr6or3Sqrarb 6g5ornbgqro 5,:53oor.:6gboll qrr obg6rlr66gigg6olr br0oSobg6r'rb g$Oacbq,obrtso r6bgbgqro
lr,:b3q,0Sogr.r l-r.:&3g$$br'r qgr$3bgbgq,gbolr l-rrjr6orgCqlr'lb ltr3goOrnboq,cn S9rgbob qr33r6gr0g6gob b.rg36q9g6cn pr
b.:3r.r63g6bn 3r'rOobogbob 0gj06ob tsglrrbgb" I-rtjr6or3gq,erb bu3ggrOrnboq,cn 6bgbolr qrSJr6g$g6gob otr3026qrrn0r6ob 2018
$qrol.r 9 r63olrgerb No223 b6d$gboor 0gj06oqro lrt6Xbqg3t6r'r 3erOolroolr bbqgrnOol-t

tndAoNal
Noll t<n650o r<6bg0"Jqrr l$.l80s)0CI0oq,cn 0tCbot Ao0qrr6r60 B8gcrrCbol, (0ogq,t-0C6sbSolr)
b5030x'!Cbolr, rlrCaC l6rdcryt6o 0ogq,g6Cbclr 0gggg6gM, qn33oqugocrttrtt, tR6ots63E]o tst6ot,
AoAq.oCbi6CA, 0cl6olr, js{6gqnb, bsqCfrot, JslrJolr, bo646<n0ob, br6r6rgqnb,lrBbg6olt q$ 06bC[rrcrl,
0g6o6o3rq,o0g000Bo 0g0r3rqn rq5oq,CIbfnSo a6oEg6Cqmbobllrrg0<n0<"r0oEm 6bgbob 0o0qgo656g
tsggcng0rbot6 qpr3rgtso6gtCgo bo&g0u'rgbob A6rgsq,Sqn56o g6crrerbq,o3o Bgbgoq6olt Bgt tbCb
Is6g6(,gdm 3r'rOolnob orsgQ6qxn0.:69:

l.

o<6r3qn

jotflr3qtfu - p3Jr6gr035gob

orr3026qgcr0r63

br6g6qggdm 3o0olnob $ggt6g0o:
2. 6oot66o SCt6Cct Cqo - qggJrt6gr036 goL orr3Q6qro0r6ob 0r.rrqr goqrg ;
3. rq,ftil$6q,69 o6qxnfudg - qrgJ.r6g;0g5goU orr302gqro0r6ob 0c'rrqr5oq,3;
4. qp3r6 3gJr$r83oSgr, - qgg3r6 gr0g6gob cnrgOaqref ,r6ob 0r'r,>qrgoq,g ;
5. 3o0r ArbU6.,r - qggJ;6g$g6gob orr36aqgo8r6olr Or'rrqrgoqr3;
6. 3rt6qxn q,$ggoqoqn - q9gJr6g.:0g5gob jrnbgbotr 0.r6or3ob,: qgr q,eraoLgo3ob b,:0brbg6ob ggttrerllo (Jo633q,rqro
b66gj6gdrgq,o Stiorggq,olr bgq,0dq3.:63q,o) ;
7. brqn0g $g6frgAor - qgJr6g,:0g5gob og6oqro3qo b.:6Urbg6oU gg6cnl.ro (Jo6pq,;qro IJO6CCOU6,Cq,o g6orggq,ob

b3q,0dq3$gq,o);

8. qrrgoor JJqrdC

-

Cg33r6gr0g6gob lr.:J6er3jgrn

b$brbg6ob gg6rol.ro (3o63gq,cqro b66gj6g6gq,o g6orggq,olr

bgq,0dq3$3q,o);
Aofutrt0q,odC - qggJ.r6gr0g6golt obg6rbg6gjgg6ob goS3oorr6gbobr qr 6r63oor,r6gbolr Jr6gSoc'r63botrb
gt6orogt6ox'rbob t-r$lrtbg6oL gg6r'rbo (Jo633q,rqro b663j6g6gqro g6orSgqrolr bgq,fldq3r53qto).

9. SrAqC

Itr6g6ag6o 3o0oboob r3r6rgotr $6t630o:
l. 6romr 6brnodg - p3J.:6$r036$ol.r tr.rbgq,0$ogcn 0sbgoqggboL l-tr0l-rrb36ob
S6orggq,oir b3qrOdq3r63q,o)

2.

336o[o

(Jo633q,.:qgo

lt$63j$g6gqo

;

0rqrr6or - qrgJr6g.r0g5goir lrrb3q,0$ogro 0gbgoq63bob U,>0Urbg6ob gg6cnUob Oc'rrqggoq,g (Jo63gq,;po
u66ryi6963q'o g6orggqrob bgq'0dq3r53q'ob 0er,:E5oq'3).
6r"181

ceeoltsslfio8rr:
Noll tco6rBo r<6bg0gqro lsr36eft'r0oq,<n 61rg0ob 0o0qro5rt63 Eggorg0ob (0o3qtr-836rholr) br0gBrerg0ob, rtrg3o b0odcrydrl
Oergq,gfubob 0gqgg6gbob q,o33oqg.:6oobilr, rg6oB6gq,o tc'r5ob 0o0qgbr6gqg, 6rnt6ob, j.:t6gq,ob, br8g6ob, 3rlBob, ber626et0ob,
br6r6rgqnb, br8bg6ob qrr 06bgorob 0g6ogoJrqogggg0Bo Bg0lgrq,o rqr6oq,c'rbt6o3o 05o036gq,erbob bor3$cn&nboqx'r
6lc30ob 0o0q.oo6r6g tsX3gcog0rbot6 qrr3rgBo<6gbgq,o brQ3Brog6ob 0t6r3.:q$qor6o g6ox'rbq,qo 0glryoq6otl
6Sb<"rt66ogCpC0ob 0ob6oco, br6g6qrgt6rn 6r66brqgg0obr cg.: br6g6qgt6o qm3g0g5gr6oob 36offiob qrr0g3oggbr.
0onlt0o6att:

