brjo6o8gElol, 6g6oo6gqn 6r6Soorr6gbobr qt
o6g6ottgfrgd63f)ol, br0o6ob66xn
llrrg$rn0rnboEl<'! bl5Cbol, AC35$O50C6O6
j.

o$oqnlm

12

0rt6$o,2019 $gq,o

,,I.r.:j.:6orpq,r'rlr 6ggor'rbgq,o 5obgoorrt6gboLr qgl obg6rlrgt6gigg6olr bl0o6olr6t6c'rL gr60pbq,c'rbr0o l6bgbgq,o
llbgq,0$ogc'r brjmg$$br'r qrSgbgbgq,gbolr ltjr6or3gq,r'rlr lrsr36er0erboq,o g9r3bob qr33r6gc0g5gob brggbqgg6cn qr.:
b.:3rn63g6lm 3er0olrogbolr 0gj05ob tsglr.:b3b" brjr6cngq,c'rlr bu36r.r0roboqrgr girgbob q.o3Jr6g.:0g5gob or,:3Q1qrgr0r6ob 2018
$q,ob 9 r63ob6ob No223 b6dr6gboor 83i05oq,o brggbqrS6ar 3o0olroott bbqgc.r8ol-l

cld0oNel
tsoe)rlrsbCq,A$o8ogb6qo A6o0gfuqxnbolr lt6ot6glgo-Uagrb6o-q.orgc,cD 6.:6gpgolt 0r'r6rlg6olt
bsr3gn0<nboqm 6tott JA 35 - 30 49 gggr06<'r-&6rg6olt As!6rlr$Frrl, 0o6r3ggonb ltrt6goboqn$o6o<r
lu&JBisrCbol, ItrUCq,oSoErn Bgbgoq6olt BglrrbCb
b,>gg6Agft n 3rnOoboolr orrg&16qref 169:

1. o<6r3qn j,:ttbgqr$3 - qrgJr6gr0g6$ob orr30aqrer0r6g.
brOCEACdm Jel0olnob S6t6g0o:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

6oot65o $gl6gorgqro - qg3Jr6$.:036$olr or.:30aqrcn0r6ol.l OerrqrSoqrS;
.:qg[tr6q.o<69 cn6qr<'r6rdg - qgBr6gr036gob orr30lqrrn0r6olr Or'rrpgoqrg;

qpgr6 Agtsq)r&aoqr, - qr3Jr6gr036gob cor30lqrco0.r6ob

Oar.:qg6oq,g

;

3obr a$U6"r - qg3Jr6gr035gob orr301po0r6ob Oerrqggoq,g;
6oo66o 6ob$g - qrgJr6g.:036gob or,>3Q6qrr'r0l6oL Or'tqrgoqrg;
3.rt6qro q&l&ro&3ocIr, - q.ogJr6gr0gSgob jrnbgbob 0r6orgol.n qrr q,c'raoLgo3ob br0brbg6ob gg6erllo (Jo63gqrqro

b$6gi$g6gqro

36or33qrob bgq'0dq3rbcq.,)

;

8. tnqlr'rag Sgt6$gaor - qgJ.:6gr0g6gob og6oqrouqo b;0bbg6ol.r gg6r'rbo (Jo6gq,rqro b66gi6g63q,o g6orggq,ob
bgq,odg3.:53q,o);

9. qrrgoor Jtqlrfu

-

qrgJr6g,:0g6goL LrJ6c.rSjger br0brbg6ob

gg6obo (Jo63gqrrqro bO6,UCOU6flq,o g6or3gq,ob

bgq,odq3;6gq,o);

10.3r3q'g OofutqCqodC

-

qrgJr6gr0g6gob obg6rbg6gj6g6ob g$3oor,r6gbob qrr 5,>53oorr63bolr 3r666oco6gbor;5

g6orog6orcnbob ll0b,:bg6ob gg6erUo (3o63gq,rqro

bg6gjgg6gq,o g6orggq,ob

bgq,Odq3tbXq,o).

