ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებული მოთხოვნები
1.

ქვეკონტრაქტორია პირი, რომელიც ასრულებს მომწოდებლის მიერ ტენდერის და ხელშეკრულების პირობების
შესაბამისად შესასრულებელი სამუშაოების ნაწილს. ქვეკონტრაქტორად არ განიხილება ცალკეული სამშენებლო
მასალის მომწოდებელი.

2.

სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული სამუშაო პრეტენდენტმა არსებითად თავად უნდა შეასრულოს.
მიზანშეუწონელია, რომ პრეტენდენტი წარმოადგენდეს არსებითად მხოლოდ შუამავალს შემსყიდველსა და
სამუშაოს უშუალო შემსრულებლებს შორის. ქვეკონტრაქტორის ყოლა მისაღებია მხოლოდ არაძირითად და
სპეციფიური მიმართულების სამუშაოებში. აქედან გამომდინარე, ქვეკონტრაქტორების შესახებ ინფორმაციის
მოთხოვნის მიზანია იმის განსაზღვრა, აპირებს თუ არა პრეტენდენტი ქვეკონტრაქტორების გამოყენებას და
დადებით შემთხვევაში როგორი იქნება პრეტენდენტის და ქვეკონტრაქტორების როლები სამუშაოს შესრულებაში,
ასევე გააჩნიათ თუ არა ქვეკონტრაქტორებს მათ მიერ სამუშაოსა თუ მომსახურების შესრულებისათვის საჭირო
კომპეტენცია.

3.

ქვეკონტრექტორი შესაძლებელია გამოყენებული იყოს მხოლოდ შემდეგ სფეროში:
• საპროექტო სამუშაოები

4.

ქვეკონტრაქტორი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

5.

6.
7.



ქვეკონტრაქტორს პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გახსნის დღემდე უნდა
ჰქონდეს ანალოგური/მსგავსი ტიპის სამუშაოების უწყვეტი საპროექტო გამოცდილება, კერძოდ,
განხორციელებული უნდა ჰქონდეს შემდეგ მოცემულთაგან ერთ-ერთი მაინც:
• ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი,
• საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი.



პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გახსნის დღემდე შესრულებული
(მომზადებული) უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 3 (სამი) მსგავსი ტიპის და სირთულის საპროექტო
დოკუმენტაცია (იგულისხმება ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი, საგზაო ინფრასტრუქტურის
პროექტი) ჯამურად არანაკლებ 100 000 ლარის (დღგ-ს ჩათვლით) ღირებულებისა (იგულისხმება საპროექტო
მომსახურების ღირებულება და არა თვითონ პროექტის განხორციელების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება).

ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასტურად პრეტენდენტმა ქვეკონტრაქტორებთან დაკავშირებით
უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტაცია იმის ანალოგურად, როგორც ეს არის მოთხოვნილი პრეტენდენტის
გამოცდილებასთნ მიმართებაში
ქვეკონტრაქტორთან დაკავშირებით წარმოდგენილი უნდა იქნას ინფორმაცია მათი პერსონალისა და მატერიალურტექნიკური ბაზის შესახებ.
ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე
არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

8.

პრეტენდენტი უფლებამოსილია, არ ჰქონდეს გამოცდილება და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და არ ჰყავდეს
სპეციალური კვალიფიკაციის პერსონალი იმ სფეროში, რომელშიც ქვეკონტრაქტორს იყენებს.

9.

შემსყდველის მიერ ქვეკონტრაქტორების საკითხის განხილვისა და მიღების შემდეგ ქვეკონტრაქტორის ყოველი
ცვლილება წინასწარ უნდა ეცნობოს და შეუთანხმდეს შემსყიდველს პრეტენდენტის (ან უკვე მომწოდებლის) მიერ.

10. მიუხედავად ქვეკონტრაქტორის გამოყენებისა, ჯამურად მთლიან პროექტზე და მათ შორის - ქვეკონტრაქტორის
მიერ განხორციელებულ სამუშაოზე შემსყიდველის წინაშე სრულად პასუხისმგებელია პრეტენდენტი
(მიმწოდებელი).
ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ შესაძლო გამოყენებული ქვეკონტრაქტორების შესახებ - წარმოადგინეთ ქვემოთ
მოცემული ცხრილის ნიმუშის სახით:

ნიმუში
ინფორმაცია პრეტენდენტის მიერ შესაძლო გამოყენებული ქვეკონტრაქტორების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება:

N
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ქვეკონტრაქტორის
დასახელება

საიდენტიფიკა
ციო კოდი
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ინფორმაცია
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ქვეკონტრაქტორის
მიერ
შესასრულებელი
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პრეტენდენტის ხელმძღვანელი:

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ხელმოწერა

ქვეკონტრაქტორის ხელმძღვანელი:

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ხელმოწერა