$r6gpgobr Nsll tcc)Er8o r6bgbgqnbrrg$ertoboq,o 6lcgbob
0o0qn6.:6g Bggcng0ob (0o3q,r-Bg6rbgob) br0g&og6ob, dr6g b6ojot]t6o &n3qgbgbob 0gqgg6gbob qn33oqg,:goobdr,
ry6o05gq,o toSob 0o0q.oC0r6ge, 6r'rt6ob, #6CcIolr, brQ36ob, 3rb8ob, 6af46er0ob, brr6r6rgqrob, lstsbg6ob qgr 06bgcnob
0g6o6cr3rqrr$g6Jg0Bo Bg0rgrqo rq.o6oq,srb6%o 06o&36gqx'rbolr bu36c'r8e$oq,er 6!cg6ob 0o0qro$r6g Ea3gcng0rbcnr6

b.:g35qr36cn 3c'rOoboob ,:Jr6rg0.r Lbqgrn0rb3 qr;0b$63 3o63bL

qgr3r3Bo6g0g(n brOg0rc'r3bob 36otobq,o3 brbgq,O$oger 03bgop3r95C CqlCCOScn$Sq'o $36p36ob Br6r6Cbob 03brb3b
l-tjl6or3gqrgrlr lru36r'r0r'rboqro gjcaboL qrgJr6gr035gott, 6r'r6ob, js6gqrol-r, br0g6ob, 3lbJob, ber6lr'r0ob, bl6;5pq,otr,

tr.rBb36ol-r qg.r 06b3orob OgbogoJrq,oggggbob 03orrbb03bl

J6cngjgo qrr S.rbgtrrqggbob

qrr 0olro qrrbr6orgbo, sb33, br$36q936c"r pcn3g035$r3ool-t

OCCbOo.

arr6obogrAb:
b;gg6qr36c.r 3c.rOoLrool-r $3363bo g;3gbgb tJr6Cbq,C6r.l 3c'rOoboob
$160c'rqg536oq,o qrcn3g036$l3o;.
t$gg6q,gdm 3o0otnob $6690Ar Ug6rq)qgbr 6u6rQoqgb

BCOq9CO

.

tsgbgoq6ob

.
.

lCbuosg3ob robogjgob brb3q,066gqrgbc.r qo6Xbgq,gbu

$l6rgoL

Oo$cnqrgbgq, o53c'r60r3orl-r

qrr SrSoboq'3b

Sr6g0etgbgbicA:

CqlCCOdmBCqo $96q.ogt6o rgj6oer6olr ao6CtsC NAT)
11030.:rn
qrqob 5.r50.:3qrobr0o;
l-rr0o
J6gob3g6r6$oor. g36q36o 5r0c'r6brqErqggl.l Srbq,cngbo
J6CobJC6rSgo! l63r6rgqro qo6gbgq,gbrqg gr6obrirq36rnL 72 351,99 q,,r6o (Sgea-t Bro6q,oor);

lltsgrq,gblqr gr6obricq36cnl,r 36orobq,o3o

-

20 4lO 2CI (r'6o Ooqrocnb oorbllr 5olo ro)rb c'r6lbo) q'rt6o

(seea-b B;or3q,oco), boqrrbrg g6orgrbq,o3o 0gbgoq3ob 6$0.:ber6go3qcb0q o)qJCUq 0g0bgoq63q'or.:6
0o0r6crr3boor, btbgq,ts3363qCber qo6gbgqrSbob erqgSSc'rbr 6r$oq'qg3bl 030qr3551o6.:p:

o
.

lt030Dclgbol.l gtbbo66ogq,3bob 3lqru

.

bCqtsCJ6gq,gbob 0gb6gq,gbol.r gic6gfugq,gergob gr6l66oob c'rqr36cnbr gr5ot-rr9rq36r'rb Lrb3q0g63q'3bet
qo6gbgq,gbob S{o-oLl erqggbr.rboor, bc'rqrer br3l6rgqro qo6gbgq,3brtrorl6 0gqr,lt63boor brbc'rqrcoc'r SlboL 20olo-ocn .:6
0ggoor 3qrSbob 03Oorbg3otso g;6,r6goob erqg35erbr 5r6obrbq36c'rb - 109Gob cnqrS5erboor. b3qr0663q,3bol-t

- b3q,0gtlgqr3bob grgcn60Sboprb

24 or33;

tsCbuoe3olr rnbo3igoil l-rJ3goo3o.3lgool-r 5,>c4rq,ol-r$o63boo 03L6rgq,3tr3q,o b;Og'drol,r l-rr3,>(r;6$ocn

SrQr

rr';

5.:0oogg53bU

gtrt6gbpqrgrngob 5.:6.>5goob 0erjOgqgboU 3lqr; r6rbl3qrgb 30 3rq,36q9,>63q,o Qqool 35qu ,:q30r$3berqr3l-t
6Xb0,:0obo bgq,0gg6gq,gbob Oc'rjO3qggbob 3rqrrb er oloolr'rC3q, 030bgoq33q:t-r $r63qr5obcrl-t Orq-GrqJC,
oloolc.rcuE olror3olr obqro3oqggrq36rsg g.:6bl%q3t6gq,o, 03lrgoqr3otr erbogjgob brbgq6p6sqrgbrn qo6Sbgqrgbol-t
ts3brbt0ol-t.:qg.

I-ubgq,a$ogr.r oSgg6gl.rgboqg$ 5r0er0qrobr6X, g35qrg6ob b,>3r6rgqger qo63bgq,3bolr, rbCgC' 031-t.:b63qrgb3qro
tr,ragarrngboU Uo6orgq,obr qgr 0rn6gq,r'rbob, Oo$erqgSbob 3rqrol.t pl brb6olr $qCBolJ ts3qg36gbob 5lor3rq'oll$o63boor'
g,:6obrbq36r S6Xggbq-o36ggbob gl0r'6qgoqrgbob 0o016o jpocnor Br0c'ror3q,oq,o 0erorbc'r363bo. r0;bor.:6, b.r%6oL

6q,g3oUrlr g.>orgrq,ob$o63bgq,o ojbr, 6er5ar6g 0gObgoqg3gq,o rn6gr6oicr6oolr 0o36 363 5rbbro63o3q'CbUqo
rbrq,ergog6o 0gbgoqg6bob g.r0r'6qroqrXbr, ,>L63, brbgq'ffi.ts. 0Sbgopgbob 36onrb 3qr3j$6er53ry bol-t$3Or0o
r6lrgbgq,o o6gcn60rgo;. rr6bgbgq,o obgo60rgooU $tq,oico rqr,:l-rgg63btr, 6c'r0 b,>jcr6lrg c'r336o63btt 0o0$oq93b3qrot,t
l-r,:30r6olro 6rgrqggbcnbr, 6er0gq,or.lg, ,:j3or 0gbrdqrgbq,erb,: g35E36tso Oc'rbr$oq,3r'rboli U363oq'ol-r ts3Oorb333r0o,
qgu3orgcngoq,ob b;6g6qgg6cn pgr3g0gSgr6ooor qgr$3bgbgqro 0erorber363bo. J6ggSSqggSgxbb 5r0r'6q9oq'3boL 0o016or
0r'rorbc'rgbgbor:

.