bl6gbqgg6er 3oOolnob rirttugob S6t6g0o:
1. 6.:oro1 6bcnodg - q3Jr6g.r035gob llb3q,0$ogc.r 0gbgoppboU Ur0brbg6ob 3g6c'rbo (Jo633q,rqro
g6or3

bg63jg363q,o

gq,ob b3qr0dq3rbgqro ) ;

2. 6er8r 0rq,r6or - qggJ,:6gr036gob b,:bgq,0$ogc'r 0gbgoqg3gbol-r l-r,l0l,rbg6ob gg6erl-rob Oerrqrgoq,3 (Jo63cq,;qro
b66gj6g6gq,o 36or3gq,ob b3q,0dq3,>6gq,ob 0cnrqp5oq,3).
qgecnrfiS6oao:
Eoqgrl$bCE A$ogog0t6qo ffioB3fuqmbob lt6rt6g16o-1gqn06o-qrrgoor 616926o11 0er5r\)t6ob lsrg6er&n6oqx"r 6lrolr 30 36 - a0
49 gqnb6o-6r6g1ott &n6rbg{6ob &'r6r33gontl lst6gr0oqrogo6orn b$gfuogbou brbgq,Asogcn Bgbgoq6ob p6bo66o3SpC0ob

0ot6oor,l$ggOAC6o 6r66brqgg0ols

qgr

l$gg6qoCf,o Cao3g096gr6oob J6cngfgob qgrAOJoOCOr.

Oarob0o6gb:

b,r636qr36tr 3erOoboob $16rg0r bbperOrgca q;0b$63 Jo63bu $;6gp5ob; tsoqg;lrlbgqr0$ogrngO6qo ffiofubgq:r'rbob
lr,:5r6gy'r-gqrrb6o-qErr3oor 6r6gp6ob &'r6rlr6f)ob bu36r'r0r'rboq,r'r 5jrob 36 36 - 30 49 gq.or6ber-6t6g1ob Orn6rb66ob
Oer6r33gonlr brt6g$oqro$p6orn b;0g8.:cn3botr Egl.rgoag3r9lC

g36qg6ob Brg;63bob ts3brb3b 5.:bgbrqr3bob ggjlrgob p.:

b;635q936o prn3g036$.tgooL J6r.r3jgo. rbg33, qr33r5gr035gob lrrJ6m3j6o tr;0brbg6ob
$36oq,c"rbooro o69o60rgo.:
Ogbgoqr3ou orbo3jgob t-rr3r6rgqrc.r po63bgqr3bob 03lLrb,3b qr;03bgoqr3ob crbo3jgoL g3j6o3.36o qg.r3;q,gb;.

a,$obogdr:
brggbqgg6r'r 3r'r0ol.loob $g36gbo 6196635 tt6gbqgg6c'r 3cn0olroob

rJr6rgob 0o$r.rqg3bgq, obgrn60rgo,:b qgl 6r5oboq,3l.t

Sr60roqg5g6oq,o qrrn3g0g6$4or.

br6g6qg6o 3oaoLoob $Cg6gb0r gg6rqxqg0r 6u0r$oq,Cb ACOq.oCO 6rt6g0srCbCbcsg:
. 0gbgoqg3ob b.>0grq,gbrqg gr6ollbq36ob gq,g[6xr5"JE C, OCEqgg6o rgd6cm6olr
grbqrgrgbo Lr0o lr$g0rr.r qgqob 5.>50r3q,r'rbr0o ;

.
.
o

6.lt6gBg (NAT). ggbq936o gr0r'r6brqrqr3tr

br3r6rgqrer qo6gbgqrgb.:qr grSolrrbq36r,rb 7 695 790.m q,r6o (qrq5-b Bror3q,oor);

