ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ პ/270401/1
ერთის მხრივ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტრო (შემდგომში - „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი მინისტრის მოადგილის ილია ღუდუშაურის სახით და მეორეს
მხრივ შპს „ანაგი“ (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ირაკლი გოგოლიშვილის სახით
(„შემსყიდველი“ და „მიმწოდებელი“ შემდგომში - ,,მხარეები“), „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101
მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 1 მარტის N373 განკარგულებისა და საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის სახელმწიფო
შესყიდვის გამარტივებული შესყიდვით განხორციელების შესახებ თანხმობის გაცემაზე“ (SMP20000391; SMP20000392)
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2022 წლის 16 თებერვლის N562 განკარგულების საფუძველზე,
გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ვთანხმდებით შემდეგზე:
1.

ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება:

1.1.

წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას ერთი ხელშეკრულების

ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, შეასრულოს სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“ საპროექტო მომსახურება და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები.
1.2.

მთლიანი

სახელშეკრულებო

ღირებულება,

მომსახურების

გაწევასთან

და

სამუშაოების

შესრულებასთან

დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და „მიმწოდებლისათვის“ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის
ჩათვლით შეადგენს ჯამურად არაუმეტს 24 780 000.00 (ოცდაოთხი მილიონ შვიდას ოთხმოცი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს
(CPV: 71242000 კოდიდან არაუმეტეს 1 180 000.00 (ერთი მილიონ ას ოთხმოცი ათასი) ლარს, CPV: 45300000 კოდიდან არაუმეტეს 23
600 000.00 (ოცდასამი მილიონ ექვსასი ათასი ლარი და 00 თეთრი) ლარს), რომელიც დაფინანსდება 2022 – 2023 წლის „სამედიცინო
დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ სახელმწიფო პროგრამიდან.
2.

ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილები:

2.1.

ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები და დანართები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის

განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
ა)

წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ)

ხელშეკრულების ზოგადი პირობები;

გ)

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;

დ)

ტექნიკური დავალება;

ხელშეკრულების ზოგადი პირობები
1.

ხელშეკრულების ტერმინები:

1.1.

„ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები“ არის ხელშეკრულების დანართი, რომელიც აზუსტებს ამ ხელშეკრულების

ზოგად პირობებს და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
1.2.

„ტექნიკური დავალება“ არის გასაწევი მომსახურების და შესასრულებელი სამუშაოების ტექნიკური პირობები,

სპეციფიკაციები და მომსახურების / სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები, რომლებიც მოცემულია
ხელშეკრულების დანართებში. აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
1.3.

„ხელშეკრულების ფასი“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელზეც მხარეთა შორის გაფორმდა ხელშეკრულება.

1.4.

„დღე", „კვირა", „თვე", ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის

გათვალისწინებული.
1.5.

„პროექტი“ არის იმ მიზნებისა და ამოცანების ერთობლიობა, რომლებზეც ორიენტირებულია ეს ხელშეკრულება.

1.6.

"შესრულებული სამუშაოების ანგარიში" (შემდგომში - "შსა") ნიშნავს სამუშაოების, ან მისი ნაწილის შესრულების

დამადასტურებელ დოკუმენტს, რომელიც შეესაბამება მე-9 მუხლით ("ხელშეკრულების საგნის მიღება-ჩაბარება") განსაზღვრულ
პირობებს.
1.7.

შსა თავის მხრივ უნდა მოიცავდეს:

ა)

ობიექტის ექსპლოატაციაში მისაღებად საჭირო, საკადასტრო აზომვით ნახაზს, შენობა-ნაგებობ(ებ)ის დატანით

(არსებობის შემთხვევაში);
ბ)

ფარული სამუშაოების აქტებს (არსებობის შემთხვევაში)

გ)

გამოყენებული სამშენებლო მასალების ლაბორატორიული გამოცდის დასკვნებს (ტექნიკური დავალების შესაბამისად);

დ)

სერთიფიკატებს (პასპორტებს) ქარხნული წესით დამზადებულ კონსტრუქციებზე (არსებობის შემთხვევაში);

ე)

სერთიფიკატებს ან/და გათანაბრებულ დოკუმენტებს (წარმოშობისა და ხარისხის) გამოყენებულ მასალებზე (არსებობის

შემთხვევაში);
ვ)

შესრულებული სამუშაოების ამსახველ აქტს (ფორმა N2);

ზ)

სამუშაოთა წარმოების ჟურნალს;

თ)

შესრულებული სამუშაოების ტოპო-გეოდეზიურ ანაზომს (არსებობის შემთხვევაში);

ი)

მიღება-ჩაბარების კომისიის წევრებთან შეჯერებულ დეფექტების აქტს;

კ)

მშენებლობის ნებართვას (არსებობის შემთხვევაში);

ლ)

საშემსრულებლო ნახაზებს (არსებობის შემთხვევაში);

მ)

დანადგარების და მოწყობილობების გამოცდის ოქმებს (გათბობა-გაგრილების სისტემები, გენერატორები, ლიფტები და

ა.შ.) (არსებობის შემთხვევაში);
ნ)

ინჟინრის მიერ გაცემულ თანხმობებს (არსებობის შემთხვევაში);

ო)

ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტებზე გაცემულ საექსპერტო დასკვნებს.

1.8.

„ხარვეზი“ არის „მიმწოდებლის“ საქმიანობის შეუსაბამობა ამ ხელშეკრულების პირობებთან.

1.9.

„სამშენებლო მოედანი“ არის მშენებლობის განხორციელების, დოკუმენტებით განსაზღვრული ტერიტორია, რომელიც

აუცილებელია სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისათვის. ხელშეკრულების ფარგლებში შესაძლებელია არსებობდეს
რამდენიმე სამშენებლო მოედანი. ასეთ შემთხვევაში, ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს
ინდივიდუალურად, თითოეულ მოედანთან მიმართებაში.
1.10.

გადახდის უწყისი ან გადახდის სერთიფიკატი - არის შსა-ს, ან მიღება-ჩაბარების აქტისა და „მიმწოდებლის“ მიერ,

დადგენილი წესით წარმოდგენილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, „შემსყიდველის“ მიერ
დამოწმებული დოკუმენტი.
1.11.

„დეფექტი“ („ნაკლი“, „წუნი“, „ხარვეზი“) არის ნივთობრივად და უფლებრივად ნაკლოვანი ნივთი/ შესრულება

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
1.12.

საექსპერტო დასკვნა ამ ხელშეკრულების მიზნებისთვის არის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სსიპ ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ვერ გასცემს შესაბამის დასკვნას სპეციფიკიდან გამომდინარე
შესაძლებელია საექსპერტო დასკვნები წარმოდგენილი იქნას სხვა აკრედიტირებული ბიუროდან.
1.13.

საექსპერტო დაწესებულება ამ ხელშეკრულების მიზნებისთვის არის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სპეციფიკიდან გამომდინარე სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს კომპეტენციას სცდება გასაწევი მომსახურება, სხვა აკრედიტირებული ბიურო.
2.

ხელშეკრულების მოქმედების ვადები:

2.1.

მომსახურების გაწევის და სამუშაოების შესრულების საერთო ვადა:

2.1.1.

მომსახურების გაწევის და სამუშაოების შესრულების საერთო ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების სპეციფიკური

პირობებით.
2.1.2.

სამუშაოების მიმდინარეობის შემოწმების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია, გაწეული მომსახურების საფუძველზე

მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის ფარგლებში, სამუშაოების წარმოების დაწყებამდე, წარუდგინოს
შემსყიდველს მასთან შეთანხმებული შინაარსისა და ფორმატის, 290 (ორას ოთხმოცდაათი) დღეზე გაწერილი, სამუშაოების
წარმოების ხაზობრივ-ფინანსური გრაფიკი (შემდგომში - „კალენდარული გრაფიკი“), რომელშიც თვალნათლივ უნდა იყოს
ნაჩვენები სამუშაოების წარმოების პროგრესი და თუ რა თანმიმდევრობით განხორციელდება სამუშაოების მიწოდება.
2.1.3.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების მე-12 მუხლით გათვალისწინებული მიზეზების არსებობისას, ხელშეკრულების

ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული ზედამხედველის შუამდგომლობის საფუძველზე და 8.3. პუნქტით
განსაზღვრული პასუხისმგებელი პირის მხრიდან თანხმობის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების
ზოგადი პირობების 2.1.1. პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების საერთო ვადის ცვლილება.
2.1.4.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 2.1.2. პუნქტით გათვალისწინებული კალენდარული გრაფიკის ცვლილების

შემთხვევაში, განახლებულ კალენდარულ გრაფიკში ნაჩვენები უნდა იყოს თითოეული სამუშაოს ფაქტიური პროგრესი და ის
ზეგავლენა, რომელსაც ის იქონიებს დარჩენილი სამუშაოების ვადებზე და ღონისძიებების თანამიმდევრობაზე, კალენდარული
გრაფიკის ცვლილება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. და 8.3. პუნქტით განსაზღვრული
პირების თანხმობით.
2.1.5.

შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები, გასატარებელი ღონისძიებები, დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შემადგენლობა, საპროექტო მომსახურებისა და სამშენებლო სამუშოების

მიწოდების პირობები და

მიმწოდებლისთვის დადგენილი სხვა მოთხოვნები, რომელიც აუცილებელი იქნება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისთვის,
მოცემულია ხელშეკრულების დანართი N2-ის (ტექნიკური დავალება) სახით, რომლის შემადგენელი ნაწილებია: ტექნიკური
დავალება და სხვა არსებობის შემთხვევაში.
2.1.6.

მომსახურების გაწევის ეტაპები და პირობები მოცემული არის ხელშეკრულების დანართ N2-ში (ტექნიკური

დავალება).
2.1.7.

მიმწოდებელი ვალდებულია, სამშენებლო სამუშაოები აწარმოოს ჩართულ მხარეებთან (ჩართული მხარეები არიან

ხელშეკრულების სპეციფიურ პირობებში მითითებული ბენეფიციარი და ზედამხედველი) და შემსყიდველთან შეთანხმებული
დეტალური პროექტისა და სამუშაოების მიწოდების კალენდარული გრაფიკის შესაბამისად.
2.2.

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით.

3.

დეფექტებზე პასუხისმგებლობისა და საგარანტიო პერიოდი:

3.1.

დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი შეადგენს 365 (სამას სამოცდახუთი) დღეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების

აქტით გათვალისწინებულ სამუშაოთა დასრულების თარიღიდან.
3.2.

მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ გაწეული საპროექტო მომსახურება იქნება

უფლებრივად და

ნივთობრივად უნაკლო, არ გამოავლენს ხარვეზებს და შესრულებული იქნება მაღალხარისხოვნად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი
ვალდებულია, საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს გამოვლენილი ხარვეზ(ებ)ის გამოსწორება.
3.3.

მიმწოდებელი, 3.6. პუნქტში განსაზღვრული ვადების შესაბამისად, შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხზე

იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შესრულებული სამუშაოები, ასევე გამოყენებული მასალები, ინვენტარი და მოწყობილობები,
ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში, არ გამოავლენს დეფექტებს.
3.3.1.

დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების ექსპლუატაციის ნორმები განისაზღვრება მიმწოდებლის მიერ,

შემსყიდვლისათვის გადაცემული, დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქციების
შესაბამისად.
3.4.

მიმწოდებელი ვალდებულია, წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან, უმოკლეს გონივრულ ვადაში დაიწყოს მუშაობა

გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრის ან შეცვლისათვის საჭირო ზომების განსახორციელებლად, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე
დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
3.5.

მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს

ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება, ან

გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში), ან ხარვეზის გამოსწორებისათვის დახარჯული თანხა მოითხოვოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის
გარანტიიდან (ზიანის ოდენობა დაითვლება შემსყიდველის მიერ აღმოფხვრილი დეფექტებისათვის გაწეული მომსახურების
დოკუმენტურად

დადასტურებული

ღირებულების

მიხედვით

ან

საქართველოს

კანონმდებლობით

განსაზღვრული

აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ მომზადებული საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე).
3.6.

მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ შენობის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე ვრცელდება გარანტია:

3.6.1.

კვამლგამწოვი და დამწნეხი სისტემები (დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე) ‐ 5 წელი.

3.6.2.

სავენტილაციო სისტემები (დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე)‐ 5 წელი.

3.6.3.

სახანძრო სიგნალიზაცია (დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე) – 5 წელი.

3.6.4.

ხანძარქრობა სპრინკლერები(დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე) – 5 წელი.

3.6.5.

წვიმის წყალგადაყვანის სისტემა (დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე) ‐5 წელი.

3.6.6.

კანალიზაცია (დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე) ‐ 5 წელი.

3.6.7.

წყალმომარაგება (დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე) ‐ 5 წელი.

3.6.8.

გათბობა‐გაგრილება (დანადგარების, მოწყობილობების და აგრეგატების გარეშე) ‐ 5 წელი.

3.6.9.

დრენაჟის სისტემა ‐ 5 წელი.

3.6.10.

სუსტი დენების სატარები ‐ 5 წელი.

3.6.11.

დანადგარებზე, მოწყობილობებზე და აგრეგატებზე, - ქარხანა-მწარმოებლის მიერ გაცემული გარანტიის შესაბამისად -

არანაკლებ 1 წლისა.
3.6.12.

მოსაპირკეთებელი სამუშაოები (კაფელი, მეტლახი, ხის კედლები და ასე შემდეგ) – 5 წელი.

3.6.13.

მინის ტიხრები, მოაჯირები, ვიტრაჟების კონსტრუქციები ‐ 5 წელი.

3.6.14.

ვიტრაჟების მინაპაკეტები (მათ შორის, ფერი, მთლიანობა, გამჭვირვალობა, ჰერმეტულობა) ‐ 2 წელი.

3.6.15.

ჩასაშენებელი ავეჯი და მდფ‐ის კედლები ‐ 5 წელი.

3.6.16.

ფურნიტურა ‐ 2 წელი.

3.6.17.

სანათები ‐ 1 წელი.

4.

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფა:

4.1.

იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების

შეუსრულებლობის გამო, მიმწოდებლის მიერ წარმოსადგენია ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო
გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, რომლის წარმოდგენის ვადა, ოდენობა და მოქმედების ვადები განისაზღვრება
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით, ხოლო შინაარსი შეთანხმებულია შემსყიდველთან.
4.2.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 2.1.3. პუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომისას, მიმწოდებელი

ვალდებულია წარმოადგინოს გაგრძელებული ვადის, ან/და ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის, საქართველოში
მოქმედი საფინანსო ინსტიტუტის მიერ გაცემული, ახალი საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 (სამოცი)
დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების მიწოდების გაგრძელებულ ვადას.
4.3.

საბანკო

გარანტია

მიმწოდებელს

დაუბრუნდება

ხელშეკრულებით

ნაკისრი

ვალდებულებების

სრულად

შესრულებისას.
4.4.

იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.2. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის არსებობისას,

მიმწოდებელი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე 10 (ათი) სამუშაო დღით
ადრე არ, ან ვერ წარმოადგენს ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 4.2. პუნქტით გათვალისწინებულ, გაგრძელებული ვადის, ან
ახალ საბანკო გარანტიას, ან მხარეები ვერ შეთანხმდებიან მიწოდების ვადის გაგრძელებაზე, ან ხელშეკრულება ვადამდე ადრე
შეწყდება მიმწოდებლის ბრალეულობით, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმართოს საბანკო გარანტიის გამცემ ორგანოს, საბანკო
გარანტიით გათვალისწინებული თანხის სრულად გამოთხოვაზე. ამასთანავე, საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის
შემცირება არ განხორციელდება ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 13.1.2. პუნქტის თანახმად, მიმწოდებლისათვის
დაკისრებული პირგასამტეხლოს პროპორციულად, დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს
დამატებით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
5.

სამშენებლო ობიექტის დაზღვევა:

5.1.

მიმწოდებელი ვალდებულია, სამშენებლო სამუშაოების დაწყების დღიდან, სამუშაოების მიწოდების საბოლოო ვადის

დასრულებამდე, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის სასარგებლოდ დააზღვიოს სამშენებლო ობიექტი:

5.1.1.

მინიმალური

სადაზღვევო

დასაფარი

თანხა

ობიექტის

დაზიანების

კომპენსაციისათვის

განისაზღვრება

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით. მისი მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდს
(365 დღეს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების

თარიღიდან (მაქსიმალური

დასაკავებელი თანხა: 8 500 ლარი).
5.1.2.

მინიმალური სადაზღვევო დასაფარი თანხა მიმწოდებლის მანქანა-დანადგარების დაზიანების, ან დაკარგვის

შემთხვევაში შეადგენს 50 000 ლარს (მაქსიმალური დასაკავებელი თანხა: 1 000 ლარი), რომლის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს
სამუშაოების მიწოდების ვადას.
5.1.3.

მინიმალური სადაზღვევო დასაფარი თანხები მესამე პირთა საკუთრების დაზიანებისათვის შეადგენს 100 000 ლარს

(მაქსიმალური დასაკავებელი თანხა: 4 000 ლარი), რომლის მოქმედების ვადა უნდა ფარავდეს სამუშაოების მიწოდების ვადას.
5.1.4.

მინიმალური სადაზღვევო დასაფარი თანხები მიმწოდებლის პერსონალის ტრამვის და/ან გარდაცვალების შემთხვევაში

შეადგენს 50 000 ლარს (მინიმუმ 5 000 ლარს/კაცზე, სამუშაოთა დაწყების თარიღიდან, მათი დამთავრების თარიღამდე) და მესამე
პირთა დაშავების და/ან გარდაცვალების შემთხვევისათვის შეადგენს მინიმუმ 50 000 ლარს, რომლის მოქმედების ვადა უნდა
ფარავდეს სამუშაოების მიწოდების ვადას.
5.2.

მიმწოდებელი

ვალდებულია,

სამუშაოების

დაწყებისთანავე

წარუდგინოს

შემსყიდველს

საქართველოში

რეგისტრირებული, შესაბამისი საფინანსო ინსტიტუტის მიერ გაცემული სადაზღვევო პოლისი, რომლითაც დადასტურდება
ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 5.1. პუნქტით გათვალისწინებული ობიექტის დაზღვევა.
5.3.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 5.1. პუნქტში განსაზღვრული დაზღვევის ხარჯების (ფრანშიზის ღირებულების

გათვალისწინებით) დაფარვას საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
6.

ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორება:

6.1.

ხელშეკრულების ფასი განისაზღვრება ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით.

6.2.

შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ლარში, მიმწოდებლის

საბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მხარეთა შორის ყოველ
კონკრეტულ ჯერზე გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და მიმწოდებლის მიერ, დადგენილი წესით
წარმოდგენილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე .
6.2.1.

შემსყიდველი ანგარიშსწორებას მიმწოდებელთან ახორციელებს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების 9.1.1. პუნქტის

შესაბამისად წარმოდგენილი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტებისა (შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი წარმოადგენს ფორმა
#2 და გადახდის სერთიფიკატი) და ამავე პუნქტის შესაბამისად გაცემული საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენის საფუძველზე,
აღნიშნულ დოკუმენტებით განსაზღვრული თანხის ოდენობით, ორ ეტაპად შემდეგი წესით:
ა)

ყოველი კონკრეტული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და აღნიშნული აქტის შესაბამისად შედგენილი გადახდის

სერთიფიკატის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში ანაზღაურება განხორციელდება შუალედური მიღება-ჩაბარების
აქტით განსაზღვრული თანხის 80%-ის ოდენობით;
ბ)

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული დარჩენილი თანხის ანაზღაურება განხორციელდება

ხელშეკრლების 9.1.1. პუნქტის შესაბამისად მომზადებული ექსპერტიზის დასკვნის და მის საფუძველზე შედგენილი
კორექტირებული (ასეთი კორექტირების აუცილებლობის შემთხვევაში) შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის დამკვეთისთვის
წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
6.2.2.

იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზის განმახორციელებელი პირი იქნება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო (რომლის მიერ გაწეული ექპერტიზის მომსახურება არ განიხილება დღგ-თი
დასაბეგრ ოპერაციად), მაშინ მიმწოდებელი ექპერტიზის ხარჯებს შუალედურ/საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტში დაარიცხავს
მხოლოდ დღგ-ს. ორაზროვნების გამოსარიცხად, ექსპერტიზის ხარჯებს, ხელშეკრულების წინამდებარე პუნქტში მოცემული
გამონაკლისის გათვალისწინებით, არ ემატება ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული დანარიცხები.
6.3.

შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება, საქართველოში მოქმედი საფინანსო ინსტიტუტის მიერ გაცემული,

შემსყიდველთან შეთანხმებული შინაარსის, უპირობო, გამოუთხოვადი, წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის
საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 (სამოცი) დღით უნდა აღემატებოდეს
სამუშაოთა მიწოდების საბოლოო ვადას.
6.4.

მიმწოდებელთან საავანსო ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულების ღირებულების 20%-ის ოდენობით.

6.5.

გარდა ხელშეკრულების 6.4. პუნქტით განსაზღვრული საავანსო ანგარიშსწორებისა, მიმწოდებლის მოთხოვნის და

შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს შეიძლება დამატებით მიეცეს მიზნობრივი ავანსი. მიმწოდებლის მიერ
მიზნობრივი საავანსო გადახდის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიზნობრივი ავანსის ოდენობისა და პერიოდულობის განსაზღვრის

მიზნით, შემსყიდველი უფლებამოსილია დამატებით მოთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი დაწესებულების მიერ დამოწმებული
ინფორმაცია.
6.6.

თეთრ სიაში რეგისტრირებული მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების

უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, საავანსო თანხის 50%-ის ოდენობით.
6.7.

წინასწარი ანგარიშსწორება (როგორც ხელშეკრულების 6.4. პუნქტით ასევე 6.5. პუნქტით განსაზღვრული წინასწარი

ანგარიშსწორება) მიმწოდებელთან განხორციელდება მის მიერ შესაბამის თანხაზე საქართველოში მოქმედი საფინანსო
ინსტიტუტიდან წარმოდგენილი, წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის საფუძველზე, 15
(თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
6.8.

წინასწარ ავანსის სახით გადარიცხული თანხის დაქვითვა განხორციელდება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად

ყოველ კონკრეტულ ჯერზე დადასტურებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტისა და მიმწოდებლის მიერ, დადგენილი წესით
წარმოდგენილი ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.
6.9.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 6.6. პუნქტში აღნიშნული შემთხვევისას, თავდაპირველად განხორციელდება

არაუზრუნველყოფილი საავანსო თანხის დაქვითვა სრულად, არაუზრუნველყოფილი საავანსო თანხის სრულად დაქვითვის
შემდეგ, წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფილი თანხიდან,
პარალელურად განხორციელდება არაუზრუნველყოფილი ავანსიდან დაქვითული თანხის პროპორციული ღირებულების
დასაქვითი თანხის 5%-ის დაკავება.
6.10.

ყოველი მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან განხორციელდება საავანსო თანხის დაქვითვა შემდეგი წესით:

ა)

ხელშეკრულების 6.4. პუნქტის შესაბამისად წინასწარ ავანსის სახით გადახდილი თანხის დაქვითვა განხორციელდება

მხარეთა შორის ყოველ კონკრეტულ ჯერზე გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტიდან გადახდილი ავანსის
პროპორციული გამოქვითვით;
ბ)

ხელშეკრულების 6.5. პუნქტის შესაბამისად წინასწარ ავანსის სახით გადახდილი თანხის დაქვითვა განხორციელდება

მხარეთა შორის ყოველ კონკრეტულ ჯერზე გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტში მოცემული იმ სამუშაოებს
ღირებულებიდან, რომელთა წინასწარ დასაფინანსებლადაც განხორციელდა მიზნობრივი ავანსის გადახდა.
6.11.

ყოველი მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 5%-ის

დაკავება, სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად. დაკავებული 5%-დან, 2.5%-ის დაბრუნება განხორციელდება
სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ შექმნილი სამუშაოთა მიმღები კომისიის მიერ შედგენილი საბოლოო
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული თანხის დარჩენილი
2,5%-ის დაბრუნება განხორციელდება დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდის (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტით
გათვალისწინებულ სამუშაოთა დასრულების თარიღიდან 365 დღე) დასრულებისა და დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდში
დეფექტების არარსებობის შესახებ სპეციალური კომისიის მიერ შედგენილი აქტის საფუძველზე, აქტის შედგენიდან 10 (ათი)
კალენდარული დღის ვადაში.
6.12.

მიწოდებული სამუშაოების ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული თანხის

მეორე ნაწილის -

2.5%-ის ანგარიშსწორების მიზნით, შემსყიდველის მიერ შექმნილი სამუშაოთა მიმღები კომისიის მიერ

შედგენილი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, მიმწოდებელი
უფლებამოსილია წარუდგინოს შემსყიდველს, მასთან შეთანხმებული შინაარსის, საქართველოში მოქმედი საფინანსო ინსტიტუტის
მიერ გაცემული, გამოუთხოვადი, უპირობო, შესრულებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, რომლის
მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს დეფექტებზე პასუხისმგებლობის (საბოლოო მიღებაჩაბარების აქტით გათვალისწინებული სამუშაოთა დასრულების თარიღიდან 365 დღე) პერიოდს. ორაზროვნების გამოსარიცხად,
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების წინამდებარე პუნქტში მითითებული ხარისხის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის
წარუდგენლობის შემთხვევაში, სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული თანხის მეორე ნაწილის - 2.5 % მიმწოდებლისთვის
ანაზღაურება განხორციელდება ხელშეკრულების 6.11. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში.
6.13.

იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო, მიმწოდებელი ორგანიზაცია ვერ უზრუნველყოფს, ან უარს აცხადებს

დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდში დაფიქსირებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრაზე, შემსყიდველი (დამოუკიდებელი
ექსპერტის მეშვეობით) შეაფასებს ობიექტზე წარმოქმნილი დეფექტების აღმოფხვრის ხარჯს და აღნიშნულ ხარჯს აინაზღაურებს
დაკავებული თანხიდან ან, თუ მიმწოდებელს წარმოდგენილი აქვს ხარისხის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, მიმართავს
საბანკო გარანტიის გამცემ ორგანოს შესაბამისი თანხის გამოთხოვის თაობაზე. თუ დეფექტების აღმოსაფხვრელად საჭირო თანხა
აღემატება ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2.5%-ის ოდენობას, შემსყიდველი მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად დააკისრებს მიმწოდებელს დარჩენილ განსხვავებას.
6.14.

იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად,

შეწყდა ვადაზე ადრე და/ან მიმწოდებელი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების
შესრულებას და მხარეები ვერ შეთანხმდებიან ამ ვადის გაგრძელებაზე, მიმწოდებელი ვალდებულია, შესაბამისი შეტყობინების
გაგზავნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში დააბრუნოს წინასწარ ავანსის სახით გადარიცხული თანხიდან ამ
ხელშეკრულების შესაბამისად დარჩენილი გამოუქვითავი ავანსის შესაბამისი თანხა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველი
უფლებამოსილია, გარანტიის მოქმედების პერიოდში,

მიმართოს გარანტიის გამცემ ორგანოს (გარანტს), ავანსის სახით

გადარიცხული თანხის ფარგლებში დარჩენილი გამოუქვითავი ავანსის თანხის დაბრუნებაზე, ასევე მიმწოდებელი ვალდებულია
შემსყიდველის მიერ პირველივე მოთხოვნის წაყენებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში დააბრუნოს
არაუზრუნველყოფილი გამოუქვითავი საავანსო თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ხელშეკრულების ვადაზე ადრე
შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელი, ხელშეკრულების მე-3 მუხლით განსაზღვრული საგარანტიო
ვალდებულებების მოქმედების ვადა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე შესრულებულ სამუშაოებზე გრძელდება
ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე.
6.15.

გაწეული მომსახურების საფუძველზე მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის ფარგლებში შედგენილ

ხარჯთაღრიცხვაში ასახული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი
ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი
ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც განხორციელდება ხელშეკრულების ზოგადი პირობების
8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ შსა-ს დადასტურება. გაუთვალისწინებლი სამუშაოების გაწევის უფლება „მიმწოდებელს“
ეძლევა შემსყიდველის, ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში.
6.16.

გაწეულ საპროექტო მომსახურებაზე ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარში, მიმწოდებლის

საბანკო რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილ წარმომადგენლებს შორის დეტალური
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდებაზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და მიმწოდებლის მიერ,
დადგენილი წესით, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის საფუძველზე, წარმოდგენიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო
დღის ვადაში.
7.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა მხარეები:

7.1.

ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი:

7.1.1.

ხელშეკრულების

მიმდინარეობის

ნებისმიერ

ეტაპზე, შემსყიდველისგან

წინასწარი

წერილობით

თანხმობის

შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მონაწილეობით.
7.1.2.

ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მეშვეობით სამუშაოთა წარმოების უფლების მიღება მიმწოდებელს გააჩნია მხოლოდ

შემსყიდველთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე. აღნიშნული უფლების მისაღებად, თითოეული ქვეკონტრაქტორის
სამუშაოს დაწყების დაგეგმილ თარიღამდე გონივრული ვადით ადრე, მიმწოდებელმა უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს
წერილობითი მოთხოვნა ქვეკონტრაქტის გაფორმების უფლების მოსაპოვებლად. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში,
მიმწოდებელი ვალდებული იქნება წარუდგინოს შემსყიდველს ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან გაფორმებული ხელშეკრულების
პროექტი, ან გაფორმებული ხელშეკრულება, ან განზრახვათა შესახებ ხელშეკრულება, ასევე ქვეკონტრაქტით შესასრულებელი
სამუშაოების ჩამონათვალი, მოცულობები და ღირებულებები.
7.1.3.

შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის სამუშაოს შესრულების პროცესში

ჩართვასთან დაკავშირებით. შემსყიდველის მხრიდან უარის თქმად განიხილება ასევე, თუ

მიმწოდებლის მხრიდან

ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მეშვეობით სამუშაოთა წარმოების მიღებაზე წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო
დღის ვადაში შემსყიდველი წერილობით არ გასცემს პასუხს მიმწოდებელს.
7.1.4.

ქვეკოტრაქორ(ებ)ის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით, ან არაჯეროვანი შესრულებით დამდგარ

შედეგზე შემსყიდველის წინაშე პასუხისმგებელია მხოლოდ მიმწოდებელი.
7.1.5.

ქვეკოტრაქორ(ებ)ის მიერ შესრულებული სამუშაოების მიწოდებას და შესაბამისად სამუშაოების ჩაბარებას

უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
7.1.6.

ქვეკოტრაქორ(ებ)ის

მიერ

შესრულებული

სამუშაოების

ღირებულების

ანგარიშსწორება

განხორციელდება

მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.
7.2.

უფლებების გადაცემა:

7.2.1.

მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ

უნდა გადასცეს სხვა პირებს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები.
7.3.

ბენეფიციარები:

7.3.1.

შემსყიდველი, საქართველოს კანონმდებლობაზე დაყრდნობით, ასრულებს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ

პროექტს, ბენეფიციარის სასარგებლოდ.
7.3.2.

ბენეფიციარი, რომელიც მიეთითება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში, იღებს ვალდებულებას, ხელი შეუწყოს

პროექტის განხორციელებას.
7.3.3.

პროექტის ხელშეწყობის

მიზნით,

ბენეფიციარი გამოყოფს უფლებამოსილ წარმომადგენელს,

რაც აისახება

ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
7.3.4.

იმ აქტივობებისათვის, რომლებიც ემსახურება საკუთრების შეკეთებას, ან რეაბილიტაციას, სამუშაოთა დაწყება

განხორციელდება ბენეფიციარი გამოხატავს წერილობით თანხმობას სამუშაოების წარმოებაზე.
7.3.5.

იმ აქტივობებისათვის, რომლებიც ემსახურება ახალი ობიექტების შექმნას, ბენეფიციარი გამოხატავს თანხმობას,

სამუშაოების წარმოებაზე და იღებს ვალდებულებას, გადაიბაროს და ექსპლუატაცია გაუწიოს ამ ობიექტებს.
8.

ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი:

8.1.

მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ

ეტაპზე, შემსყიდველი ახორციელებს კონტროლს, რომელიც მოიცავს სამუშაოების ზედამხედველობას და პროექტის
ზედამხედველობას.
8.2.

სამუშაოების ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით, შემსყიდველი ნიშნავს მშენებლობის ზედამხედველს

(„ზედამხედველი“ ან „ინჟინერი“), რაც აისახება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
8.3.

პროექტის საერთო კონტროლის განხორცილების მიზნით, შემსყიდველი ნიშნავს პროექტზე პასუხისმგებელ პირს

(„პასუხისმგებელი პირი“), რაც აისახება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში. შემსყიდველის გადაწყვეტილებით,
ზედამხედველი შეიძლება ამავდროულად იყოს პასუხისმგებელი პირიც.
8.4.

ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:

8.4.1.

სამუშაოების მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

8.4.2.

მიწოდებული სამუშაოების, ხელშეკრულების დანართებთან შესაბამისობის დადგენა, შესაბამისი ინსპექტირების

დასკვნის შედგენა (აუცილებლობის შემთხვევაში), ფარული სამუშაოების კონტროლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში),
მიწოდებული სამუშაოების, გაწეული მომსახურების საფუძველზე მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის
ფარგლებში შედგენილ ხარჯთაღრიცხვასთან ურთიერთშედარება და მათ საფუძველზე, მიმწოდებლის მიერ შესრულებული
სამუშაოების, ან მისი ნაწილის მოცულობისა და ღირებულების დადგენა, შსა-ს დამოწმება და ანგარიშსწორების პროცესის
რეგულირება.
8.4.3.

ტექნიკური

დავალების

დანართებით

გათვალისწინებული

ღონისძიებებისა

და

საქართველოს

მოქმედი

კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება.
8.4.4.

მიმწოდებლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და დასაქმებული ძირითადი სპეციალისტების კომპეტენციის

შესაბამისობის დადგენა, განსახორციელებელ სამუშაოებთან მიმართებაში.
8.5.

მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი, კონტროლის პროცედურებისთვის

აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო

პირობებით (მიმწოდებელს კონტროლოს

განსახორციელებლად საჭირო პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით შემსყიდველის საკუთარი
რესურსებით უზრუნველყოფის ვალდებულება გააჩნია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელის მიერ მოთხოვნილი,
კონტროლის განსახორციელებლად საჭირო პერსონალს და/ან ტექნიკურ საშუალებებს მიმწოდებელი იყენებს სამუშაოების
შესრულების პროცესში და ისინი განთავსებული არიან სამშენებლო მოედანზე). იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი
პროცედურების განხორციელების მიზნით გამოიყენებს საკუთარ, ან მოწვეულ პერსონალს, იგი თავად გასწევს ამასთან
დაკავშირებულ ხარჯებს.
8.6.

მიმწოდებელი

ვალდებულია,

საკუთარი

ხარჯებით

უზრუნველყოს

კონტროლის

პროცედურების

შედეგად

გამოვლენილი ყველა დეფექტის აღმოფხვრა.
8.7.

ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს ასევე წარმოადგენს:

8.7.1.

გაწეული საპროექტო მომსახურების ხარისხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის

დადგენა, საპროექტო მომსახურების ეტაპების განხილვა-შეთანხმება, გაწეულ საპროექტო მომსახურებაზე მიღება-ჩაბარების
აქტის გაფორმება და ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება, მიმწოდებლის მხრიდან ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულების კონტროლი.
8.7.2.

მომსახურების მიწოდებისას მიმწოდებელმა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოში მოქმედი სამართლებრივი

აქტებით დადგენილი ყველა მოთხოვნა, რომელიც დაკავშირებული იქნება საპროექტო მომსახურების გაწევასთან.
8.7.3.

საპროექტო მომსახურების გაწევაზე ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი

ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული პირ(ებ)ი.
9.

ხელშეკრულების საგნის მიღება-ჩაბარება:

9.1.

სამუშაოების საბოლოო მიღება–ჩაბარება ხორციელდება შსა-ს საფუძველზე, ხოლო შუალედრული მიღება

ხორციელდება ეტაპობრივად, მხარეთა შორის ხელშეკრულებით განსაზღვრული წესით შუალედური მიღება-ჩაბარებების
საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ ფაქტიურად შესრულებული სამუშოების, ან მისი ნაწილის მოცულობის შესაბამისად.
9.1.1.

სამუშაოს ეტაპობრივი მიღება იწარმოებს შემდეგი წესით: მიმწოდებელი ყოველი საანგარიშო პერიოდის

დასრულებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში წარუდგენს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების შუალედურ
მიღება-ჩაბარების აქტს (შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი შედგება ფორმა #2 და გადახდის სერტიფიკატისგან), რომელშიც
აისახება საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოს მოცულობა და ღირებულება, ხოლო ხელშეკრულების ზოგადი
პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირი, 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, ხელშეკრულების 9.3. პუნქტის
შესაბამისად ამოწმებს აქტით განსაზღვრულ სამუშაოებს და უბრუნებს მიმწოდებელს დადასტურებულ აქტს, ან/და იგივე ვადაში
წერილობით ატყობინებს მიმწოდებელს წარმოდგენილი აქტის დამოწმებაზე მოტივირებულ და დასაბუთებული უარს.
ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირის მიერ აქტით განსაზღვრული სამუშაოების
დადასტურების შემდგომ, მიმწოდებელი აღნიშნულ აქტს წარადგენს საექსპერტო დაწესებულებაში აქტით განსაზღვრული
შესრულებული სამუშაოს ღირებულებების ფაქტიურ დანახარჯებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით (შემდგომში
„ექსპერტიზა“).

ექსპერტიზის

შემსყიდველისთვის

დასკვნის

წარდგენილი

საფუძველზე

შუალედრული

და

მისი

შედეგების

მიღება-ჩაბარების

აქტის

გათვალისწინებით,
ღირებულება

მიმწოდებლის

შეიძლება

მიერ

დაკორექტირდეს.

შემსყიდველის (ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირის) მიერ დადასტურებული შუალედური
მიღება-ჩაბარების აქტში მოცემული შესრულებული სამუშაოების დადასტურება და ექპერტიზის დასკვნა (ექსპერტიზის მიერ
დაკორექტირებული (ასეთის შემთხვევაში) შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი) ერთობლივად წარმოადგენს მიმწოდებლის მიერ
შემსყიდველისთვის შესრულებული სამუშაოების ნაწილის მიწოდების/ჩაბარების ფაქტის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას.
ყოველგვარი ორაზროვნების გამოსარიცხად, მხოლოდ შემსყიდველის მიერ დადასტურებული შუალედური მიღება-ჩაბარების
აქტი არ წარმოადგენს აქტით განსაზღვრული სამუშაოს მიღების დამადასტურებელ დოკუმენტს და აქტით განსაზღვრული
სამუშაო შემსყიდველის მიერ მიღებულად ჩაითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ დადასტურებულ
შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად იარსებებს შესაბამისი საექპერტო დასკვნა.
ხელშეკრულების მიზნებისთვის საანგარიშო პერიოდი არის - კალენდარული თვის პირველი რიცხვიდან თვის ბოლო
რიცხვამდე პერიოდი ან, თუ ხელშეკრულების გაფორმება დაემთხვა კალენდარული თვის პირველი რიცხვის გარდა ნებისმიერ
სხვა რიცხვს, მაშინ პირველი საანგარიშო პერიოდი იქნება ხელშეკრულების გაფორმების მომენტიდან თვის ბოლო რიცხვამდე
პერიოდი.
მხარეები შეიძლება დამატებით შეთანხმდნენ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების შუალედური მიღებაჩაბარების აქტების შემსყიდველისთვის წარდგენის განსხვავებულ პერიოდულობაზე და ასეთი შეთანხმების შემთხვევაში
აღნიშნული აისახება შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის თარიღის ველში.
9.1.2.

თუ შემსყიდველი (ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირი) ხელშეკრულების 9.1.1.

პუნქტში მითითებულ შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტს, მისთვის აღნიშნული აქტის ჩაბარებიდან 10 (ათი) კალენდარული
დღის ვადაში არ მოაწერს ხელს ან არ შეატყობინებს მიმწოდებელს აქტის დამოწმებაზე მოტივირებულ და დასაბუთებულ უარს,
მაშინ ითვლება, რომ შემსყიდველს არ გააჩნია შენიშვნები აქტით განსაზღვრულ სამუშაოსთან დაკავშირებით და მიმწოდებელი
შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტს ხელშეკრულების 9.1.1. პუნქტის შესაბამისად წარადგენს „ექსპერტიზაზე“.
9.1.3.

თუ ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირს გააჩნია დასაბუთებული პრეტენზია

მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობის ან ხარისხის მიმართ და ამ მიზეზით ის არ მიიღებს შუალედური
მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრულ შესრულებულ სამუშაოს, ხოლო მიმწოდებელი ეთანხმება წარმოდგენილ პრეტენზიას,
მიმწოდებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში აღმოფხვრას ის საფუძვლები, რასაც ემყარება პრეტენზია და ხელმეორედ
წარუდგინოს შემსყიდველს (ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირს) შუალედური მიღებაჩაბარების აქტი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.
9.1.4.

თუ მხარეები ვერ თანხმდებიან მიმწოდებლის მიერ საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოების ხარისხზე,

ისინი ვალდებულნი არიან იხელმძღვანელონ კომპეტენტური საექსპერტო დაწესებულების მიერ აღნიშნულ საკითხზე გაცემული
დასკვნით. საექსპერტო დაწესებულებას მხარეები შეარჩევენ 1 კვირის განმავლობაში, თუ მოცემული პერიოდი ჩაივლის
უშედეგოდ, მაშინ ექსპერტიზას ჩაატარებს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო.
ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულება დაეკისრება გამტყუნებულ მხარეს.

9.2.

შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის დადასტურების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს

წარუდგინოს

საანგარიშო პერიოდში შესრულებული სამუშაოების მოცულობები და ღირებულება ფორმა #2-ის სახით

ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად.
9.3.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირი, შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტებში

მოცემული შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების დანართებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენის მიზნით, ახორციელებს აქტებში მითითებული შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას, განიხილავს მიმწოდებლის
მიერ წარმოდგენილ, შესრულებული სამუშაოების აქტებს (ფორმა #2-ებს), აუცილებლობის შემთხვევაში ადგენს შესრულებული
სამუშაოების, ან მისი ნაწილის ინსპექტირების აქტს, ამოწმებს კალენდარული გრაფიკის მიხედვით სამუშაოთა მიმდინარეობას,
ამოწმებს ფარულ სამუშაოებს, ასეთის არსებობისას.
9.4.

იმ შემთხვევაში, თუ ცალკეულ შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტში მთითებული შესრულებული სამუშაოები, ან მისი

ნაწილი შეესაბამება ხელშეკრულების მოთხოვნებს, ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 8.2. პუნქტით განსაზღვრული პირი
ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების, ან მისი ნაწილის მიღებას, ხოლო თუ გამოვლინდება, რომ შესრულებული
სამუშაოები არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების მოთხოვნებს, შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს სამუშაო, ან მისი ნაწილი.
9.5.

სამუშაოთა საბოლოო მიღება - შსა-ს გაფორმება:

9.5.1.

მიწოდებული სამუშაოების საბოლოო მიღება ხორციელდება კომისიური წესით, რომლის ფორმირების წესს და წევრებს

განსაზღვრავს შემსყიდველი.
9.5.2.

სამუშაოთა დასრულების შესახებ, მიმწოდებელი წერილობით ატყობინებს შემსყიდველს და მიუთითებს თავისი

წარმომადგენლის ვინაობას, რომელმაც მონაწილეობა უნდა მიიღოს შესმყიდველის მიერ განსაზღვრული, სამუშაოთა მიმღები
კომისიის საქმიანობაში. აღნიშნული წერილობითი შეტყობინება და ობიექტის საბოლოო ანგარიში უნდა მოიცავდეს:
ა)

ობიექტის ექსპლოატაციაში მისაღებად საჭირო, საკადასტრო აზომვით ნახაზს, შენობა-ნაგებობ(ებ)ის დატანით;

ბ)

ფარული სამუშაოების აქტებს;

გ)

გამოყენებული სამშენებლო მასალების ლაბორატორიული გამოცდის დასკვნებს;

დ)

სერთიფიკატებს (პასპორტებს) ქარხნული წესით დამზადებულ კონსტრუქციებზე;

ე)

სერთიფიკატებს ან/და გათანაბრებულ დოკუმენტებს (წარმოშობისა და ხარისხის) გამოყენებულ მასალებზე;

ვ)

შესრულებული სამუშაოების ამსახველ საბოლოო აქტს (ფორმა N2);

ზ)

სამუშაოთა წარმოების ჟურნალს;

თ)

შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ტოპო-გეოდეზიურ ანაზომს;

ი)

მიღება-ჩაბარების კომისიის წევრებთან შეჯერებულ დეფექტების აქტს;

კ)

მშენებლობის ნებართვას;

ლ)

საშემსრულებლო ნახაზებს;

მ)

დანადგარების და მოწყობილობების გამოცდის ოქმებს (გათბობა-გაგრილების სისტემები, გენერატორები, ლიფტები და

ა.შ.);
ნ)

ინჟინრის მიერ გაცემულ თანხმობებს.

ო)

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ამ ხელშეკრულების

პირობების შესაბამისად შუალედურ მიღება-ჩაბარების აქტებზე გაცემული საექსპერტო დასკვნები.
9.5.3.

ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 9.5.2. პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 60 (სამოცი)

კალენდარული დღის ვადაში, სამუშაოთა მიმღები კომისია უზრუნველყოფს მიწოდებული სამუშაოების საბოლოო მიღებას.
9.5.4.

სამუშაოების მიმღები კომისია, მოწოდებული სამუშაოების და ობიექტის დასრულების თაობაზე ხელისმოწერებით

ადასტურებს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს.
9.6.

შემსყიდველი ვალდებულია, გონივრულ ვადაში, წერილობითი სახით აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების

შედეგები, დაწუნებული სამუშაოების მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
9.7.

სამუშაოების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი

ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
9.8.

იმ შემთხვევაში, თუ საბოლოო მიმღები კომისიის მიერ დადასტურდა, რომ შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, სამუშაოების დასრულების ვადად ჩაითვლება ხელშეკრულების ზოგადი
პირობების 9.5.2. პუნქტის შესაბამისად, მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა დასრულების შეტყობინების თარიღი, ხოლო თუ
საბოლოო მიღებისას გამოვლინდა, რომ ადგილი აქვს წინამდებარე ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 9.7. პუნქტით
გათვალისწინებულ გარემოებას, ობიექტის მიღება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ დეფექტის აღმოფხვრის შემდგომ, ხოლო
მიმწოდებელს დაეკისრება, ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 13.1.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო,

სამუშაოთა დასრულების საბოლოო თარიღიდან, დეფექტების აღმოფხვრამდე.
9.9.

საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება-ჩაბარების პირობები:

9.9.1.

საპროექტო მომსახურების ცალკეული ეტაპებისა და საბოლოო დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მიღება

განხორციელდება მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
9.9.2.

საპროექტო მომსახურების გაწევის პირობები, წარმოსადგენი დოკუმენტაცია და ცალკეული ეტაპების მიწოდების

ვადები მოცემული არის ხელშკერულების დანართ N2-ში (ტექნიკური დავალება).
9.9.3.

მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია და ყველა სახის მასალა (გამოკვლევა,

ანგარიშები, ან სხვა მასალები, გრაფიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვა დოკუმენტები) მიღება-ჩაბარების აქტის
გაფორმების დღიდან წარმოადგენს შემსყიდველის საკუთრებას.
9.9.4.

შემსყიდველის მხრიდან საპროექტო მომსახურების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი არის შემსყიდველი

ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული პირი
10.

მხარეთა უფლებები:

10.1.

მიმწოდებლის უფლებები:

10.1.1.

მიმწოდებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულების ფარგლებში მოითხოვოს დროული და სრული დაფინანსება.

10.1.2.

მიმწოდებელს უფლება აქვს დანიშნოს მისი სრულუფლებიანი წარმომადგენელი („მიმწოდებლის წარმომადგენელი“),

რაც აისახება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
10.2.

შემსყიდველის უფლებები:

10.2.1.

შემსყიდველს უფლება აქვს აწარმოოს მიწოდებული სამუშაოების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის

კონტროლი.
10.2.2.

აუცილებლობის შემთხვევაში, საკუთარი შეხედულებით, სამუშაოების, ან მისი ეტაპის მიღებამდე, სამუშაოების

ხარისხის შესაბამისობის დადგენის უზურნველსაყოფად გამოიყენოს მოწვეული სპეციალისტი.
10.2.3.

მოთხოვოს მიმწოდებელს სამუშაოების წარმოებისას დასაქმებული პერსონალის, ან გამოყენებული მანქანა

მექანიზმების რაოდენობის გაზრდა.
10.2.4.

მოთხოვოს მიმწოდებელს ძირითადი სპეციალისტების შეთანხმება.

10.2.5.

აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების

დანართი N2-ით (ტექნიკური დავალება) განსაზღვრული

ვალდებულებების შესრულების კონტროლი.
10.2.6.

განაცხადოს უარი უხარისხო მომსახურების მიღებაზე და სხვა.

11.

მხარეთა მოვალეობები:

11.1.

მიმწოდებელი ვალდებულია:

11.1.1.

მიაწოდოს შემსყიდველს სამუშაოები ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების განუხრელი დაცვით.

11.1.2.

უზრუნველყოს გამოვლენილი ნაკლოვანების აღმოფხვრა საკუთარი ხარჯით,

შემსყიდველის მომართვიდან,

არსებული ნაკლოვანების აღმოფხვრისთვის საჭირო გონივრულ ვადაში, ტექნიკური პირობების შესაბამისად.
11.1.3.

დროულად განიხილოს შემსყიდველის მხრიდან დასმული საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების

შესრულებასთან.
11.1.4.

გაავრცელოს შესრულებულ სამუშაოებზე გარანტია (დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი), ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული პირობების დაცვით.
11.1.5.

დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით.

11.1.6.

გაწეული მომსახურების საფუძველზე მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის ფარგლებში,

სამუშაოების წარმოების დაწყებამდე, წარუდგინოს შემსყიდველს მასთან შეთანხმებული შინაარსისა და ფორმატის, სამუშაოების
წარმოების კალენდარული გრაფიკი, რომელიც შედგენილი უნდა იყოს ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 2.1.2. პუნქტით
გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად.
11.1.7.

დროულად და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება ჩართულ მხარეებთან. ასევე,

საკუთარი ხარჯებით დროულად უზრუნველყოს დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის ექსპერტიზის ჩატარება (საჭიროების
შემთხვევაში).
11.1.8.

პირნათლად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ყველა ვალდებულება.

11.2.

შემსყიდველი ვალდებულია:

11.2.1.

გამოყოფილი სახსრების უწყვეტი დაფარვის პირობებში, უზრუნველყოს მიმწოდებლის დროული და სრული

დაფინანსება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
11.2.2.

დროულად განიხილოს მიმწოდებლის მხრიდან დასმული საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია ხელშეკრულების

შესრულებასთან.
11.2.3.

დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

12.

ხელშეკრულების შესრულების შეჩერება:

12.1.

ობიექტური გარემოებებით:

12.1.1.

თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მიმწოდებელი წააწყდება ისეთ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება

ხელშეკრულების პირობების შესრულება, მან დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს წერილობითი შეტყობინება შემსყიდველს და
ზედამხედველს, შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. ზედამხედველი იღებს
არგუმენტირებულ გადაწყვეტილებას, ჩაითვლება თუ არა წარმოდგენილი გარემოებები ობიექტურად და აცნობებს ამის შესახებ
შემსყიდველს. წინამდებარე მუხლით განსაღვრულ გარემებებს მათ შორის განეკუთვნება:
12.1.1.1.

შემსყიდველის მიერ 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული

ნებისმიერ ანგარიშსწორების ვადის გადაცილების შემთხვევები, რა დროსაც მიმწოდებელს უფლება ეძლევა შემსყიდველისთვის
მიცემული შეტყობინების (წერილობითი ან/და ზეპირი) საფუძველზე შეაჩეროს ობიექტზე მიმდინარე სამუშაოების წარმოება
არსებული დავალიანების დაფარვამდე ან გააგრძელოს სამუშაოების წარმოება საკუთარი შეხედულებისამებრ. შეჩერებული
სამუშაოების გაგრძელების შემთხვევაში, მხარეები წერილობით უნდა შეთანხმდნენ სამუშაოების დასრულების განახლებულ
ვადაზე;
12.2.

შემსყიდველის დავალებით:

12.2.1.

ზედამხედველს უფლება აქვს მისცეს დავალება მიმწოდებელს სამუშაოების შეჩერებაზე, პროექტის სპეციფიკიდან

გამომდინარე.
12.3.

ფორს-მაჟორის გამო:

12.3.1.

ხელშეკრულების პირობების, ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის

გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო
სანქციების გამოყენებას.
12.3.2.

ამ მუხლის მიზნებისათვის, ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან

დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და
დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული
იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, კარანტინით და სამუშაოების მიწოდებისთვის საჭირო საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს
დაწესებით და სხვა.
12.3.3.

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 დამოუკიდებელი იქნება ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
12.4.

ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული საპროექტო გასაწევი მომსახურების პირველი ეტაპით განსაზღვრული

სამუშაოების დასრულების შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ 15 კალენდარული დღის ვადაში (ან შემსყიდველის შეხედულებისამებრ
განსაზღვრულ სხვა გონივრულ ვადაში) მხარეები ვერ შეთანხმდებიან პირველი ეტაპის სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე, ორივე
მხარე უფლებამოსილია ყოველგვარი სანქციების გარეშე შეწყვიტოს ხელშეკრულება ვადამდე. შემსყიდველს წარმოეშვება პირველი
ეტაპის საპროექტო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების ვალდებულება, ხოლო სხვა ტიპის ვალდებულებები ერთმანეთის
მიმართ მხარებს არ ექნებათ. ამასთან, პირეველი ეტაპით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს
50 000 ლარს დღგ-ს ჩათვლით.
13.

ხელშეკრულების პირობების დარღვევა:

13.1.

საჯარიმო სანქციები:

13.1.1.

შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევის

შემთხვევაში, გადაუხადოს პირგასამტეხლო მიმწოდებელს, შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით,
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

13.1.2.

მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადის

დარღვევის შემთხვევაში, გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს, შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.1%-ის
ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
13.1.3.

წინამდებარე ხელშეკრულების 13.1.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრების შემთხვევაში,

შემსყიდველი უფლებამოსილია დაკისრებული პირგასამტეხლო გამოქვითოს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან.
13.1.4.

იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 13.1.2. ან 13.1.8. პუნქტით გათვალისწინებული

პირგასამტეხლოს ჯამური დარიცხული თანხა შეადგენს 2 (ორი) პროცენტს და მხარეები ვერ თანხმდებიან სამუშაოების
შესრულების ვადის გაზრდაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
13.1.5.

პირგასამტეხლოს დარიცხვა, ან გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.1.6.

მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან თუ ადგილი აქვს ხელშეკრულების ზოგადი პირობების მე-12

მუხლით გათვალისწინებულ, ხელშეკრულების შესრულების შეჩერებას.
13.1.7.

მხარეები ითვალისწინებენ, რომ

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის რისკის თავიდან ასაცილებლად
აღნიშნული

საბანკო

ხელშეკრულების

გარანტიით

ზოგადი

გათვალისწინებული

პირობების

4.2.

პუნქტით

თანხის

სრულად

გამოთხოვა

გათვალისწინებული

პირობის

განხორციელდება
დადგომის

დროს.

და

წინამდებარე
აღნიშნულის

გათვალისწინებით, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხის შემცირება
არ განხორციელდება დაკისრებული პირგასამტეხლოს სახით, დაკისრებული თანხის პროპორციულად, დაკისრებული
პირგასამტეხლოს გადახდას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიმწოდებელი უზრუნველყოფს დამატებით.
13.1.8.

მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, ხელშეკრულების დანართი N2-ით (ტექნიკური დავალება) გათვალისწინებული

საპროექტო მომსახურების მიწოდების ეტაპების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს,
მთლიანი საპროექტო მომსახურების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
13.1.9.

წინამდებარე ხელშეკრულების 13.1.8. პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დაკისრების შემთხვევაში,

შემსყიდველი უფლებამოსილია, დაკისრებული პირგასამტეხლო გამოქვითოს გაწეული მომსახურების ღირებულებიდან და
პირგასამტეხლოს დარიცხვა, ან გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
13.2.

ხელშეკრულების შეწყვეტის პირობები:

13.2.1.

ხელშეკრულება შეიძლება შეწყვეტილ იქნეს მხარეთა შეთანხმებით.

13.2.1.1

პირველი ეტაპით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ 15 კალენდარული დღის

ვადაში (ან შემსყიდველის შეხედულებისამებრ განსაზღვრულ სხვა გონივრულ ვადაში) მხარეები ვერ შეთანხმდებიან პირველი
ეტაპის სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე, ორივე მხარე უფლებამოსილია ყოველგვარი სანქციების გარეშე მეორე მხარისთვის
გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე შეწყვიტოს ხელშეკრულება ვადამდე, რაც დოკუმენტურად უნდა
გაფორმდეს ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ ურთიერთშეთანხმების გზით. შემსყიდველს წარმოეშვება პირველი
ეტაპის საპროექტო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების ვალდებულება, ხოლო სხვა ტიპის ვალდებულებები ერთმანეთის
მიმართ მხარეებს არ ექნებათ. ამასთან, პირველი ეტაპით გათვალისწინებული მომსახურების ღირებულება არ უნდა
აღემატებოდეს 50 000 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით).
13.2.2.

შემსყიდველს ასევე შეუძლია ცალმხრივად (საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლით გათვალისწინებული

პროცედურების დაცვის გარეშე), მთლიანად, ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:
13.2.2.1.

თუ მიმწოდებელს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ, ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია

შეასრულოს სამუშაოები, ან მისი ნაწილი.
13.2.2.2.

თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

13.2.2.3.

მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში.

13.2.2.4.

მიმწოდებელი აჩერებს სამუშაოთა წარმოებას 10 (ათი) დღეზე უფრო ხანგრძლივი დროით, მაშინ როდესაც ეს შეჩერება

არ იყო ასახული კალენდარულ გრაფიკში და/ან არ იყო ნებადადართული შემსყიდველის მიერ ან/და შეჩერება არ
განხორციელებულა ხელშეკრულების მე-12 მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევებში.
13.2.2.5.

სამუშაოთა ზედამხედველი გამოსცემს შეტყობინებას, რომ რომელიმე დეფექტის აღმოუფხვრელობა წარმოადგენს

ხელშეკრულების არსებით დარღვევას და მიმწოდებელი ვერ შეძლებს ამ დეფექტის გასწორებას ზედამხედველის მიერ
დასაბუთებულად დადგენილი დროის განმავლობაში.
13.2.2.6.

მიმწოდებელი არ წარმოადგენს საჭირო საბანკო გარანტიებსა და დაზღვევის პოლისს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ

ვადებში.
13.2.2.7.

ამ ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 13.1.4. პუნქტით გათვალისწინებული გარემოების დადგომისას.

13.2.2.8.

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.2.2.9. იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული ხელშეკრლების პირობების შესაბამისად, შემსყიდველი განსაზღვრულ ვადაში არ
უზრუნველყოფს სააავანსო ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
13.2.2.10.

ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ამ

უკანასკნელის მიერ ხელშეკრულების შეწყევტამდე სამშენებლო ობიექტზე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მთლიანი
ღირებულება. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას შემსყიდველი განსაზღვრავს მისი ზედამხედველის მიერ
გაცემული დასკვნის საფუძველზე (ორაზროვნების გამოსარიცხად ზედამხედველის მიერ გაცემული დასკვნა არ წარმოადგენს
მიმწოდებლისთვის სავალდებულო დოკუმენტს).
13.3.

ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი

ვალდებულებების შესრულებისაგან.
13.4.
გამო,

იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება წყდება მიმწოდებელის მიერ ხელშეკრულების პირობების არსებითი დარღვევების
სამუშაოთა

ზედამხედველი

ადგენს

დოკუმენტს,

რომელშიც

შეფასებულია

შესრულებული

სამუშაოები,

მიმწოდებელისათვის უკვე გადახდილი თანხების და დაუსრულებელ სამუშაოთა ღირებულების ნაწილის გამოკლებით.
მიმწოდებელს, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო, ჯარიმის სახით დაეკისრება შეუსრულებელი სამუშაოების
ღირებულების 10%. ამ შემთხვევაში, სამუშაოთა დასრულების ვადის გადაცილების ჯარიმა არ იქნება გამოყენებული. თუ საერთო
თანხა, რომელიც ერგება შემსყიდველს, აღემატება თანხას, რომელიც ერგება მიმწოდებელს, განსხვავება ჩაითვლება
დავალიანებად, რომელიც დაფარული უნდა იქნეს მიმწოდებელის მიერ.
14.

დასკვნითი პირობები:

14.1.

ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა:

14.1.1.

ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი

ხელშეკრულების პირობების ცვლილების შესახებ შეთანხმებით.
14.1.2.

ხელშეკრულების ფასის შეცვლა დასაშვებია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ

შემთხვევებში.
14.1.3.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ემუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში,

დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფასის 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
14.1.4.

იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ფასის გაზრდა გამოწვეულია სამუშაოთა მოცულობის გაზრდით, გამოყენებული

იქნება გაწეული მომსახურების საფუძველზე მომზადებული დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის ფარგლებში შედგენილი
ხარჯთაღრიცხვით გათვალისწინებული ერთეულის ფასები, ხოლო თუ აუცილებელი გახდა, აღნიშნულ ხარჯთაღრიცხვაში,
გაუთვალისწინებელი სამუშაოების დამატების გამო, ცვლილების განხორციელება, ერთეულის ფასის დაანგარიშება უნდა
განხორციელდეს ცვლილების განხორციელების პერიოდისათვის საბაზრო ფასის მიხედვით.
14.2.

სადავო საკითხების განხილვა:

14.2.1.

შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და

დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების, ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
14.2.2.

თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს,

დავის გადაწყვეტის მიზნით, შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
14.3.

სხვა პირობები:

14.3.1.

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, მხარეების მიერ ხელმოწერილია უფლებამოსილი წარმომადგენლების

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით, ან/და დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით და ძალაში შედის
მისი

ორმხრივად

კვალიფიციური

ელექტრონული

ხელმოწერით,

ან/და

კვალიფიციური

ელექტრონული

შტამპით

დამოწმებისთანავე.
14.3.2

ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით, ორმხრივი შეთანხმების

გზით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
14.3.3.

მხარეების ოფიციალური საკონტაქტო მონაცემები მიეთითება სპეციფიკურ პირობებში.

Ministry of Internally
Displaced Persons
from the Occupied
Territories, Labour,
Health and Social
Affairs of Georgia
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ხელწერილი

ქ. თბილისი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ვადასტურებთ, რომ შპს „ანაგი“-ს (ს.კ. 245416401) მიმართ,
სრულად ვაკმაყოფილებთ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8
მუხლით დადგენილ, ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების პირობებს და წესებს.

ი. ღუდუშაური

გ. ენუქიძე

შ. ჭილაშვილი

თ. შალამბერიძე

ლ. იმერლიშვილი

ი. ცინცაძე

გ. გაგნიძე

შ. მესხია

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრის შენობ(ებ)ის
სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და
სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების მომსახურების
ტექნიკური დავალება
ტექნიკური დავალების მიზანს წარმოადგენს, ქ.თბილისში ლუბლიანას ქუჩის N70-ში მდებარე
არსებული შენობის სრული სარემონტო/სარეაბილიტაციო/სარეკონსტრუქციო სამუშაოების
განხორციელება, რომელიც შემდგომში გამოყენებულ უნდა იქნას როგორც ინფექციური
პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის ს/პ ცენტრი.
პროექტი უნდა განხორციელდეს შესაბამისი სახელმწიფო რეგულაციების სრული დაცვით, კერძოდ;
გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 17 დეკემბრის N385
დადგენილება „სამედიცინო საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული დაწესებულების ნებართვის
გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 7 სექტემბრის N01-38/ნ ბრძანება
,,ნოზოკომიური ინფექციების ეპიდზედამხედველობის, პრევენციისა და კონტროლის წესები’’
(საჭიროების შემთხვევაში), საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილება
,,ტექნიკური რეგლამენტი შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების
დამტკიცების თაობაზე’’
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 1 მარტის N 732 დადგენილება ,,ტექნიკური რეგლამენტი „მისაწვდომობის ეროვნული სტანდარტების“ დამტკიცების თაობაზე’’, საქართველოს მთავრობის 2019
წლის 31 მაისის N 255 დადგენილება ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის
ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ’’ (საჭიროების შემთხვევაში), საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიეტქტურული და
სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი (საჭიროების შემთხვევაში), აგრეთვე გათვალისწინებულ იქნეს
ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამედიცინო ნარჩენების მართვა’’ დამტკიცების შესახებ საქართველოს
მთავრობის 2017 წლის 16 ივნისის N 294 დადგენილება (საჭიროების შემთხვევაში). განსაკუთრებული
ყურადღება უნდა დაეთმოს ინფექციების კონტროლის საკითხებს, მათ შორის ნაკადების მართვას.
წინამდებარე დოკუმენტში შემოთავაზებული საორიენტაციო ფართობები შესაძლოა შეიცვალოს
ნორმატივების შესაბამისად შემსყიდველთან შეთანხმების საფუძველზე.
სამედიცინო/ტექნიკურ დავალებაში შემოთავაზებული განაწილება სართულების მიხედვით
შესაძლებელია შეიცვალოს არქიტექტურული და ტექნოლოგიური მოთხოვნების მიხედვით
დამკვეთთან შეთანხმებით.
პროექტი უნდა შემუშავდეს არსებული ფასადის მაქსიმალური შენარჩუნებით.
შესრულებული საპროექტო მომსახურება უნდა მოიცავდეს:
საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა (საჭიროების შემთხვევაში);
არქიტექტურულ პროექტირებას;
ტექნოლოგიურ პროექტირებას;
კონსტრუქციულ პროექტირებას (საჭიროების შემთხვევაში);
ელ. მომარაგების პროექტირებას (მათ შორის უწყვეტი ელ მომარაგების პროექტირება უწყვეტი
კვების წყაროების “UPS”-სა და დიზელ გენერატორების გათვალისწინებით);
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წყალმომარაგება-წყალარინების
პროექტირებას
(მათ
შორის
გრუნტის
წყლების
გადამუშავება/გამოყენების პროექტირება);
გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის პროექტირებას;
სუსტი დენების პროექტირებას;
უსაფრთხოების სისტემის (ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების) პროექტირება;
სამედიცინო აირების გაყვანილობის პროექტი;
სამედიცინო აირების ქარხნის პროექტირება (სრულად);
გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება (სრულად);
სახანძრო უსაფრთხოების პროექტირება;
შენობის გარე ეზოს კეთილმოწყობის და მოპირკეთების სამუშოაებს;
ხარჯთაღრიცხვას;
განმარტებით ბარათს;
გამოსაყენებელი მასალების და ნაკეთობების სპეციფიკაციებს;
და სხვა ყველა იმ საკითხებს, რომელიც შესაბამისობაში მოვა ზემოთ მითითებულ
რეგულაციებთან;
შენიშვნა: პროექტები (გარდა გენგეგმისა და ტოპოგრაფიული გეგმისა) მომზადებულ უნდა იქნას
არაუმეტეს 1:200 მასშტაბით .
პრეოქტირების ფარგლებში მიმწოდებელმა შესრულებულ მომსახურებებზე უნდა უზრუნველყოს
შემდეგი ტიპის საექსპერტო დასკვნების წარმოდგენა:
 საინჟინრო გეოლოგიური კვლევის ექსპერტიზა (საჭიროების შემთხვევაში);
 კონსტრუქციული ექსპერტიზა (საჭიროების შემთხვევაში);
 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილების ექსპერტიზა (საჭიროების შემთხვევაში).
 ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა;
 წყალმომარაგება-წყალარინების ექსპერტიზა;
 სახანძრო უსაფრთხოების ექსპერტიზა;
 გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის ექსპერტიზა;
 ელექტრო მომარაგების ექსპერტიზა;
 სუსტი დენების ექსპერტიზა;
 სამედიცინო აირების გაყვანილობის პროექტის ექსპერტიზა;
 სამედიცინო აირების ქარხნის პროექტის ექსპერტიზა;
 გამწმენდი ნაგებობის პროექტის ექსპერტიზა;
 მომზადებული პროექტის საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის N409 (პირველი
სახე - 2014 წლის 14 იანვრის N52 დადგენილება) დადგენილებასთან შესაბამისობის
ექსპერტიზა;

საპროექტო გასაწევი მომსახურების ეტაპები:

2

გასაწევი მომსახურება შედგება 3 (სამი) ეტაპისაგან:
პირველი ეტაპი - ხელშეკრულების ხელმოწერიდან არაუმეტეს 50 კალენდარული დღის ვადაში
მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი არსებული მდგომარეობის და
საპროექტო წინადადების აღწერით, ობიექტის არქიტექტურული ნაწილის (გეგმები, ჭრილები,
ფასადები, ფოტომონტაჟი) და გენერალური გეგმის ესკიზები - საჭიროების შემთხვევაში, საინჟინროგეოლოგიური კვლევა (საჭიროების შემთხვევაში) და შენობა-ნაგებობის ტექნოლოგიური პროექტის
ესკიზური გეგმები სართულების მიხედვით. აღნიშნული დოკუმენტაცია ექვემდებარება
შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დადასტურებას.
მეორე ეტაპი - პირველი ეტაპის ჩაბარებიდან არაუმეტეს 50 კალენდარული დღის ვადაში,
შემსყიდველის მიერ,
პირველი ეტაპით განსაზღვრული დოკუმენტაციის დადასტურების
საფუძველზე, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი პროექტის დეტალური
აღწერით, აგრეთვე სრული დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლის
საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.
მესამე ეტაპი - მეორე ეტაპის ჩაბარებიდან არაუმეტეს 30 (ასოცდაათ) კალენდარული დღის ვადაში,
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საბოლოო ვარიანტის შემუშავების შემდეგ,
მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სრული
დაექსპერტებული დოკუმენტაცია და შესაბამისი საექსპერტო დასკვნები.
შენიშვნა: პირველი ეტაპით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების შემდეგ, იმ შემთხვევაში თუ
15 კალენდარული დღის ვადაში (ან შემსყიდველის შეხედულებისამებრ განსაზღვრულ სხვა
გონივრულ ვადაში) მხარეები ვერ შეთანხმდებიან პირველი ეტაპის სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე,
ორივე მხარე უფლებამოსილია ყოველგვარი სანქციების გარეშე ურთიერთშეთანხმებით შეწყვიტონ
ხელშეკრულება ვადამდე. შემსყიდველს წარმოეშვება პირველი ეტაპის საპროექტო მომსახურების
ღირებულების ანაზღაურების ვალდებულება, ხოლო სხვა ტიპის ვალდებულებები ერთმანეთის
მიმართ მხარებს არ ექნებათ. ამასთან, პირველი ეტაპით გათვალისწინებული მომსახურების
ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 50 000 ლარს დღგს ჩათვლით.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 24 780 000. მათ შორის:
სამშენებლო სამუშაოები - არაუმეტეს 23 600 000 ლარი დღგ-ს ჩათლით;
საპორექტო მომსახურება - არაუმეტეს 1 180 000 ლარი დღგ-ს ჩათლით
საექსპერტო დასკვნები გაცემული უნდა იქნას სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სსიპ ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო ვერ გასცემს შესაბამის დასკვნას
სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია საექსპერტო დასკვნები წარმოდგენილი იქნას სხვა
აკრედიტირებული ბიუროდან.

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:
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მომზადებულმა პროექტმა საჭიროების შემთხვევაში, უნდა შეძლოს შემდეგი ნებართვების მიღება და
მიმწოდებელი ვალდებულია გასწიოს ყველა საჭირო სამუშაო (მათ შორის ფინანსური მხარეც), რაც
სჭირდება შემდეგი ტიპის ნებართვების შემსყიდველის/ნებართვის გამცემი ორგანიზაციის მიერ
მიღებას, ამასთან აღნიშნული ნებართვების გამცემი ორგანოების მიერ ხარვეზისა და წუნის
შემთხვევაში,
მიმწოდებელმა
უნდა
გაითვალისწინოს
აღნიშნული
ხარვეზები
და
შემსყიდველს/ნებართვის გამცემ ორგანიზაციას წარუდგინოს დაკორექტირებული დოკუმენტაცია:





სამშენებლო და რეკონსტრუქციის ნებართვა (საჭირეობის შემთხვევაში);
საინჟინრო კომუნიკაციების ნებართვა (საჭიროების შემთხვევაში);
სახანძრო უსაფრთხოების ნებართვის მიღება;
სხვა დამატებითი ნებართვები (საჭიროების შემთხვევაში);

სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაციის ნაწილი:
მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების ორგანიზაციის პროექტის განმარტებითი ბარათი,
რომელშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია ობიექტზე გასაწევი სამუშაოების ხანგრძლივობის, ენერგო,
მატერიალურ და შრომით რესურსებზე, სასაწყობო და საყოფაცხოვრებო ფართებზე მოთხოვნილების
შესახებ. სარეაბილიტაციო სამუშოაების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 290 (ორას ოთხმოცდაათი) დღე.
განმარტებით ბარათში მოყვანილი იქნება, აგრეთვე აუცილებელი უსაფრთხოების ტექნიკისა და
გარემოს დაცვითი ღონისძიებანი და ობიექტზე განსახორციელებელი სამუშაოების კალენდარული
გრაფიკი.

მასალათა მოცულობებისა და სპეციფიკაციების ნაწილი
გამოყენებული

სამშენებლო/სარემონტო/სარეაბილიტაციო

მასალების,

ნაკეთობების,

მოწყობილობების და დანადგარების ხარისხობრივი მახასიათებლების დეტალური აღწერა.
სამუშაოთა პროცესების თანმიმდევრობითი დეტალური აღწერა ტექნოლოგიური თავისებურებების
მითითებით, მათი შესრულების ხარისხობრივი კონტროლის განხორციელების მიზნით. ტესტირებას
დაქვემდებარებული სარემონტო მასალების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პროცესების და
მოწყობილობა დანადგარების, გამოსაცდელი რეჟიმის და თანმიმდევრობის დეტალური აღწერა.
სპეციფიკაციები

უნდა

დამუშავდეს

საპროექტო

დოკუმენტაციის

ყველა

ზემოაღნიშნული

ნაწილისთვის.

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების ნაწილი
პროექტი უნდა დამუშავდეს საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის N41 დადგენილების
მიხედვით, ,,ტექნიკური რეგლამენტი შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების

დამტკიცების

თაობაზე’’;
სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი

4

სახარჯთაღრიცხვა

უნდა

მოიცავდეს

სამშენებლო/სარემონტო/სარეაბილიტაციო

ობიექტის

დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას, რომელიც დაექსპერტებული და დამტკიცებული იქნება სსიპ ლევან
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, ხოლო იმ
შემთხვევაში თუ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ვერ გასცემს შესაბამის დასკვნას სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა აკრედიტირებული ბიუროდან.
ხარჯთაღრიცხვა შესრულებული უნდა იქნას რესურსული მეთოდით. - ცალ-ცალკე გამოყოფილი
უნდა იყოს სამშენებლო მასალების ღირებულება, მუშათა ხელფასი, სამშენებლო მანქანების
ექსპლუატაციის ხარჯები და გეგმიური მოგება. - სახარჯთაღრიცხვო პროექტი სრულად უნდა
მიესადაგებოდეს 2014 წლის 14 იანვრის N52 ტექნიკური რეგლამენტს - „საქართველოს ტერიტორიაზე
სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ
დაშვების შესახებ“ და N 55-ე ტექნიკური რეგლამენტს - „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესს“.

სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები
სამუშაოების განხორციელება:
სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების ვადად განისაზღვრება საბოლოო დასრულებული
საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ, დამკვეთის მიერ გაცემული
დავალების დღიდან 290 (ორას ოთხმოცდაათი) დღე.
სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შეთანხმებული პროექტის მოთხოვნებისა და სპეციფიკაციების
სრული დაცვით. მასში მოცემული სპეციფიკაციებისა და ტექნოლოგიების გათვალისწინებით;
სამუშაოების

მიმდინარეობის

დროს

მკაცრად

უნდა

იქნას

დაცული

უსაფრთხოების,

გარემოსდაცვითი, ხმაურის და დაბინძურების ღონისძიებები, რომელიც რეგულირდება ქვეყანაში
მოქმედი შესაბამისი რეგულაციების მიხედვით.
სამუშაოების სრულად განხორციელება გულისხმობს ყველა იმ სამუშაოს შესრულებას, რომელიც
გათვალიწინებული იქნება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით და ასევე სხვა
იმ დამატებითი სამუშაოებს, რომელიც მნიშვნელოვან გარემოებას წარმოადგენს პროექტის
სრულყოფილად ექსპლუატაციისათვის.
შესრულებული სამუშაოების ხარისხი უნდა უზრუნველყოფდეს შენობა ნაგებობების საიმედო და
უსაფრთხო ფუნქციონირებას, სტანდარტებით განსაზღვრული სრული საექსპლუატაციო ვადის
განმავლობაში.გამოყენებული მასალები უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტებს, უნდა ჰქონდეთ
შესაბამისი სერტიფიკატები.

მომსახურების ანაზღაურება და მისი ეტაპები:
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სამუშაოების ანაზღაურება განსაზღვრული იქნება ძირითადად 3(სამი) ეტაპად.
პირველ ეტაპზე განხორციელდება საავანსო ანგარიშწორება, რომელიც შემდგომში განსაზღვრული
იქნება დამკვეთსა და შემსრულებელს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.
ანაზღაურების

მეორე

ეტაპი

იქნება

საპროექტო

სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის

მომზადებისათვის, განსაზღვრული ფასი. გასათვალისწინებელია, რომ იგი არ უნდა აღემატებოდეს
პრედენდენტის მიერ დაფიქსირებული მთლიანი ღირებულების 5%-ს.
ანაზღაურების მესამე ეტაპად განსაზღვრული იქნება, სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე
შუალედური შესრულებები, რომელიც დადასტურებული უნდა იქნას დამკვეთის ან/და მშენებლობის
ზედამხედველის მიერ.
პროექტით განსაზღვრული სარემონტო/სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე, შუალედური და საბოლოო
შესრულებული სამუშოაების ანაზღაურება მოხდება, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით
გათვალისწინებული ერთეულის ფასების ფარგლებში, რომელიც დადასტურებული უნდა იყოს სსიპ
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ, ხოლო იმ
შემთხვევაში თუ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
ვერ გასცემს შესაბამის დასკვნას სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა აკრედიტირებული ბიუროდან.
იმ შემხვევაში თუ, ექსპერტის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივი დანახარჯებით დათვლილი
ერთეულის ღირებულება მეტია თავდაპირველ ხარჯთაღრიცხვაში განსაზღვრულ ერთეულის ფასზე,
დამკვეთის მიერ სხვაობის ანაზღაურება არ მოხდება.
იმ შემხვევაში თუ, ექსპერტის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივი დანახარჯებით დათვლილი
ერთეულის ღირებულება ნაკლებია თავდაპირველ ხარჯთაღრიცხვაში განსაზღვრულ ერთეულის
ფასზე, დამკვეთის მიერ ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

ქვეკონტაქტორი
ინფორმაცია ზოგადი გამოცდილების მოთხოვნის საპროექტო სამუშაოებზე:
ზოგადი გამოცდილება:
•
პრეტენდენტს უნდა ჰქონდეს 2018 წლის 01 იანვრიდან დღემდე უწყვეტი გამოცდილება
პროექტირების სფეროში, უწყვეტი გამოცდილრება გულისხმობს იმას, რომ პროექტანტს მოცემული
პერიოდის ყველა წელს უნდა ჰქონდეს განხორციელებული საპროექტო მომსახურება;
•

პრეტენდენტს 2018 წლის 01 იანვრიდან დღემდე მომზადებული უნდა ჰქონდეს ერთი

საპროექტო დოკუმენტაცია მაინც, რომლითაც დაპროექტებული იქნა მსგავსი სირთულის და
მოცულობის ობიექტი, რომლის ფართობი უნდა იყოს არანაკლებ 7 000 მ2, პროექტი დღეისათვის
განხორციელებული უნდა იყოს;
•

პიროვნულად იმ მთავარ არქიტექტორს, რომელსაც პრეტენენტი წარმოადგენს წინამდებარე

დაკვეთის შესასრულებლად, ბოლო 10 წლის განმავლობაში მომზადებული უნდა ჰქონდეს ერთი
საპროექტო დოკუმენტაცია მაინც, რომლითაც დაპროექტებული იქნა მსგავსი სირთულის და
მოცულობის ობიექტი, რომლის ფართობი უნდა იყოს არანაკლებ 12 000 მ2. პროექტი დღეისათვის
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განხორციელებული უნდა იყოს;
•
საპორექტო ორგანიზაციამ უნდა მოიწვიოს სამედიცინო ტექნოლოგი, რომელსაც ექნება
არანაკლებ 5 წლიანი სამუშოე სტაჟი.

შესრულებული სამუშაოებისა და მასალების შესაბამისობის დოკუმენტაცია
ლაბორატორიული კვლევები:
ც/ბეტონის ნარევის რეცეპტი (ქარხნიდან);
გამოსაყენებელი ბეტონის კუბიკების გამოცდა ლაბორატორიული წესით;
•

ბეტონის ნიმუშების აღება უნდა მოხდეს ყოველი დღის მიღებულ ბეტონზე.

•

ლაბორატორიული კვლევა (მათი გამოცდა) უნდა განხორციელდეს, ნარევის ჩასხმიდან 7

დღის და 28 დღის შემდეგ.
•
ლაბორატორიული დასკვნა უნდა მოიცავდეს ყველა ინფორმაციას ნარევის შესახებ. მათ შორის
სიმტკიცის განსაზღვრას და მის შესაბამისობას საპროექტო მოთხოვნებთან.
•

საჭიროების შეთხვევაში ლაბორატორიული კვლევა უნდა ჩაუტარდეს ბეტობის ან და

რკ/ბეტონის მზა ელემენტებს.
ასფალტო ბეტონის რეცეპტი (ქარხნიდან);
ა/ბეტონის გამოცდა უნდა განხორციელდეს შემდეგნაირად;
•
დაგებული საფარიდან უნდა მოხდეს კერნის (ნიმუშის) ამოჭრა და მისი ლაბორატორიული
კვლევა.
•

ლაბორატორიული კვლევა უნდა მოიცავდეს ნარევის სისქეს, დატკეპნის კოეფიციენტს და მის

სრული შემადგენლობის ფაქტიურ შემადგენლობებს.
•

დაგებული საფარიდან ნიმუშის აღება და ლაბორატორიული გამოცდა უნდა განხორციელდეს

ყოველ 250 კვ.მ-ზე.
•
საჭიროების შემთხვევაში ეზოს ან და მისასვლელი გზების საფუძვლის მოწყობის
ლაბორატორიული გამოცდა, რაც გულისხმობს საფუძვლის სათანადოდ დატკეპნის განსაზღვრას.
არმატურა:
წარმოდგენილ უნდა იქნეს მასალის წარმოშობის და ხარისხის შესაბამისობის დამადასტურებელი
სერთიფიკატი, მისი დიამეტრების შესაბამისად.
საჭიროების შემთხვევაში შესაძლოა არმატურას, ერთჯერადად ჩაუტარდეს ფაქტიური გამოცდა,
შესაბამის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში.
მასალების და დანადგარების სერთიფიკატები:
შიდა და გარე მოპირკეთება;
შიდა და გარე მოსაპიკეთებელ მასალებზე საჭიროა წარმოდგენილ იქნეს მათი ხარისხის
შესაბამისობის დამადასტურებელი სერთიფიკატები, მწარმოებელი ქარხნებიდან.
მათ შორის:
იატაკის მასალებზე;
კედლის მასალებზე;
შიდა ტიხრების მასალებზე;
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ჭერების მასალებზე;
შიდა და გარე კარ-ფანჯარაზე;
ფასადის მოსაპირკეთებელ მასალებზე;
კომუნიკაციები:
ელ.გაყვანილობაზე;
სუსტი დენების მასალებზე;
გათბობა-ვენტილაცია-კონდიცირების მასალებზე + დანადგარებზე;
ყველა საჭირო დანადგარებზე და მოწყობილობებზე;
ყველა საჭირო დანადგარებზე და მოწყობილობებზე ასევე დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს
მათი საგარანტიო ვადების განმსაზღვრელი დოკუმენტაცია;
შენიშვნა:
პროექტის ფარგლებში გამოყენებულ ყველა მასალაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს მისი ხარისხის
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, მწარმოებელი ქარხნებიდან.
ნებისმიერი გამოსაყენებლი მასალა მის გამოყენებამდე, წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული
დამკვეთთან ან და დამკვეთის წარმომადგენელთან.
იმ შემთხვევაში თუ დამკვეთი ან და მისი წარმომადგენელი ეჭვს შეიტანს მასალის ვარგისიანობაში ან
და მის შესაბამისობაში, მათ აქვთ უფლება თავისი ინიციატივით განახორციელონ დამატებითი
ლაბორატორიული გამოცდები. ლაბორატორიული ხარჯები დაიფარება ინიციატორის მიერ.
შემსრულებელმა უნდა დაადასტუროს, რომ მის მიერ გამოსაყენებელი მასალები, სრულად
შეესაბამება პროექტით და სპეციფიკაციებით განსაზღვრული მასალების მონაცემებს.
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ფართის განაწილება სართულებისა და დანიშნულების მიხედვით და
შესასრულებელი მომსახურება
1. მიმღები გადაუდებელი დახმარების ბლოკი (Emergency) (შენობის 1 სართული)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

მიმღები ბოქსები (4 ცალი)
1-ადგილიანი ნახევრადბოქსი რეანიმაციული (შოკის) ღონისძიებებისათვის (2 ერთეული);
2-ადგილიანი ნახევრადბოქსი დაკვირვებისა და იზოლაციისათვის (2 ერთეული);
საპროცედურო/სამანიპულაციო
მცირე საოპერაციო
განყოფილების ხელმძღვანელის კაბინეტი
საორდინატორი
მორიგე პერსონალის პოსტი
სათავსოები

შენიშვნა:
-

-

მიმღები ბოქსის საორიენტაციო ფართობია 21 მ2, 1-ადგილიანი ნახევრადბოქსის
საორიენტაციო ფართობია 25 მ2. 2-ადგილიანი ნახევრადბოქსის საორიენტაციო ფართობია 22
მ2
ბოქსებს/ნახევრადბოქსებს უნდა ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სველი წერტილები
ცალკე სველი წერტილი უნდა მოეწყოს პერსონალისათვის სქესის მიხედვით
შესაძლებლობისამებრ სასურველია „ემერჯენსის“ სივრცეში განთავსდეს 1 ცალი მელცერის
ტიპის ბოქსი საორიენტაციო ფართობი 25 მ2

2. განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ბლოკი
2.1. გაძლიერებული მელცერის ტიპის ბოქსი შენობის პირველ სართულზე ლუბლიანას ქუჩის
მიმართულებით (სასურველი რაოდენობა: 5 ცალი, მისაღები ვარიაბელობა +/- 1 ცალი ბოქსი)
შენიშვნა:
-

ბოქსის საორიენტაციო ფართობია 28 მ2
ბოქსებს უნდა ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სველი წერტილები
ცალკე სველი წერტილი უნდა მოეწყოს პერსონალისათვის სქესის მიხედვით

3. ამბულატორიული სამსახური (შენობის 1-4 სართულები, კერძოდ 1-ელ სართულზე დარჩენილი
სივრცე, მე-2 სართულის 1 ფლიგელი, მე-3 სართული მთლიანად და მე-4 სართულის 1 ფლიგელი)
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

რეცეფცია, მოსაცდელი, სალარო, დაცვა
ამბულატორიული სამსახურის ხელმძღვანელის კაბინეტი
ექიმის ამბულატორიული კაბინეტი (სასურველია 30 ცალი)
სისხლის აღების კაბინეტი (2 ცალი)
მედიკამენტის გაცემის კაბინეტი (2 ცალი)
საპროცედურო (2 ცალი)
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3.7. იმუნიზაციის კაბინეტი (1 ცალი)
3.8. სათავსოები
3.9. კაფეტერია (მე-2 სართული)
ამბულატორიული სამსახურისათვის უნდა მოეწყოს ცალ-ცალკე სველი წერტილები
პაციენტების/მომსვლელებისა და პერსონალისათვის სქესის მიხედვით.
შენობის მე-2 სართულის ერთ-ერთი ფლიგელში (ამბულატორიული სამსახურის სივრცეში)
განთავსდეს შემდეგი სტრუქტურები
3.10 გენერალური დირექტორის კაბინეტი დამოუკიდებელი სველი წერტილით
3.10.1 მოსაცდელი
3.10.2 კაბინეტი
3.10.3 მოსასვენებელი ოთახი
3.10.4 გენერალური დირექტორის ასისტენტის კაბინეტი
3.11 სათათბირო ოთახი 15-20 პერსონაზე
3.12 ეპიდემიოლოგიური სამსახური
3.12.1 განყოფილების გამგის კაბინეტი
3.12.2 ექიმ-ეპიდემიოლოგების კაბინეტები 6 სამუშაო ადგილზე
3.12.3 ანონიმური კონსულტირებისა და ტესტირების კაბინეტი (2 ცალი)
3.13 მონაცემთა ელექტრონული ბაზის მართვის ჯგუფი
3.13.1 ჯგუფის ხელმძღვანელის კაბინეტი
3.13.2 ოპერატორების კაბინეტი 4 სამუშაო ადგილზე
4. სტაციონარული სამსახური (საწოლების სასურველი რაოდენობა: 90 საწოლი, მისაღები
ვარიაბელობა 90 საწოლს +/- 5%) (სტაციონარული განყოფილება ადაპტირებული უნდა იყოს
პედიატრიულ პაციენტებზეც) (შენობის 4-7 სართულები)
სტაციონარული სამსახური სრულად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სამედიცინო აირების
წერტილებით
4.1. გასტროენტეროლოგიის მიმართულება (შენობის მე-4 სართულის ერთ-ერთი ფლიგელი)
4.1.1. 10 ცალი 2-ადგილიანი პალატა
4.1.2. 2 ცალი 1-ადგილიანი ბოქსირებული პალატა
4.1.3. მორიგე პერსონალის პოსტი
4.1.4. საპროცედურო
4.1.5. მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
4.1.6. საორდინატორო
4.1.7. სათავსოები
შენიშვნა:
- ბოქსირებულ პალატებს უნდა ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სველი წერტილები
- 1-ადგილიანი ბოქსირებული პალატის საორიენტაციო ფართობია 14 მ2
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4.2. აივ/შიდსის მიმართულება (შენობის მე-5 სართული)
4.2.1. 5 ცალი 1-ადგილიანი ნახევრადბოქსი
4.2.2. 8 ცალი 2-ადგილიანი ბოქსირებული პალატა
4.2.3. მორიგე პერსონალის პოსტი
4.2.4. საპროცედურო
4.2.5. მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
4.2.6. საორდინატორო
4.2.7. სათავსოები

შენიშვნა:
- ნახევრად ბოქსებს უნდა ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სველი წერტილები
- 1-ადგილიანი ნახევრად ბოქსის საორიენტაციო ფართობია 22 მ2
- 2-ადგილიანი ბოქსირებული პალატის საორიენტაციო ფართობია 19 მ2
4.3. რესპირაციული და ჰაერწვეთოვანი ინფექციებისა და ცხელებით მიმდინარე დაავადებების
მიმართულება (შენობის მე-6 და მე-7 სართულები)
4.3.1. 10 ცალი 1-ადგილიანი ნახევრად ბოქსი
4.3.2. 11 ცალი 2-ადგილიანი ნახევრად ბოქსი
4.3.3. მორიგე პერსონალის პოსტი
4.3.4. საპროცედურო
4.3.5. მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
4.3.6. საორდინატორო
4.3.7. სათავსოები
შენიშვნა:
- ნახევრად ბოქსებს უნდა ჰქონდეთ დამოუკიდებელი სველი წერტილები
- 1-ადგილიანი ნახევრად ბოქსის საოერიენტაციო ფართობია 22 მ2
- 2-ადგილიანი ნახევრად ბოქსის საოერიენტაციო ფართობია 27 მ2
4.4. ინტენსიური თერაპიის (რეანიმაციის) მიმართულება (შენობის მე-7 სართული)
4.4.1. 2 ცალი დარბაზი 5 საწოლზე
4.4.2. 1 ცალი დარბაზი 2 საწოლზე
4.4.3. 3 ცალი რეანიმაციული 1-ადგილიანი ნახევრად ბოქსი
4.4.4. მორიგე პერსონალის პოსტი
4.4.5. მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
4.4.6. საორდინატორო
4.4.7. სათავსოები
შენიშვნა:
- 5-საწოლიანი დარბაზის საორიენტაციო ფართობია 85 მ2
- 2-საწოლიანი დარბაზის საორიენტაციო ფართობია 35 მ2
- 1-ადგილიანი ნახევრად ბოქსის საორიენტაციო ფართობია 25 მ2
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5. დეტოქსიკაციისა და ექსტრაკორპორული მეთოდებით მკურნალობის მიმართულება (შენობის მე-8
სართული)
5.1. აფერეზის კაბინეტი
5.2. დიალიზის კაბინეტი
5.3. მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
5.4. საორდინატორო
5.5. სათავსოები
6. ლაბორატორიული სამსახური ბიიუსაფრთხოების მე-2 დონე (შენობის 8-9 სართულები)
6.1. კლინიკური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია
6.1.1. მასალების დამუშავების კაბინეტი
6.1.2. ლაბორატორიული ოთახები (3 ცალი)
6.1.3. აპარატურის ოთახი (1 ცალი)
6.1.4. ლაბორატორიის ხელმძღვანელის კაბინეტი
6.1.5. ექიმი ლაბორანტების ოფისი (6 სამუშაო ადგილით)
6.1.6. სალაბორანტო
6.1.7. რეგისტრატურა
6.1.8. სათავსოები
6.2. კლინიკური ვირუსოლოგიისა და მოლეკულური მედიცინის ლაბორატორია
6.2.1. მასალების დამუშავების კაბინეტი
6.2.2. გენეტიკური მასალის გამოყოფის კაბინეტი
6.2.3. ამპლიფიკაციის კაბინეტი
6.2.4. დეტექციის კაბინეტი
6.2.5. სეროლოგიის კაბინეტი
6.2.6. მასტერმიქსის კაბინეტი
6.2.7. RT-PCR კაბინეტი
6.2.8. სექვენირების კაბინეტი
6.2.9. გენოტიპირების კაბინეტი
6.2.10. ქემილუმინესცენციის კაბინეტი
6.2.11. სამედიცინო საყინულეებისა და ანალიზატორის კაბინეტი
6.2.12. სალაბორანტო
6.2.13. რეგისტრატურა
6.2.14. ლაბორატორიის ხელმძღვანელის კაბინეტი
6.2.15. ექიმი-ლაბორანტების ოფისი (6 სამუშაო ადგილი)
6.2.16. სათავსოები
6.3. მიკრობიოლოგიის ლაბორატორია
6.3.1. მასალების დამუშავების კაბინეტი
6.3.2. ანაერობული ბაქტერიების კულტივირების ოთახი
6.3.3. ავტომატური სისტემების ოთახი
6.3.4. მიკროსკოპის ოთახი
6.3.5. ნიადაგების ოთახი
6.3.6. სამრეცხაო, საავტოკლავო
6.3.7. სალაბორანტო
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6.3.8. ბნელი ოთახი
6.3.9. სუფთა ოთახი
6.3.10. ჰაერწვეთოვანი ინფექციების ოთახი
6.3.11. ნაწლავური ინფექციების ოთახი
6.3.12. პარაზიტოლოგიის ოთახი
6.3.13. ბიოუსაფრთხოების 2+ დონის ბლოკი
6.3.14. რეგისტრატურა
6.3.15. ლაბორატორიის ხელმძღვანელის კაბინეტი
6.3.16. ექიმი-ლაბორანტების ოფისი (4 სამუშაო ადგილი)
6.3.17. სათავსოები
6.4. კლინიკური იმუნოლოგიის ლაბორატორია
6.4.1. მასალების დამუშავების კაბინეტი
6.4.2. სალაბორანტო
6.4.3. აპარატურის ოთახი
6.4.4. ლაბორატორიის ხელმძღვანელის კაბინეტი
6.4.5. ექიმი-ლაბორანტების ოფისი (3 სამუშაოა დგილი)
6.4.6. რეგისტრატურა
6.4.7. სათავსოები
6.5. აივ დიაგნოსტიკის ლაბორატორია
6.5.1. მასალების დამუშავების კაბინეტი
6.5.2. სალაბორანტო
6.5.3. სეროლოგიის ოთახი
6.5.4. იმუნობლოტინგის ოთახი
6.5.5. სამრეცხაო
6.5.6. რეგისტრატურა
6.5.7. ლაბორატორიის ხელმძღვანელის კაბინეტი
6.5.8. ექიმი-ლაბორანტების ოფისი (3 სამუშაო ადგილი)
6.5.9. სათავსოები
6.6. პათომორფოლოგიური ლაბორატორია
6.6.1. მასალების დამუშავების კაბინეტი
6.6.2. სალაბორანტო
6.6.3. ლაბორატორიის ოთახი
6.6.4. სამრეცხაო
6.6.5. ლაბორატორიის ხელმძღვანელის კაბინეტი
6.6.6. ექიმი-ლაბორანტების ოფისი (2 სამუშაო ადგილი)
6.6.7. რეგისტრატურა
6.6.8. სათავსოები
7. სამეცნიერო, საგანმანათლებლო/საკონფერენციო და ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მიმართულებები (შენობის მე-10 სართული)
7.1. სამეცნიერო ჯგუფი
7.1.1. სამეცნიერო დირექტორის კაბინეტი
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7.1.2. მეცნიერ მუშაკების კაბინეტი 4 სამუშაო ადგილზე
7.2. საგანმათლებლო/საკონფერენციო მიმართულება
7.2.1. აუდიტორია 80 მსმენელზე
7.2.2. აუდიტორია 40 მსმენელზე
7.2.3. კათედრის ხელმძღვანელის კაბინეტი დამოუკიდებელი სველი წერტილით
7.2.4. საპროფესორო (1 ცალი)
7.2.5. ასისტენტის კაბინეტი (1 ცალი)
7.2.6. სასწავლო ოთახი 15 პერსონაზე (4 ცალი)
7.2.7. სათავსოები
7.3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება
7.3.1. განყოფილების ხელმძღვანელის კაბინეტი
7.3.2. პროგრამისტების ოთახი 3 სამუშაო ადგილზე
7.3.3. სასერვერო
7.3.4. საწყობი
7.3.5. სტუდია
7.4. ბიბლიოთეკა
7.5. სათათბირო 15 პერსონაზე
8. ადმინისტრაცია (შენობის 10-11 სართულები, მე-11 სართულზე არსებული ღია სივრცეები
შემინვის გათვალისწინებით)
8.1. აღმასრულებელი დირექტორის კაბინეტი მისაღებით და დამოუკიდებელი სველი
წერტილით
8.2. სამედიცინო (კლინიკური) დირექტორი ზოგადი ინფექციების დარგში
8.3. სამედიცინო (კლინიკური) დირექტორი აივ/შიდსის დარგში
8.4. ფინანსური დირექტორი
8.5. კომერციული დირექტორი
8.6. ტექნიკისა და ტექნოლოგიების დირექტორი
8.7. ხარისხის კონტროლის მენეჯერი
8.8. საექთნო საქმის მენეჯერი
8.9. ჰოსპიტალური ეპიდემიოლოგი
8.10. კანცელარია
8.11. ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
8.12. საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური
8.12.1. მთავარი ბუღალტერი
8.12.2. ბუღალტერია 6 სამუშაო ადგილზე
8.12.3. მთავარი ეკონომისტი
8.12.4. ეკონომისტების ოთახი 6 სამუშაო ადგილზე
8.13. იურიდიული სამსახური
8.14. შესყიდვების სამსახური
8.15. სტატისტიკის სამსახური
8.16. არქივი
8.16.1. სამედიცნო ისტორიების საარქივო ოთახი
8.16.2. საფინანსო/ადმინისტრაციული დოკუმენტების საარქივო ოთახი
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9. რადიოლოგიური დიაგნოსტიკის მიმართულება (შენობის -1 სართული)
9.1. რენტგენის კაბინეტი
9.2. კომპიუტერული ტომოგრაფიის კაბინეტი
9.3. მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის კაბინეტი
9.4. მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
9.5. საორდინატორო
9.6. სათავსოები
10. ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკის მიმართულება (შენობის -1 სართული)
10.1.
გასტროსკოპიის კაბინეტი
10.2.
კოლონოსკოპიის კაბინეტი
10.3.
ბრონქოსკოპიის კაბინეტი
10.4.
მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
10.5.
საორდინატორო
10.6.
სათავსოები
11. ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის მიმართულება (შენობის -1 სართული)
11.1.
მუცლის ღრუს ორგანოების ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის კაბინეტი (2 ცალი)
11.2.
გულის და სისხლძარღვების ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის ოთახი
11.3.
მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
11.4.
სათავსოები
12. ფუნქციური დიაგნოსტიკის მიმართულება (შენობის -1 სართული)
12.1.
ელექტროკარდიოგრაფიის კაბინეტი
12.2.
გარეგანი სუნთქვის გამოკვლევის კაბინეტი
12.3.
მიმართულების ხელმძღვანელის კაბინეტი
12.4.
სათავსოები
13. აფთიაქი (შენობის -1 სართული)
13.1.
შესაფუთი, გასაცემი
13.2.
მზა წამლების ოთახი
13.3.
სპეციალური წამლების ოთახი
13.4.
ოთახი მაცივარი
13.5.
გამგის კაბინეტი
13.6.
პერსონალი ოთახი 4 სამუშაო ადგილზე
14. სასტერილიზაციო (შენობის -1 სართული)
15. სადეზინფექციო (შენობის -1 სართული)
16. სამრეცხაო (შენობის -1 სართული)
17. სამეურნეო და ტექნიკური სამსახური სათავსოებით (გარე პერიმეტრზე არსებული ერთ-ერთი
ნაგებობა დაშენების პერსპექტივით; ავარიული კვების წყაროს /დიზელ-გენერატორის
გათვალისწინებით)
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18. სამედიცინო აირების (მ.შ. სამედიცინო ჟანგბადი & წნეხილი აირი) ქარხანა
19. გვამის დროებითიო დაყოვნების ოთახი
20. ნარჩენების დროებითი დაყოვნების ოთახი
21. გამწმენდი ნაგებობა (შენობის გარე პერიმეტრზე)
22. ვენტილაციის სისტემა მთელ შენობაზე, მათ შორის განსაკუთრებით საშიში ინფექციების ბლოკში,
რესპირაციული და ჰაერწვეთოვანი ინფექციებისა და ცხელებით მიმდინარე დაავადებებისა და
აივ/შიდსის მიმართულებების პალატებში უარყოფითი წნევის შესაძლებლობებით (მ.შ.
რეგულირების და მონიტორინგის შესაძლებლობით)
23. კომუნიკაციების მოწყობა მთელს შენობაზე

შენობის თოთოეულ სართულზე და ფლიგელზე უნდა მოეწყოს სანკვანძები პერსონალისათვის,
თითოეულ სართულზე უნდა იყოს 1 სანკვანძი მორგებული შშმ პირებზე.
არსებული ინფრასტრუქტურული ხარვეზების გამოსწორების საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
24. შენობის -1 სართულზე გრუნტის წყლების შედინების მოცილება
25. ეზოში ასფალტის საფარის გადაგება(საჭიროებისამებრ), სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგება
(გამდინარე წყლისათვის მიმართულების მიცემა)
26. ავტოფარეხებში ჩასასლველებში მდებარე არსებული სანიაღვრე არხის მოწესრიგება
27. წყლის გადასაქაჩი მძლავრი ტუმბოების დამონტაჟება
28. ავტოსადგომზე ასფალტის/ბეტონის საფარის გადაგება (საჭიროებისამებრ)
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საკადასტრო რუკა

სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული
ცენტრის“ სარემონტო-სარეაბილიტაციო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებისათვის საჭირო
საინჟინრო–საპროექტო
მომსახურება
უნდა
განხორციელდეს
შემდეგი
მონაცემების
გათვალისწინებით - მიწის ნაკვეთის ფართობი შეადგენს /არსებული შენობის ნაკვეთის საკასტრო
ფართობი (01.13.01.010.089) 4566 კვ.მ = 0,46 ჰა; საპროექტო შენობ(ებ)ის სასარგებლო ფართი
2

/გამოსაყენებელი ფართი საორიენტაციოდ შეადგენდეს: 11800 /15350 მ -ს; პროექტირება უნდა
განხორციელდეს საორიენტაციოდ: 90 (+/- 5%) საწოლზე გათვლით.

შენიშვნა: პროექტირებისას გასათვალისწინებელი ზოგადი შენიშვნები, მათ შორის ზოგად
სანებართვო მოთხოვნებთან მიმართებაში:
პროექტი შედგენისას /ფუნქციონალური განაწილება - გეგმარება შენობის სართულების მიხედვით
უნდა განისაზღვროს გამოყოფილი მიწის ფართზე არსებული შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციის
შესაბამისად;
სართულებს შორის გადასაადგილებლად შენობა უნდა უზრუნველყოფილი იყოს კიბეებით და
ლიფტებით, მათ შორის მწოლიარე პაციენტის გადასაყვანად;
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლეობების მქონე პირთა უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის საჭირო პირობები;
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს (შენობას უნდა გააჩნდეს) საევაკუაციო გასასვლელი;
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პაციენტისა და პერსონალის მოძრაობის ნაკადურობა, რათა არ
მოხდეს “ჭუჭყიანი” და “სუფთა” ზონების გადაკვეთა;
ოთახებს /პალატებს უნდა გააჩნდეს როგორც ბუნებრივი, ისე ხელოვნური განათების წყარო;
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უწყვეტი წყალმომარაგება;
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს უწყვეტი ელექტრომომარაგება;
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უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სტაბილური ტემპერატურული რეჟიმი;
კლინიკურ განყოფილებებში დერეფნების სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 1.8 მ;
ცენტრში შესაბამის ადგილებში გათვალისწინებული უნდა იყოს პანდუსები შშმ პირთა
გადაადგილებისთვის;
ცენტრში გათვალისწინებული უნდა იქნას შშმ პირთათვის ადაპტირებული საპირფარეშოები;
ცენტრის ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს სამედიცინო ჟანგბადის მიწოდების სისტემის და
ჟანგბადის ქარხანის /ჟანგბადის ბალონების განთავსების სათავსოს მოწყობა;
ტერიტორიაზე შესასვლელი ორი გამშვები პუნქტის (საპარადე და სამეურნეო) მოწყობა;
ცენტრი აღჭურვილი უნდა იყოს სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით, ასევე გარე და შიდა
ჰიდრანტებით;
უნდა განხორციელდეს პარკინგის მოწყობა/შენარჩუნება დაწესებულების მოცულობის და დინამიკის
(პერსონალი, საწოლების რაოდენობა და ა.შ.) გათვალისწინებით, შესაბამისი საპარკინგე ნიშნების
დატანით;
ცენტრის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელ. მომარაგების და წყალმომარაგების სათადარიგო
წყაროები (გენერატორი, საწვავის და წყლის რეზერვუარები);
ტერიტორიის განათება უნდა განხორციელდეს შენობის პერიმეტრზე და შენობამდე მისასვლელ
გზაზე;
ტერიტორიაზე გათვალისწინებული უნდა იყოს სანიაღვრე კანალიზაცია - არსებული სისტემის
მოწესრიგება /აღდგენა;
ცენტრი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სავენტილაციო სისტემით (ხელოვნური და ბუნებრივი
ვენტილაცია);
დაცვის უზრუნველყოფის ოთახში მოწყობილი უნდა იყოს შენობის შიდა და გარე
ვიდეომონიტორინგის სისტემა;
ცენტრის შენობაში (მაგ.: +11 სართული/ტექნიკური სართული, ან დამხარე ნაგებობაში)
გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი სიმძლავრის საქვაბის მოწყობა;

მომსახურების მიწოდების ფორმა და ადგილი:
მომსახურების პირველი ეტაპის ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ფორმატით და
ბეჭდური ვერსიით მყარი ასლის სახით ქართულ ენაზე 2 (ორი) ეგზემპლარად. ბეჭდური ვერსიით
მყარი ასლის სახით (A4 და A3 ფორმატში) წარმოდგენილ მასალებს თან უნდა დაერთოს მათი
ელექტრონული ვერსიები CD ან DVD სახით (ტექსტური ნაწილი Word და Excel ფაილების სახით,
ხოლო ნახაზები - AutoCAD/ArchiCAD და PDF ფორმატებში).
საბოლოო დეტალური საპროექტო/სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს
ქართულ ენაზე, როგორც ელექტრონულ ფორმატში (ვექტორული DWG ან DXF PLN გაფართოების
ფაილი, ArchiCAD ან AutoCAD, და PDF ფაილი. კომპაქტური დისკებით (CD ან DVD) სახით), ასევე
ბეჭდური ვერსიით მყარი ასლების (A4 და A3 ფორმატში) სახით, საბოლოო დეტალური საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარდგენილი უნდა იყოს ალბომის სახით ქართულ ენაზე 4
(ოთხი) ეგზემპლარად. პროექტის შეთანხმების დოკუმენტები, საექსპერტო დასკვნა და
წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ერთ ეგზემპლარად.
მომსახურების ყველა ეტაპის ანგარიში, შეთანხმების დოკუმენტები, საექსპერტო დასკვნა, საბოლოო
დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და წარდგენილი უნდა იყოს შემდეგ
მისამართზე: ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზ. N144 (შემსყიდველის მისამართი).
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