Jr6coc6qgc6ob, broc6ac6,c) aoBi30g6go6oocn 6r6t :1cqs6r{cq,lsr66.:6oBrn Jgt6ooqrtso, brjrt6o6gqerb 636o6o6ortcg

o0 sggEob $g6o$e6ools, ls(gro 6g6oq)6ot6gucq.,r 3fu$g5ag6$o),
Sr6&536qg6got grjgob6c6rqg BCb6"JqC&Jqo r6rqx"r6cry6o $oJolr, bsborcnob, bo6cq3qnb q)t 0o6sr6bolr
r6/qgr bbSr

scsob $g6o$<n6ortc (br@r

br6g3rogbob qc,6Cq3qlCbgbobXr0o g6q.or ogrtu r6$r3qg0 $obs0q.ogb.:69 $96qe96obbrbgq0g0CqCboe.,6g03q'g0olt

.

50961s;

r6rq,ro5og6o goJob, brlrororoll, tro6orgq,olr qrr tso6u6lrolr br0g0rgr3btqp qr,lpSobqg3l-r: b46o0o6oqto 6lrgbob ':6/qu
artflcg r6l4Q3q,c, bcEo36u6o 6r6g0obg0ob adcEcbqmbu r6/q9r 6&ls!6bo61at6ou .:6/q,s aoac66olcr6os; ruqu
drg6boqrr6o6os; r6/qn \lojoolr lsqn33oagr6cm b0g0rogbo; r6/qrr ir66g6goob b$gBrog0o; rVq.or 336ornq13qrt
Sggo4bob r6/q.or tuAqrl6r6g tsClCorCbob br0sBrogbo;

a

l6,rqxngog6o 5$r.6qgoq,gbob ltr66r6o0r'r Jg6oarqro 0r'rogr3l-r: 01.01.2016-qgJE gg6AC6oU 6J&l6b.:q60ob qa1g0q,9
JCOcmAb.

3r.r0obor8 rb33c 6r6oboqrr lrb3r 0r.rorbc'rg63bo g36q.og60o 6er6.:$oqr3rnbob 0bgt6gq,o Jo6Sbob 0o0c6or. qr.:p5obqr.>
b.rrgg5obg6rgoc'r-ggq,gb6o3o 64r6.:630gbob qgr0lqr,:lr6gt6gbgqro qger3g0g5$l6oolr BlOc'rbro3rq,o, ,:11333, 0rnorbo363bo

b3q0g66gq,3bob CIgLr6gq,3bob glc6gbgq,grogob g,><6r5goob qrr bb3r qrrO;ggboon Jo6erbgbob,r qr,r 3q,pgOgq,gbgbolr
6o0,>6or, 6cn0gq,or; 03brb3b qg3gcqg6o obger60rgos lltbgqror orlSqgr6orgq, lr.l6gbqrg6r'r qrrn3g035$.:gooUr pl
6rbgbrqggbob 36rn3jg0o.

br6g6Qgftr 3er0otror gt6olb0rqg qugolr6btu tg0orq6o86uqr Jo6<nbgblt qr.: Aotr6tlg$o6cq,rqg 0ooB6ogb olr6q)r6<rlflq'o
qm3g0g6$r6oob 0obgq6crcn g6oxnbqrqo gqel$d,s,5"Jq,o OCEQC6ob 6r0rn6brqr30r.

l.

2.

n

tsl6rBo rt6bgQgq,obs4go0oboqo6tg0ob Ao0qr,6rt6g 0glC@C0ol, (a<Bq,r-Bg6rbSotr) lt0gtsrogOob,
sbgg ltSoCo"J6o AogqC@ob Sg6gg6g0ob qrl$oq.or6ootrt, rq6o0Qgqrr tx'r6ob a<fcgCbrt6CA, 6o{6ob, $:6gq,olt,
brQgt6ob, 3rb&ir, bod46o0olr, brt6r6gqnb, brtsbC6rob qrr 06bgonb AUEoOcrltqnOCOCbBo Bg0r3rqn rq6oq,e$t6c6o
A6ofuECqmbol, ls46rn0<'rbcryrrn 6lcgbob A<fqn6rt6g EXpo40rborr6 qgr3.)3[o6CbUg" l5030rrn3bob 36orc'rbq'o3o
brbgq,O$ogo 03bgoq6ob 0o%6oor B,:b,:gr69bgq,o gq,gjg6rnb3q. g35qr36ob (J6gob3gt6r66oor) b;635CQC6c)
qgo3g0gSgrgo) er brggbqg6cn 6,:6gblqggbolr J6r'rgjgo, lrr6gbqp6r.r 3r'r0olroolr $g36gbob 0o36 gr0oorC0gq"
qgrOg3ogqggb, Ncll

$obrqrrpgb3bob 5ror3lqrolr$obgboor pr $obl0qpgbs6g ojffirg orlSqgl6orgq,o qgl6r6oro N1-ob 03Llrbs0olr,lqr.
qrcg3rq,erb brggbqgg6r'r 3c'rOoboolr $;6,rgb, 1619g3o163l.l ttOo brOg8rer qrqob gl60r3q,r'rbr0o gb6gfuCqgerb
36orr.rbq,o3o 3qgigt6erbgq,o g35qg3t6ob rgi6oc'r5ob 6r69ts3 (NAT) J6gob3gt6rSgoor 5r0e6b,:qggbc tr;bgq,0$ogrn
tsgbgoq3gboll 96oro16o gqrXjg6r'rbgqro bob$g6ob OX03Xoboor.

bs6g6qg6o 3oOotrootr

o6r3q,o jlt6l-tgq,ld3

l$6g6Agftr 3srOolnob

gor.rt65o $g63or3qro

3r6qrcn q,

rq,gjb$qr63 org3qgo6rdg

brq,era3 $36$30o,>

qt3grb JUJrOr0Boq,o

q-d

QrSoo 3,lq,.ld3

JrgqO gr0g6gq,odg

3c.rbl 6rbg6o,:

l$OCEACdxq Jo0otnob

rJr6r6otr $6t6gbo:

Sroror 6brnod3

6cnBr
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შესყიდვა დასრულდება ძირითად დროში. დამატებითი რაუნდები არ გაიმართება
შესყიდვის ტიპი
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT) პრეისკურანტით
განცხადების ნომერი
შესყიდვის სტატუსი
შემსყიდველი

N/A
განცხადების პროექტი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი
წინადადებების მიღება იწყება