0gl-rgoqg3olr orbo3jgol.r

llOu0rc.rgbob g.rbbrn6gogq,gbob grq)rr

- b3q,CIgt6gq,gbolr 5tgrn60X0oqrsb 14 or3g;
b$U0rc'r3bob 0gb6gq,3bob 690;-66rgo3ob 9o60r qr.:qrggSoq,o ojbXb; b;636p96o po3g035gr3oool.
0o0$r'rqggbgqro 3rq,qggbgqror, b3q0g36gq,gbob g.:gcn60gboqgl5 15 3;qrgbqrr6gqro qrqob 3rqrr0o br0g0x.r3bob

0gb6gq,gbob qr.:9cgb6gbgq,o 6X60r-5619o3o 0gror.:6tr0c'rb jogqg,:0b3qrpq,orrb

q9.:

$r6gqr5oberb 0g0bgoa3cqb. bcb0r-

5619o3o gbqrr ogarb or$berb6o3o, cr6x3bob $6oq0o;

.

0Cb6uqlCb3qo br0g0rrob lrtlgq,g$rn3.:5o ggbjgor.rbo6gbollor3ob ltgr6rSgoo 34gr 03.:q966tr

.

b3q0&lt6gqrSbolr 0gb6gqrgbob gb6gbpq,gergob g,:6.:5goob r.rqr35r.rbr 5;6ol.lljcq36ob lrlbgq,066gqrgbo
qo6Sbgqrgbob 596-ol.l rnqrgbrnboor, berqro b.:3;6rgqrar qo6Sbgqrgbrlror.:b 0gqrr6gbocn ltbroqrcro g.:bolt 20olo-oor t6
Oggocn 3qrgbol.l 030orbp3r0o 5r6$gootr arqggbelbl 6;5obr9cq36r'rb - 109Gob rnqrgbr.rboor. bgq,066gqt3botl
gic6g%gq,gcogob gr6r6goob Ooj0gqrgbob g;qrr ;6r5;3q,gb 30 3,>q,gbqrr6gq,o eqoo gbqrr cqgOrggbrnqgglr
bgq0gt6gq,3bob Or,rj0gqggbob 3rprb.

brO30,:r.rlr 0oqSboqgrb

- 2 (ot6o) $gq,b

;

b.rbgq,0Sogrn o6g36gbgboqrrb

llSg0xogbob bo6orgq,olrr

5fo0qrobr6g, ggbqgS6ob lt316;gqpc'r qo6gbgq,gbob, rLCaC, 0gttrb6gq,gb3q,o

qg,r OroggqrroboL, 0o$erqg3bolr

3.rqrobr qg.: b,r9o6ob $qlC3ot1 03q560ob 5ro6rq,ob$o63boor,

5.:5obrjlq36c 363ggbqgX5g3bol-r 6$o6qgoqrgbolr 0o0r6or j3g0c'ro B,l0rnor3q,oq,o 0r.rorbrn36gbo. l0rborl6, 0lb6olr
6q,p3ob.:b 5.ro6rq,ob$obgbgqro oj6;, t6er5er6g 0gObgoqg3gq,o o65$oblgoob 0o96 g33g Sl5bo6gogq,Cbuqo

;5rq,ogog6o ts3bgoqgpbob 6r0a6qgoq,3br, .:bgg, I;;bgq,0$ogo 03lrgoqr3gbob g6omrb gq,Xjg6obgq, Uob630r0o
,r6L3bgq,o obgc'r60rgor. .:6bgbgqro obger6Orgoob $;q,obo rprlr6gt63bL, 6c'r0 brjcl69r3 r'r336o6gbb 0o0$c'rq9gb3q,o.r
l.lr30r6ollo 6,>erqrgbcrbr, 6o0gq,orl6, ,>j3or 03b;dq,gbq,rnb.: g36qgg60o 0robl$oqrgc'rbob bg63oqrob 03Oorb393,ltso,
qr,:r30rgergoq,r'rb l-r.:6gbqgg6o qgo3g0g6gr6ooor qg.l$Xb3bgq,o 0r'rorbrn35gbo. J6gggbqgSggbb grOrogqgoq;gbol-r 0o016or
0r'rorbc'rgbgbor:

.

r
.