17.03.2019

წინადადებების მიღება მთავრდება

22.03.2019

დაფინანსება
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება
შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო
ღირებულება
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს

2019 წლის სახსრები
72`351.99 GEL
20`410`200.00 GEL
დღგ-ს გათვალისწინებით

კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და კლასიფიკატორის დანაყოფი

 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
კლასიფიკატორის (CPV) კოდი და შესყიდვის კონკრეტული ობიექტი

 45233142 - გზის შეკეთების სამუშაოები
შესყიდვის რაოდენობა ან მოცულობა
მოწოდების ვადა
შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი

იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 24 თვე
724.00 GEL

გარანტიის ოდენობა

724 GEL

გარანტიის მოქმედების ვადა

160 დღე

დამატებითი ინფორმაცია
№11 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის სამუშაოები, ასევე სტიქიური
მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგაულის,
საჩხერის და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან
დაკავშირებული სამუშაოები.
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის, გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგაულის, საჩხერის და მცხეთის
მუნიციპალიტეტების ერთობლივი შესყიდვა.
Procurement category: Electronic Tender without Reverse Auction (NAT) with Price List
Purchaser: Roads Department of Georgia
Tender announcement date: 26.02.2019
Submission of tender proposals begins: 17.03.2019
Deadline for submission of tender proposals: 22.03.2019
Financing - funds of 2019
Estimated value of the price list: 72`351.99 GEL
Contractual price of procurement object: 20`410`200.00 GEL
Tender proposal should be submitted: included VAT
Classification Code (CPV) and Classification Unit: 45200000 - Works for complete or part construction and civil engineering work
Classification Code (CPV) and particular procurement object: 45233142 - Road-repair works
Purchase number or volume: See the tender documentation
Supply period: From signing the Contract during 24 months
Bid reduction step: 724.00 GEL
Guarantee amount: 724 GEL
Guarantee validity period: 160 Day
Additional information:
Routine repair works (maintenance) and winter maintenance works of the roads existing in zone N11, also routine maintenance
works during disaster clean-up operations in the vicinity of the above mentioned zone, and routine repair works of local roads
included in Gori, Kareli, Khashuri, Kaspi. Borjomi, Kharagauli, Sachkhere and Mtskheta Municipalities.
Joint procurement of Roads Department of Georgia, and Gori, Kareli, Khashuri, Kaspi. Borjomi, Kharagauli, Sachkhere and Mtskheta
Municipalities.

დაფინანსება
98% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
2% - ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი

დანართი N1
შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
1.1 მიუთითეთ შესყიდვის ობიექტის დასახელება
№11 ზონაში არსებული საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და ზამთრის შენახვის
სამუშაოები, ასევე სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას, აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, გორის,
ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგაულის, საჩხერის და მცხეთის მუნიციპალიტეტებში შემავალი
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთებასთან დაკავშირებული სამუშაოები.
1.2 მიუთითეთ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის
რაოდენობა/მოცულობა
სამუშაოების აღწერა და პირობები მოცემულია: სატენდერო დოკუმენტაციის დანართიN1-ში (სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა-პრეისკურანტი), თანდართულ ტექნიკურ დავალებაში, სპეციფიკაციებსა და შესაბამის
ხელშეკრულების პროექტში;
ტექნიკური დავალება.pdf
დანართიN2;3;-სპეციფიკაციები.pdf
1.3 ატვირთეთ ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა

დანართიN1-ხარჯთაღხიცხვა (ზონა N11).xlsx
1.4 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა
ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 24 თვე, ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
1.5 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ფორმა და ადგილი
1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმებისა და წესების მიხედვით.
2. სამუშაოს შესრულების ადგილია: N11 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზები, რომელთა ნუსხა განისაზღვრება
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N4-ის შესაბამისად; ასევე, სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციისას,
აღნიშნული ზონის მიმდებარედ, გორის, ქარელის, ხაშურის, კასპის, ბორჯომის, ხარაგაულის, საჩხერის და მცხეთის
მუნიციპალიტეტებში შემავალი ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები, რომელთა ნუსხა
განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N5-ის შესაბამისად.
1.6 მიუთითეთ შესასრულებელი სამუშაოს გონივრული საგარანტიო ვადა
შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკაციის გათვალისწინებით შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა არ გამოიყენება.
ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის სასაქონლო ნიშნის, პატენტის, მოდელის,
წარმოშობის წყაროს ან/და მწარმოებლის შესახებ?
არა
2.2 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ?
კი
2.2.1 მიუთითეთ პრეტენდენტის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

1. სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს ტერიტორიაზე ან/და სხვა
ქვეყნის ტერიტორიაზე (გარდა იმ ქვეყნის ტერიტორიისა, სადაც რეგისტრირებულია პრეტენდენტი), პრეტენდენტის
ფაქტობრივად შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების
ღირებულებების ჯამი უნდა იყოს არანაკლებ წინამდებარე ტენდერის სახელშეკრულებო ღირებულების 50%-სა.
2. საანგარიშო პერიოდი მოიცავს 01.01.2016-დან ტენდერის გამოცხადების დღემდე პერიოდს;
3. ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოებს მიეკუთვნება: საავტომობილო გზების ან/და
მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და
რეაბილიტაცია; ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები; ან/და პრევენციის სამუშაოები; ან/და პერიოდული
შეკეთების ან/და მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები;

4. პრეტენდენტის მიერ, საანგარიშო პერიოდში, ფაქტობრივად შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის,
სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო
დოკუმენტაციის დანართი N7-ის შესაბამისად. დანართი N7-ში მითითებულ ანალოგიური ტიპის, ხასიათის,
სირთულის და შინაარსის სამუშაოებზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია:
4.1. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N7-ში მითითებულ ანალოგიურ სამუშაოებზე, პრეტენდენტი ვალდებულია
წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებების ასლები, შესაბამისი სამუშაოების შესრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (სამუშაოების შესრულების აქტი (მაგ.ფორმაN2), ან/და შესრულებული
სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული შესრულებული სამუშაოების
დამადასტურებელი ცნობა, ან/და სამუშაოების დასრულების/შესრულების სერტიფიკატები ან/და დადასტურებული
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები).
ამასთან:
ა) სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N7-ში მითითებულ სამუშაოებზე, რომლებიც შესრულებულია საქართველოს
ტერიტორიაზე და დამკვეთს წარმოადგენს კერძო სამართლის სუბიექტი (არა შესყიდველი ორგანიზაციები),
პრეტენდენტმა, დამატებით უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დადასტურებული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები;
ბ) სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N7-ში მოცემულ სამუშაოებზე, რომლებიც შესრულებულია ერთობლივად,
ამხანაგობის (ან სხვა მსგავსი გაერთიანების - ერთობლივი საწარმო, კონსორციუმი და სხვა) მიერ, პრეტენდენტმა
ასევე უნდა წარმოადგინოს ამხანაგობის (ან სხვა მსგავსი გაერთიანების - ერთობლივი საწარმო, კონსორციუმი და
სხვა) მონაწილეების უფლებამოსილი პირების მიერ დამოწმებული დოკუმენტი, სადაც მითითებული იქნება, თუ რა