gg6ogo{6ortg r6/qu l$gr Sgg6ott ggt6ogot6orlcg (6rt6qgr o0
fiej6"b ggt6og<'xrnob, lsqgrg fu6oqJ6ot6g03q$ 3t6COCEc9C6Oo), gt6oro Bgbft3gC&Jgo hq,BgJ6{Cq,gbob
gs6acgCbBo ArbqOq,COUEo Urer SCoEACI, r6rqxn6cry{6o goJob, brboxnob,ln6oryq,ob q,r Ao6rr6tob br0gBr<ng$o
eo6CbUqlCbool r6t6tJq,gb So6r0q6bst6g gg6q.oCdob Bgbgoq6ob erbogjgob brgrt6,:gqgcr eo6Cq3qCbob 5(P/o-.ob
oq66obobr rE r6rg0gggb 2 (ot6o) ts$:6a9q,gbgqn bCq,Eeld{CEg$ob g,:t66qgbBo qgrbdryq,COUqo g6q$ 3js}6Agb
r6rqx'r6qg6o gcr3ob, brlrorqmb, bot6cr4gqrob qgr Bo6.rrt6lmb tr:OuB,:ogbo go60&JqCbocD $o6r0qggbr6g gg6q.og6ob
EglrUoq6ol, rnbogfgob lngrttugqro eo6Cq3qC0ob r6$,:3q,90 607o-ob,:;
r6.rqrer6o36o goJolr, btboronb, lro6orgq,ob qgs 6obrl6lrol-r tt0g6rr.rgb,>qg qrrqggobqgSb: btrggefoboqro 6lcgbolt
(ar@r Otq,JtrJqrl Qqmg6p6o 6r6g0m0C0olr) AAC6Cbq",br; rVqn t6gofltg6ryl6or; r6/qrr &'rqrg66obr6or; r6/er
,36gggbq.og5gb, t rs6brt6oBer Jgt6ooqrBo, lr.:j,rt6o6gqob

t6grbogogrgcnb br0g8rog0o ;
,:6,>qrrn5og6o gc0c'gpoqrSbob bu55r6o8r'r Jgt6oerqro Or'rogl3b: 01.01.2014-qgr6 $g6qgC6ob g.:&'r6b,:q,C0ob qaqC0(,g
3g6ooq.ob.

5r6oboqrl bb3r 0r'rorbog63bo ggbqrg60o 0r'r6l$oqrgrnbob 0lrg6pq,o Jo6gbob 0o0t6or. qgsqggobqr,:
br6ggob66rgocn-ggqrgbt6o3o 0r'rbr6g0gbol.l qrr0rqrrb6g63b3qro po3gOgSgrgoolr Br0r'rbrcn3lqro, .:l-rg33, 0cnorbc'r36gbo
b3q,0g66gqrgbob 0gbtlgqrg0ob glr6g63gq,grngob gr6,:6goob pr lrb3; qrtOlggbooro Jo6r.rbgboLr qt 3rq,qrgbgqr3b3bol-r
0o0.:6or, 6r'r0gqrort 03brb3b qrXgqS6o o6grn60rgor rL.:bgq,o.: orrbqrr6orgq, Il;6gbqg6r'r pr.r3g0g6glgool6 qrt
g.rbgbrqrgboL 36ar3jg0o.
3erOoborO .lbg3g

b.:6g6q,g6o 3e€olnc gt6oDtuq.o quSorr6bfu trg@orq6o863q) io6r'tbCbb

q'r

0olcr6BCflo6oq,rqr 0ooB6ogb or$qg!6or3Ec)

qgo3g0g6gr6oob 0obgq6oor gq,CCgdx"rEUC,c, OCEAC@ob grflr'Bbrqggbr.
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1. erOoJooqgcb Boqg.)brb,cq,afoat'rc0drcao 06ofu6gEmbotr bc6r6g2go-gqrb6<n-qrrgoor 6rt6g6ob 0o6rtg6ob
bug6o0oboqo 6tob 30 36 - 30 49 gqgrb6<'r-6rt6g1ob As)E.rlr$6ot 0o6r6goob br{6grboqrrg.:6oer ltOg0rcngboLr
b.:b3q,0$ogr.r 0glrgoqp3olr 0ob6oor BrL.:g.r6gbgq,o gq,3jg6r'rb3q. ggbqr36oLt bt6gbpg6r'r qrer3g035gr0or q)r
b;6gbqggt6ar grbgbrqgSbolr 3t6r'rgjgo, brggbqg36ar 3erOoboob $66gbob 0o36 6$c.ro{03q,o $obrqgrqg3b3bob