ღირებულების სამუშაოები შეასრულეს ამხანაგობის (ან სხვა მსგავსი გაერთიანების - ერთობლივი საწარმო,
კონსორციუმი და სხვა) მონაწილეებმა ცალ-ცალკე, აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში.
4.2. პრეტენდენტის მიერ დანართი N7-ში წარმოდგენილ იმ პოზიციებზე, სადაც სატენდერო დოკუმენტაციის 4.1
პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციით ვერ ხერხდება სამუშაოების შინაარსის იდენტიფიცირება, შემსყიდველი
უფლებამოსილია პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების
დამადასტურებელი დოკუმენტის - ფორმა N2-ის (ან ანალოგიური ტიპის დოკუმენტის, საიდანაც შესაძლებელია
სამუშაოების შინაარსისა და ღირებულებების იდენტიფიცირება) წარმოდგენა, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს
დამკვეთის ან/და მის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მიერ.
5. სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1. მუხლის 4.1. პუნქტით მოთხოვნილი ანალოგიური გამოცდილების
დამადასტურებელი უცხო ენაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები, პრეტენდენტს შეუძლია წარმოადგინოს
შემოკლებული სახით, რომელიც, მინიმუმ უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
(ა) ხელშეკრულების დამდები მხარეები;
(ბ) ხელშეკრულების საგანი (შესყიდვის ობიექტის დეტალური აღწერილობა, მაგ.:ტექნიკური დავალება ან სხვა
მსგავსი დოკუმენტი, საიდანაც ნათლად უნდა იკვეთებოდეს შესყიდვის ობიექტის შინაარსი);
(გ) ხელშეკრულების ღირებულება;
(დ) ხელშეკრულების გაფორმებისა და მოქმედების, სამუშაოების შესრულების ვადები;
(ე) მხარეთა ხელმოწერები.
6. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არის უცხოური საწარმო ან მისი წარმომადგენლობა/ფილიალი
საქართველოში:
6.1. სათაო კომპანიის მიერ გაცემული ნებისმიერი სახის ცნობა ან/და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს სათაო
კომპანიის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ (წარმოდგენილი უნდა იყოს ხელისმომწერი პირის
უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
6.2. სათაო კომპანიიდან ან/და უცხო ქვეყნიდან მოთხოვნილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის
ასლების წარმოდგენის შემთხვევაში, მათი ორიგინალთან (დედანთან) შესაბამისობა დამოწმებული უნდა იყოს
ნოტარიულად.
7. პრეტენდენტი ვალდებულია, სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N7-ში ფაქტობრივად შესრულებული
სამუშაოების ღირებულება მიუთითოს ლარებში. ამასთან, უცხოურ ვალუტაში შესრულებული სამუშაოების
შემთხვევაში, აღნიშნული ინფორმაცია მითითებული უნდა იყოს ლარებში, სამუშაოების შესრულების
დამადასტურებელი დოკუმენტების გაფორმების თარიღისთვის, შესაბამისი ვალუტის მიმართ საქართველოს
ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით.
8. ტენდერში ამხანაგობის მონაწილეობა
8.1. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არის ამხანაგობა, მაშინ მისმა მონაწილეებმა ტექნიკურ დოკუმენტაციაში
მკაფიოდ უნდა განსაზღვრონ (შინაარსობრივად), თუ თითოეული მონაწილე კონკრეტულად რომელ ვალდებულებას
შეასრულებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში. ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა
იყოს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N8-ის შესაბამისად.

8.2. ამხანაგობის მონაწილეთა ტექნიკური დოკუმენტაციის სატენდერო პირობებთან შესაბამისობა დგინდება
მონაწილის მიერ შესასრულებელი ვალდებულებისადმი დადგენილ მოთხოვნასთან მიმართებით, ამ მუხლის 8.1.
პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ამასთან, დასაშვებია ამხანაგობის მონაწილეთა ფინანსური და
მატერიალურ-ტექნიკური შესაძლებლობების დაჯამება, ხოლო არ დაიშვება გამოცდილების შეკრება.
დანართიN7-გამოცდილება.pdf
დანართიN8-განაწილება.pdf
2.3 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ?
კი
2.3.1 მიუთითეთ პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

. პრეტენდენტს, ტენდერით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად, უნდა გააჩნდეს საკუთარი ან
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული ან აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით (ლიზინგი, ქირავნობა,
თხოვება და ა.შ.), შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების 1.8 პუნქტით განსაზღვრული ცხრილის 1-დან 15-ის
ჩათვლით პოზიციებზე მითითებული დასახელების და რაოდენობის მანქანა-მექანიზმები. ინფორმაცია
წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N9-ის შესაბამისად.
2. პრეტენდენტი ვალდებულია, დანართში N9-ში შეტანილი პოზიციების მიხედვით, წარმოადგინოს თითოეული
მანქანა-მექანიზმის ფლობის/სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, საიდანაც უნდა
ინდენტიფიცირდებოდეს, მინიმუმ ტექნიკის დასახელება: სარეგისტრაციო მოწმობების ან/და საკუთრების
დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტების ასლები (აუდიტის დასკვნა, ან სხვა დოკუმენტაცია); ან/და
ფლობის/სარგებლობის სხვა ფორმების (ლიზინგი, ქირავნობა, თხოვება და ა.შ.) შესახებ მხარეთა შორის
გაფორმებული ხელშეკრულება/შეთანხმება, რომელიც ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 2019 წლის 31 დეკემბრის
ჩათვლით (ამასთან, წინამდებარე ტენდერში ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, მიმწოდებელი იღებს
ვალდებულებას, რომ უზრუნველყოფს აღნიშნული დოკუმენტების ვადის გაგრძელებას მინიმუმ, სამუშაოების
შესრულების ვადით); ან/და ლიზინგისა და იჯარის გამცემის/ გამქირავებლის მიერ გაცემული წერილობითი
ინფორმაცია (ცნობა ან/და რეკომენდაცია) ხელშეკრულების მიმდინარეობის შესახებ.
დანართიN9-მანქანა-მექანიზმები.pdf
2.4 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის პერსონალის გამოცდილების შესახებ?
არა
2.5 მოითხოვება თუ არა დეტალური ინფორმაცია საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს
შესრულების ვადების შესახებ (გეგმა-გრაფიკი)?
არა