2.

gror3rq,olr$obgboor qr; Sobc0qrgbr63 orjOlca orrbp.r6orgqro eJbJ6crlo N1-ob 03bs6r0ob.:qr.
qrrg3rq,cnb br635qg36r'r 3r'r0olroolr $16,:glr, ;6ca53orbglt br0o lr;0gtsrr.r qrqoL gr60r3q,c.rbr0o gb6gfuCE,ucrt,

gq,3ig6r'rbgq,o ggbqrg6oL rgigoc'rEob g;t6903 NAT) gr0rrcbrqr3br brbgq,OSogo tsgbgoq6gbob 96oro$o
gq,3jg6,er6gq,o bob6g0ob Og03goboor.
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შესყიდვა დასრულდება ძირითად დროში. დამატებითი რაუნდები არ გაიმართება
შესყიდვის ტიპი
განცხადების ნომერი
შესყიდვის სტატუსი
შემსყიდველი

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე(NAT)
N/A
განცხადების პროექტი
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი
წინადადებების მიღება იწყება
წინადადებების მიღება მთავრდება
დაფინანსება
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება
წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს

18.04.2019 00:00
23.04.2019
2019 წლის სახსრები
7`695`790.00 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
გარანტიის ოდენობა
გარანტიის მოქმედების ვადა

იხ. სატენდერო დოკუმენტაცია
ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 14 თვე
76`958.00 GEL
76`958 GEL
160 დღე

დამატებითი ინფორმაცია

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის მონასტრის საავტომობილო გზის კმ 36 - კმ 49 უდაბნო-გარეჯის
მონასტრის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
Procurement category: Electronic Tender without Reverse Auction (NAT)
Purchaser: Roads Department of Georgia
Tender announcement date:
Submission of tender proposals begins: 18.04.2019
Deadline for submission of tender proposals: 23.04.2019
Financing - funds of 2019
Procurement approximate value: 7`695`790.00 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 14 months
Bid reduction step: 76`958.00 GEL
Guarantee amount: 76`958 GEL
Guarantee validity period: 160 Day
Additional information:
Rehabilitation works of Udabno-Gareji Monastery km36-km49 section of Secondary Sagarejo-Udabno-David Gareji Monastery road

დაფინანსება
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი

დანართი N1
შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია
1.1 მიუთითეთ შესყიდვის ობიექტის დასახელება
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის მონასტრის საავტომობილო გზის კმ
36 - კმ 49 უდაბნო-გარეჯის მონასტრის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
1.2 მიუთითეთ საქონლის/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის
რაოდენობა/მოცულობა
სამუშაოების აღწერა და პირობები მოცემულია: ტექნიკურ დავალებაში, ხელშეკრულების პროექტში და
საპროექტო დოკუმენტაციაში; შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა და მოცულობა მოცემულია დანართი N4-ში.
გთხოვთ იხილოთ თანდართული დოკუმენტები:
ტექნიკური დავალება.pdf
1. Tables.pdf
2.1 Drawings.pdf
2.2 Drawings.pdf
3. Cross Sections.pdf
4.1 Geologia.pdf
4.2 Geologia.pdf
1.3 ატვირთეთ ფასების ცხრილი/ხარჯთაღრიცხვა