2.6 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის ფინანსური შესაძლებლობების შესახებ (გარდა
სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემებისა)?
არა
2.7 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ლიცენზიასთან, აკრედიტაციასთან, სტანდარტებთან, ხარისხის
შესაბამისობასთან და სხვ. დოკუმენტებთან დაკავშირებით?
არა
2.8 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია ქვეკონტრაქტორის შესახებ?
არა
2.9 სხვა დამატებითი მოთხოვნები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)

პრეტენდენტი ვალდებულია, წარმოადგინოს ზამთრის პერიოდში საყრდენი პუნქტების განლაგების სქემა,
რომელიც არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს წინამდებარე ტენდერის ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ პირობებს,
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N6-ის შესაბამისად.
დანართიN6-საყრდენი პუნქტები.pdf
ნიმუში ან/და ექსპერტიზის დასკვნა
3.1 მოითხოვება თუ არა ნიმუშის ან/და ნიმუშის ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენა?
არა
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი
4.1 მოითხოვება თუ არა სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების
შემთხვევაში ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა?
კი
4.1.1 მიუთითეთ, კონკრეტულად თუ რა დოკუმენტ(ებ)ით უნდა დაასაბუთოს პრეტენდენტმა ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობა
1. სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან შესაბამისს სფეროში
სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის საფუძველზე. პრეტენდენტმა აღნიშნული დასკვნის
ღირებულება უნდა დაფაროს საკუთარი ხარჯებით და უნდა უზრუნველყოს მისი წარმოდგენა ერთიანი
ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.
2. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების შესაძლებლობა უნდა დასტურდებოდეს, პრეტენდენტის მიერ წარგენილ საბოლოო ხარჯთაღრიცხვაში
(პრეისკურანტში) დაფიქსირებულ ერთეულის ფასებთან მიმართებით.
3. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტი შედგენილი და გაცემული უნდა იყოს
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 სექტემბრის N439 დადენილებით დამტკიცებული "სამშენებლო
სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დადგენის მეთოდის" მოთხოვნების შესაბამისად.

4.1.2 მიუთითეთ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის წარმოდგენის ვადა
მოთხოვნიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ვადაში
სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი
5.1 მოითხოვება თუ არა პრეტენდენტის სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ი?
კი
5.1.1 მიუთითეთ, თუ რამ განაპირობა სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტ(ებ)ის
მოთხოვნის აუცილებლობა
შესყიდვის ობიექტის სპეციფიკისა და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების
ამსახველი დამადასტურებელი დოკუმენტების მოთხოვნა, გამორიცხავს ან/და მინიმუმადე ამცირებს ისეთი
გარემოებების არსებობას, რომელიც შეიძლება გახდეს ხელშეკრულების პირობების სათანადოთ შესრულების
ხელისშემშლელი ფაქტორი.
5.1.2 მიუთითეთ იურიდიული პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
(1) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელშიც,
პრეტენდენტის მიმართ, არ უნდა იყოს რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო
გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
(2) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა თუ პირს გაფორმებული აქვს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო შეთანხმება, სრულად იმ
თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში, რაზედაც პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
(3) იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტებში რეგისტრირებულია სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.2 პუნქტის 1-ელ და მე-2 ქვეპუნქტებში
მითითებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.3 მიუთითეთ ინდივიდუალური მეწარმისთვის წაყენებული მოთხოვნები
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
(1) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელშიც,
პრეტენდენტის მიმართ, არ უნდა იყოს რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო
გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
(2) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა თუ პირს გაფორმებული აქვს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო შეთანხმება, სრულად იმ
თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში, რაზედაც პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).

(3) იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტებში რეგისტრირებულია სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.3 პუნქტის 1-ელ და მე-2 ქვეპუნქტებში
მითითებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.4 მიუთითეთ ფიზიკური პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
(1) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
(2) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში პირის რეგისტრაციის
არარსებობის შესახებ.
(3) იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტში რეგისტრირებულია 5.1.4 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტში მითითებული უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი
ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.5 მიუთითეთ ამხანაგობისთვის წაყენებული მოთხოვნები
(1) სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.5. პუნქტით გათვალისწინებული სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების
ამსახველი დოკუმენტები შემსყიდველ ორგანიზაციას წარედგინება, როგორც ამხანაგობის, ასევე მისი თითოეული
წევრის შესახებ, კერძოდ:
უშუალოდ ამხანაგობისთვის:
ა) შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოდან გაცემული დოკუმენტ(ებ)ი რომლითაც უნდა
დასტურდებოდეს, რომ პრეტენდენტის მიმართ, არ არის რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო
გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
ბ) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პირს გაფორმებული აქვს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო შეთანხმება, სრულად იმ
თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში, რაზედაც პრეტენდენტმა
უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
ამხანაგობის წევრებისთვის:
ა) ამონაწერები მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან; საიდანაც
უნდა იკვეთებოდეს, რომ ამხანაგობის წევრების მიმართ არ არის რეგისტრირებული ყადაღა/აკრძალვა ან/და
საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და აღნიშნული პირები არ არიან რეგისტრირებული მოვალეთა
რეესტრში.
ბ) ცნობები ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ ამხანაგობის
მონაწილეებს არ გააჩნიათ აღიარებული დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ (გარდა იმ შემთხვევისა თუ პირს
გაფორმებული აქვს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლით განსაზღვრული საგადასახადო
შეთანხმება, სრულად იმ თანხის გადახდაზე, რომელიც უფიქსირდება აღიარებულ საგადასახადო დავალიანებაში,
რაზედაც წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი საგადასახადო შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
გ) იმ შემთხვევაში, თუ ამხანაგობის მონაწილე წარმოადგენს არარეზიდენტ პირს, მისი სარეგისტრაციო უფლებრივი
მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.6 პუნქტისა და