დანართი N4 - ხარჯთაღრიცხვა.xlsx
1.4 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა
სამუშაოების შესრულების ვადაა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 14 თვე.
მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის
შესაბამისად, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყველა შესაძლო
სამშენებლო მოედნის ორგანიზებით.
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: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საგარეჯო-უდაბნო-დავით გარეჯის
მონასტრის საავტომობილო გზის კმ 36 - კმ 49 უდაბნო-გარეჯის მონასტრის მონაკვეთი.
1.6 მიუთითეთ შესასრულებელი სამუშაოს გონივრული საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 (ორი) წელს
სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს
ხარვეზების აღმოფხვრა.
2. სამუშაოების გარანტიასთან დაკავშირებული სხვა პირობები განისაზღვრება ხელშეკრულების პროექტით.
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. პრეტენდენტს, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრულ საანგარიშო პერიოდში, საქართველოს
ტერიტორიაზე ან/და სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე (გარდა იმ ქვეყნის ტერიტორიისა, სადაც რეგისტრირებულია
პრეტენდენტი), ერთი შესრულებული ხელშეკრულების ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური
ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით არანაკლებ წინამდებარე ტენდერის
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 50%-ის ოდენობისა ან არაუმეტეს 2 (ორი) შესრულებული
ხელშეკრულების ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და
შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების
არანაკლებ 60%-ისა.
2. საანგარიშო პერიოდი მოიცავს: 01.01.2014-დან ტენდერის გამოცხადების თარიღამდე პერიოდს.
3. ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოებს მიეკუთვნება: საავტომობილო გზების
(გარდა ცალკეული ხელოვნური ნაგებობების) მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და
რეაბილიტაციის სამუშაოები.
4. პრეტენდენტის მიერ, საანგარიშო პერიოდში, ფაქტობრივად შესრულებული ანალოგიური ტიპის, ხასიათის,
სირთულის და შინაარსის სამუშაოების გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ის შესაბამისად. დანართი N3-ში მითითებულ ანალოგიური ტიპის,
ხასიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაოების შესახებ პრეტენდენტმა, ასევე უნდა წარმოადგინოს ქვემოთ
ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია:
4.1. პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულების ასლი და
საანგარიშო პერიოდში გაფორმებული (გამოცემული), დამკვეთის მიერ დადასტურებული, საბოლოო მიღებაჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რითიც უნდა დასტურდებოდეს საანგარიშო პერიოდში სამუშაოების
დასრულება და მითითებული უნდა იყოს შესრულებული სამუშაოების ჯამური ღირებულება.
ამასთან:
ა) სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-ში მითითებულ სამუშაოებზე, რომელიც შესრულებულია

საქართველოს ტერიტორიაზე და დამკვეთს წარმოადგენს კერძო სამართლის სუბიექტი (არა შესყიდველი
ორგანიზაციები), პრეტენდენტმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დადასტურებული საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურა, რომელიც უნდა ედრებოდეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტში
დაფიქსირებულ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ჯამურ ღირებულებას;
ბ) სატენდერო დოკუმენტაციის დანართ N3-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. 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.
5. იმ შემთხვევაში, თუ სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1.მუხლის 4.1 ან/და 4.2. პუნქტებით განსაზღვრული
დოკუმენტაციით ვერ ხერხდება სამუშაოების შინაარსის იდენტიფიცირება, შემსყიდველი უფლებამოსილია
პრეტენდენტს დამატებით მოსთხოვოს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ში შეტანილ სამუშაოზე,
ხელშეკრულების სრულყოფილი ვერსიის, ან/და შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტის ფორმა N2-ის (ან სხვა მსგავსი ტიპის დოკუმენტის, საიდანაც შესაძლებელია სამუშაოების შინაარსისა და
ღირებულებების იდენტიფიცირება) წარმოდგენა, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს დამკვეთის ან/და მის
მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მიერ.
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, ასევე, 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. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ში, პრეტენდენტის მიერ ფაქტობრივად შესრულებულის სამუშაოს
ღირებულების შესახებ ინფორმაცია მითითებულ უნდა იქნას ლარში. უცხოურ ვალუტაში შესრულებული სამუშაოს
შემთხვევაში, აღნიშნული ინფორმაცია მითითებული უნდა იყოს სამუშაოს 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 N6-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.
დანართი N3 - გამოცდილება.pdf
დანართი N6 - განაწილება.pdf
2.3 მოითხოვება თუ არა ინფორმაცია პრეტენდენტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ?
არა
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)?
კი
2.5.1 მიუთითეთ საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადებთან (გეგმაგრაფიკი) დაკავშირებული მოთხოვნები
1. სამუშაოების შესრულების საორიენტაციო კალენდარული გეგმა-გრაფიკი განისაზღვრება საპროექტო
დოკუმენტაციით;
2. მიმწოდებელი ვალდებულია, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში
უზრუნველყოს სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N5-ით განსაზღვრული ფორმის დაცვით შედგენილი,
სამუშაოების შესრულების დაზუსტებული გეგმა-გრაფიკის ზედამხედველთან შეთანხმება და შემსყიდველთან
წარდგენა. გეგმა-გრაფიკი უნდა იყოს თანხობრივი, თვეების ჭრილში. აღნიშნული გეგმა-გრაფიკი დაერთვება
ხელშეკრულებას დანართის გაფორმების გზით. შემსყიდველისთვის წარდგენილი გეგმა-გრაფიკით
განსაზღვრული ვადები უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს შესრულების ვადას.
დანართი N5 - გრაფიკი.pdf
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)
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, როგორც პრეტენდენტის მიერ
დაფიქსირებული წინადადების ფასთან (ხარჯთაღრიცხვის ჯამურ ღირებულებასთან), ასევე ხარჯთაღრიცხვის
ერთეულებთან 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
5.1.2 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.
პასუხი 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 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 N2-ში მოცემული პირობების
შესაბამისად.
2. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიასთან დაკავშირებული სხვა პირობები განისაზღვრება
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 (უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულების შემთხვევაში, იგი გადაზღვეული უნდა
იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ) 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 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 საზედამხედველო ორგანიზაციის მიერ დადასტურებული მოცულობების
მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების (ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების
მიღების აქტი), 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 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.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. იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში
მონაწილე პირი უცხოეთის მოქალაქეა ან უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირია, აუცილებელია
წარმოდგენილ იქნას პირის ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი სარეგისტრაციო/უფლებრივი

მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები. აღნიშნული დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით (ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული) და მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად
დამოწმებული ქართული თარგმანი;
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 საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის
გათვალისწინებით. პრეტენდენტი ვალდებულია ფასების ცხრილში (ხარჯთაღრიცხვა) მითითებული ერთეულისა
და საერთო ფასები გამოსახოს და შესაბამისად გაინაგარიშოს ლარის მეასედის - თეთრების სიზუსტით (მძიმის
შემდეგ ორი ციფრი);
7. სატენდერო კომისიის მიერ პრეტენდენტი დისკვალიფიცირებული იქნება ტენდერიდან (დაზუსტების გარეშე),
თუ არ იქნება წარმოდგენილი სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 პუნქტით გათვალისწინებული ფასების ცხრილი
(ხარჯთაღრიცხვა) ან ის წარმოდგენილი იქნება განუფასებლად (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ წარდგენილ
ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა არ აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს);
8. მიმწოდებელმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შეასრულოს, მინიმუმ, პროექტით
განსაზღვრული დასახელებისა და რაოდენობის მანქანა-მექანიზმებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია,
ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე მოახდინოს მიმწოდებლის მიერ, ვალდებულების შესრულების
კონტროლი;
9. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული დღის ვადაში
უზრუნველყოს სამუშაოების განმახორციელებელი პერსონალის ზედამხედველთან შეთანხმება, შესაბამისი
პერსონალის სახელის, გვარის, დაკავებული პოზიციის მითითებით. ზედამხედველი უფლებამოსილია
მიმწოდებელს მოსთხოვოს დამატებითი დოკუმენტაცია მიმწოდებლის პერსონალთან დაკავშირებით.
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