მისი ქვეპუნქტების მოთხოვნათა მიხედვით, ხოლო, წარმომადგენლობის/ფილიალის შემთხვევაში - სატენდერო
დოკუმენტაციის 5.1.7. პუნქტის მიხედვით.
(2) იმ შემთხვევაში, თუ ამხანაგობის, ან/და მისი რომელიმე წევრ(ებ)ის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციოუფლებრივი მონაცემების ამსახველ დოკუმენტებში რეგისტრირებულია 5.1.5 პუნქტის შესაბამის ქვეპუნქტებში
გათვალისწინებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.6 მიუთითეთ არარეზიდენტი პირისთვის წაყენებული მოთხოვნები
(1) არარეზიდენტი იურიდიული პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
ა) პრეტენდენტის, როგორც მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ.:ამონაწერი
სამეწარმეო რეესტრიდან).
ბ) დოკუმენტ(ებ)ი, რომლითაც დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მიმართ, არ არის რეგისტრირებული
ყადაღა/აკრძალვა ან/და საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება ან/და პრეტენდენტი არ არის
რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში.
გ) ცნობა ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ, საიდანაც უნდა იკვეთებოდეს, რომ პრეტენდენტს
არ გააჩნია აღიარებული საგადასახადო დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ.
დ) პრეტენდენტის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს თავისი
ქვეყნის შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო(ები)დან, დამოწმებული უნდა იყოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა ერთვოდეს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. იმ შემთხვევაში, თუ არარეზიდენტი იურიდიული პირის
რეგისტრაციის ქვეყანაში არ ხდება ზემოაღნიშნული რომელიმე მონაცემის/ინფორმაციის ამსახველი
დოკუმენტ(ებ)ის გაცემა, აღნიშნულის დასადასტურებლად პრეტენდენტმა, უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის
შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოდან წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც დამოწმებული
უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა
ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
(2) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას:
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) ცნობა შესაბამისი ადმინისტრაციული დაწესებულებიდან მოვალეთა რეესტრში პირის რეგისტრაციის არარსებობის
შესახებ.
გ) პრეტენდენტის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს თავისი
ქვეყნის შესაბამისად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო(ები)დან, დამოწმებული უნდა იყოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა ერთვოდეს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. იმ შემთხვევაში, თუ არარეზიდენტი იურიდიული პირის
რეგისტრაციის ქვეყანაში არ ხდება ზემოაღნიშნული რომელიმე მონაცემის/ინფორმაციის ამსახველი
დოკუმენტ(ებ)ის გაცემა, აღნიშნულის დასადასტურებლად, პრეტენდენტმა, უნდა წარმოადგინოს თავისი ქვეყნის
შესაბამისად უფლებამოსილი, ადმინისტრაციული ორგანოდან წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც დამოწმებული
უნდა იყოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მათ თან უნდა
ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
(3) თუ პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ დოკუმენტ(ებ)ში

რეგისტრირებულია 5.1.6 პუნქტის შესაბამის ქვეპუნქტებში გათვალისწინებული რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა,
პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
5.1.7 მიუთითეთ წარმომადგენლობისთვის/ფილიალისთვის წაყენებული მოთხოვნები
იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტი არის უცხოური საწარმოს წარმომადგენელი/ფილიალი საქართველოში, იგი
ვალდებულია წარმოადგინოს, როგორც თავისი, ასევე სათაო კომპანიის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების
ამსახველი დოკუმენტები სატენდერო დოკუმენტაციის 5.1.2 პუნქტის (1) და (2) ქვეპუნქტებისა და სატენდერო
დოკუმენტაციის 5.1.6.პუნქტის 1-ლი პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად. ამასთან, თუ
წარმომადგენლობის/ფილიალის ან/და სათაო კომპანიის სარეგისტრაციო-უფლებრივი მონაცემების ამსახველ
დოკუმენტებში რეგისტრირებულია 5.1.2 ან/და 5.1.6 პუნქტების შესაბამის ქვეპუნქტებში გათვალისწინებული
რომელიმე უფლებრივი შეზღუდვა, პრეტენდენტი ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
6.1 მიუთითეთ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ოდენობა - (2 %-დან 5 %-ის
ჩათვლით)
5 პროცენტი
ჩაწერა
6.2 მიუთითეთ სავარაუდო ღირებულებასთან შედარებით საბოლოო ფასის 20%-ით ან მეტით კლების
შემთხვევაში გარანტიის ოდენობა - (2 %-დან 10 %-ის ჩათვლით)
10 პროცენტი
ჩაწერა
6.3 მიუთითეთ გარანტიის მოქმედების ვადა
ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა
აღემატებოდეს შესაბამისი ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
6.4 მიუთითეთ გარანტიის პირობები
1. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული
დაწესებულებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც
გადაზღვეული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ)
შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი),
ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და ბეჭედდასმული, დანართი N10-ში მოცემული პირობების
შესაბამისად;
2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებამდე ერთობლივი შესყიდვის განმახორციელებელ
თითოეულ შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია,
ცალ-ცალკე, თითოეულისთვის ინდივიდუალურად განსაზღვრული, შესყიდვის ობიექტის სახელშეკრულებო
ღირებულების შესაბამისად;

3. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიასთან დაკავშირებული სხვა პირობები განისაზღვრება შესაბამისი
ხელშეკრულების პროექტით.
ანგარიშსწორების პირობები
7.1 გამოიყენება თუ არა წინასწარი ანგარიშსწორება?
კი
7.1.1 მიუთითეთ წინასწარ გადასახდელი თანხის ოდენობა და პირობები
1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების
თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.
2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის
თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო
გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები,
რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.
3. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის
მიუხედავად, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გადახდის
თაობაზე იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელს შესრულებული აქვს ხელშეკრულების ღირებულების 20% ან მეტი.
4. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში,
მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
ლიცენზირებული დაწესებულების მიერ (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვეული
იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) გაცემული, ავანსის
იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გადასახდელი ავანსის დაქვითვამდე.
5. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების
20%-ს.
6. საავანსო ანგარიშსწორების გარანტიის გამოყენების/დაკავების პირობები განისაზღვრება შესაბამისი
ხელშეკრულების პროექტით.
შენიშვნა: წინასწარი ანგარიშსწორება გათვალისწინებულია მხოლოდ საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის ხელშეკრულების პროექტით.
7.2 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების პირობები
1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს
ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. ანგარიშსწორების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, ყოველ თვე შემსყიდველს წარუდგინოს ფაქტობრივად
შესრულებული სამუშაოების მთლიანი ღირებულება (დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით)
საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის მითითებით.
3. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება ხორციელდება ყოველთვიურად, ფაქტობრივად შესრულებული
სამუშაოებისა და შემსყიდველის მიერ დასახელებული ზედამხედველის (შემსყიდველის მიერ ზედამხედველის
დასახელება მოხდება, სამუშაოების დაწყების თაობაზე, მიმწოდებლისათვის გაცემულ წერილობით
დავალებაში)(შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ დადასტურებული მოცულობების მიხედვით. მიღება-ჩაბარების

აქტის (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) გაფორმების, შემსყიდველის მიერ
გადახდის სერთიფიკატისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
4. მიმწოდებლის სათანადო წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს
შუალედური გადახდები მიმწოდებლის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოებზე, ხელშეკრულებით
განსაზღვრული პირობების შესაბამისად შემსყიდველისათვის წარდგენილი მიღება-ჩაბარებისა და
ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული სათანადო დოკუმენტაციის საფუძველზე.
5. ანგარიშსწორება და მიღება-ჩაბარებასთან დაკავშირებული სხვა პირობები განისაზღვრება შესაბამისი
ხელშეკრულების პროექტით.
7.3 მიუთითეთ ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების ვადები (სახელმწიფო
შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციაა ხელშეკრულების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის
გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღე)
ანგარიშსწორებისთვის განსაზღვრული დოკუმენტების სრულყოფილად გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
ხელშეკრულების პროექტი
8.1 ატვირთეთ ხელშეკრულების პროექტი
ხელშეკრულების პროექტი 1;2;..pdf
საკონტაქტო პირის შესახებ ინფორმაცია
9.1 მიუთითეთ სატენდერო კომისიის აპარატის საკონტაქტო წევრის ვინაობა და მონაცემები
ლევან ყანდაშვილი, 595517976, levan.kandashvili@georoad.ge
დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები
10.1 დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები (ველის შევსება არ არის სავალდებულო)
1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – „სისტემა“) შესყიდვის პროცედურები
ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის“ შესაბამისად;
2. ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე.
დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე;
3. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული დოკუმენტები და/ან ინფორმაცია უნდა
იქნას ელექტრონულად ხელმოწერილი შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ ან დამოწმებული კვალიფიციური
ელექტრონული შტამპით, კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, კერძოდ: პრეტენდენტი, „ელექტრონული
დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4
პუნქტების საფუძველზე ვალდებულია, სახელმწიფო შესყიდვებში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთ
ელექტრონულ დოკუმენტებზე შეასრულოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები

დაამოწმოს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით (იხ. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციები).
იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი,
პრეტენდენტმა სისტემაში უნდა წარმოადგინოს ხელისმომწერი პირის ხელისმოწერისათვის გაცემული
მინდობილობა;
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად;
5. პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება;
6. სატენდერო წინადადებაში ფასები გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით.
პრეტენდენტი ვალდებულია ხარჯთაღრიცხვაში (პრეისკურანტი) მითითებული ერთეულის ფასები გამოსახოს და
შესაბამისად გაინაგარიშოს ლარის მეასედის - თეთრების სიზუსტით (მძიმის შემდეგ ორი ციფრი);
7. პრეტენდენტმა ელექტრონული ვაჭრობა უნდა განახორციელოს პრეისკურანტის სავარაუდო ჯამურ
ღირებულებაზე 72 351,99 ლარზე;
8. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №1–ში პრეტენდენტის მიერ მითითებული სამუშაოს ერთეულის ფასები
(გრაფა №5) არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამის პოზიციებზე შემსყიდველის მიერ მითითებულ სავარაუდო ფასებს
(გრაფა N4);
9. პრეტენდენტმა, საბოლოო პრეისკურანტის წარმოდგენა უნდა განახორციელოს პრეისკურანტის სავარაუდო
ღირებულებასა და პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებულ პრეისკურანტის საბოლოო ღირებულებას შორის
არსებული %-ლი სხვაობის მიხედვით, პრეისკურანტის ყველა პოზიციაზე ფასის პროპორციული კლებით,
შემსყიდველის მიერ სისტემაში ატვირთულ პრეისკურანტში (დანართი N1) განსაზღვრულ ფასებთან მიმართებაში;
10. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება დაიდება 20 410 200 ლარზე; შესყიდვაში მონაწილე
თითოეული შემსყიდველი ორგანიზაცია გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გააფორმებს სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ხელშეკრულებას ინდივიდუალურად. ხელშეკრულების ღირებულება საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტისთვის შეადგენს 20 000 000 (ოცი მილიონი) ლარს, გორის მუნიციპალიტეტისთვის - 10 000 (ათი
ათასი) ლარს, ქარელის მუნიციპალიტეტისთვის - 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარს, ხაშურის მუნიციპალიტეტისთვის 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარს, კასპის მუნიციპალიტეტისთვის - 5 200 (ხუთი ათას ორასი) ლარს, ბორჯომის
მუნიციპალიტეტისთვის - 20 000 (ოცი ათასი) ლარს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისთვის - 100 000 (ასი ათასი)
ლარს, საჩხერის მუნიციპალიტეტისთვის - 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარს და მცხეთის მუნიციპალიტეტისთვის - 175
000 (ას სამოცდათხუთმეტი ათასი) ლარს;
11. სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე), თუ
არ იქნება წარმოდგენილი სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 პუნქტით გათვალისწინებული ხარჯთაღრიცხვა
(პრეისკურანტი) ან ის წარმოდგენილი იქნება განუფასებლად (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ წარდგენილ
ხარჯთაღრიცხვაში (პრეისკურანტში) განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა არ აღემატება განსაფასებელი
პოზიციების 1%-ს);
12. მიმწოდებელმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შეასრულოს, მინიმუმ, ტექნიკური
დავალებით განსაზღვრული დასახელებისა და რაოდენობის მანქანა-მექანიზმებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია,
ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე მოახდინოს მიმწოდებლის მიერ, ვალდებულების შესრულების
კონტროლი.
დანართიN4-ლოკაციები, გზები.pdf
დანართიN5-ადგილობრივი გზების ნუსხა.pdf

დანართიN10-გარანტია.pdf
N11-ზონა-შეთანხმება ერთობლივ შესყიდვაზე.pdf
სატენდერო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი
11.1 ატვირთეთ სატენდერო პირობების დამტკიცების შესახებ სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი

