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სექცია  1 ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისათვის  
 

1. უფლებამოსილი მონაწილეები 

1.1 განმცხადებელი უნდა წარმოადგენდეს კერძო საწარმოს,  ან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ 
სუბიექტს, ან მათ ნებისმიერ გაერთიანებას, რომლებიც მზად არიან ფორმალური განზრახვით გააფორმონ 
გაერთიანების შესახებ ხელშეკრულება ან არსებული ხელშეკრულების შესაბამისად წარმოადგინონ 
ერთობლივი საწარმო. სახელმწიფოს მფლობელობაში საწარმოები დამკვეთის ქვეყანაში უფლებამოსილნი 
იქნებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, რომელიც აღწერილია 1.4 მუხლში.      

          ერთობლივი საწარმოს (ამხანაგობა) შემთხვევაში,  

(ა) თითოეული პარტნიორი ინდივიდუალურად და ერთობლივად არის პასუხისმგებელი  

(ბ) ერთობლივი საწარმო ნიშნავს წარმომადგენელს, რომელიც უფლებამოსილია ერთობლივი საწარმოს 
თითოეული და ყველა წევრისათვის და მათი სახელით აწარმოოს საქმიანობა საკვალიფიკაციო პროცესის 
განმავლობაში, ერთობლივი საწარმოს კვალიფიკაციის გავლის შემთხვევაში, ტენდერის პროცესის 
განმავლობაში, ხოლო ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, ხელშეკრულების შესრულების 
პროცესში; ამასთან, განმცხადებელი ვერ იქნება ერთზე მეტი ერთობლივი საწარმოს პარტნიორი და ვერ 
იქნება ტენდერის დროს სუბკონტრაქტორი ნებისმიერი სხვა კვალიფიკაცია გავლილი განმცხადებლისა.        

1.2 არ არსებობს შეზღუდვა განმცხადებლის საცხოვერებელ ადგილთან დაკავშირებით. თუმცა, განმცხადებელი 
უნდა წარმოადგენდეს, მიკუთვნებული ან რეგისტრირებული უნდა იყოს ანდა ფუნქციონირებდეს მისი 
ადგილსამყოფელი ქვეყნის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.    

მონაწილეობის მიღება ასევე შეუძლიათ ადგილობრივ კომპანიებს ან იურიდიულ პირებს, თუ ისინი:  

(ა) რეგისტრირებულნი არიან საქართველოში როგორც კონტრაქტორები ნებისმიერი სამუშაოებისათვის, 
რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე განცხადების შესყიდვის საგანს. 

(ბ) გადახდილი აქვთ გადასახადები, საწევროები და სხვა საჯარო-სამართლებრივი დავალიანებები.  

 

1.3 კონტრაქტის ნებისმიერი მხარისათვის წარმოდგენილი სუბკონტრაქტორების ანდა კონტრაქტორების 
ეროვნების დადგენის საკითხი ასევე განიხილება ზემოაღნიშნული მოთხოვნის შესაბამისად.     
ზემოაღნიშნული მოთხოვნა ასევე გამოიყენება ხელშეკრულების ნებისმიერი მხარის მიერ წარმოდგენილი 
სუბკონტრაქტორების ან კონტრაქტორების ეროვნების დადგენისას. 

1.4 სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული საწარმოები დამკეთის ქვეყანაში განიხილებიან 
უფლებამოსილად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ შეუძლიათ დაადასტურონ, რომ ისინი არიან 
იურიდიულად და ფინანსურად დამოიკიდებლები, ფუნქციონირებენ სამეწარმეო სამართლის შესაბამისად 
და არ წარმოადგენენ დამკვეთ სააგენტოებზე დამოკიდებულს. 

1.5 განმცხადებელი განიხილება არაუფლებამოსილად, როდესაც ადგილი აქვს მხარის ინტერესთა კონფლიქტს, 
რომელსაც შეუძლია არასათანადო ზეგავლენა მოახდინოს  მხარის სამსახურებრივი მოვალეობის ან 
ვალდებულებების შესრულებაზე, შესაბამისი კანონისა და წესების შესაბამისობაზე და ამგვარმა ინტერესთა 
კონფლიქტმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს ან წარმოადგინოს აკრძალული პრაქტიკა, როგორიცაა:       

(i) „კორუფცია“ - მხარის მიერ შესყიდვის პროცესის ან ხელშეკრულების შესრულების დროს 
ზემოქმედების მიზნით პირდაპირ ან ირიბად რაიმე ღირებულის შეთავაზება, მიცემა, მიღება ან 
მოთხოვნა  

(ii) „თაღლითობა“ - შესყიდვის პროცესზე ან ხელშეკრულების აღსრულების პროცესზე 
ზემოქმედების მიზნით ფაქტების დამახინჯება ან გამოტოვება   

(iii) „შეთქმულება“ - შესყიდვის პროცესში ან ხელშეკრულების აღსრულების დროს სქემა ან 
შეთანხმება ორ ან მეტ განმცხადებელს შორის, მოვალის ცოდნის ან მისი ცოდნის გარეშე, 
რომელიც შემუშავებულია რომელიმე მხარის ქმედებებზე ზეგავლენის მოსახდენად  
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(iv) „იძულება“ - შესყიდვის პროცესზე ან ხელშეკრულების აღსრულებაზე ზეგავლენის მოხდენის 
მიზნით პირებზე ან მათ ქონებაზე  პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზიანის მიყენება ან აღნიშნულის 
მუქარა;   

აღნიშნულიდან გამომდინარე, განმცხადებლებს არ უნდა ჰქონდეთ ინტერესთა კონფლიქტი. აღნიშნული 
ტენდერის პროცესთან დაკავშირებით, შესაძლოა ჩაითვალოს, რომ განმცხადებელს გააჩნია ინტერესთა 
კონფლიქტი ერთ ან მეტ მხარესთან, თუ მათ:      

(ა) გააჩნიათ საერთო საკონტროლო აქციები; ან 

(ბ) მათგან იღებენ ან მიღებული აქვთ პირდაპირი და არაპირდაპირი სუბსიდიები; ან 

(გ) ჰყავთ იგივე იურიდიული წარმომადგენელი მათი განცხადების მიზნებისათვის, ან 

(დ) აქვთ ერთმანეთთან ურთიერთობა პირდაპირ ან მესამე მხარის მეშვეობით, რაც მათ აყენებს ისეთ 
მდგომარეობაში, რომ მათ გააჩნიათ წვდომა ან ზეგავლენა სხვა განმცხადებლის შეთავაზების თაობაზე 
ინფორმაციის თაობაზე, ან ზეგავლენა დამკვეთის გადაწყვეტილებაზე ხსენებული ტენდერის 
მსვლელობასთან დაკავშირებით.    

1.6 განმცხადებლები უაროყოფილი იქნება, თუ:  

          (ე) მათი მონაწილეობა გამორიცხულია გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ მიღებული სანქციების 
შესაბამისად 

          (ვ) ისინი პროექტის მომზადებაში ან განხორციელების პროცესში კონსულტანტებად იყვნენ ან არიან 
ჩაბმულნი. ასევე, აღნიშნული ეხება საწარმოს ან პირს, რომელიც მჭიდროდაა დაკავშირებული განმცხადებელთან 
კომპანიის ჯგუფის ან მსგავსი ბიზნეს კავშირების მეშვეობით, ან რამდენიმე საწარმოს ან პირებს, რომლებიც 
მსგავსად ასოცირდებიან. 

          (ზ) ისინი ვერ წარმოადგენენ შესაბამის ვალდებულებათა შესრულების დეკლარაციას  

          (თ) სამართლებრივად შეზღუდული აქვთ შესყიდვების პროცესში დაშვება წარსულში კონტრაქტორი 
სააგენტოს ქვეყანაში თაღლითობის ან კორუფციის წესების დარღვევის გამო 

ან, სუბკონტრაქტორები, რომლებთანაც უნდა დაიდოს ხელშეკრულება ხელშეკრულების მნიშვნელოვან ნაწილზე 
წარმოადგენენ საწარმოს, რომელიც დაკავშირებულია დამკვეთ სააგენტოსთან დამკვეთის ქვეყანაში და/ან 
სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად საწარმოებთან, რომლებიც სამართლებრივად და ფინანსურად არ არიან 
დამოუკიდებლები.   

2. სატენდერო დოკუმენტაციის არსი  
 
2.1 სატენდერო დოკუმენტაცია შედგება I, II და III ნაწილებისაგან, რომლებიც მოიცავენ ყველა ქვემოთ 

ჩამოთვლილ მუხლებს და განხილულ უნდა იქნას ნებისმიერ დამატებასთან ერთად.  

ნაწილი I სატენდერო პროცედურები   

თავი 1 -   ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეობისათვის  

თავი 2.1-2.4  -  პოსტ კვალიფიკაციის  შეფასების და საკვალიფიკაციო  

კრიტერიუმები (EQC)      ”გარე კონვერტი” 

თავი 2.5 -   ინფორმაცია ტექნიკური და ფინანსური  

შეფასების კრიტერიუმების შესახებ     ”გარე კონვერტი”
  

თავი 3   საკვალიფიკაციო ფორმები      ”გარე კონვერტი” 

ნაწილი II შეთავაზების ფორმები - მოთხოვნები  

თავი  4 –      სატენდერო ფორმები       ”შიდა კონვერტი” 

თავი 5 -       დამკვეთის მოთხოვნები (ERQ) - ტექნიკური დავალება ”შიდა კონვერტი” 
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შენიშვნა: ”გარე კონვერტი” უნდა შეიცავდეს იმ რაოდენობის ცალკე კონვერტებს, რამდენ ლოტსზეც 

პრეტენდენტს შემოაქვს განაცხადი. 

 

ნაწილი III ხელშეკრულების პირობები და ფორმები  

თავი 6 -    ზოგადი პირობები       (GCC) 

თავი  7 -   განსაკუთრებული პირობები      (PCC) 

თავი 8 -    ხელშეკრულების ფორმები      (COF) 

 

2.2 დამკვეთის მიერ გამოქვეყნებული მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მიღების შესახებ არ წარმოადგენს 
სატენდერო დოკუმენტაციის ნაწილს. 

2.3 დამკვეთი უფლებამოსილია, წინადადებების მიღების ბოლო ვადის ამოწურვამდე, დანართის სახით 
ნებისმიერ დროს შესწორება შეიტანოს სატენდერო დოკუმენტაციაში.  

2.4 ნებისმიერი დანართი წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციის ნაწილს, შესაბამისად, უნდა გადაეცეს 
ყველას, ვისაც დამკვეთისაგან მოპოვებული აქვს სატენდერო დოკუმენტაცია.  

2.5 დამკვეთი არ არის პასუხისმგებელი სატენდერო დოკუმენტაციისა და მათი დანართების სისრულეზე, თუ 
აღნიშნული დოკუმენტაცია არ არის მოპოვებული წყაროდან, რომელიც დამკვეთის მიერ არის 
მითითებული სატენდერო მოწვევაში. 

2.6 იმისათვის, რომ განმცხადებლებს მიეცეთ გონივრული ვადა დამკვეთის მიერ დამატებითი დანართის 
გასათვალისწინებლად და შეთავაზების მოსამზადებლად, დამკვეთი უფლებამოსილია შეხედულებისაებრ 
გააგრძელოს განაცხადის წარდგენის ვადა. ამ შემთხვევაში დამკვეთისა და განმცხადებლის უფლება-
მოვალეობანი გადაიწევს დამატებული დროის შესაბამისად.  

2.7 ტენდერის მონაწილის მიერ სატენდერო დოკუმენტაციაში უნდა მოხდეს ყველა ინსტრუქციის, ფორმის, 
პირობისა და სპეციფიკაციის შესწავლა. სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად მოთხოვნილი 
ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს შეთავაზების შერჩევის 
პროცესიდან ამოღება.   

 

3. სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტება, ადგილის დათვალიერება, წინასატენდერო შეხვედრა  

3.1 ტენდერის პოტენციური მონაწილე, რომელიც საჭიროებს რაიმე სახის დაზუსტებას სატენდერო 
დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, უნდა დაუკავშირდეს დამკვეთს ქვემოთ მითითებულ მისამართზე, 
წერილობითი ფორმით, ან დასვას შეკითხვები წინასატენდერო შეხვედრის დროს. წინასატენდერო 
შეხვედრის მიზანია საკითხების დაზუსტება და ნებისმიერ საკითხზე წამოჭრილ შეკითხვებზე პასუხის 
გაცემა.            

ელ. ფოსტის მისამართი: nkoberidze@wwfcaucasus.org , ასლი: nmalazonia@wwfcaucasus.org   
 

3.2 მოთხოვნა განმარტებასთან დაკავშირებით უნდა გაეგზავნოს დამკვეთს მხოლოდ ელ. ფოსტის მეშვეობით 
და მასზე პასუხის გაცემა მოხდება ელ.ფოსტის მეშვეობით.   

3.3 დამკვეთი ნებისმიერი სახის განმარტებას ახორციელებს წერილობითი ფორმით განაცხადის მიღების ვადის 
ამოწურვამდე, არაუგვიანეს 14 დღისა. პროექტის განმახორციელებელი რგოლმა უნდა გადააგზავნოს 
პასუხის ასლი ყველა პრეტენდენტთან, რომელთაც მოპოვებული აქვთ სატენდერო დოკუმენტაცია 
ტენდერის მოწვევაში ხსენებული ინსტრუქციების შესაბამისად, კითხვის აღწერილობით, მისი წყაროს 
იდენტიფიცირების გარეშე.                    

3.4 რეკომენდირებულია ტენდერის მონაწილემ მოინახულოს და გამოიკვლიოს სამუშაოების ადგილი და მისი 
მიმდებარე ტერიტორია და თავად მოიპოვოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც საჭირო იქნება სატენდერო 
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წინადადების მოსამზადებლად და სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე ხელშეკრულების 
გასაფორმებლად. ადგილის მონახულების ხარჯებს ფარავს ტენდერის მონაწილე.         

3.5 წინასატენდერო შეხვედრაზე დაუსწრებლობა არ გამოიწვევს ტენდერის მონაწილის დისკვალიფიკაციას. 

წინა სატენდერო შეხვედრა გაიმართება 2013 წლის 16 ივლისს, შემდგ მისამართზე: WWF-ის გერმანიის 
ფილიალი საქართველოში  ალექსიძის ქუჩა #11, 0193 თბილისი, საქართველო ადგილობრივი დროით 11:00 
საათზე.  

 

4. სატენდერო წინადადებების მომზადება  
 

4.1 ტენდერის მონაწილემ უნდა დაფაროს სატენდერო წინადადების მომზადებასა და წარდგენასთან 
დაკავშირებული ყველა ხარჯი, შესაბამისად დამკვეთი არ არის პასუხისმგებელი ან ვალდებული 
ზემოაღნიშნულ ხარჯებზე ტენდერის მიმდინარეობის ან შედეგის მიუხედავად. 

4.2 სატენდერო წინადადება, მიმოწერა და დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია განაცხადთან, 
რომელიც გაცვლილია დამკვეთსა და ტენდერის მონაწილეს შორის, შესრულებული უნდა იყოს ინგლისურ 
და/ან ქართულ ენებზე (ადგილობრივი კომპანიებისათვი). იგივე სახით უნდა იყოს შესრულებული 
დამხმარე დოკუმენტაცია და ნაბეჭდი ლიტერატურა, რომელიც განაცხადის ნაწილს წარმოადგენს.   

4.3 სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავავდეს შემდეგს:  

თავი 4.1   სატენდერო წინადადების ფორმა; 

თავი 4.2  შეთავაზების საბანკო გარანტია 

თავი 4.3  ტექნიკური შეთავაზება 

თავი 4.4  განფასებული ფასების ცხრილი 

თავი 4.5  შესრულების გრაფიკი 

თავი 4.6  ერთობლივი საწარმოს შეთანხმების ასლი, რომელიც  
წარმოდგენილ უნდა იქნას ინსტრუქცია ტენდერში  
მონაწილეობის 4.4 ქვე პუნქტის თანახმად 
 

თავი 4.7  ხარისხის კონტროლის მექანიზმის შესახებ მონაცემები 
  

დოკუმენტური მტკიცებულება, რომ კონტრაქტის შესასრულებლად განმცხადებელს გააჩნია შესაბამისი 
კვალიფიკაცია,  თუ მისი წინადადება მიღებულ იქნა; სხვა სატენდერო დოკუმენტაციაში მოთხოვნილი 
დოკუმენტები. 

4.4 ერთობლივი საწარმოს მიერ წარმოდგენილი წინადადება უნდა შეიცავდეს ერთობლივი საწარმოს ყველა 
წევრის მიერ ხელმოწერილ ხელშეკრულების ასლს. ალტერნატივად შეიძლება გამოიყენოს წერილი 
განზრახვის თაობაზე, რომელიც ყველა წევრის მიერ  დაადასტურებს მზად ყოფნას ერთობლივი საწარმოს 
შექმნისა და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების.  ერთობლივი საწმაროს ხელშეკრულების 
შესრულების თაობაზე წერილი ხელმოწერილი უნდა იქნას გაერთიანების ყველა წევრის მიერ და 
წარმოდგენილი უნდა იქნას  ხელშეკრულების სამუშაო ვერსიის ასლთან ერთად.         

4.5 სატენდერო ფორმა და დანართები, ფასების ცხრილის ჩათვლით, უნდა მომზადდეს შესაბამისი ფორმის 
გამოყენებით, რომელიც წარმოდგენილია 4 მუხლში (სატენდერო ფორმები). ფორმები უნდა შეივსოს 
ტექსტის გადაკეთების გარეშე, არ დაეშვება ცვლილებები. თითოეული ცარიელი ადგილი უნდა შეივსოს 
მოთხოვნილი ინფორმაციით. 

4.6 სატენდერო განაცხადის მოქმედების ვადაა 90 დღე. 

4.7 გამონაკლის შემთხვევებში, სატენდერო განაცხადის მოქმედების ვადის განმავლობაში, დამკვეთმა 
შესაძლოა მოსთხოვოს განმცხადებლებს თავიანთი წინადადებების მოქმედების ვადის გაგრძელება. 
მოთხოვნა და პასუხი უნდა შესრულდეს წერილობითი ფორმით. თუ მოთხოვნილია სატენდერო 
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წინადადების გარანტია, მისი მოქმედების ვადა ასევე უნდა გაგრძელდეს 28 დღით  სატენდერო განაცხადის 
ვადის ამოწურვიდან. 

4.8 ტენდერის მონაწილის მიერ სატენდერო განაცხადის ფორმაში და ფასების ცხრილში მითითებული ფასები 
და ფასდაკლებები უნდა შეესაბამებოდეს ქვემოთ მოცემულ მოთხოვნებს:      

4.9 ტენდერის მონაწილემ უნდა შეავსოს ტარიფი და ფასები ყველა სამუშაო პუნქტისათვის, რომელიც 
მოცემულია ფასების ცხრილში. პუნქტი, რომლის გასწვრივაც ტენდერის მონაწილის მიერ არ არის 
მითითებული არც ტარიფი და არც ფასი, არ იქნება ანაზღაურებული დაკვეთის მიერ ხელშეკრულების 
შესრულების დროს და ჩაითვლება ფასების ცხრილში მოცემული  სხვა პუნქტების ტარიფებით და ფასებით 
დაფარულად. 

4.10 ფასი, რომელიც უნდა მიეთითოს სატენდერო განცხადების ფორმაში უნდა წარმოადგენდეს ტენდერის ფასს, 
ყველა ფასდაკლების გამოკლებით. 

4.11 ტენდერში მონაწილის მიერ მითითებული ფასები უნდა იყოს ფიქსირებული თანხა (დაუშვებელია ფასის 
რეგულირება)  

4.12 ერთეულის ფასი არ უნდა შეიცავდეს გადასახადებს, დღგ-ს ან იმპორტის გადასახადს ან სხვა შესაძლო 
ხარჯებს რომლის გადახდაც ხორციელდება საქართველოში. ფასებიც ცხრილში და სატენდერო განაცხადის 
ფორმაში აღნიშნული ფასის კომპონენტები უნდა განფასდეს  თითოეული მოცემულობისათვის ცალკე.  

4.13 ტენდერში მონაწილის მიერ ერთეულის  და ჯამური ფასების მითითება უნდა განხორციელდეს მთლიანად 
ლარში 

4.14 ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს სატენდერო წინადადების გარანტიის ორიგინალი, როგორც 
შეთავაზების ნაწილი.  სატენდერო გარანტია წარდგენილ უნდა იქნას შეთავაზებასთან ერთად ტენდერის 
ფასის 2%-ის,  მაგრამ არა უმეტეს 20 000 ლარისა; 

4.15 სატედნერო წინადადების გარანტია წარდგენილ უნდა იქნას სატენდერო წინადადების გარანტიის ფორმის 
გამოყენებით, რომელიც მოცემულია თავი 4-ში (სატედნერო ფორმები). სატენდერო გარანტიის ვადა უნდა 
28 დღით უნდა აღემატებოდეს სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადას, ან 4.7 მუხლით 
გათვალისწინებული ნებისმიერი განგრძობილი პერიოდიდან. 

4.16 ერთობლივი საწარმოს სატენდერო წინადადების  გარანტია უნდა იყოს წარმოდგენილი ერთობლივი 
საწარმოს სახელით, რომელსაც შეაქვს განაცხადი ან ხელმძღვანელი წევრის სახელით, რომელიც 
დასახელებული უნდა იყოს განზრახვის წერილში.  

4.17 საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობის დასადასტურებლად, რომელიც თავი 2-ის შესაბამისად 
(შეფასების და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები თავი 2.1-2.4-ის შესაბამისად) განხორციელდება, ტენდერის 
მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია, რომელიც მოთხოვნილია წინამდებარე ინსტუქციაში, თავი 3  
(საკვალიფიკაციო ფორმა) და თავი 4-ში (სატენდერო  ფორმები).       

4.18 ტენდერის მონაწილემ  უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური შეთავაზება, რომელიც უნდა შეიცავდეს სამუშაოს 
შესრულების გეგმა-გრაფიკს, ინფორმაციას ხარისხის კონტორლის მექანიზმის შესახებ საჭირო 
პერსონალისა და აღჭურვილობის ჩამონათვალთან ერთად (როგორც ეს თავ 4.7-შია მოთხოვნილი), 
გარანტიის პირობები და სხვა ინფორმაცია (დეტალურად), რომელიც დადგენილია თავი 4-ით (სატენდერო 
ფორმები)  იმისათვის, რომ წარმოაჩინოს წინადადების ადექვატურობა სამუშაოს მოთხოვნების და 
დასრულების ვადებთან  მიმართებაში. 

4.19 უფლებამოსილი პრეტენდენტების შერჩევა განხორციელდება პოსტ-კვალიფიკაციის პროცედურის 
საფუძველზე, KfW-ს განვითარებად ქვეყნებში ფინანსური თანამშრომლობის ფარგლებში, შესასყიდ 
საქონლისა და სამუშაოების შესყიდვის სახელმძღვანელო წესების შესაბამისად, ორი კონვერტის სისტემის 
გამოყენებით.   თუ უფლებამოსილ პრეტენდენტს შემოაქვს განაცხადი ყველა ლოტზე, მან უნდა 
წარმოადგინოს თითო ლოტისათვის ცალკე კონვერტში ის დოკუმენტები, რომელიც მოთხოვნილია 
ტენდერში მონაწილეობის  ინსტრუქციის  4.22 პუნქტში.   

   6 



სატენდერო დოკუმენტაცია       ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია             
  
 
4.20 ტენდერის მონაწილემ უნდა წარადგინოს თავიანთი შეთავაზება ორმაგი კონვერტის სისტემის 

გამოყენებით.  

4.21 „გარეთა“ კონვერტი უნდა შეიცავდეს დოკუმენტირებულ მტკიცებულებას, რომელიც ადასტურებს 
პრეტენდენტის კვალიფიკაციას, როგორც ეს თავი 2.1-2.4-შია განსაზღვრული (შეფასების და 
საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი) თავი 3-ში მოცემული ჯეროვნად შევსებული ფორმების წარდგენით 
(საკვალიფიკაციო ფორმები): 

 

თავი 2.1-2.4 - შეფასების და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის დოკუმენტაცია 

თავი 2.1  ადმინისტრაციული შესაბამისობის ცხრილი 

თავი 2.2.1   უფლებამოსილება 

თავი  2.2.2  ფინანსური მდგომარეობა 

თავი 2.2.3   გამოცდილება 

თავი 2.2.4   ლიცენზიები და სერტიფიკატები 

თავი 2.3   მონაცემები მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შესახებ 

თავი 2.4  მონაცემები კვალიფიციური ხელმისაწვდომი კვალიფიციური შრომითი რესურსების 
შესახებ 

 

თავი 3- საკვალიფიკაციო ფორმები 

     თავი 3.1   განცხადების წარდგენის ფორმა 

     თავი 3.2  ვალდებულებათა შესრულების დეკლარაცია 

თავი 3.3   პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი მოთხოვნილ დოკუმენტების 

   ასლებთან ერთად 

თავი 3.4   ერთობლივი საწარმოს საინფორმაციო ბარათი მოთხოვნილ დოკუმენტების 

   ასლებთან ერთად 

თავი 3.5  ზოგადი გამოცდილება ფორმა 3.1 მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად 

თავი 3.6  სპეციფიკური გამოცდილება ფორმა 3.2 მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად 

თავი 3.7  სპეციფიკური გამოცდილება ფორმა 3.3 მოთხოვნილ დოკუმენტებთან  ერთად 

თავი 3.8  ფინანსური მონაცემები ფორმა  FIN 3.4 

 

 

4.22  „შიდა“ კონვერტი უნდა შეიცავდეს ქვემოთ მოცემულ დოკუმენტებს თავი 4-ში (სატენდეროს ფორმები) 
მოცემული ფორმების შესაბამისად. ”შიდა” კონვერტი უნდა მომზადდეს ყველა იმ ლოტისთვის ცალცალკე, 
რომელზეც პრეტენდენტს შემოაქვს განაცხადი:  

თავი 4- სატენდერო ფორმები 

თავი 4.1   შეთავაზების ფორმა  

თავი 4.2    სატენდერო წინადადების გარანტია  

თავი  4.3   ტექნიკური შეთავაზება 

თავი  4.4   ფასების ცხრილი 

თავი 4.5   შესრულების გეგმა-გრაფიკი 
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თავი 4.6   ერთობლივი საწარმოს ხელშეკრულება  
   ხელმოწერილი ყველა წევრის მიერ,  
   როგორც ეს ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქციის 4.4-ში არის მოცემული 

თავის 4.7  მონაცემები ხარისხის კონტროლის მექანიზმის შესახებ  

4.23 ტენდერის მხოლოდ ის მონაწილენი, რომლებიც დააკმაყოფილებენ მეორე თავში მოცემულ პოსტ-
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, უფლებამოსილნი იქნებიან შიდა კონვერტის შეფასებისთვის.      

 

5. სატენდერო წინადადების წარდგენა და გახსნა  

5.1 ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქციი 4.3-ის პუნქტის შესაბამისად, პრეტენდენტებმა უნდა მოამზადონ 
დოკუმენტის ერთი პირი დედანი, რომელიც ასევე  მოიცავს სატენდერო წინადადებას და რომელზეც 
გარკვევით მითითებული იქნება „დედანი“. ამასთან, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს სატენდერო 
დოკუმენტაციის პაკეტის 2 (ორი) ასლი, რომელზეც მითითებული იქნება „ასლი“.  ასლსა და დედანს შორის 
განსხვავების შემთხვევაში, დედანს ენიჭება უპირატესი ძალა.           

5.2 სატენდერო დოკუმენტაციის დედანი და ასლები დაბეჭდილი ან დაწერილი უნდა იყოს წაუშლელი 
მელნით და პრეტენდენტის სახელით ხელმოწერილი უნდა იყოს ხელმოწერისათვის უფლებამოსილი 
პირის მიერ. ეს უფლებამოსილება უნდა შედგებოდეს წერილობითი დასტურისგან, როგორც ეს ქვემოთ 
არის აღწერილი,  და თან უნდა დაერთოს სატენდერო წინადადებას. თითოეული ხელმომწერი პირის 
სახელი და თანამდებობა, რომელიც ხელს აწერს მინდობილობას უნდა დაიბეჭდოს ან დაიწეროს 
ხელმოწერის ქვემოთ. სატენდერო წინადადების ყოველი გვერდი, გარდა დაბეჭდილი ლიტერატურისა, 
ხელმოწერილი ან ინიცირებული უნდა იყოს სატენდერო წინადადების ხელმომწერი პირის მიერ. 
სატენდერო წინადადების თითოეული გვერდი უნდა დაინომროს თანმიმდევრობის შესაბამისად. 

ა. ერთი საწარმოს -ს შემთხვევაში, უფლებამოსილების მინიჭების დასტური ტენდერში მონაწილის სახელით 
ხელმოწერის უფლებამოსილების თაობაზე უნდა შედგებოდეს მინდობილობისგან, ან იგი უნდა 
დასტურდებოდეს სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერით, რომელშიც მითითებული იქნება უფლებამოსილი პირი        

ბ. გაერთიანებული საწარმოს შემთხვევაში უფლებამოსილების წერილობითი დასტური განმცხადებლის 
სახელით ხელმოწერის თაობაზე უნდა მოიცავავდეს მინდობილობას, რომელიც ხელმოწერილი იქნება 
გაერთიანებული საწარმოს ყველა წევრის მიერ. ამასთან, წარმოდგენილი უნდა იყოს მინდობილობა ერთიანი 
საწარმოს თითოეული წევრთა ხელმომწერთათვის ან.სუბკონტრაქტორისთვის   

5.3 შიდა და გარე კონვერტები 
i. უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის სახელწოდებას და მისამართს  

ii. ადრესირებული იყოს სატენდერო განცხადებაში აღნიშნული დამკვეთისათვის  

iii. ატარებდეს სატენდერო კოდს JNP/W/2013/01 ასევე  იმ ლოტის ნომერს, რომელზეც 
პრეტენდენტს შემოაქვს განაცხადი 

iv. შეიცავდეს გაფრთხილებას რომ არ იყოს გახსნილი სატენდერო განაცხადების გახსნის 
პერიოდამდე; 

5.4 თუ ყველა კონვერტი  მოთხოვნის შესაბამისად არაა დალუქული და მარკირებული, დამკვეთი არ იღებს 
პასუხისმგებლობას სატენდერო წინადადების არადროულ და არასათანადო ადგილას გახსნაზე. 

5.5 განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს დედანი და ორი ასლი:  

WWF-ის გერმანიის ფილიალი საქართველოში   

ალექსიძის ქუჩა #11,  

0193 თბილისი, საქართველო   

არაუგვიანეს 2013 წლის  19 აგვისტოს, 14  საათისა. 
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დაუშვებელია სატენდერო წინადადებების ელექტრონული ფორმით (ფაქსის ჩათვლით) წარდგენა!  

5.6 დამკვეთი არ განიხილავს სატენდერო წინადადებას, რომელიც შემოსულია სატენდერო წინადადებების 
წარდგენის ვადის გასვლის შემდეგ. ნებისმიერი სატენდერო წინადადება, რომელიც დაგვიანებით იქნება 
შემოსული ჩაითვლება დაგვიანებულად, უარყოფილად და გაუხსნელად დაუბრუნდება განმცხადებელს. 

5.7 განმცხადებელი უფლებამოსილია გამოიხმოს სატენდერო წინადადება მისი წარდგენის შემდეგ 
უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით. ასეთი 
შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს კონვერტით, რომელზეც გარკვევით იქნება მითითებული „გამოთხოვნა“. 
ასეთი შეტყობინება უნდა გაეგზავნოს დამკვეთს სატენდერო წინადადებების მიღების ვადის ამოწურვამდე.       

5.8 გამოთხოვილი სატენდერო წინადადებები უნდა დაუბრუნდეს განმცხადებელს გაუხსნელად.   

5.9 სატენდერო წინადადება არ შეიძლება გამოთხოვილ იქნას სატენდერო წინადადების წარდგენის ვადასა და 
სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადის ინტერვალში, რომელიც მითითებული იქნება განმცხადებლის 
მიერ სატენდერო ფორმაში;  

5.10 პირველ რიგში მოხდება,  კონვერტების წარწერით „გამოთხოვნა“ პრეტენდენტებისათვის დაბრუნება, 
შესაბამისად კონვერტები შესაბამისი სატენდერო წინადადებით არ უნდა გაიხსნას, არამედ უნდა 
დაუბრუნდეს განმცხადებელს. დაუშვებელია სატენდერო წინადადების გამოთხოვა შესაბამისი 
წერილობითი განაცხადზე, მასზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერისა და განაცხადის ტენდერის გახსნაზე 
ამორიცხვის გარეშე .       

5.11 შიდა კონვერტების საჯარო გახსნა წარიმართება: 

თარიღი: 2013 წლის 20 აგვისტოს 

დრო: 16:00 საათზე, ადგილობრივი დროით 

 

კვალიფიციური პრეტენდენტების გარე კონვერტების საჯარო გახსნა წარიმართება  

თარიღი: 2013 წლის 22 აგვისტოს 

დრო: 16:00 საათზე, ადგილობრივი დროით 

  

5.12 შემდეგ სატენდერო კომისია შეაფასებს და გამოიკვლევს თითოეულ განმცხადებელს თავი 2-ში 
მითითებული ტექნიკური და ფინანსური შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად.      

5.13 წინადადებების გახსნა  

საკონკურსო წინადადებები, რომლებიც მიიღება დახურულ კონვერტში  უნდა გაიხსნას სატენდერო 
დოკუმენტაციაში მითითებულ დროსა და ადგილზე სპეციალურად ამ მიზნისთვის დანიშნული კომისიის 
მიერ.  წინადადებების გახსნა გაიმართება საჯაროდ, პრეტენდენტების, წინადადების ჯამური თანხის, 
შემოთავაზებული ფასდაკლების, წერილობითი მოთხოვნის გამოთხოვის შესახებ და ალტერნატიული 
წინადადების დასახელება-გამოცხადებით. უნდა მომზადდეს წინადადებების გახსნის საჯარო სესიის 
ჩანაწერი, რომელსაც ხელი უნდა მოაწეროს წინადადებების გახსნის კომისიის წევრებმა და ეს ჩანაწერი 
(ოქმი) დაუყოვნებლივ წარედგინება  KFW-ს.  KfW-ს მხრიდან წინადადების წარდგენა მოხდება 
პარალელურ რეჟიმში, დალუქულ კონვერტში. 

6. სატენდერო წინადადებების შეფასება და შედარება  

6.1 შეფასებისა და შედარების პროცედურა კონფიდენციალურია. 

6.2 სატენდერო წინადადებების გახსნის შემდეგ ისეთი ინფორმაცია რომელიც დაკავშირებულია წინადადების 
გამოკვლევასთან, დაზუსტებასთან, შეფასებასა და შედარებასთან, ან/და ხელშეკრულების მინიჭების 
რეკომენდაციები, არ უნდა იქნას გაცემული, მანამ სანამ არ განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმება.   
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6.3 ტენდერის მონაწილის ნებისმიერი მცდელობა მოახდინოს ზეწოლა სატენდერო კომისიაზე კომისიაზე,  

წინადადებების გამოკვლევის, შესწავლისა და შეფასების პროცესის  დროს, პროცედურის მსვლელობის 
შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით ან და პროექტის მენეჯმენტის ხელშეკრულების მინიჭების 
გადაწყვეტილებაზე ზემოქმედების  მიზნით, გამოიწვევს  უარს მონაწილის სატენდერო წინადადებაზე.  

6.4 ყველა წინადადება რომელიც მიღებულ იქნება წინადადებების მიღების ბოლო ვადის გასვლის შემდეგ, 
დარჩება პროექტის მენეჯმენტის ხელში. შესაბამისი საბანკო გარანტიები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
დაუბრუნდებათ პრეტენდენტებს, რომელთა წინადადებები დაგვიანებით იქნა მიღებული. 

6.5 სატენდერო კომისიას არ ეკისრება პასუხისმგებლობა დაგვიანებულად მოწოდებული წინადადებების გამო. 
დაგვიანებულად მიღებული წინადადებები უარყოფილი იქნება და არ განზორციელდება მათი შეფასება. 

6.6 პრეტენდენტების კვალიფიკაციისა და მათი სატენდერო წინადადების განხილვის, შეფასებისა და 
შედარების პროცესის გამარტივების მიზნით, დამკვეთს თავისი შეხედულებისაებრ შეუძლია მოსთხოვოს 
პრეტენდენტს თავისი წინადადების დაზუსტება. ნებისმიერი ასეთი დაზუსტება, რომელიც არ პასუხობს 
დამკვეთის  მოთხოვნას/კითხვას, არ იქნება განხილული. დამკვეთის მოთხოვნა დაზუსტების შესახებ და 
მასზე გაცემული პასუხი უნდა იყოს შედგენილი წერილობითი ფორმით. ფასების ცვლილება ან/და 
სატენდერო წინადადების შინაარსის ცვლილება არ მოეთხოვება, არ უნდა იქნას შეთავაზებული და არ არის 
დაშვებული. გამონაკლის შემთხვევას წარმოადგენს  პრეტენდენტის მიერ წარდგენილ წინადადებაში 
არითმეტიკული შეცდომის გამოსწორების დადასტურება, რომელიც აღმოჩენილ იქნა დამკვეთის მიერ.   

6.7 იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნება წარდგენილი თავისი წინადადების დადასტურება, 
დამკვეთის მიერ მიცემულ დადასტურებისათვის დროსა და თარიღში,  ტენდერის მონაწილის სატენდერო 
წინადადება შესაძლოა უარყოფილ იქნას.  

6.8 სატენდერო წინადადება არსებითად საპასუხოა თუ იგი პასუხობს სატენდერო დოკუმენტაციის 
მოთხოვნებს მატერიალური დევიაციის, რეზერვის ან უმოქმედობის გარეშე.  

6.9 დამკვეთი იტოვებს უფლებას მიიღოს ან უარყოს ნებისმიერი სატენდერო წინადადება, გააუქმოს 
სატენდერო პროცესი და უარყოს ყველა წინადადება ნებისმიერ დროს ხელშეკრულების გაფორმებამდე, 
აღნიშნული არ გამოიწვევს ტენდერის მონაწილისათვის რაიმე სახის პასუხისმგებლობის დაკისრებას. 
გაუქმების შემთხვევაში, ყველა სატენდერო წინადადება და სატენდერო გარანტია დაუყოვნებლივ 
უბრუნდებათ ტენდერის მონაწილეებს.   

 

7. ხელშეკრულების გაფორმება  

7.1 დამკვეთი გაუფორმებს ხელშეკრულებას იმ პრეტენდენტს, რომელიც კვალიფიციური იქნება 
დამაკმაყოფილებლად შეასრულოს ხელშეკრულება და რომლის შეთავაზებაც ჩაითვლება ყველაზე უფრო 
ხელსაყრელად თავი  2-ის შესაბამისად. ხელშეკრულების გაფორმება საჭიროებს KfW-ს თანხმობას. თითო 
ლოტზე გაფორმდება თითო ხელშეკრულება. 

7.2 სატენდერო შეთავაზების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე, დამკვეთი აცნობებს წარმატებულ ტენდერის 
მონაწილეს წერილობითი ფორმით, რომ მისი წინადადება მიღებულია. შეტყობინების წერილში 
(შემდგომში და ხელშეკრულების პირობებსა და ხელშეკრულების ფორმაში მოხსენიებული როგორც 
„წერილი შემოთავაზების მიღების  შესახებ“) უნდა მიეთითოს თანხა, რომელსაც დამკვეთი უხდის 
კონტრაქტორს (შემდგომში და ხელშეკრულების პირობებსა და ხელშეკრულების ფორმაში მოხსენიებული 
როგორც „ხელშეკრულების ფასი“) სამუშაოების ჩასატარებლად და ასევე უნდა მიეთითოს კონტრაქტორს 
მოთხოვნები გამოასწოროს ნებისმიერი დეფექტი ხელშეკრულების შესაბამისად.   

7.3 ოფიციალური ხელშეკრულების მომზადებამდე და გაფორმებამდე, შეტყობინება ხელშეკრულების 
გაფორმებასთან დაკავშირებით უნდა შეიცავდეს შესასრულებლად სავალდებულო ხასიათის ნორმებს  

7.4 შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ, დამკვეთი ვალდებულია გაუგზავნოს ტენდერის მონაწილეს 
ხელშეკრულება. 

7.5  ხელშეკრულების მიღებიდან 14 (თოთხმეტი) დღის განმავლობაში, წარმატებული ტენდერის მონაწილე 
ვალდებულია ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებას და დაუბრუნოს იგი დამკვეთს.      
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7.6 დამკვეთის მხრიდან ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 14 (თოთხმეტი) 

დღის განმავლობაში, ტენდერში გამარჯვებულმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების 
გარანტიები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ამისათვის იგი იყენებს ფორმებს ხელშეკრულების 
შესრულების გარანტიების შესახებ, რომელიც მოცემულია თავი 8 (ხელშეკრულების ფორმები)                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   11 



სატენდერო დოკუმენტაცია       ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია             
  
 

სექცია 2  შეფასება და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები პოსტ-
კვალიფიკაციისთვის 
 

ზოგადი შენიშვნა: 
პრეტენდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს პოსტ კვალიფიკაციის მინიმალური მოთხოვნები, რომლებიც 
ჩამოთვლილია სექცია 2-ს 2.1-2.4 თავებში, რათა მოიპოვოს უფლებამოსილება შემდგომი ტექნიკური და 
ფინანსური შეფასებისათვის, რომელიც თავის თავში გულისხმობს ” შიდა კონვერტების” გახსნის საფეხურს.  
 
ყველა კრიტერიუმი, რომელიც მოცემულია თავ 2.1-2.4 ში დაკმაყოფილებულ უნდა იქნას და ყველა დოკუმენტი 
წარდგენილ უნდა იყოს. 
 
პოსტ საკვალიფიკაციო დოკუმენტები, რომლებიც მოცემულია თავ 2.1-2.4 მდე არის: 
  

2.1  ადმინისტრაციული შესაბამისობის ცხრილი; 
 
2.2.1  უფლებამოსილება; 
 
2.2.2 ფინანსური მდგომარეობა  

2.2.3  გამოცდილება 

2.2.4  ლიცენზიები და სერტიფიკატები 

2.3  მონაცემები მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შესახებ 

2.4  მონაცემები კვალიფიციური ხელმისაწვდომი კვალიფიური შრომითი რესურსების შესახებ 
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თავი  2.1 ადმინისტრაციული შესაბამისობის ცხრილი 

 
 

პუნქტი 
N. 

მუხლი (ინსტრუქცია ტენდერის 
მონაწილეთათვის. ITB) 

ადმინისტრაციული შესაბამისობის კრიტერიუმები  

2. 1.1 ITB მუხლი 5.5 დროული წარდგენა  

2.1.2 ITB მუხლი 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 დალუქული და ხელუხლებელი შეფუთვა, 
სათანადო მარკირებით 

2.1.3 ITB მუხლი  5.2 წერილობითი დასტური ხელმომწერისათვის 
უფლებამოსილების შესახებ (მინდობილობა) 

2.1.4 ITB მუხლი 5.1 სატენდერო წინადადების ერთი დედანი და 2 ასლი 

2.1.5 ITB მუხლი 4.2 სატენდერო წინადადება ქართულ და/ან ინგლისურ 
ენაზე 

2.1.6 განაცხადების წარდგენის ფორმა  სათანადოდ შევსებული და ხელმოწერილი  

2.1.7 ვალდებულებათა შესრულების 
დეკლარაცია 

სათანადოდ ხელმოწერილი  

2.1.8 ფორმა ELI- 1.1 სათანადოდ შევსებული და ხელმოწერილი 
პრეტენდენტის  საინფორმაციო ბარათი  

2.1.9 ფორმა ELI- 1.2 სათანადოდ შევსებული და ხელმოწერილი ერთიანი 
საწარმოს საინფორმაციო ბარათი  

2.1.10 ITB მუხლი 4.21 დაწყებული (v)-
დან 4.22 მდე 

ყველა დოკუმენტი წარდგენილია ITB-ის 
მოთხოვნების შესაბამისად   

2.1.11 ITB მუხლი 1.1  თანდართული წერილი ერთობლივი  საწარმოს 
შექმნის შესახებ ან ხელშეკრულება ერთობლივი 
საქმიანობის შესახებ   

2.1.12 ITB მუხლი1.4  სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული პირის 
შემთხვევაში, ITB-ის 1.4 მუხლის შესაბამისად         
დოკუმენტაცია სამეწარმეო  სამართლის 
შესაბამისობისა და სამართლებრივი და ფინანსური 
ავტონომიის შესახებ  

 

თავი 2.2 საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები 
 
შემდეგი კრიტერიუმები შეფასდება. ყველა მოთხოვნა უნდა იყოს დაკმაყოფილებული!
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ფაქტორი 2.2.1  უფლებამოსილება 

ქვე-ფაქტორი 

კრიტერიუმი 

მოთხოვნილი 
დოკუმენტები მოთხოვნა 

პრეტენდენტი 

კერძო საწარმო გაერთიანებული საწარმო, კონსორციუმი ან ასოციაცია 
ყველა პარტნიორი 

ერთად 
თითოეული 
პარტნიორი 

ერთი მაინც 
პარტნიორი 

2.2.1.1 
ეროვნება 

ეროვნება ინსტრუქცია 
ტენდერში 
მონაწილეობისათვის (ITB) 
მუხლი 1.2-ს შესაბამისად 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არსებული ერთობლივი 
საწარმო უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ 
გამოიყენება 

ფორმა ELI –1.1 და 
1.2, დანართებით 

2.2.1.2  
ინტერესთა 
კონფლიქტი 

 არ უნდა არსებობდეს 
ინტერესთა კონფლიქტი, 
როგორ ეს ITB-ს  მუხლს 
1.5-ს შესაბამისად 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არსებული ერთობლივი 
საწარმო უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ 
გამოიყენება 

განაცხადის 
წარდგენის ფორმა 

2.2.1.3 
სახელმწიფო 
მფლობელობაშ
ი არსებული 
საწარმო 

ინსტრუქცია ტენდერში 
მონაწილეობისათვის 
მუხლ 1.4თან 
შესაბამისობა 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

უნდა აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას არ 

გამოიყენება 

ფორმა ELI  –1.1 და 
1.2, დანართებით 

2.2.1.4 გაეროს 
რეზოლუციის 
ან დამკვეთის 
ქვეყნის 
კანონის 
საფუძველზე 
უფლებამოსილ
ება 
დაკარგულად 
გამოცხადებულ
ი 

არ უნდა იყოს გარიცხული 
მსესხებლის ქვეყნის 
კანონმდებლობის 
მიხედვით ან 
ოფიციალური 
რეგულაციით ან გაეროს 
უშიშროების საბჭოს  
რეზოლუციით ITB-ს 
მუხლ 1.1, 1.2, 1.5 და 1.6-ს 
შესაბამისად 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არსებული ერთობლივი 
საწარმო უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ 
გამოიყენება 

განაცხადის 
წარდგენის ფორმაt 
ასევე იხილე თავი 
3.1 
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ფაქტორი 2.2.1  უფლებამოსილება 

ქვე-ფაქტორი 

კრიტერიუმი 

მოთხოვნილი 
დოკუმენტები მოთხოვნა 

პრეტენდენტი 

კერძო საწარმო გაერთიანებული საწარმო, კონსორციუმი ან ასოციაცია 
ყველა პარტნიორი 

ერთად 
თითოეული 
პარტნიორი 

ერთი მაინც 
პარტნიორი 

2.2.1.5 
ვალდებულება
თა 
შესრულების 
დეკლარაცია 

სათანადოდ შევსებული 
და ხელმოწერილი 
ვალდებულებათა 
დეკლარაცია 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არსებული ერთობლივი 
საწარმო უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ 
გამოიყენება 

ვალდებულებათა 
შესრულების 
დეკლარაცია, იხილე 
ასევე თავი 3.2 

  

ფაქტორი 2.2.2  ფინანსური მდგომარეობა 

ქვე-ფაქტორი 

კრიტერიუმი 

მოთხოვნილი 
დოკუმენტები მოთხოვნა 

 პრეტენდენტი 

კერძო 
საწარმო 

გაერთიანებული საწარმო, კონსორციუმი ან ასოციაცია 
ყველა 

პარტნიორი 
ერთად 

თითოეული 
პარტნიორი 

ერთი მაინც 
პარტნიორი 
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ფაქტორი 2.2.2  ფინანსური მდგომარეობა 

ქვე-ფაქტორი 

კრიტერიუმი 

მოთხოვნილი 
დოკუმენტები მოთხოვნა 

 პრეტენდენტი 

კერძო 
საწარმო 

გაერთიანებული საწარმო, კონსორციუმი ან ასოციაცია 
ყველა 

პარტნიორი 
ერთად 

თითოეული 
პარტნიორი 

ერთი მაინც 
პარტნიორი 

2.2.2.1  
ისტორიული 
ფინანსური 
შედეგები 

აუდიტირებული საბალანსო 
უწყისი, ან თუ არ არის 
მოთხოვნილი პრეტენდენტის 
ქვეყანაში, სხვა დამკვეთისთვის 
მისაღები ფინანსური ანგარიში 
უკანასკნელი სამი წლისათვის, 
რათა მოხდეს პრეტენდენტის 
მიმდინარე ფინანსური 
მდგომარეობის  და მისი 
პერსპექტიული გრძელვადიანი 
მომგებიანების დემონსტრირება. 
პრეტენდენტმა უნდა აჩვენოს 
დადებითი შედეგი ბოლო სამი 
წლისათვის. 

უნდა 
აკმაყოფილე
ბდეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება 

ფორმა FIN – 3.4 
დანართებით, 
ასევე იხილე თავი 
3.8 

2.2.2.2  
საშუალო 
წლიური ბრუნვა 
 

საშუალო წლიური ბრუნვა 
750 000 ლარი, ბოლო სამი წლის 
დაანგარიშებული როგორც 
დადასტურებული ჯამური 
გადახდები, რომელთა მიღება 
მოხდა დასრულებული ან 
მიმდინარე კონტრაქტებიდან.  

უნდა 
აკმაყოფილე
ბდეს 
მოთხოვნას 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას უნდა 

აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნის 30 
(%)პროცენტს 

უნდა აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნის (100 %) 
პროცენტს 

ფორმა  FIN – 3.4 
დანართებით, 
ასევე იხილე თავი 
3.8 
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ფაქტორი 2.2.3  გამოცდილება 

ქვე-ფაქტორი კრიტერიუმი მოთხოვნი
ლი 

დოკუმენტ
ები 

მოთხოვნა პრეტენდენტი 

კერძო  
საწარმო 

გაერთიანებული საწარმო, კონსორციუმი ან ასოციაცია 
ყველა 

პარტნიორი 
ერთად 

თითოეული 
პარტნიორი 

ერთი მაინც პარტნიორი 

2.2.3.1  
ზოგადი 
გამოცდილება  

ტენდერში მონაწილე 
პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს 
არანაკლებ 5 წლიანი 
გამოცდილება სამშენებლო 
სფეროს ანალოგიურ 
ობიექტებზე, როგორიცაა 
საზოგადოებრივი, საბინაო და 
სამრეწველო ობიექტების 
მშენებლობა და 
რეკონსტრუქცია. 
პრეტენდენტმა უნდა 
წარმოადგინოს იმ სამშენებლო 
ობიექტების ჩამონათვალი, 
რომელიც მან შეასრულა 
უკანასკნელი 5 წლის 
განმავლობაში (2008, 2009, 2010, 
2011, 2012 წ.წ.) ქვემოთ 
მოყვანილი ცხრილის სახით 
(იხ. თავი 3.5). ობიექტების 
ნუსხაში შეიძლება შეყვანილ 
იქნას გარდამავალი და 

უნდა 
აკმაყოფილებ
დეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება უნდა 
აკმაყოფილებდ
ეს მოთხოვნას 

არ გამოიყენება გამოცდილე
ბის ფორმა 
FORM  3.1 
დანართები
თ, იხილეთ 
ასევე თავი 
3.5 
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მიმდინარე ობიექტებიც, 
რომელთა მშენებლობაც 
დაწყებულია 2012 წელს და 
დასრულდა 2013 წელს ან 
მიმდინარეობს დღემდე. 
 მსგავსება დაფუძნებული უნდა 
იყოს ფიზიკური ზომაზე, 
კომპლექსურობაზე, 
მეთოდებზე/ტექნოლოგიებზე 
ან სხვა მახასიათებლებზე, 
როგორც ეს სექცია 5-ში 
დამკვეთის მოთხოვნებშია 
(ERQ) აღწერილი  

2.2.3.2  
სპეციფიკური 
გამოცდილება 

პრეტენდენტის მიერ 
უკანასკნელი 2 წლის (2011, 2012 
წ.წ.) განმავლობაში 
შესრულებული, ანალოგიური 
სამუშაოების საერთო ჯამური 
ღირებულება (დაფიქსირებული 
მიღება-ჩაბარების აქტებით) 
უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 
1,5მილიონ ლარს. აღნიშნულ 
ღირებულებაში შეიძლება 
შეტანილ იქნას გარდამავალი 
და მიმდინარე სამშენებლო 
ობიექტების  ღირებულების ის 
ნაწილი, რომელიც 
დადასტურებულია 2012 წლით 
ხელმოწერილი, შუალედური 
მიღება-ჩაბარების აქტებით. 
აღნიშნული ობიექტების 
ჩამონათვალი და მათი 
ღირებულებები წარმოდგენილი 
უნდა იყოს ფორმაEXP 3.2 
(იხილეთ თავი 3.6) სახით 

უნდა 
აკმაყოფილებ
დეს 
მოთხოვნას 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნებს ყველა 
მახასიათებლებისა
თვის 

არ გამოიყენება უნდა აკმაყოფილებდე ს 
მოთხოვნებს ერთი 
მახასიათებლისათვის  

გამოცდილე
ბის ფორმა 
FORM 3.2 
დანართები
თ 
იხილეთ 
ასევე თავი 
3.6 
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2.2.3.3  
სპეციფიკური 
გამოცდილება 

ტენდერში მონაწილე 
პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს  
მსგავ სამუშაოების შესრულების 
გამოცდილება მსგავს 
რეგიონალურ პირობებში 
(კლიმატურ პირობებში, 
კლდოვანი ზედაპირი, ცუდი 
ხელმისაწვდომობა) 

უნდა 
აკმაყოფილებ
დეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება უნდა 
აკმაყოფილებდ
ეს მოთხოვნას 

არ გამოიყენება გამოცდილე
ბის ფორმა 
FORM 3.3  
დანართები
თ, იხილეთ 
ასევე თავი 
3.7 

ფაქტორი 2.2.4  ლიცენზიები და სერტიფიკატები 

ქვე-ფაქტორი კრიტერიუმი მოთხოვნილი 
დოკუმენტები მოთხოვნა პრეტენდენტი 

კერძო  საწარმო გაერთიანებული საწარმო, კონსორციუმი ან ასოციაცია 

ყველა 
პარტნიორი 

ერთად 

თითოეული 
პარტნიორი 

ყველა პარტნიორი 
ერთად 

 

2.2.4.1ლიცენზი
ის ასლი 
საცხოვრებელი, 
სოციალური და 
ინდუსტრიული
, ენერგო და 
ჰიდრო 
ტექნიკური 
მშენებლობის 
განხორციელებ
ის თაობაზე1 

 
 
 
წარდგენილი უნდა იყოს 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება უნდა 
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნას 

არ გამოიყენება ლიცენზიის 
ასლი 

1 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის იურიდიული რეგისტრაციის ქვეყანაში არ არსებობს შესაბამისი ლიცენზირების მექანიზმი, პრეტენდენტმა უნდა მიანიშნოს თავის შეთავაზებაში 
აღნიშნულის შესახებ და შესაბამისად იგი არ იქნება ვალდებული წარმოადგინოს ლიცენზია. 
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2.2.4.2 ცნობა 
უფლებამოსილ
ი ორგანოდან,  
იურიდიული 
პირის ქონებაზე 
საჯაროსამართ
ლებრივი 
შეზღუდვის 
(ყადაღის) 
არარსებობის 
შესახებ  

 
 
 
 
წარდგენილი უნდა იყოს 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება უნდა 
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნას 

არ გამოიყენება ცნობა 

2.2.4.3 ცნობა 
უფლებამოსილი 
ორგანოდან, 
ბიუჯეტის 
წინაშე 
დავალიანების 
არარსებობის 
შესახებ 

 
 
წარდგენილი უნდა იყოს 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება უნდა 
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნას 

არ გამოიყენება ცნობა 

2.2.4.4 ცნობა 
უფლებამოსილი 
ორგანოდან, რომ 
იურიდიული 
პირის მიმართ 
არ 
მიმდინარეობს 
გადახდისუუნარ
ობის საქმის 
წარმოება; არ 
მიმდინარეობს 
ლიკვიდაციის 
პროცესი, 
ხელშეკრულები
ს 
განხორციელები

 
 
 
 
 
 
წარდგენილი უნდა იყოს 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება უნდა 
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნას 

არ გამოიყენება ცნობა 
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სათვის საჭირო 
ქონება არ არის 
ყადაღადადებუ
ლი  
 
 
2.2.4.5 
ამონაწერი 
სამეწარმეო 
რეესტრიდან 

 
უნდა იქნას წარდგენილი 

უნდა 
აკმაყოფილებდეს 
მოთხოვნას 

არ გამოიყენება უნდა 
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნას 

არ გამოიყენება ამონაწერი 
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თავი 2.3 მონაცემები ტექნიკურ მატერიალური ბაზის შესახებ 
 
ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს მონაცემები მის ხელთ არსებული 
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შესახებ.  პრეტენდენტს უფლება აქვს, მის საკუთრებაში მყოფი სამშენებლო 
ტექნიკის და ინვენტარის გარდა, წარმოადგინოს იჯარით აღებული ტექნიკის ჩამონათვალიც, ხოლო 
კონკრეტული სამშენებლო სამუშაოების სუბ-კონტრაქტით გაცემის განზრახულობის შემთხვევაში-- ცნობები 
ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციების კუთვნილი მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შესახებ. 

      
პრეტენდენტის საკუთრებაში არსებული  სამშენებლო ტექნიკის და ინვენტარის ჩამონათვალი წარმოდგენილი უნდა 

იყოს ცხრილი 2.3.1 სახით. 
  
ცხრილი 2.3.1 
დასახელება მარკა გამოშვების წელი რაოდენობა 
    
    
    
    

       
     ცხრილ 2.3.1ში შეტანილი უნდა იყოს როგორც მსხვილი ასევე მცირე სამშენებლო ტექნიკა. 

  ცხრილ 2.3.1-ს თან უნდა ერთვოდეს მასში ჩამოთვლილი სამშენებლო ტექნიკისა და ინვენტარის შესაბამისი 
საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა:  პრეტენდენტი ორგანიზაციის ინვენტარიზაციის 
ოქმის და ბალანსის ასლები  (ამ დოკუმენტებში ასახული უნდა იყოს ცხრილ 2.3.1.-ში მოცემული ყველა სახეობა);  

 მსხვილი სამშენებლო ტექნიკისათვის, როგორიცაა: ამწე მექანიზმები, ექსკავატორები, ბულდოზერები, ვიბრო- 
სატკეპნები, ასფალტბეტონის დამგებები, ავტოთვითმცლელები,  სატვირთო მანქანები, ბეტონმზიდები და სხვ.  
დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს მათი ტექნიკური  პასპორტების ასლები.  

 
      იჯარით აღებული (ან შემდგომში ასაღები) სამშენებლო ტექნიკა , წარმოდგენილი უნდა იყოს ცხრილ 2.3.2 

სახით 
      
    ცხრილი 2.3.2 

დასახელება მარკა გამოშვების წელი რაოდენობა იჯარის გამცემი ორგანიზაციის 
დასახელება 

     
     
     
     

 
ცხრილ 2.3.2.-ს თან უნდა ერთვოდეს ინფორმაციის დამადასტურებელი შემდეგი დოკუმენტები: ტექნიკური 
პასპორტების ასლები ცხრილ 2.3.2.-ში მითითებული მსხვილი სამშენებლო ტექნიკისათვის (გაცემული იჯარის 
გამცემი ორგანიზაციების სახელზე); ადრე გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულებების ასლები მითითებული 
სამშენებლო ტექნიკის დაქირავებაზე, ასეთების არსებობის შემთხვევაში (საიჯარო ხელშეკრულებები ძალაში 
უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილ მშენებლობის ვადის ბოლომდე.    
წინააღმდეგ შემთხვევაში, დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი შეთანხმებების ასლები 
ზემოხსენებული ხელშეკრულებების გაგრძელებაზე მზადყოფნის შესახებ, პრეტენდენტის ტენდერში 
გამარჯვების შემთხვევაში);  წინასწარი შეთანხმების აქტების ასლები ტექნიკის  იჯარით გამცემ 
ორგანიზაციებთან,  პრეტენდენტის ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში სამშენებლო ტექნიკით 
უზრუნველმყოფის შესახებ, სატენდერო წინადადების შესაბამისი ვადით.  

        
 პრეტენდენტის მიერ რომელიმე სამშენებლო სამუშაოს ან სამუშაოთა ჯგუფის ქვეკონტრაქტით  გაცემის 
განზრახულობის შემთხვევაში, ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციის კუთვნილი შესაბამისი სამშენებლო ტექნიკის 
ჩამონათვალი წარმოდგენილ უნდა იქნეს  ცხრილი 2.3.3 სახით.  
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 ცხრილი 2.3.3 

               
 

 
 
ცხრილში შეტანილი უნდა იქნეს ინფორმაცია  ყველა წინასწარ განზრახული   ქვეკონტრაქტორის კუთვნილი    იმ 
მატერიალურ ტექნიკური ბაზის შესახებ (როგორც მსხვილი,ასევე მცირე სამშენებლო ტექნიკა და ინვენტარი), 
რომელიც საჭიროა შესაბამისი კონკრეტული ქვეკონტრაქტით გასაცემი სამუშაოს შესასრულებლად.   
ცხრილ 2.3.3 -ს თან უნდა ერთვოდეს ინფორმაციის დამადასტურებელი შემდეგი სახის  დოკუმენტაცია: 

    ---წინასწარი შეთანხმებების ასლები პრეტენდენტსა და  ქვეკონტრაქტორ ორგანიზაციებს  შორის, ცხრილ 2.3.3.-
ში მოცემულ სამუშაოებზე ქვეკონტრაქტის გაფორმებაზე მზადყოფნის შესახებ, სატენდერო წინადადების 
შესაბამის ვადებში, პრეტენდენტის წინამდებარე ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში.  
---ცხრილ 2.3.3 ში მითითებული ყველა ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციის  ინვენტარიზაციის ოქმების ასლები და 
ბალანსების ასლები (ამ დოკუმენტებში ასახული უნდა იყოს ცხრილ 2.3.3.-ში მოცემული ყველა სახეობა, ყველა 
ქვეკონტრაქტორისათვის).  

    ---ცხრილ 2.3.3 ში მითითებული მსხვილი სამშენებლო ტექნიკის ტექნიკური პასპორტების ასლები (გაცემული 
შესაბამისი ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციის სახელზე) 

 
        ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტმა უნდა დააკმაყოფილოს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის აუცილებელი 

მინიმუმის მოთხოვნას. სამშენებლო ტექნიკისა და ინვენტარის აუცილებელი, მინიმალური პაკეტი შეადგენს: 
 

No. ტექნიკის სახეობა და მახასიათებლები მინიმალური საჭირო 
რაოდენობა 

1 ექსკავატორი 2 
2 ავტოთვითმცვლელი 2 

 
 
 
 
თავი 2.4 მონაცემები  ხელმისაწვდომობის და   კვალიფიციური შრომით რესურსების შესახებ 
 
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შრომითი რესურსების ხელმისაწვდომობის და მათი 
კვალიფიკაციის შესახებ, რომელიც აუცილებელია ხელშეკრულების განსახორციელებლად. აღნიშნული 
ინფორმაცია წარდგენილ უნდა იყოს, დასაქმებულებთან შრომით ხელშეკრულებებთან ერთად(CV-ების 
ჩათვლით). რეზიუმეებში სამუშაო ორგანიზაციების გარდა, მითითებული უნდა იყოს იმ კონკრეტული 
ობიექტების ჩამონათვალი, რომლის მშენებლობაშიც იღებდა მონაწილეობას მოცემული ისა თუ ეს  კანდიდატი 
და იმ დროსთვის დაკავებული თანამდებობა, წლების მითითებით.  
კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ უმაღლესი განათლება, შესაბამისი სპეციალობით და ზემოაღნიშნულ 
დოკუმენტაციასთან ერთად  წამოდგენილ უნდა იქნეს  მათი უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომების ასლები. 

ქვეკონტრაქტორი 
ორგანიზაციების 
დასახელება 

ქვეკონტრაქტით 
გასაცემი სამუშაოს 
დასახელება 

ტექნიკის 
დასახელება 

მარკა გამოშვების 
წელი 

რაოდენობა 

ქვეკონტრქტორი 1 - 
დასახელება 

     

      
      
ქვეკონტრაქტორი 2 – 
დასახელება 
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პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია  ამჟამად მის განკარგულებაში მყოფი ან მომავალში მოსაწვევი 
ძირითადი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის კვალიფიკაციის შესახებ. 
 
შენიშვნა: 
პრეტენდენტმა უნდა შეავსოს ყველა  შესაბამისი ფორმა, რომელიც მოცემულია სექცია 3-ში ”საკვალიფიკაციო 
ფორმები”, რათა დაამტკიცოს თავის შესაბამისობა ზემოთ მოცემულ კრიტერიუმებთან. 

თავი  2.5 ტექნიკური და ფინანსური შეფასების კრიტერიუმების შესახებ ინფორმაცია 
 
აღნიშნული თავი მოიცავს ყველა კრიტერიუმს დამკვეთის მიერ პოსტ-კვალიფიციურ პრეტენდენტების 
ტექნიკური და ფინანსური შეფასებისათვის. ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ყველა ინფორმაცია 
რომელიც მოთხოვნილია თავი 4 ში მოცემულ „სატენდერო ფორმებში“.   

2.5.1.  ზოგადი  

შეფასების შემდეგ ეტაპზე  დაეშვებიან მხოლოდ ის პრეტენდენტები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ პოსტ-
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს,   2.1-2.4 თავების  შესაბამისად. 

წინადადებების დეტალური ანალიზის დაწყებამდე, შეფასების კომისია შეამოწმებს თითოეულ 
წინადადებას: 

• არის თუ არა სათანადოდ ხელმოწერილი;  

• მოიცავს თუ არა სატენდერო გარანტიას და  

• აკმაყოფილებს თუ არა სატენდერო დოკუმენტაციის ფორმალურ მოთხოვნებს (ფორმალური 
შესაბამისობა)  

2.5.2. ფორმალური შესაბამისობა  

მოწმდება სატენდერო წინადადების სისრულე და ცხრილში მოცემულ მოთხოვნებთან შესაბამისობა    

პუნქტი მუხლი ფორმალური შესაბამისობა 

1 ITB 4.3 ა, სატენდერო ფორმა, 4.1, 
4.6  

წარმოდგენილი და ხელმოწერილი, 
მოქმედების ვადა 90 დღე  

2 ITB 4.3-გ შეთავაზების საბანკო 
გარანტია. ITB მუხლი 4.14, 4.15, 
4.16 (ერთობლივი საწარმოს 
შემთხვევაში)  

სატენდერო ფასის 2%  არაუმეტეს  (20 
000 ლარისა); მოქმედების ვადა - 
სატენდერო წინადადების 
თავდაპირველი მოქმედების ვადიდან 
28 დღე;  წარდგენილი      

3 ITB 4.8-4.13 ფასების ცხრილი და სათანადოდ 
შევსებული სატენდერო ფორმა  

4 ITB 5.2 სათანადოდ წარმოდგენილი 
მინდობილობა ან სხვა 
უფლებამოსილების დოკუმენტი 

5 მუხლი 4, ITB 2.7 სამუშაოების განხორციელების 
გრაფიკი, ტექნიკური წინადადება, 
ფასების ცხრილი წარმოდგენილი  და 
შევსებულია  თავი 4-ის შესაბამისად   

 

მონაწილე, რომელიც ვერ დააკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, გაირიცხება შეფასების მომდევნო 
ეტაპიდან.  
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2.5.3. ტექნიკური და ფინანსური შეფასება  

მოცემული წესები გამოიყენება წინადადებების საერთო შეფასების და რეიტინგის განსაზღვრის დროს. 

• ფორმალური შესაბამისობა წარმოადგენს მინიმალურ კრიტერიუმს. წინადადებები, რომლებიც ვერ 
დააკმაყოფილებენ ერთს ან მეტ კრიტერიუმს, გაირიცხებიან. ფორმალური შესაბამისობა შემოწმდება 
ტენდერის თითოეული მონაწილის შემთხვევაში.. 

• ამის შემდგომ, თითოეული წინადადება შეფასდება ტექნიკური და ფინანსური თვალსაზრისით ცალ-
ცალკე.    

• თითოეული წინადადების შესაფასებლად მაქსიმალურ ქულად გამოიყენება --30, რომელიც ასახავს 
კომპეტენციის შესაბამისობას, ხოლო --70--- ქულა სატენდერო ფასისთვის.  

• წინადადებები, რომლებიც ტექნიკურ შეფასებაში მიიღებენ მინიმუმ 20 ქულას, მიიჩნევიან ტექნიკური 
თვალსაზრისით მისაღებად. წინადადებები, რომლებიც მიიღებენ 20 ქულაზე ნაკლებს, ვერ იქნებიან 
განხილული ხელშეკრულების გასაფორმებლად.  

• სატენდერო წინადადება, რომელიც ყველაზე მეტ ქულას მიიღებს, დაიკავებს რეიტინგის ზედა 
ადგილს.  

 
ქვემოთ დეტალურად არის მოცემული ქულების განაწილება ტექნიკური შეფასებისთვის, ქულების გაანგარიშება, 
ქულების დაანგარიშება ტენდერის ფასისთვის: 
 
 
 

 

#. კრიტერი
უმი  

ქულე
ბის 

მაქსი
მალუ

რი 
რაოდ
ენობა  

 

ა ტექნიკური შეფასება  

 

ტექნიკურ
ი 

შეთავაზე
ბა 

ქულე
ბი 
30 
 

ტექნიკური შეფასება ქულების მიხედვით/მოთხოვნებთან 
შესაბამისობა 

  მისანიჭებელი ქულა მინიჭებული ქულა 
ხარისხის კონტროლის მექანიზმი 9   
გარანტიის პირობები 9   
დეტალური სამუშაო გეგმა დროის 
პერიოდების მითითებით 12   
ჯამი 30   

 

ბ ფინანსური შეფასება  

 შეთავაზე
ბის ფასი  

ქულე
ბი 
70 
 

 
ქულები დაითვლება შემდეგი ფორმულის მეშვეობით: (უმცირესი 
კორექტირებული სატენდერო წინადადების ფასი / განსახილველი 
ტენდერის მონაწილის ფასი) x 70 

 

ჯამური 
მაქსიმალ

ური 
ქულების 
რაოდენო

ბა   

100 
ქულა 

 
აუცილებელია მინიმალური 20 ტექნიკური ქულის მიღწევა!!!!  
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სექცია 3 - საკვალიფიკაციო ფორმები  (QLF) 

თავი 3.1 განაცხადის წარდგენის ფორმა  

 
თარიღი: ............................   
ICB #.:   ...................................  

 
ადრესატი:    
 
 
ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, მოგმართავთ მოგვანიჭოთ კვალიფიკაცია მითითებული ICB-სთვის და 
ვაცხადებთ:  
 
(ა) გამოვიკვლიეთ და ვაცხადებთ, რომ არ გაგვაჩნია დათქმა საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის და პირობების 
მიმართ.  
 
(ბ)ITB 1 შესაბამისად,  არ გაგვაჩნია ინტერესთა კონფლიქტი წინამდებარე კვალიფიკაციის შედეგიდან 
გამომდინარე ხელშეკრულების(ების) მხარის რომელიმე სუბკონტრაქტორის ან კონტრაქტორის მიმართ  
 
(გ) ჩვენ, ხელშეკრულების რომელიმე სუბკონტრაქტორის და კონტრაქტორის ჩათვლით, არ ვართ 
გამოცხადებულები უფლებაუუნაროდ KfW-ის, ან სხვა საერთაშორისო დონორის მიერ. არანაირი სანქცია გაეროს 
უშიშროების საბჭოს მიერ არ გვაქვს დაკისრებული.  
 
(დ) არ წარმოვადგენთ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ ოსამართლებრივ წარმონაქმნს.2(1) 
 
(ე) არ წარმოვადგენთ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სამართლებრივ წარმონაქმნს  
 
(ვ) ვაპირებთ მოვახდინოთ შემდეგ სამუშაოებთან დაკავშირებით  სუბკონტრაქტის დადება:......... 
 
(ზ) ვაცხადებთ, რომ საკომისიო, მოსაკრებლები ან გადასახადები გადახდილია წინა საკვალიფიკაციო პროცესის 
შესაბამისად: 

მიმღები     მისამართი  დანიშნულება 
 

თანხა  
 

 ........................................   .....................................   ................................   .....................  

 ........................................   .....................................   ................................   .................... . 
 
( თუ რომელიმე არაა გადახდილი ან გადასახდელია, მიუთითეთ „არც ერთი“)  
 
(თ) (ზ) ჩვენ გვესმის, რომ შესაძლოა ტენდერის პროცესი გაუქმდეს/გადაიდოს ნებისმიერ დროს და თქვენ არ 
ხართ ვალდებული მიიღოთ რომელიმე წინადადება ITB-ის 6.6 მუხლის შესაბამისად პრეტენდენტზე რაიმე სახის 
პასუხისმგებლობის დაკისრების გარეშე..   
დასახელება  ......................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................რანგში 

ხელმოწერა ........................................................................................................................................  

 

განცხადების ხელმოწერაზე სათანადოდ უფლებამოსილი პირი   ................................... სახელით 

თარიღი  .............................................................................................................................................  

(1) სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სამართლებრივმა წარმონაქმნებმა უნდა შეცვალონ ნაწილი (ე) შემდეგი წინადადებით: 
„მიუხედავად იმისა, რომ წარმოვადგენთ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ სამართლებრივ წარმონაქმნს, ვაკმაყოფილებთ ITB-ის 
ქვეპუნქტ 1.4-ის მოთხოვნებს  
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თავი 3.2 ვალდებულებათა შესრულების დეკლარაცია 
 

თარიღი: ............................   
 
ICB #:   .............................  

 
 

ყურადღებას ვამახვილებთ თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიან შესყიდვის პროცესზე, რაც 

გამორიცხავს თაღლითობის გამოყენებას. ამ კუთხით, ჩვენ არ შეგვითავაზებია და არც მიგვიცია, პირდაპირ ან 

ირიბად, რაიმე სახის მიუღებელი სარგებელი რომელიმე საჯარო მოხელისთვის ან სხვა პირებისთვის, რომლებიც 

კავშირში არიან ჩვენს სატენდერო შეთავაზებასთან. ასევე, ვაცხადებთ, რომ არ შევთავაზებთ ან არ მივცემთ 

ამგვარ წახალისებას ან პირობას წინამდებარე შესყიდვის პროცესში ან, ხელშეკრულების გაფორმების 

შემთხვევაში, ხელშეკრულების შესრულების დროს.    

 

ასევე, ხაზს ვუსვამთ მინიმალური სოციალური სტანდარტების („ძირითადი შრომითი სტანდარდები“)  დაცვის 

მნიშვნელობას პროექტის განხორციელებისას. ვკისრულობთ ვალდებულებას დავიცვათ საქართველოს მიერ 

რატიფიცირებული ძირითადი შრომითი სტანდარტები      

 

ვაცნობებთ ჩვენს თანამშრომლებს მათ შესაბამის ვალდებულებებს და მათ ვალდებულებებს შეასრულონ 

წინამდებარე დეკლარაცია და დაიცვან საქართველოს კანონი.   . 

ჩვენ ასევე ვაცხადებთ რომ ჩვენი კომპანია/კონსორციუმის ყველა წევრი არ იყო შეყვანილი არც გაეროს არც ევრო 

კავშირის და არც გერმანული მთავრობის მიერ  სანქციების სიაში და არც სხვა სანქციების ჩამონათვალში და 

ვადასტურებთ რომ ჩვენი კომპანია/კონსორციუმის ყველა წევრი დაუყოვნებლივ აცნობებს დამკვეთს და  KfW -ს 

თუ ამგვარი მდგომარეობა შეიქმნება მომავალში.  

ჩვენ ვაღიარებთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი კომპანია (ან კონსორციუმის წევრი) დაემატება სანქციების სიას, 

რომელიც იურიდიულად ავალდებულებს დამკვეთს ან/და KfW-ს , დამკვეთს უფლება აქვს გარიცხოს ჩვენი 

კომპანია/კონსორციუმი შესყიდვის პროცედურიდან და ხოლო ჩვენს კომპანიასთან/კონსორციუმთან 

ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში  დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება თუ ვალდებულებათა 

შესრულების დეკლარაციაში გაკეთებული განაცხადები ობიექტურად ყალბი აღმოჩნდა ან გარიცხვის მიზეზი 

წამოიჭრა ვალდებულებათა დეკლარაციის წარდგენის  შემდეგ.   

 

 

უფლებამოსილი და შესასრულებლად სავალდებულო ხელმოწერა: ____________________ 
 

ხელმომწერის სახელი და თანამდებობა: :___________________________________________ 
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ტენდერში მონაწილის სახელწოდება:: ______________________________________ 
 

მისამართი: ____________________________________________ 

 
ხელმოწერის თარიღი: _____/____/____ 
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ფორმა ELI – 1.1 

3.3 პრეტენდენტის საინფორმაციო ბარათი  
 
 

 
თარიღი: .................................   
ICB.:   ..................................  
გვ.  ..............   გვერდიდან 
 

 

ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ  

პრეტენდენტის იურიდიული 
სახელწოდება და საინ. კოდი 

 

ერთობლივი საწარმოს 
შემთხვევაში, თითოეული 
პარტნიორის იურიდიული  
სახელწოდება 

 

პრეტენდენტის იურიდიული 
დაფუძნების ქვეყანა  

 

დაფუძნების  წელი 
 

პრეტენდენტის იურიდიული 
მისამართი მისი რეგისტრაციის 
ქვეყანაში  

 

პრეტენდენტის 
უფლებამოსილი 
წარმომადგენელი 
(სახელი/გვარი, მისამართი, 
ტელეფონი, ფაქსი, ელ. 
მისამართი)  

 

შემდეგი დედანი დოკუმენტების  ასლებია თანდართულია. 

 1.  ერთი საწარმოს შემთხვევაში, წესდება ან იურიდიული პირის სადამფუძნებლო. 

 2.  ფირმის ან ერთობლივი საწარმოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილება ITB-ის 5.2 მუხლის შესაბამისად   

 3. ერთობლივი საწარმოს  შემთხვევაში, წერილი ერთობლივი საწარმოს შექმნის თაობაზე ან ერთობლივი საქმიანობის  
ხელშეკრულება ITB-ის 4.4 მუხლის შესაბამისად    

 4. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული საწარმოს/სამართლებრივი წარმონაქმნი/ორგანიზაციის შემთხვევაში, ნებისმიერი 
დამატებითი დოკუმენტაცია, რომელიც არაა მითითებული წინამდებარე მუხლის 1 პუნქტში ITB -ის 1.4 მუხლის 
მოთხოვნების შესაბამისად         
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ფორმა ELI – 1.2 

თავი 3.4 ერთობლივი საწარმოს საინფორმაციო ბარათი ერთობლივი საწარმოს პარტნიორებისა და 
სუბკონტრაქტორი სპეციალისტებისთვის  

 
თარიღი:  .......................................... 
ICB No.:   .......................................... 
გვ.  .................  ................ -დან 
 
 

ფორმა უნდა შეავსონ ერთობლივი საწარმოს პარტნიორებმა და სუბკონტრაქტორ სპეციალისტებმა  

ინფორმაცია ერთობლივი საწარმო/სუბკონტრაქტორი სპეციალისტების შესახებ    

პრეტენდენტის იურიდიული 
სახელწოდება და საინ. კოდი 

 

ერთობლივი საწარმოს 
პარტნიორების ან 
სუბკონტრაქტორის 
იურიდიული  სახელწოდება 
და საინ.კოდი  

 

ერთობლივი  საწარმოს 
პარტნიორების ან 
სუბკონტრაქტორის 
დაფუძნების ქვეყანა  

 

ერთობლივი საწარმოს 
პარტნიორების ან 
სუბკონტრაქტორის  
დაფუძნების წელი  

 

ერთობლივი საწარმოს 
პარტნიორის ან 
სუბკონტრაქტორის 
იურიდიული მისამართი 
დაფუძნების ქვეყანაში  

 

ინფორმაცია ერთობლივი 
საწარმოს პარტნიორის ან 
სუბკონტრაქტორის 
უფლებამოსილი 
წარმომადგენლის შესახებ      

(სახელი/გვარი, მისამართი, 
ტელეფონი, ფაქსი, ელ. 
ფოსტის მისამართი, 
საიდენთიფიკაციო კოდი)  

 

შემდეგი დედანი დოკუმენტების თანდართულია ასლები.. 

 1. იურიდიული პირის წესდება ან სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია  ITB-ის 1 მუხლის შესაბამისად     

 2. უფლებამოსილება ფირმის წარმომადგენლობასთან დაკავშირებით ITB -ის 5.2 მუხლის შესაბამისად. 

 3. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სამართლებრივი წარმონაქმნის შემთხვევაში, დოკუმენტაცია რომელიც ადასტურებს 
სამართლებრივ და ფინანსურ დამოუკიდებლობას და სამეწარმეო კანონმდებლობასთან შესაბამისობას, ITB-ის 1.4 მუხის 
შესაბამისად   

 4. სუბკონტრაქტორი სპეციალისტის შემთხვევაში, ფორმალურად გაფორმებული სურვილი ხელშეკრულების დადებასთან  
დაკავშირებით ერთობლივი საწარმოს მსგავსად ITB -ის 4.4 მუხლის შესაბამისად  
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თავი 3.5 ზოგადი გამოცდილება ფორმა 3.1 
 
გამოცდილების ფორმა 3.1  
 
 
 
# ობიექტის 

დასახელება 
დამკვეთი 
ორგანიზაციის 
დასახელება   

სახელშეკრულებო 
ღირებულება 
(ლარი) 

სამუშაოს შესრულების 
სახელშეკრულებო ვადები 

სამუშაოს შესრულების 
ფაქტიური ვადები 

    დაწყება 
(თარიღი: 
რიცხვი, 
თვე, წელი) 

დასრულება 
(თარიღი: 
რიცხვი, თვე, 
წელი) 

დაწყება 
(თარიღი: 
რიცხვი, 
თვე, 
წელი) 

დასრულება 
(თარიღი: 
რიცხვი, 
თვე, წელი) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 

       

 
პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს მისი გამოცდილების შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რომელსაც მიეკუთვნება: ფორმა 3.1 -ში მითითებული ობიექტების 
ხელშეკრულების ასლები; ფორმა 3.1 -ში მითითებული ობიექტების მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები 
(გარდამავალი და მიმდინარე ობიექტებისათვის-- 2012 წლით ხელმოწერილი, შუალედური მიღება-ჩაბარების 
აქტების ასლები, ასეთების არსებობის შემთხვევაში); ფორმა 3.1 -ში მოცემული იმ ობიექტებისათვის, რომელთა 
სამუშაოს დამთავრების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადა (სვეტი 6) არ ემთხვევა ფაქტიური 
დასრულების ვადას (სვეტი 8), წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი შეთანხმების აქტების ასლები, გადავადების 
შესახებ;   ფორმა 3.2 ში მითითებული იმ ობიექტებისათვის, რომელთა  ღირებულებაც არ არის ასახული 
შესაბამის მიღება ჩაბარების აქტებში, პრეტენდენტი ვალდებულია დამატებით წარმოადგინოს  შესრულებულ 
სამუშაოთა აქტების (ფორმა #2 ან ფორმა#3) ასლები, რომლებიც დაადასტურებენ შესრულებულ სამუშაოთა 
ღირებულებას ამ ობიექტებზე.  
 
 პრეტენდენტი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს ფორმა 3.1 -ში მითითებული ობიექტების მოკლე    
დახასიათება (საინჟინრო სისტემების თავისებურებანი და სხვა). ობიექტის დახასიათებას თან უნდა ერთვოდეს 
შეძლებისდაგვარად ამომწურავი ფოტომასალა. აღნიშნული აღწერილობა და ფოტო მასალა შესაძლებელია 
წარმოდგენილ იქნას მიმდინარე ობიექტებისათვისაც. 
 
პრეტენდენტმა, დოკუმენტაციის წარდგენისას, უნდა გაითვალისწინოს, რომ ინფორმაცია მისი გამოცდილების 
შესახებ წარმოადგენს სატედერო წინადადების  შეფასების ერთ-ერთ კრიტერიუმს. აქედან გამომდინარე, მის 
ინტერესშია წარმოადგინოს მაქსიმალურად ამომწურავი ინფორმაცია. 
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 თავი 3.6 სპეციფიკური გამოცდილება ფორმა 3.3 

 გამოცდილების ფორმა 3.2 

 

# ობიექტის დასახელება სამუშაოს შესრულების 
ფაქტიური ვადები 

სამუშაოს 
ღირებულება 

მიღება-ჩაბარების 
აქტით, ლარი 

შენიშვნა 

დაწყება 
(თარიღი: 

რიცხვი, თვე, 
წელი) 

დამთავრება, მიღება-
ჩაბარების აქტით (თარიღი: 

რიცხვი, თვე, წელი) 

1 
2 
3 
4 
5 
 

     

      
 სულ, ჯამი   > ან = 1.500.000 

ლარი 
 

 
ფორმა 3.2-ში მოცემული ობიექტები აუცილებლად მოცემული უნდა  იქნას ფორმა 3.1-შიც.  
 

 

 

თავი 3.7 სპეციფიკური გამოცდილების ფორმა 3.3  

გამოცდილების ფორმა 3.3 

# ობიექტის 
დასახელება 

დამკვეთი 
ორგანიზაციის 
დასახელება   

სახელშეკრულებო 
ღირებულება 
(ლარი) 

სამუშაოს შესრულების 
სახელშეკრულებო ვადები 

სამუშაოს შესრულების 
ფაქტიური ვადები 

    დაწყება 
(თარიღი: 
რიცხვი, თვე, 
წელი) 

დასრულება 
(თარიღი: 
რიცხვი, თვე, 
წელი) 

დაწყება 
(თარიღი: 
რიცხვი, თვე, 
წელი) 

დასრულება 
(თარიღი: 
რიცხვი, თვე, 
წელი) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 

       

 

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები, 
როგორიც არის: ობიექტების ხელშეკრულების ასლები, რომელიც ფორმა 3.3 შია ჩამოთვლილი, ასევე ამავე 
ფორმაში მითითებული ობიექტებისა და მათი ნაწილების მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები. პრეტენდენტმა 
ასევე თან უნდა დაურთოს ფორმა 3.3-ში მითითებული ობიექტების მოკლედ დახასიათება (საკვალიფიკაციო 
კრიტერიუმების თავი 2.2-ის  2.2.3.3 ქვე თავის ქვეშ მოცემული მოთხოვნებთან შესაბამისობის ჩვენებით). 
დახასიათებას თან უნდა ერთვოდეს შესაბამისი შეძლებისდაგვარად ამომწურავი ფოტო მასალა. 
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თავი 3.8     ფინანსური მონაცემები 

ფინანსური ფორმა 3.4     

 

ფინანსური მონაცემები სამი წელი 
უკანასკნელ 

წლამდე3 

ლარი 

უკანასკნე
ლი წლის 
ბოლო 
წელი 

ლარი 

გასული 
წელი 

 

ლარი 

საშუალო4  
 

ლარი 

მიმდინ
არე 

წელი 

ლარი 

      
წლიური ბრუნვა 5 , ამ 
კონტრაქტის გამოკლებით 

     

მიმდინარე აქტივები6       

მიმდინარე ვალდებულებები7       

      

შემოწმებული (აუდიტის მიერ) 
საბალანსო უწყისების 
წარდგენა 

     

      

 

 

 
 
 
 
 
 

3 უკანასკნელი წელი= ბოლო საბუღალტრო წელი საწარმოსთვის 
4 თანხები შრომელიც  ”საშუალო” სვეტშია შესული უნდა იყოს მათემატიკური საშუალო იმ თანხების რომელიც შესულია იმავე სტრიქონის 

წინა სამ სვეტში. 
5 ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი შემოდინება (ნაღდი ფული, დებიტორული დავალიანებები, სხვა აქტივები, რომელიც წარმოიქმნება 

საწარმოს ჩვეულებრივი საოპერაციო საქმიანობით (როგორიც არის საქონლის გაყიდვა, მომსახურების გაყიდვა, როიალტი, პროცენტი და 
დივიდენტი)წლის განმავლობაში. 

6 საბალანსო უწყისი, რომელიც წარმოადგენს ყველა აქტივის (რომელიც ბიზნესის ჩვეულებრივი მიმდინარეობისას ერთი წლის მანძილზე 
გარდაქმნება ნაღდ ფულად) ღირებულებას. მიმდინარე აქტივები მოიცავს ნაღდ ფულს, დებიტორულ დავალიანებებს, ინვენტარს, 
ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდები,წინასწარ გადახდილი ხარჯები, ან სხვა ლიკვიდური აქტივები, რომელიც შეიძლება ადვილად გარყვანილ 
იქნას ფულად სახსრებში.   

7 კომპანიის დავალიანებები რომელიც  ან ვალდებულებები რომელიც მიმდინარე წელს არის გადასახდელი. მიმდინარე დავალიანებები   
მიმდინარე დავალიანებებიგამოჩნდება კომპანიის საბალანსო უწყისში და მოიცავს მოკლევადიან ვალს, დებიტორულ დავალიანებებს და 
სხვა ვალდებულებებს. 
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სექცია 4 - სატენდერო შეთავაზების ფორმები  
 
 

თავი 4.1 სატენდერო შეთავაზების  ფორმა  
თარიღი: .................................   
ICB No.:  .................................   
გვ  ..............   ............ დან 

 
 

ადრესატი :_________________ 

 

სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად გთავაზობთ მომდევნო სერვისის შესრულებას:     : 

 

„ჯავახეთის ეროვნულ პარკის დამხმარე ზონის სოფლებში  სასმელი წყლის სისტემის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება“ 

 

შეთავაზების ჯამურ ფასი დღგ-ს, გადასახადების, იმპორტის მოსაკრებლის და სხვა სავარაუდო ხარჯების და სხვა 
ფასდაკლებების გამორიცხვით შეადგენს:  

 

თანხა ციფრებით ლარში (თანხა სიტყვიერად ლარში), საიდანაც დღგ, გადასაადები, იმპორტის მოსაკლრებელები 
და სხვა ხარჯები შეადგენენ__________________ლარს (ტანხა სიტყვიერად ლარში)  

 

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ვაცხადებთ რომ:  

(a) (ა) გამოვიკვლიეთ და დავადგინეთ, რომ არ გაგვაჩნია დათქმა სატენდერო ITB 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
მუხლების შესაბამისად გამოცემულ დოკუმენტაციის (დანართების ჩათვლით) მიმართებაში.  

(b) (ბ) შევაგროვეთ საჭირო ინფორმაცია მომარაგების პირობებთან დაკავშირებით და შევისწავლეთ სხვა 
გარემოებები, რომელთაც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინონ ხელშეკრულებაზე   

(c) (გ)  შესწავლილი გვაქვს ჩვენი სუბკონტრაქტორების შესაძლებლობები. 

(d) (დ)სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმადჩვენი წინადადება ძალაში იქნება 90 დღის განმავლობაში 
სატენდერო შეთავაზებების მიღების ვადის ამოწურვიდან,სავალდებულო დარჩება ჩვენთვის და 
შესაძლებელი იქნება მისი მიღება აღნიშნული პერიოდის ამოწურვამდე;  

(e) (ე) თუ ჩვენი წინადადება მიიღება, პასუხისმგებლობას ვიღებთ მოვიპოვოთ ხელშეკრულების 
შესრულების გარანტია სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად.  

(f) (ვ) ჩვენ, ხელშეკრულების რომელიმე მხარის სუბკონტრაქტორების ან კონტრაქტორების მიმართ, არ 
გაგვაჩნია ინტერესთა კონფლიქტი ITB -ს 1.5 მუხლის შესაბამისად;   

(g) (ზ) წინამდებარე სატენდერო პროცესში, ერთზე მეტ სატენდერო შეთავაზებაში, არ ვმონაწილეობთ 
განმცხადებლის ან სუბკონტრაქტორის სახით;  

(h) (თ) ჩვენი ფირმა, მისი ფილიალი ან შვილობილი კომპანია, ხელშეკრულების რომელიმე მხარის 
ნებისმიერი სუბკონტრაქტორი, ან კონტრაქტორიარ არის აღიარებული უფლებაუუნაროდ დამკვეთის 
ქვეყნის კანონმდებლობის, ან/და გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისად  ; 
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(i) (ი) არ წარმოვადგენთ სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებულ სამართლებრივ 
წარმონაქმნს/წარმოვადგენთ სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებულ ორგანიზაციას/სამართლებრივ 
წარმონაქმნს, თუმცა ვაკმაყოფილებთ ITB -ის 1.4 მუხლის მოთხოვნებს; (ამოშალეთ ამ წინადადების 
შესაბამისი ნაწილი)  

(j) (კ) ვაანალიზებთ, რომ წინამდებარე სატედნერო შეთავაზება თქვენი წერილობითი თანხმობით,    
წარმოადგენდეს ჩვენს შორის სავალდებულო ხელშეკრულებას ოფიციალური ხელშეკრულების 
მომზადებამდე და გაფორმებამდე,  

(k) (ლ) ჩვენ გვესმის, რომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას შეამციროს ან ცვლილება შეიტანოს სატენდერო 
წინადადების მოცულობაში და არ ხართ ვალდებული მიიღოთ ყველაზე უფრო დაბალი ქულით 
შეფასებული წინადადება.       .  

(l) (მ) ჩვენი წინადადების მიღების შემთხვევაში, ჩვენ არ შეგვიძლია მოვითხოვოთ აღნიშნული სერვისების 
და მიწოდების შეთავაზებული ფასის შეცვლა       . 

(m) (ნ) წინასწარ გადასახდელი თანხა შეადგენს  ----- (  ) ლარის, რაც წარმოადგენს ხელშეკრულების ფასის 
20%  .  

 

უფლებამოსილი და სავალდებულო ხასიათის ხელმოწერა: ____________________ 

 

ხელმომწერის სახელი/გვარი და თანამდებობა::___________________________________________ 

 

განმცხადებლის სახელწოდება:______________________________________ 

 

მისამართი:: ____________________________________________ 

 

ხელმოწერის თარიღი: _____/____/____ 
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 თავი 4.2 სატენდერო წინადადების გარანტიის ფორმა  

 

 

გარანტორი ბანკის მისამართი:  

 

 

ბენეფიციარი:  
 

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ----------------------   (გარანტორი), იმისათვის, რომ საშუალება მიეცეს ----------------

---- (განმცხადებელი) მონაწილეობა მიიღოს „ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონების სოფლებში 

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციაში“, ვაცხადებთ, რომ  გამოუხმობად და დამოუკიდებელ გარანტიას 

ვიძლევით გადაგიხადოთ თანხა ----------------------------------------------ოდენობით,     

 

მოვახდენთ წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებულ გადახდას წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში , 

რომელიც უნდა მოიცავავდეს დასტურს თქვენ მიერ ზ/აღნიშნული წინადადების მიღების თაობაზე და რომ 

ფირმა -------------------არ გამოთქვამს მზადყოფნას აღნიშნული შეთავაზების შესასრულებლად.  

 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია …………………………………………….მდე  

 

ხსენებულ თარიღამდე, უნდა მივიღოთ მოთხოვნა გადახდის თაობაზე წერილობითი ან კოდირებული 
ტელეკომუნიკაციის მეშვეობით.  

 

ვაცნობიერებთ, რომ დაგვიბრუნებთ ამ გარანტიას მისი ვადის გასვლისთანავე ან ზემოაღნიშნული მოსათხოვნი 
თანხის სრულად გადახდის შემთხვევაში.  

 

გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად  

 

 

 

……………………………………………………            …………………………………………………… 

თარიღი:                                                                           გარანტი 
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თავი 4.3 ტექნიკური შეთავაზება  
 
პრეტენდებტებმა ტექნიკური დავალების გაცნობის შემდეგ უნდა წარმოადგინონ ტექნიკური შეთავაზება, 
რომელშიც მოცემული იქნება გარანტიის პირობები, დეტალური სამუშაოების შესრულების გეგმა დროის 
მითითებით,  ხარისხის კონტროლის მექანიზმის (ხარისხის კონტროლისათვის საჭირო პერსონალისა და 
აღჭურვილობის ჩათვლით, როგორც ეს თავი 4.7-შია მოთხოვნილი)და სხვა. აღნიშნული ტექნიკური 
შეთავაზებამ უნდა  დაასაბუთოს პრეტენდენტის ტექნიკურ შესაბამისობა შესასყიდი სამუშაოების 
შესასრულებლად.  
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თავი 4.4 ფასების ცხრილი 
 

პრეამბულა, ინსტრუქციები და რეკომენდაციები ფასების ცხრილის შესავსებად  

i) პრეტენდენტმა უნდა შეავსოს ფასების ცხრილის ყველა სვეტი მათ შორის - საცალო ფასი, ფასი 
(გადასახადების გარეშე) და სვეტი, რომელიც განკუთვნილია იმპორტის გადასახადებისა და დღგ-სათვის. 
თუ არ გამოიყენება იმპორტირებული საქონელი, დასვით „0“.  ფასების ცხრილი შემუშავებული უნდა იყოს 
მე-5 სექციაში მოცემული სამუშაოების ჩამონათვალის გამოყენებით 
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თავი 4.5 განხორციელების განრიგი  

 
სამუშაოები უნდა შესრულდეს  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 110 დღის ვადაში.  
შესრულების დეტალური გეგმა უნდა დაერთოს განმცხადებლის წინადადებას.  
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თავი 4.6 გაერთიანებული საწარმოს ხელშეკრულების ასლი  

 
ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქციის  4.4 მუხლის შესაბამისად. 
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თავი 4.7    მონაცემები ხარისხის კონტროლის მექანიზმის შესახებ 
 
ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა გააჩნდეს ხარისხის კონტროლის ჩამოყალიბებული 
სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს სამშენებლო პროცესების ტექნოლოგიური ციკლის მკაცრ დაცვას და 
მათ საპროექტო დოკუმენტაციასთან სრულ შესაბამისობას. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს აღნიშნული 
სტრუქტურის აღწერილობა , რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცვავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 
 
------ხარისხის კონტროლის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა საშტატო განრიგი. წარმოდგენილ  უნდა 
იქნეს  ცხრილ 4.7.1-სახით. ცხრილში მოცემული უნდა იყოს არსებული განრიგი ტენდერის ჩატარების 
მომენტისათვის.  
 
ცხრილი 4.7.1.  
 
# თანამდებობა საშტატო ერთეულების 

რაოდენობა 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

------ პრეტენდენტის ხელთ არსებული, ან ხელმისაწვდომი, ხარისხის კონტროლისათვის საჭირო 
აღჭურვილობისა და საზომი ხელსაწყოების ჩამონათვალი. აღნიშნულ ჩამონათვალში პრეტენდენტს შეუძლია 
მიუთითოს როგორც მის საკუთრებაში არსებული, ასევე იჯარით აღებული აღჭურვილობა და ხელსაწყოები.  
პრეტენდენტს შეუძლია ასევე დაიქირაოს ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაცია ამა თუ იმ სამუშაოს ხარისხის 
კონტროლისათვის ან რაიმე კონკრეტული გაზომვისათვის,საჭირო ინვენტართან  და ხელსაწყოებთან ერთად.  
 
პრეტენდენტის საკუთრებაში არსებული აღჭურვილობის და ხელსაწყოების  ჩამონათვალი  წარმოდგენილ უნდა 
იქნას ცხრილ 4.7.2.-ის სახით. 
 
ცხრილი 4.7. 2. 
 
# დასახელება მარკა რაოდენობა 

    
    
    
    
    
  
ცხრილ 4.7.2.-ს თან უნდა ერთვოდეს მასში ჩამოთვლილი აღჭურვილობისა და ხელსაწყოების შესაბამისი 
საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, როგორიცაა:  პრეტენდენტი ორგანიზაციის ინვენტარიზაციის 
ოქმის და ბალანსის ასლები  (ამ დოკუმენტებში ასახული უნდა იყოს ცხრილ 4.7.2.-ში მოცემული ყველა სახეობა). 
იჯარით აღებული ან მომავალში ასაღები აღჭურვილობისა და ხელსაწყოების ჩამონათვალი წარმოდგენილი 
უნდა იყოს ცხრილ 4.7.3.-ის სახით 
 
ცხრილი 4. 7.3. 
# დასახელება მარკა რაოდენობა    ინვენტარის იჯარით გამცემი  

ორგანიზაციის დასახელება 
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ცხრილ 4.7.3.-ს თან უნდა ერთვოდეს ინფორმაციის დამადასტურებელი შემდეგი დოკუმენტები:  ადრე 
გაფორმებული საიჯარო ხელშეკრულებების ასლები მითითებული აღჭურვილობის ან ხელსაწყოების 
დაქირავებაზე, ასეთების არსებობის შემთხვევაში (საიჯარო ხელშეკრულებები ძალაში უნდა იყოს პრეტენდენტის 
მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილ მშენებლობის ვადის ბოლომდე.    წინააღმდეგ შემთხვევაში, 
დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი შეთანხმებების ასლები ზემოხსენებული ხელშეკრულებების 
გაგრძელებაზე მზადყოფნის შესახებ, პრეტენდენტის ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში);  წინასწარი 
შეთანხმების აქტების ასლები აღჭურვილობისა და ხელსაწყოების  იჯარით გამცემ ორგანიზაციებთან,  
პრეტენდენტის ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში საჭირო ინვენტარით  უზრუნველყოფის შესახებ, 
სატენდერო წინადადების შესაბამისი ვადით. 
 
იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტს განზრახული აქვს ამა თუ იმ კონკრეტული სამუშაოების კონტროლისათვის ან 
რაიმე კონკრეტული გაზომვებისათვის,   ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციის (ან ორგანიზაციების) დაქირავება, 
მაშინ ის ვალდებულია წარმოადგინოს ინფორმაცია ამ ორგანიზაციის (ორგანიზაციების შესახებ ცხრილ 4.7.4.-ის 
სახით:     
 
ცხრილი 4.7. 4.  
     
# ქვე კონტრაქტით 

გაცემული სამუშაოს 
დასახელება 

აღჭურვილობისა და 
ხელსაწყოების 
დასახელება 

მარკა რაოდენობა    ქვე კონტრაქტორი 
ორგანიზაციის დასახელება 

      
      
      
      
      
 
ცხრილ 4.7.4.-ში შეტანილი უნდა იქნეს ინფორმაცია  ყველა წინასწარ განზრახული   ქვეკონტრაქტორის 
კუთვნილი   იმ აღჭურვილობისა და ხელსაწყოების შესახებ, რომელიც საჭიროა შესაბამისი კონკრეტული 
ქვეკონტრაქტით გასაცემი სამუშაოს შესასრულებლად.   
ცხრილ 4.7.4.-ს თან უნდა ერთვოდეს ინფორმაციის დამადასტურებელი შემდეგი სახის  დოკუმენტაცია: 
   
 ---წინასწარი შეთანხმებების ასლები პრეტენდენტსა და  ქვეკონტრაქტორ ორგანიზაციებს  შორის, ცხრილ 4.7.4-
ში მოცემულ სამუშაოებზე ქვეკონტრაქტის გაფორმებაზე მზადყოფნის შესახებ, სატენდერო წინადადების 
შესაბამის ვადებში, პრეტენდენტის წინამდებარე ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში.  
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სექცია 5 - დამკვეთის მოთხოვნები (ტექნიკური დავალება)   
  

*შენიშვნა:  პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ ყველა ლოტზე ერთად ან/და 
ცალ-ცალკე. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტს შემოაქვს განაცხადი ყველა ლოტზე ერთად, მან 
უნდა წარმოადგინოს შეთავაზებები ყველა ლოტისთვის ცალ-ცალკე. 
 
დეტალური ნახაზები მოცემულია ცალკე ფაილად, როგორც დანართი 1, და ისინი ტექნიკური 
დავალების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენენ. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ნახაზებისა და 
ტექნიკურ დავალებაში ჩამოთვლილ სამუშაოების შესაბამისად. 
 
კონტრაქტორმა უნდა შეიმუშაოს, რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვისა და 
ოპერირების (მათ შორის ქლორირების, ასევე ელექტროენერგიის მოხმარების საჭიროების) 
დეტალური გეგმა- გრაფიკი და ხარჯთაღრიცხვა თითოეული სოფლისთვის.  
 
პრეტენდენტმა თავის შეთავაზებაში უნდა შემოიტანოს წინადადება (და ასევე დაიანგარიშოს) 
ქლორირების ტექნიკური გადაწყვეტა, რომელიც თავსებადია მუნიციპალიტეტის ტექნიკურ 
შესაძლებლობებთან გამოიყენოს და განახორციელოს მოვლა შენახვა, უსაფრთხოდ და მისაღებ 
ფასად. 
 
იმ სოფლებში, რომელშიც მოცემულია სათავე ნაგებობები, გათვალისწინებულ უნდა იყოს 
ვენტილაციისათვის მცირე ზომის ფანჯარა/ხვრელი, რომელიც არ არის მოცემული პროექტებში. 
 

*ზედნადები ხარჯები ისევე როგორც გეგმიური დაგროვება შეტანილ უნდა იქნას ერთეულის ფასში. 
 

ტექნიკური დავალება 

 
 

## ლოტი # 1 მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 
ოთხ სოფელში 

1 1.1 სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ახალქალაქის 
მინუციპალიტეტის სოფელ კარწახში  

2 1.2 სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ახალქალაქის 
მინუციპალიტეტის სოფელ ბოზალში 

3 1.3 სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ახალქალაქის 
მინუციპალიტეტის სოფელ სულდაში 

4 1.4 სასმელი წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ახალქალაქის 
მინუციპალიტეტის სოფელ დადეშში 

 
 
 

 
 

1.1 axalqalaqis municipalitetis sof. karwaxis sasmeli wylis sistemis reabilitacia 
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NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1 2 3 4 5 6 

  wyalsadenis mowyoba d=75mm         

1 
gruntis damuSaveba 
eqskavatoriT 

1000m3 3   
  

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 600     
3 

plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=75 X 5.8 mm Cawyoba 

g.m. 7200 
    

4 
adgilobrivi gacrili 
gruntiT milis dafarva 10sm 
datkepniT 

m3 1800 
    

5 gruntis uku Cayra m3 1800     
6 

wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 7200 

    
7 

wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 7200     

   wyalSemkrebi Wis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m³ 2,7 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     
4 gruntis uku Cayra datkepna m3 2     
5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     

6 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4 
    

  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     

  
gadamRvreli Zabris montaJi 
D=70 mm  c 1     

7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
  #1 wyaros kaptaJis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 6,5 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     

4 
gruntis, Tixis, qviSis  Cayra 
datkepna 

m3 2     
5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
6 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     
  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     

  
gadamRvreli Zabris montaJi 
D=70 mm  c 1     
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7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
8 rkinis karebebis mowyoba m2 1,6     
   wyaros kaptaJis SemoRobva         
1 

betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2 
    

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
3 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
6   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  #2 wyaros kaptaJis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m³ 6,5 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     

4 
gruntis, Tixis, qviSis  Cayra 
datkepna 

m3 2     
5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
6 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     
  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     

  
gadamRvreli Zabris montaJi 
D=70 mm  c 1     

7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
8 rkinis karebebis mowyoba m2 1,6     
   wyaros kaptaJis SemoRobva         
1 

betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2 
    

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
3 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
6   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  rezervuarebis remonti         
1  rk/b filis mowyoba  m3 6,9     

2 
 kedlebis Selesva da 
morkinva 

m2 72,00     
3 cementis moWimvis mowyoba  m2 30,60     
4   xufebis mowyoba SeRebva c 2     
5 

  liTonis kibis mowyoba 
SeRebva 

c 1     
6 

  liTonis konstruqciebis 
SeRebva 

m2 2,6 
    

7   liTonis milsadenis SeRebva m2 9     
8 

saventilacio plastmasis 
milis mowyoba  g.m. 6     
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9 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 32 
    

  
savent.  milze defleqtoris 
mowyoba  c 2     

  fasonuri nawilebi c 30     
10 

rezervuaris gamocda 
wyalgaumtarobaze m3 100 

    

11 
rezervuaris dezinfeqcia 
qlorirebiT m3 100 

    
  

saSibero Wis (rezervuaris)  
remonti 

    
    

1 
 rk/b Wa anakrebi rgolebis 
mowyoba  

m 1     

  
anakrebi r/b rgolebi d=1500mm    
simaRle 1m 

c 
1     

  rk/b Wis Ziri c 1     
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 7,2     
3  urdulebis montaJi D=100 mm  cali 2     
4 gruntis uku Cayra m3 3,3     
5   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
  saqloratoros mSenebloba          
1 gruntis damuSaveba xeliT m3 12,8     

2 
saZirkvlis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 12,8 
    

3 

kedlebis, tixrebis da 
parapetebis wyoba 

m3 18     
4 mon. r/b sartyelis   mowyoba m3 6,40     

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 5,70     
  metaliplasmasis karebi  m2 2,7     
  metaloplasmasis fanjrebi  m2 3     
6 saxuravis mowyoba  m2 25     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 45,00     
8 mon. r/b iatakisa kibis mowyoba m3 6,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 20,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 10 
    

  

saqloratoros teqn. 
danadgarebis da 
milgayvanilobis mowyoba 

    

    
11 

qloris avzebis da 
xelsabanebis mowyoba 

komp 4 
    

  xelsabani c 1     
  qloris avzi c 3     
  Semrevi komp 4     
  sifoni c 4     
12 liTonis milebis mowyoba  g.m. 48     
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  liTonis mili d-25 g.m. 20     
  liTonis mili d-20 g.m. 28     
13 gruntis damuSaveba xeliT m3 10     
14 

 liTonis fasonuri nawilebis 
montaJi 

c 103 
    

15 
  milgayvanilobis SeRebva 
perqlorvinilis saRebaviT 

m2 11 
    

16 

ღიად დარჩენილი (მიწის 
ზედაპირის ზემოდ) სისტემის 
ნაწილების ყინვისგან დამცავი 
იზოლაცია/შეფუთვა 

      jami         
1  kabelebis montaJi  g.m.       
  spilenZis kabeli 3X2,5 g.m. 1300     
2 avtomaturi amomrTveli c 1,00     

3 
erT polusa avtomaturi 
amomrTveli  

c 4 
    

4 
erTklaviSiani CamrTvelebis 
montaJi 

c 1 
    

  rozetebis montaJi c 1     
5 sanaTebi         

  
luminescentuli sanaTebis 
montaJi 

c 2 
    

  
plafonis tipis sanaTis 
montaJi 2*100vt. 

c 5 
    

  jami         

  sul jami         

1.2 axalqalaqis municipalitetis sof. bozalis sasmeli wylis sistemis reabilitacia 

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1 2 3  4 5 6 

  wyalsadenis mowyoba d=63mm         

1 
gruntis damuSaveba 
eqskavatoriT 

1000m3 0,3   
  

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 90     
3 

plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=63 X 5.8 mm Cawyoba 

g.m. 390   
  

4 
adgilobrivi gacrili 
gruntiT milis dafarva 10sm 
datkepniT 

m3 195   
  

5 gruntis uku Cayra m3 195     
6 

wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 390   

  
7 

wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 390   

  
  wyalsadenis mowyoba d=75mm         
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1 
gruntis damuSaveba 
eqskavatoriT 

1000m3 0,6     
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 150     
3 

plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=75 X 6.8 mm Cawyoba 

g.m. 750     

4 
adgilobrivi gacrili 
gruntiT milis dafarva 10sm 
datkepniT 

m3 350   
  

5 gruntis uku Cayra m3 400     

6 
wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 750   

  

7 
wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 750   

  
   wyalSemkrebi Wis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m³ 2,7   

  
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     
4 gruntis uku Cayra datkepna m3 2     
5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     

6 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     

  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     

  
gadamRvreli Zabris montaJi 
D=70 mm  c 1     

7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
  #1 wyaros kaptaJis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3³ 6,5   

  
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     
4 

gruntis, Tixis, qviSis  Cayra 
datkepna 

m3 2   
  

5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
6 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     
  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     

  
gadamRvreli Zabris montaJi 
D=70 mm  c 1     

7 rkinis karebebis mowyoba m2 1,6     
8   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
   wyaros kaptaJis SemoRobva         
1 

betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2   
  

   48 



სატენდერო დოკუმენტაცია       ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია             
  
 

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
3 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
6   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  #2 wyaros kaptaJis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 6,5   

  
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     
4 

gruntis, Tixis, qviSis  Cayra 
datkepna 

m3 2     
5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
6 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     
  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     

  
gadamRvreli Zabris montaJi 
D=70 mm  c 1     

7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
8 rkinis karebebis mowyoba m2 1,6     
   wyaros kaptaJis SemoRobva         
1 

betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2   
  

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
3 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
6   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  rezervuarebis remonti         
1  rk/b filis mowyoba  m3 6,9     

2 
 kedlebis Selesva da 
morkinva 

m2 72,00     
3 cementis moWimvis mowyoba  m2 30,60     
4   xufebis mowyoba SeRebva c 2     

5 
  liTonis kibis mowyoba 
SeRebva 

c 1     
6 

  liTonis konstruqciebis 
SeRebva 

m2 2,6     
7   liTonis milsadenis SeRebva m2 9     
8 

saventilacio plastmasis 
milis mowyoba  g.m. 6     

9 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 32     

  
savent.  milze defleqtoris 
mowyoba  c 2     

  fasonuri nawilebi c 30     
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10 
rezervuaris gamocda 
wyalgaumtarobaze m3 100   

  
11 

rezervuaris dezinfeqcia 
qlorirebiT m3 100   

  

  
saSibero Wis (rezervuaris)  
remonti 

      
  

1 
 rk/b Wa anakrebi rgolebis 
mowyoba  

m 1     
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 7,2     
3  urdulebis montaJi D=100 mm  cali 2     
4 gruntis uku Cayra m3 3,3     
5   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
  saqloratoros mSenebloba         
1 gruntis damuSaveba xeliT m3 12,8     

2 
saZirkvlis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 12,8   
  

3 

kedlebis, tixrebis da 
parapetebis wyoba 

m3 18   
  

4 mon. r/b sartyelis   mowyoba m3 6,40     

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 5,70   
  

6 saxuravis mowyoba  m2 25     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 45,00     
8 mon. r/b iatakisa kibis mowyoba m3 6,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 20,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 10   
  

  

saqloratoros teqn. 
danadgarebis da 
milgayvanilobis mowyoba 

      

  

11 
qloris avzebis da 
xelsabanebis mowyoba 

komp 4   
  

  xelsabani c 1     
  qloris avzi c 3     
  Semrevi komp 4     
  sifoni c 4     
12 liTonis milebis mowyoba  g.m. 48     
  liTonis mili d-25 g.m. 20     
  liTonis mili d-20 g.m. 28     
13 gruntis damuSaveba xeliT m3 10     

14 
 liTonis fasonuri nawilebis 
montaJi 

c 103   
  

  fasonuri nawilebi c 103     

15 
  milgayvanilobis SeRebva 
perqlorvinilis saRebaviT 

m2 11   
  

16 
ღიად დარჩენილი (მიწის 
ზედაპირის ზემოდ) სისტემის 
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ნაწილების ყინვისგან დამცავი 
იზოლაცია/შეფუთვა 

  jami         
  eleqtroba         
1  kabelebis montaJi  g.m.       
  spilenZis kabeli 3X2,5 g.m. 1300     
2 avtomaturi amomrTveli c 1,00     

3 
erT polusa avtomaturi 
amomrTveli  

c 4 
    

4 
erTklaviSiani CamrTvelebis 

montaJi 
c 1 

    
5 rozetebis montaJi c 1     

6 
luminescentuli sanaTebis 
montaJi 

c 2 
    

7 
plafonis tipis sanaTis 
montaJi 2*100vt. 

c 5 
    

  jami         
  sul jami:   

      
            

            

1.3 axalqalaqis municipalitetis sof. suldas sasmeli wylis sistemis reabilitacia 

  
 

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1 2 3 4 5 6 

  wyalsadenis mowyoba d=75mm     
    

1 
gruntis damuSaveba 
eqskavatoriT 

1000m3 0,9   
  

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 300     
3 

plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=75 X 5.8 mm Cawyoba 

g.m. 1200 
    

4 gruntis uku Cayra m3 600     
5 

wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 1200 

    
6 

wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 1200 

    
   wyalSemkrebi Wis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m³ 2,7 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     
4 gruntis uku Cayra datkepna m3 2     
5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     

   51 



სატენდერო დოკუმენტაცია       ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია             
  
 

6 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4 
    

7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
  #1 wyaros kaptaJis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m³ 6,5 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     

4 
gruntis, Tixis, qviSis  Cayra 
datkepna 

m3 2 
    

5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
6 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     

7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
8 rkinis karebebis mowyoba m2 1,6     
   wyaros kaptaJis SemoRobva         
1 

betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2 
    

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
3 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
6   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  #2 wyaros kaptaJis mowyoba         

1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m³ 6,5 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     
4 

gruntis, Tixis, qviSis  Cayra 
datkepna 

m3 2 
    

5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
6 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     
7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
8 rkinis karebebis mowyoba m2 1,6     
   wyaros kaptaJis SemoRobva         
1 

betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2 
    

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
3 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
6   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  rezervuarebis remonti         
1  rk/b filis mowyoba  m3 6,9     
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2 
 kedlebis Selesva da 
morkinva 

m2 72,00     
3 cementis moWimvis mowyoba  m2 30,60     
4   xufebis mowyoba SeRebva c 2     
5 

  liTonis kibis mowyoba 
SeRebva 

c 1     
6 

  liTonis konstruqciebis 
SeRebva 

m2 2,6     
7   liTonis milsadenis SeRebva m2 9     
8 

saventilacio plastmasis 
milis mowyoba  g.m. 6     

9 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 32     
10 

rezervuaris gamocda 
wyalgaumtarobaze m3 100     

11 
rezervuaris dezinfeqcia 
qlorirebiT m3 100 

    
  saSibero Wis (rezervuaris)  remonti       
1 

 rk/b Wa anakrebi rgolebis 
mowyoba  

m 1     
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 7,2     
3  urdulebis montaJi D=100 mm  cali 2     
4 gruntis uku Cayra m3 3,3     
5   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
  saqloratoros mSenebloba          
1 gruntis damuSaveba xeliT m3 12,8     

2 
saZirkvlis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 12,8 
    

3 

kedlebis, tixrebis da 
parapetebis wyoba 

m3 18 
    

4 mon. r/b sartyelis   mowyoba m3 6,40     

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 5,70 
    

6 saxuravis mowyoba  m2 25     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 45,00     
8 mon. r/b iatakisa kibis mowyoba m3 6,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 20,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 10 
    

  

saqloratoros teqn. 
danadgarebis da 
milgayvaniloba 

    

    
11 

qloris avzebis da 
xelsabanebis mowyoba 

komp 4     
  xelsabani c 1     
  qloris avzi c 3     
  Semrevi komp 4     
  sifoni c 4     
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12 liTonis milebis mowyoba  g.m. 48     
  liTonis mili d-25 g.m. 20     
  liTonis mili d-20 g.m. 28     
13 gruntis damuSaveba xeliT m3 10     
14 

 liTonis fasonuri nawilebis 
montaJi 

c 103     
15 

  milgayvanilobis SeRebva 
perqlorvinilis saRebaviT 

m2 11 
    

16 

ღიად დარჩენილი (მიწის 
ზედაპირის ზემოდ) სისტემის 
ნაწილების ყინვისგან დამცავი 
იზოლაცია/შეფუთვა 

      jami         
eleqtroba 

1  kabelebis montaJi  g.m.       
  spilenZis kabeli 3X2,5 g.m. 1300     
2 avtomaturi amomrTveli c 1,00     

3 
erT polusa avtomaturi 
amomrTveli  

c 4 
    

4 
erTklaviSiani CamrTvelebis 

montaJi 
c 1 

    
5 rozetebis montaJi c 1     

6 
luminescentuli sanaTebis 
montaJi 

c 2 
    

7 
plafonis tipis sanaTis 
montaJi 2*100vt. 

c 5 
    

   jami:         
  sul jami:   

      

1.4 axalqalaqis municipalitetis sof. dadeSis sasmeli wylis sistemis reabilitacia 

  
 

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1 2 3 4        5 6 

  wyalsadenis mowyoba d=63mm     
    

1 
gruntis damuSaveba 
eqskavatoriT 

1000m3 0,93   
  

3 
plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=63 X 5.8 mm Cawyoba 

g.m. 820 
    

5 gruntis uku Cayra m3 480     

6 
zedmeti gruntis  
transportireba 12km-ze  

m3 
94     

7 
wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 820 

    
8 

wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 820     

   wyaros kaptaJis mowyoba         
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1 

kaptaJis, wylis mimRebis da 
saSibero Wis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m³ 6,5 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     
4 gruntis uku Cayra datkepna m3 2     
5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     

6 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4 
    

  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     

  
gadamRvreli Zabris montaJi 
D=70 mm  c 1     

7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
8 rkinis karebebis mowyoba m2 1,6     
   wyaros kaptaJis SemoRobva         

1 
betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2     
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
3 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
6   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  rezervuarebis remonti         
1  rk/b filis mowyoba  m3 6,9     

2 
 kedlebis Selesva da 
morkinva 

m2 72,00     
4   xufebis mowyoba SeRebva c 2     
5 

  liTonis kibis mowyoba 
SeRebva 

c 1 
    

6 
  liTonis konstruqciebis 
SeRebva 

m2 2,6     
7   liTonis milsadenis SeRebva m2 9     
8 

saventilacio plastmasis 
milis mowyoba  g.m. 6 

    
9 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 32     

  
savent.  milze defleqtoris 
mowyoba  c 2     

  fasonuri nawilebi c 30     
10 

rezervuaris gamocda 
wyalgaumtarobaze m3 100     

11 
rezervuaris dezinfeqcia 
qlorirebiT m3 100     

  
saSibero Wis (rezervuaris)  
remonti 

        
1 

 rk/b Wa anakrebi rgolebis 
mowyoba  

m 1 
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anakrebi r/b rgolebi d=1000mm    
simaRle 1,5m 

c 
1     

  rk/b Wis Ziri c 1     
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 7,2     
3  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
4 gruntis uku Cayra m3 3,3     

5 
zedmeti gruntis  
transportireba 12km-ze  

m3 
4,2     

6   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
  saqloratoros mSenebloba          
1 gruntis damuSaveba xeliT m3 12,8     

2 
saZirkvlis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 12,8 
    

3 

kedlebis, tixrebis da 
parapetebis wyoba 

m3 18     
4 mon. r/b sartyelis   mowyoba m3 6,40     

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 5,70     
  metaliplasmasis karebi  m2 2,7     
  metaloplasmasis fanjrebi  m2 3     
6 saxuravis mowyoba  m2 25     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 45,00     
8 mon. r/b iatakisa kibis mowyoba m3 6,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 20,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 
4,2     

  

saqloratoros teqn. 
danadgarebis da 
milgayvanilobis mowyoba 

    

    
11 

qloris avzebis da 
xelsabanebis mowyoba 

komp 4     
  xelsabani c 1     
  qloris avzi c 3     
  Semrevi komp 4     
  sifoni c 4     
12 liTonis milebis mowyoba  g.m. 48     
  liTonis mili d-25 g.m. 20     
  liTonis mili d-20 g.m. 28     
13 gruntis damuSaveba xeliT m3 10     
14 

 liTonis fasonuri nawilebis 
montaJi 

c 103 
    

15 
  milgayvanilobis SeRebva 
perqlorvinilis saRebaviT 

m2 11 
    

16 
ღიად დარჩენილი (მიწის 
ზედაპირის ზემოდ) სისტემის 
ნაწილების ყინვისგან დამცავი 
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იზოლაცია/შეფუთვა 

  jami         
            
1  kabelebis montaJi  g.m.       
  spilenZis kabeli 3X2,5 g.m. 1300     
2 avtomaturi amomrTveli c 1,00     

3 
erT polusa avtomaturi 
amomrTveli  

c 4 
    

4 
erTklaviSiani CamrTvelebis 
montaJi 

c 1 
    

  rozetebis montaJi c 1     
5 sanaTebi         

  
luminescentuli sanaTebis 
montaJi 

c 2 
    

  
plafonis tipis sanaTis 
montaJi 2*100vt. 

c 5 
    

  jami         
  sul jami         
            

            
# ლოტი  # 2 მოიცავს  სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 

სამ სოფელში 

1 2.1  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ პატარა ხანჩალში  

2 2.2 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ჟდანოვოში  

3 2.3 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ეფრემოვკაში 
 

2.1 ninowmindis municipalit. sof. patara xanCalis sasmeli wylis sistemis 
reabilitacia 

  
NN samuSao ganz. raodenoba 

erT. 
fasi 

sul 

1 2 3 4 5 6 
  wyalsadenis mowyoba d=90mm         

1 
gruntis damuSaveba 
eqskavatoriT 

1000m3 0,4   
  

3 
plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=90 X 8.2 mm Cawyoba 

g.m. 1015     
6 

wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 1015 

    

7 
wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 1015 

    
  wyalsadenis mowyoba d=50mm         
1 

gruntis damuSaveba 
eqskavatoriT 

1000m3 0,812     
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3 
plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=50 X 4.6 mm Cawyoba 

g.m. 2225 
    

4 
adgilobrivi gacrili 
gruntiT milis dafarva 10sm 
datkepniT 

m3 500 
    

5 gruntis uku Cayra m3 512     
6 

wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 2225 

    
7 

wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 2225 

    

  

 saSibero Wis (mierTebis) 
mowyoba 

    
    

1 
 rk/b Wa anakrebi rgolebis 
mowyoba  

m 1 
    

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 7,2     
3  urdulebis montaJi D=100 mm  cali 2     
4 gruntis uku Cayra m3 3,3     
5   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
   wyaros kaptaJis mowyoba         

1 
kaptaJis, wylis mimRebis 
mowyoba m-200 markis 
monoliTuri rk/betoniT 

Mმ3³ 6,5 

    
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 2     
3 mimRebi badis montaJi d=100 mm  c 1     

4 
gruntis, Tixis, qviSis  Cayra 
datkepna 

m3 2     

5  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
6 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4     
7   xufebis mowyoba SeRebva c 1     
1  rk/b filis mowyoba  m3 6,9     

2 
 kedlebis Selesva da 
morkinva 

m2 72,00     
3 cementis moWimvis mowyoba  m2 30,60     
4   xufebis mowyoba SeRebva c 2     
5 

  liTonis kibis mowyoba 
SeRebva 

c 1     
6 

  liTonis konstruqciebis 
SeRebva 

m2 2,6 
    

7   liTonis milsadenis SeRebva m2 9     
8 

saventilacio plastmasis 
milis mowyoba  g.m. 6     

9 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 32 
    

10 
rezervuaris gamocda 
wyalgaumtarobaze m3 100 

    
11 

rezervuaris dezinfeqcia 
qlorirebiT m3 100 

    
   wyaros kaptaJis SemoRobva         
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1 
betoni Casxma milebis 
mosawyobad 

m3 2 
    

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 1     
3 liTonis milebis mowyoba  cali 21     
4 mavTulbadis  mowyoba  g.m. 80     
5   mavTulbadis SeRebva g.m. 80     
  saqloratoros mSenebloba         
1 gruntis damuSaveba xeliT m3 12,8     

2 
saZirkvlis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 12,8 
    

3 

kedlebis, tixrebis da 
parapetebis wyoba 

m3 18 
    

4 mon. r/b sartyelis   mowyoba m3 6,40     

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 5,70     
6 saxuravis mowyoba  m2 25     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 45,00     
8 mon. r/b iatakisa kibis mowyoba m3 6,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 20,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 10 
    

  

saqloratoros teqn. 
danadgarebis da 
milgayvaniloba  

    
    

11 
qloris avzebis da 
xelsabanebis mowyoba 

komp 4 
    

12 liTonis milebis mowyoba  g.m. 48     
13 gruntis damuSaveba xeliT m3 10     
14 

 liTonis fasonuri nawilebis 
montaJi 

c 103     
15 

  milgayvanilobis SeRebva 
perqlorvinilis saRebaviT 

m2 11 
    

16 

ღიად დარჩენილი (მიწის 
ზედაპირის ზემოდ) სისტემის 
ნაწილების ყინვისგან დამცავი 
იზოლაცია/შეფუთვა 

      jami         
  eleqtroba       

 1  kabelebis montaJi  g.m.       
  spilenZis kabeli 3X2,5 g.m. 1300     
2 avtomaturi amomrTveli c       
3 

erT polusa avtomaturi 
amomrTveli  

c 1 
    

4 
erTklaviSiani CamrTvelebis 
montaJi 

c 4 
    

5 rozetebis montaJi c 1     
6 

luminescentuli sanaTebis 
montaJi 

c 2 
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7 
plafonis tipis sanaTis 
montaJi 2*100vt. 

c 5 
    

  jami         
  sul jami:   

      
 

 

 
2.2. ninowmindis municipalitetis sof. Jdanovis sasmeli wylis sistemis reabilitacia 

  
 

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1 2 3 4  5 6 

  WaburRilis mowyoba remonti         

1 
wylis siRrmuli tumbos 
mowyoba plasmasis milebze d-
75 

komp. 2   
  

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 15     
3 

plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=75 X 6.8 mm Cawyoba 

g.m. 50   
  

5 gruntis uku Cayra m3 15     
6 

wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 820     

7 
wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 820     

8  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
9 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4 
    

  samkapi 70 c 1     
  muxli 70  c 2     
  vantuzi c 1     
  rezervuarebis remonti         
1 rk/b filis mowyoba  m3 6,9     

2 
 kedlebis Selesva da 
morkinva 

m2 72,00     
3 cementis moWimvis mowyoba  m2 30,60     
4 xufebis mowyoba SeRebva c 2     
5 

liTonis kibis mowyoba 
SeRebva 

c 1     
6 

 liTonis konstruqciebis 
SeRebva 

m2 2,6   
  

7  liTonis milsadenis SeRebva m2 9     

8 
saventilacio plastmasis 
milis mowyoba  g.m. 6     

9 
plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 32     

  
savent.  milze defleqtoris 
mowyoba  c 2 

    

  fasonuri nawilebi c 30     
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10 
rezervuaris gamocda 
wyalgaumtarobaze m3 100 

    
11 

rezervuaris dezinfeqcia 
qlorirebiT m3 100 

    
  

saSibero Wis (rezervuaris)  
remonti 

      
  

1 
rk/b Wa anakrebi rgolebis 
mowyoba  

m 1     
2 gruntis damuSaveba xeliT m3 7,2     
3 urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
4 gruntis uku Cayra m3 3,3     

5 
zedmeti gruntis  
transportireba 12km-ze  

m3 
4,2 

  
  

6  xufebis mowyoba SeRebva c 1     

  
WaburRilis saTave nagebobis 
remonti      

  
  

5 

fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 2,98 
    

  metaliplasmasis karebi  m2 1,98     
  metaloplasmasis fanjrebi  m2 1     
6 saxuravis mowyoba  m2 10     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 72,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 10,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 
4,2 

  
  

  saqloratoros mSenebloba           
1 gruntis damuSaveba xeliT m3 12,8     

2 
saZirkvlis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 12,8   
  

3 

kedlebis, tixrebis da 
parapetebis wyoba 

m3 18     
4 mon. r/b sartyelis   mowyoba m3 6,40     

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 5,70   
  

  metaliplasmasis karebi  m2 2,7     
  metaloplasmasis fanjrebi  m2 3     
6 saxuravis mowyoba  m2 25     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 45,00     
8 mon. r/b iatakisa kibis mowyoba m3 6,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 20,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 4,2 
    

  

saqloratoros teqn. 
danadgarebis da 
milgayvanilobis mowyoba  

    

    
11 

qloris avzebis da 
xelsabanebis mowyoba 

komp 4     
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  xelsabani c 1     
  qloris avzi c 3     
  Semrevi komp 4     
  sifoni c 4     
12 liTonis milebis mowyoba  g.m. 48     
  liTonis mili d-25 g.m. 20     
  liTonis mili d-20 g.m. 28     
13 gruntis damuSaveba xeliT m3 10     
14 

 liTonis fasonuri nawilebis 
montaJi 

c 103   
  

  fasonuri nawilebi c 103     

15 
  milgayvanilobis SeRebva 
perqlorvinilis saRebaviT 

m2 11   
  

16 

ღიად დარჩენილი (მიწის 
ზედაპირის ზემოდ) სისტემის 
ნაწილების ყინვისგან დამცავი 
იზოლაცია/შეფუთვა 

  

 

   jami         
  eleqtroba         
1  kabelebis montaJi  g.m.       
  spilenZis kabeli 3X2,5 g.m. 1300     
2 avtomaturi amomrTveli c 1,00     

3 
erT polusa avtomaturi 
amomrTveli  

c 4 
    

4 
erTklaviSiani CamrTvelebis 
montaJi 

c 1 
    

5 rozetebis montaJi c 1     

6 
luminescentuli sanaTebis 
montaJi 

c 2 
    

7 
plafonis tipis sanaTis 
montaJi 2*100vt. 

c 5 
    

   jami:         
  sul jami:   

      

2.3 ninowmindis municipalitetis sof. efremovkas sasmeli wylis sistemis reabilitacia 

  
 

NN samuSao ganz. raodenoba 
erT. 
fasi 

sul 

1 2 3 4  5 6 

  WaburRilis mowyoba remonti       
  

1 
wylis siRrmuli tumbos 
mowyoba plasmasis milebze d-
50 

komp. 2   
  

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 500     
3 

plastmasis milis PE-100 SDR11 
PN16 d=50 X 4.6 mm Cawyoba 

g.m. 50   
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5 gruntis uku Cayra m3 500     
6 

wyalsadenis gamocda 
wyalgaumtarobaze g.m. 1000     

7 
wyalsadenis dezinfeqcia 
qlorirebiT g.m. 1000     

8  urdulebis montaJi D=50 mm  cali 2     
9 

 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 4 
    

  samkapi 50 c 1     
  muxli 50  c 2     
  vantuzi c 1     
  rezervuarebis remonti         
1  rk/b filis mowyoba  m3 6,9     

2 
 kedlebis Selesva da 
morkinva 

m2 72,00     
3 cementis moWimvis mowyoba  m2 30,60     
4   xufebis mowyoba SeRebva c 2     
5 

  liTonis kibis mowyoba 
SeRebva 

c 1     
6 

  liTonis konstruqciebis 
SeRebva 

m2 2,6   
  

7   liTonis milsadenis SeRebva m2 9     

8 
saventilacio plastmasis 
milis mowyoba  g.m. 6     

9 
 plastmasis fasonuri 
nawilebis montaJi 

c 32     

  
savent.  milze defleqtoris 
mowyoba  c 2 

    

  fasonuri nawilebi c 30     
10 

rezervuaris gamocda 
wyalgaumtarobaze m3 100 

    
11 

rezervuaris dezinfeqcia 
qlorirebiT m3 100 

    
  

saSibero Wis (rezervuaris)  
remonti 

      
  

1 
 rk/b Wa anakrebi rgolebis 
mowyoba  

m 1   
  

2 gruntis damuSaveba xeliT m3 7,2     
3  urdulebis montaJi D=70 mm  cali 2     
4 gruntis uku Cayra m3 3,3     

5 
zedmeti gruntis  
transportireba 12km-ze  

m3 
4,2 

  
  

6   xufebis mowyoba SeRebva c 1     

  
WaburRilis saTave nagebobis 
remonti      

  
  

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 2,98 
    

  metaliplasmasis karebi  m2 1,98     
  metaloplasmasis fanjrebi  m2 1     
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6 saxuravis mowyoba  m2 10     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 72,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 10,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 4,2   
  

  saqloratoros mSenebloba          
1 gruntis damuSaveba xeliT m3 12,8     

2 
saZirkvlis mowyoba m-200 
markis monoliTuri 
rk/betoniT 

m3 12,8   
  

3 

kedlebis, tixrebis da 
parapetebis wyoba 

m3 18     
4 mon. r/b sartyelis   mowyoba m3 6,40     

5 

 fanjrebis  da  karebebis 
mowyoba 

m2 5,70     
  metaliplasmasis karebi  m2 2,7     
  metaloplasmasis fanjrebi  m2 3     
6 saxuravis mowyoba  m2 25     
7 kedlebis da tixrebis Selesva m2 45,00     
8 mon. r/b iatakisa kibis mowyoba m3 6,00     
9 cementis moWimvis mowyoba  m2 20,00     

10 
samSeneblo nagvis  
transportireba 12km-ze  

m3 4,2 
    

  

saqloratoros teqn. 
danadgarebis da 

milgayvanilobis mowyoba  
    

    
11 

qloris avzebis da 
xelsabanebis mowyoba 

komp 4   
  

  xelsabani c 1     
  qloris avzi c 3     
  Semrevi komp 4     
  sifoni c 4     
12 liTonis milebis mowyoba  g.m. 48     
  liTonis mili d-25 g.m. 20     
  liTonis mili d-20 g.m. 28     
13 gruntis damuSaveba xeliT m3 10     
14 

 liTonis fasonuri nawilebis 
montaJi 

c 103   
  

  fasonuri nawilebi c 103     

15 
  milgayvanilobis SeRebva 
perqlorvinilis saRebaviT 

m2 11   
  

16 

ღიად დარჩენილი (მიწის 
ზედაპირის ზემოდ) სისტემის 
ნაწილების ყინვისგან დამცავი 
იზოლაცია/შეფუთვა 

  

 

   jami         
  eleqtroba         

   64 



სატენდერო დოკუმენტაცია       ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლების სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია             
  
 

1  kabelebis montaJi  g.m.       
  spilenZis kabeli 3X2,5 g.m. 1300     
2 avtomaturi amomrTveli c 1,00     

3 
erT polusa avtomaturi 
amomrTveli  

c 4 
    

4 
erTklaviSiani CamrTvelebis 

montaJi 
c 1 

    
5 rozetebis montaJi c 1     

6 
luminescentuli sanaTebis 
montaJi 

c 2 
    

7 
plafonis tipis sanaTis 
montaJi 2*100vt. 

c 5 
    

   jami:         
  sul jami:   
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სექცია  6 ხელშეკრულების ზოგადი პირობები  
 
 
 
 
1. განსაზღვრებები  

1.1     ქვემოთ მოცემულ სიტყვებსა და გამოთქმებს მინიჭებული აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  
   
 "ბანკი" ნიშნავს KfW და აღნიშნავს Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).  

 „ხელშეკრულება“ ნიშნავს დამკვეთსა და კონტრაქტორს შორის დადებულ საკონტრაქტო 
ხელშეკრულებას, ამ დოკუმენტში მოცემულ საკონტრაქტო დოკუმენტებთან ერთად, მათ შორის ყველა 
დანართს, დამატებასა და წინამდებარე დოკუმენტში ნახსენებ ყველა დოკუმენტს.   

 „ხელშეკრულების დოკუმენტები" ნიშნავს საკონტრაქტო ხელშეკრულებაში მოცემულ ყველა დოკუმენტს 
და მასში შეტანილ ნებისმიერ ცვლილებას.   

 „ხელშეკრულების ფასი" ნიშნავს, საკონტრაქტო ხელშეკრულების შესაბამისად, კონტრაქტორისთვის 
გადასახდელ თანხას, რომელიც ექვემდებარება ისეთ დამატებებსა და ცვლილებებს ან გამოქვითვებს, 
რომლებიც შესაძლოა განხორციელდეს ხელშეკრულების შესაბამისად.   

 "დღე" ნიშნავს კალენდარულ დღეს.   

 "დასრულება" ნიშნავს კონტრაქტორის მიერ მომსახურების მიწოდებას ხელშეკრულებაში მოცემული 
ვადებისა და პირობების შესაბამისად.   

 "ხზპ" (GCC) ნიშნავს ხელშეკრულების ზოგად პირობებს.   

 "დამკვეთის ქვეყანა" გულისხმობს ქვეყანას, რომელიც მოცემულია ხელშეკრულების განსაკუთრებულ 
პირობებში (ხგპ - SCC).  

 "დამკვეთი" ნიშნავს პირს, რომელიც შეისყიდის მომსახურებას SCC-ის შესაბამისად.  

 "დაკავშირებული მომსახურება" ნიშნავს საქონლის მოწოდებასთან დაკავშირებულ მომსახურებას, 
როგორიცაა დაზღვევა, მონტაჟი, ტრენინგი და პირველადი მოვლა-პატრონობა და ასევე 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ კონტრაქტორის სხვა ვალდებულებებს.    

 “SCC” ნიშნავს კონტრაქტის განსაკუთრებულ პირობებს.   

 „სუბკონტრაქტორი“ ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, კერძო ან სახელმწიფოს დაფუძნებულ პირს ან 
მათ ერთობას, რომელთაც კონტრაქტორის მიერ დაევალებათ მოსაწოდებელი მოსახურების ნებისმიერი 
ნაწილის შესრულება.   

 "კონტრაქტორი" ნიშნავს ფიზიკურ პირს, კერძო ან სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებულ პირს, ან მათ 
ერთობას, რომელთა სატენდერო შემოთავაზება ხელშეკრულების შესრულებაზე მიღებული იქნება 
დამკვეთის მიერ და რომელიც მოიხსენება კონტრაქტორად საკონტრაქტო ხელშეკრულებაში.  

 "სამშენებლო მოედანი", საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნავს SCC-ში მითითებულ ადგილს, სადაც 
შესრულდება სამუშაოები და სადაც ტექნიკა და მასალები უნდა იქნას გადატანილი. ამასთან, აღნიშნული 
ასევე აღნიშნავს ნებისმიერი სხვა ადგილს, რომელიც შეიძლება მოცემული იყოს ხელშეკრულებაში ისეთ 
ადგილად, რომელიც ქმნის მოედანს.   

 "კონტრაქტორის აღჭურვილობა" ნიშნავს ყველა ხელსაწყოს, მანქანა-დანადგარს, სატრანსპორტო 
საშუალებასა და სხვა საგნებს, რომლებიც საჭიროა სამუშაოს შესრულებისა და დასრულებისათვის და 
ნებისმიერი ნაკლოვანებების გამოსწორებისათვის. თუმცა კონტრაქტორის აღჭურვილობა არ 
გულისხმობს დროებით სამუშაოს, დამკვეთის აღჭურვილობას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 
ტექნიკას, მასალებსა და ნებისმიერ სხვა საგნებს, რომლებიც შეადგენენ მუდმივი სამუშაოების ნაწილს.   
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 "მასალები" ნიშნავს ნებისმიერი ტიპის საგანს (ტექნიკის გარდა), რომელიც შეადგენს მუდმივი 

სამუშაოების ნაწილს, მათ შორის მხოლოდ მოსაწოდებელ მასალას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 
რომელთა მოწოდებასაც კონტრაქტორს ხელშეკრულება ავალდებულებს.   

 
 "მუდმივი სამუშაოები" ნიშნავს მუდმივ სამუშაოებს, რომლის უნდა შესრულდეს კონტრაქტორის მიერ 

ხელშეკრულების შესაბამისად.    
 

 "დროებითი სამუშაო" ნიშნავს ყველა სახის დროებით სამუშაოს (გარდა კონტრაქტორის 
აღჭურვილობისა), რომელიც საჭიროა მოედანზე მუდმივი სამუშაოს შესასრულებლად და 
დასასრულებლად და ასევე ნებისმიერი ნაკლოვანების აღმოსაფხვრელად.   

 
 "სამუშაო" ნიშნავს მუდმივ და დროებით სამუშაოს, ან ნებისმიერ მათგანს  

 
 
2. საკონტრაქტო დოკუმენტაცია 

 
2.1  ექვემდებარება უპირატესობის პრინციპს, რომელიც მოცემულია საკონტრაქტო ხელშეკრულებაში, 

კონტრაქტის შემადგენელი ყველა დოკუმენტი (და მისი ყველა ნაწილი) უნდა იყოს ურთიერთშესაბამისი, 
დამატებითი და ურთიერთ განმარტებითი. საკონტრაქტო ხელშეკრულება განხილულ უნდა იქნას 
მთლიანობაში.   

 
  
3. თაღლითობა და მექრთამეობა 
 

3.1  თუ დამკვეთი გადაწყვეტს, რომ კონტრაქტორი ჩართულია კორუფციულ, თაღლითურ, იძულებით ან 
ხელის შემშლელ საქმიანობაში, ან შეთქმულებაში,  რომელიც მიმართულია  ხელშეკრულების მოპოვებისა 
თუ შესრულებისაკენ, დამკვეთი უფლებამოსილია კონტრაქტორისათვის 14 დღით ადრე უწყების შემდეგ 
შეწყვიტოს კონტრაქტორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დაქირავება და გააუქმოს იგი; ამ 
შემთხვევაში 31-ე პუნქტის დებულებები გამოიყენება 31.1 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დათხოვნის  
მსგავსად.  
(a) წინამდებარე ქვეპუნქტის მიზნებიდან გამომდინარე:   

(i)  "კორუფციუილი საქმიანობა" გულისხმობს  მეორე მხარის ქმედებებზე პირდაპირ ან ირიბად 
შეუსაბამო გავლენის მოხდენის მიზნით რაიმე ღირებულის შეთავაზებას, გადაცემას, მიღებას 
ან მოთხოვნას,  

 (ii)  "თაღლითობა“ წარმოადგენს ნებისმიერ ქმედებას ან უმოქმედობას, მათ შორის არასწორი 
წარმოდგენა, რომელიც განზრახ ან დაუფიქრებლობით შეცდომაში შეიყვანს, ან წარმოადგენს 
შეცდომაში შეყვანის მცდელობას, რათა მხარემ მოიპოვოს ფინანსური ან სხვა სახის 
სარგებელი ან თავიდან აიცილოს ვალდებულება;    

(iii)  "შეთქმულება" წარმოადგენს ორ ან მეტ მხარეს შორის შემუშავებულ გეგმას, რომელიც 
მიმართულია შეუსაბამო მიზნის მიღწევისაკენ, მათ შორის მეორე მხარის ქმედებებზე 
არამართლზომიერი გავლენის მოხდენისაკენ;   

 (iv)  "იძულება" გულისხმობს ხელის შეშლას, ან ზიანის მიყენებას, ან ზიანის მიყენების  ან 
ხელისშეშლის მუქარას, პირდაპირ ან ირიბად ნებისმიერი მხარის მიმართ ან მხარის ქონების 
მიმართ, რაც მიზნად ისახავს მხარის ქმედებებზე გავლენის მოხდენას 

(v) ხელისშემშლელი საქმიანობა არის:  

 (aa) მტკიცებულებების განზრახ განადგურება, შეცვლა, დაფარვა ან ცრუ ჩვენებების მიცემა 
გამომძიებელთათვის, რათა არსებითად შეფერხდეს ბანკის მიერ წარმოებული 
სავარაუდო კორუფციული, თაღლითური, იძულების ან შეთქმულებითი საქმიანობის 
გამოძიება; ან/და ნებისმიერი მხარის მიმართ განხორციელებული მუქარა, შეშფოთება, 
ან დაშინება, რათა თავიდან აცილებულ იქნას მისთვის ცნობილი საქმეების 
გამჟღავნება გამოძიებისათვის ან  გამოძიების გაგრძელება; ან  
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 (bb) ქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს არსებითად ხელი შეეშალოს ბანკს 
ისარგებლოს 11-ე მუხლით მინიჭებული შემოწმებისა და აუდიტის განხორციელების 
უფლებით  

3.2 თუ დადგინდება, რომ კონტრაქტორის თანამშრომელი ჩართულია კორუფციულ, 
თაღლითურ, იძულებით ან ხელის შემშლელ საქმიანობაში ან შეთქმულებაში 
სამუშაოების შესყიდვის პროცესის მსვლელობისას, აუცილებელია ამ თანამშრომლის 
დათხოვნა.   

4.ინტერპრეტაცია 
 
• გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შინაარსი სხვაგვარად მოითხოვს:  

a). მხოლობითის აღმნიშვნელი სიტყვები ასევე აღნიშნავენ მრავლობითს და მრავლობითის 
აღმნიშვნელი სიტყვები ასევე გულისხმობენ მხოლობითს.  

b) დებულებები, რომლებიც მოიცავენ სიტყვებს, "თანხმობა", "შეთანხმება", "შეთანხმებული" მოითხოვს 
შეთანხმების წერილობითი ფორმით გაფორმებას, და  

c). "წერილობითი" ან "დაწერილი" აღნიშნავს ხელნაწერს, დაბეჭდილს, ბეჭდურს ან ელექტრონულად 
შექმნილს, რომელიც აისახება მუდმივ ჩანაწერში.  

4.1 მთლიანი შეთანხმება   

ხელშეკრულება შეადგენს მთლიან შეთანხმებას დამკვეთსა და კონტრაქტორს შორის და ანაცვლებს 
მხარეებს შორის ყველა სახის კომუნიკაციას, მოლაპარაკებებსა და შეთანხმებებს (წერილობითსა თუ 
ვერბალურს), რომლებსაც ადგილი ჰქონდათ ხელშეკრულების გაფორმების თარიღამდე.   

4.2 ცვლილებები 

ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა არ იქნება იურიდიული ძალის მქონე, თუ ის არ იქნება წერილობითი 
ფორმის, დათარიღებული და ხელმოწერილი თითოეული მხარის შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ.     

4.3 უფლების შენარჩუნება 

(ა) GCC-ის 4.4(ბ) ქვეპუნქტის შესაბამისად, კონტრაქტის ნებისმიერი ვადებისა და პირობების შესრულებაზე 
ნებისმიერი შემსუბუქება, ხელშეკრულების დაყოვნება ან გაგრძელება ნებისმიერი მხარის მიერ, ან ერთი 
მხარის მიერ მეორისთვის დროის მინიჭება არ იმოქმედებს ან შეზღუდავს ამ მხარის ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებულ უფლებებს; ასევე ნებისმიერი მხარის მიერ უარის თქმა მის უფლებაზე 
ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში ისარგებლოს არსებული სამართლებრივი საშუალებებით არ 
გულისხმობს ხელშეკრულების შემდგომი ან განგრძობადი დარღვევების შემთხვევაში უარის თქმას 
შესაბამის სამართლებრივ საშუალებებით სარგებლობაზე. 

(ბ) მხარეთა მიერ კონტრაქტით გათვალისწინებულ უფლებებებზე, უფლებამოსილებაზე ან 
სამართლებრივი დაცვის საშუალებებზე უარის თქმა წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, 
დათარიღებული და იმ მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, რომელიც უარს 
აცხადებს რაიმე უფლებაზე, ასევე იგი უნდა მიუთითებდეს იმ უფლებებს და მის ფარგლებს, რომელზეც 
ხდება უარის თქმა.  

4.4 ნაწილობრივი ბათილობა  

თუ ხელშეკრულების რომელიმე დებულება ან პირობა აკრძალულია, ბათილია, ან მოკლებულია 
სამართლებრივ ძალას, ამგვარი აკრძალვა, ბათილობა ან სამართლებრივი ძალის არქონა არ მოქმედებს 
ხელშეკრულების სხვა დებულებებისა და პირობების სამართლებრივ ძალასა თუ აღსრულებაზე. 
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5. ენა  
 
5.1 ხელშეკრულება, ისევე როგორც მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა და დოკუმენტაცია, რომლებიც 

გაცვლილ იქნა დამკვეთსა და კონტრაქტორს შორის, უნდა შესრულდეს ხელშეკრულების განსაკუთრებულ 
პირობებში მოცემულ ენაზე. დამხმარე დოკუმენტაცია და ბეჭდური ლიტერატურა, რომელიც წარმოადგენს 
ხელშეკრულების ნაწილს, შესაძლოა შესრულდეს სხვა ენაზე იმ პირობით, თუ მათ თან ახლავთ შესაბამისი 
ნაწყვეტების ზუსტი თარგმანი აღნიშნულ ენაზე; ასეთ შემთხვევაში ხელშეკრულების განმარტების მიზნით 
წინამდებარე თარგმანს ენიჭება უპირატესი იურიდიული ძალა.  

5.2 კონტრაქტორი პასუხისმგებელია დაფაროს თარგმანის შესრულების ხარჯები. იგი ასევე პასუხისმგებელია 
მოწოდებული დოკუმენტაციის თარგმანის სიზუსტეზე.   

6. გაერთიანებული საწარმო, კონსორციუმი ან საზოგადოება 
 
6.1 თუ კონტრაქტორი წარმოადგენს გაერთიანებულ საწარმოს, კონსორციუმს ან საზოგადოებას, ყველა მხარე 

ერთობლივად და ცალცალკე პასუხისმგებელია დამკვეთის მიმართ ხელშეკრულების პირობების 
შესრულებაზე. ამასთან, მათ უნდა დანიშნონ ერთი მონაწილე, რომელიც გაუძღვება და უფლებამოსილი იქნება 
ამხანაგობის, კონსორციუმის ან საზოგადოების მიმართ ვალდებულებების დაწესებაზე. ამხანაგობის, 
კონსორციუმის ან საზოგადოების შემადგენლობა არ უნდა შეიცალოს დამკვეთის წინასწარი თანხმობის გარეშე.  

7. უფლებამოსილება 
 
7.1      კონტრაქტორის და მისი სუბკონტრაქტორები უნდა მიეკუთვნებოდნენ უფლებამოსილ ქვეყანას. ჩაითვლება, 

რომ კონტრაქტორი ან მისი სუბკონტრაქტორები მიეკუთვნებიან ქვეყანას, თუ ისინი არიან შესაბამისი ქვეყნის 
მოქალაქენი, ან რეგისტრირებულნი, დაფუძნებული არიან როგორც ამ ქვეყნის იურიდიული პირები და 
მოქმედებენ მოცემული ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.       

 
8. შეტყობინებები 
 
8.1 ერთი მხარის მიერ მეორისათვის ნებისმიერი შეტყობინება უნდა შესრულდეს წერილობითი ფორმით, 

ხელშეკრულების განსაკუთრებულ პირობებში მოცემულ მისამართზე. ტერმინი "წერილობითი" აღნიშნავს 
წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის წარმოებას, მიღების შესაბამისი დადასტურებით.   

8.2 შეტყობინება მიღებულად ითვლება მისი ჩაბარებიდან, ან შეტყობინების ძალაში შესვლის თარიღიდან, 
უპირატესია უფრო გვიანი თარიღი.   

9. მარეგულირებელი სამართალი 
 
9.1 ხელშეკრულება რეგულირდება და განიმარტება დამკვეთის ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ 

ხელშეკრულების განსაკუთრებულ პირობებში სხვაგვარად არ არის მითითებული.  

10.  დავების გადაწყვეტა  

10.1 დამკვეთმა და კონტრაქტორმა ყველა ძალისხმევას უნდა მიმართონ, რათა პირისპირ, არაოფიციალური 
მოლაპარაკებების საშუალებით გადაჭრან მათ შორის წარმოშობილი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ან 
მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი უთანხმოება ან დავა.     

10.2 თუ ოცდარვა (28) დღის შემდეგ მხარეები ვერ შეძლებენ დავის ან უთანხმოების გადაჭრას ამგვარი ორმხრივი 
კონსულტაციების შედეგად, მაშინ დამკვეთი ან კოტრაქტორი უფლებამოსილია შეატყობინოს მეორე მხარეს 
მისი განზრახვის თაობაზე დაიწყოს საარბიტრაჟო სამართალწარმოება. დაუშვებელია საარბიტრაჟო 
სამართალწარმოების დაწყება ზემოაღნიშნული შეტყობინების გარეშე. ნებისმიერი დავა თუ უთანხმოება, 
რომელზეც საარბიტრაჟო სამართალწარმოების დაწყების განზრახვაზე შეტყობინება გაიგზავნა ამ პუნქტის 
შესაბამისად, საბოლოოდ გადაწყდება საარბიტრაჟო სასამართლოს მიერ. საარბიტრაჟო სამართალწარმოება 
შეიძლება დაიწყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებამდე და მის შემდეგ. 
საარბიტრაჟო სამართალწარმოება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების განსაკუთრებულ პირობებში 
მოცემული საპროცესო წესების შესაბამისად.  
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10.3 წინამდებარე დოკუმენტში ხსენებული სააბიტრაჟო სამართალწარმოების მიუხედავად,  

(ა) მხარეებმა უნდა გააგრძელონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება 
თუ სხვაგვარად არ იქნება შეთანხმებული; და  

დამკვეთმა უნდა გადაუხადოს კონტრაქტორს ნებისმიერი გადახდას დაქვემდებარებული ფულადი თანხა.  

11. მიწოდების ფარგლები 
 

11.1 შესასრულებელი სამუშაო და მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს დამკვეთის მოთხოვნებს (ტექნიკური 
დავალების  ფარგლებში)  

 
12. დასრულების დრო  

 
12.1 კონტრაქტორმა უნდა დაასრულოს სამუშაო და თითოეული ნაწილი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

სამუშაოს ან მისი ნაწილის დასრულებისათვის გამოყოფილ დროში, მათ შორის:  

(i) იმისათვის, რომ სამუშაო ან მისი ნაწილი ჩაითვალოს დასრულებულად ქვეპუნქტ 13.1-ის შესაბამისად მისი 
ჩაბარებისათვის საჭიროა კონტრაქტში მოცემული ყველა სამუშაოს დასრულება.   

12.2 სამუშაოების დასრულების ვადა უნდა შეესაბამებოდეს სამუშაოების განხორციელების გეგმაში მოცემულ 
სამუშაოების ჩაბარებისა და დასრულების გეგმას. 

13. მიღება -ჩაბარება და დოკუმენტაცია  
 

13.1 სამუშაო ან მისი ნაწილი მიღებული იქნება მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის შემდეგ.   

13.2 სამუშაოების ნაწილობრივი ან საბოლოო დასრულების შესახებ კონტრაქტორი დამკვეთს აცნობებს 
წერილობით. სამუშაოების ან მისი ნაწილის დასრულების შესახებ ინფორმაცია უნდა დამოწმდეს მშენებლობის 
ზედამხედველის მიერ. მშენებლობის ზედამხედველი  ასევე შეამოწმებს სისტემის ფუნქციონირების 
გამართულობას.    აღმოჩენილი ნაკლოვანებების არსებობის შემთხვევაში, რომლებიც არ იქნა აღმოფხვრილი 
კონტრაქტორის მიერ, სამუშაოები ან მისი ნაწილი არ იქნება მიღებული დამკვეთის მიერ.  

13.3 დამკვეთი კოტრაქტორს აძლევს გონივრულ ვადას  (დეტალური ვადა განისაზღვრება მშენებლობის 
ზედამხედველის მიერ)დეფექტის აღმოსაფხვრელად, თუმცა მათი არ აღმოფხვრის შემთხვევაში, დამკვეთი 
უფლებამოსილია გამოიყენოს მუხლ 27-ში აღწერილი ჯარიმები.  

13.4 დამკვეთი მიიღებს სამუშაოებს ან მათ ნაწილს, როდესაც (i) სამუშაოები დასრულდება კონტრაქტის 
შესაბამისად, მათ შორის 12.1 ქვეპუნქტში აღწერილ საკითხებთან მიმართებით და გარდა ქვეპუნქტ a, და (ii)-ში 
მოცემული შემთხვევებისა, როდესაც მიღება -ჩაბარების სერტიფიკატი გაცემული იქნება სამუშაოებზე ან 
ჩაითვლება გაცემულად ამ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  

13.5 სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ გაფორმდება ”დროებითი” მიღება-ჩაბარების აქტი, ხოლო 
საგარანტიო პერიოდის გავლისა და ყველა დეფექტის აღმოფხვრის შემდეგ, გაფორმდება საბოლოო მიღება-
ჩაბარება. 

13.6 დოკუმენტაცია, რომელიც კონტრაქტორმა უნდა წარუდგინოს დამკვეთს, მოცემულია კონტრაქტის 
განსაკუთრებულ პირობებში.  

14. სამუშაოს მონიტორინგი 

14.1 დანიშნული მშენებლობის ზედამხედველი განახორციელებს სამუშაოებისა და კონტრაქტორის მიერ 
შესრულების მონიტორინგს. 

14.2 მშენებლობის ზედამხედველი, ისევე როგორც დამკვეთის წარმომადგენელი, უფლებამოსილნი არიან 
განახორციელონ ტექნიკური მონიტორინგი და/ან შეამოწმონ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი, რათა 
განსაზღვრონ მისი შესაბამისობა კონტრაქტის მოთხოვნებთან.  
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14.3 შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება განისაზღვრება (ფორმა 2, რომელიც შესრულებული 

სამუშაოს სიას წარმოადგენს) შესაბამისი დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ.  

14.4 კონტრაქტორის დეტალური ხარჯთაღრიცხვა (სამუშაოს რაოდენობისა და ფასების მითითებით) ასევე 
პროექტთან შესაბამისობა შესწავლილი იქნება დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ, რათა დადგინდეს რეალური 
მოცულობები და ღირებულებები. დამკვეთი  დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნის (დადებითი/ 
დამაკმაყოფილებელი) საფუძველზე ჩაიბარებს შესაბამის სამუშაოებს. დამოუკიდებელი ექსპერტის დაქირავება 
მოხდება დამკვეთის მიერ. 

14.5 თუ კონტრაქტორის მიერ ფორმა 2-ის სახით (მოცულობები და ღირებულებები) შესრულებული და 
წარდგენილი სამუშაოების მონაცემები განსხვავდება დამოუკიდებელი ექსპერტის დასკვნისაგან, გადახდა 
მოხდება შესაბამის დოკუმენტებში მოცემული უმცირესი ფასის შესაბამისად. 

14.6 თუ სამუშაოების მოცულობები შეიცვალა საჭიროებიდან გამომდინარე და არ შესრულდა სრულად (როგორც ეს 
პროექტით იყო გათვალისწინებული), კონტრქტორი ვალდებულია წერილობით დაუსაბუთოს დამკვეთს  ეს 
ფაქტი. დამკვეთი დაეთანხმება ასეთ ცვლილებას იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით 
მიიღებს მშენებლობის ზედამხედველის მხრიდან შესაბამისი დადებითი დასკვნას. ამ შემთხვევაში 
ანაზღაურება მოხდება მხოლოდ შესრულებული სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე.  

 

15. კონტრაქტორის ზოგადი ვალდებულებები 
 
15.1 კონტრაქტორმა უნდა შეასრულოს და დაასრულოს სამუშაოები და მომსახურებები ხელშეკრულების 

შესაბამისად და აღმოფხვრას სამუშაოს ან მომსახურების ნებისმიერი დეფექტი.  

15.2 კონტრაქტორი პასუხისმგებელია სამშენებლო მოედანზე ჩატარებული ოპერაციებისა და მშენებლობის 
მეთოდების შესაბამისობაზე, სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე.  გარდა კონტრაქტში მოცემული 
შემთხვევებისა, კონტრაქტორი პასუხისმგებელია მის ყველა დოკუმენტზე, დროებით სამუშაოებსა და 
აღჭურვილობის თითოეულ დეტალსა და მასალებზე. ამასთან, თითოეული დეტალი უნდა იყოს კონტრაქტთან 
შესაბამისობაში; კონტრაქტორი სხვაგვარად არ აგებს პასუხს მუდმივი სამუშაოების დაპროექტებასა და 
ტექნიკურ მახასიათებლებზე.    

15.3 დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად, კონტრაქტორი წარუდგენს ტექნიკური მომზადებისა და მეთოდების 
დეტალებს, რომლებიც მან შესთავაზა სამუშაოების შესრულებისათვის. დაუშვებელია დამკვეთთან წინასწარი 
შეთანხმების გარეშე ხსენებულ ტექნიკური მომზადებასა და მეთოდებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანა.   

15.4 კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ყველა სამუშაო და მომსახურება კონტრაქტის ზოგადი პირობების 11 და 
12 პუნქტების შესაბამისად.  

15.5 კონტრაქტორი ექვემდებარება  მშენებლობის ზედამხედველს, და ხელს უწყობს მას თავისი ვალდებულებების 
შესრულების პროცესში და უქმნის მას ნორმალურ სამუშაო პირობებს.    

15.6 კონტრაქტორი, საკუთარი ხარჯებით, გონივრულ ვადებში აღმოფხვრის ნებისმიერ ნაკლოვანებას, რომელზეც 
მიუთითებს მშენებლობის ზედამხედველი.  

15.7 მასალების გამოყენებამდე კონტრაქტორმა  მასალის ნიმუშები და სხვა შესაბამისი საგნები უნდა წარუდგინოს 
დამკვეთს/ მშენებლობის ზედამხედველს დასამტკიცებლად.  

15.8 კონტრაქტორის თანამშრომლების 70% უნდა შედგებოდეს საქართველოს მოქალაქეებისაგან, პრიორიტეტი 
უნდა მიენიჭოს შესაბამის სამიზნე სოფლებში მცხოვრებ მოქალაქეებს. 

16. ხელშეკრულების ფასი  
 

16.1 კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურებისა და სამუშაოებისათვის 
დაკისრებული ფასი არ უნდა განსხვავდებოდეს კონტრაქტორის მიერ შეთავაზებული სატენდერო ფასისაგან, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ფასის ცვლილება ნებადართულია ხელშეკრულების განსაკუთრებული 
პირობების 16.1. მუხლის შესაბამისად.   
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16.2  თუ ნებისმიერი სამუშაოების რაოდენობა, რომელიც მოცემულია ფასების ცხრილში, არ შესრულდება ან 

შესრულდება ნაკლები ოდენობით, დამკვეთი გამოქვითავს მათ ხელშეკრულების ფასიდან. რეალურად 
შესრულებული სამუშაოების ოდენობა შემოწმდება დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ, როგორც ეს 
აღწერილია ხელშეკრულების ზოგადი პირობების 14 პარაგრაფში. 

 
17. გადახდის პირობები 

 
17.1    ხელშეკრულების ფასის, მათ შორის წინასწარი გადასახადების, ასეთის შემთხვევაში, გადახდა უნდა მოხდეს 

ხელშეკრულების განსაკუთრებული პირობების (SCC) შესაბამისად.     

17.2 კონტრაქტორის მიერ გადახდის მოთხოვნა უნდა წარედგინოს დამკვეთს წერილობითი ფორმით, 
თანდართული ინვოისებით, სადაც შესაბამისად იქნება აღწერილი შესრულებული სამუშაოები; ასევე, მას თან 
უნდა ახლდეს დოკუმენტები  ხელშეკრულების ზოგად პირობების 13.5 პუნქტის შესაბამისად; გადახდის 
მოთხოვნა წარდგენილ უნდა იქნას ხელშეკრულებაში მოცემული ყველა სხვა ვალდებულებების შესრულების 
შემდეგ. 

17.3 გადახდა შეძლების და გვარად უნდა განხორციელდეს დამკვეთის მიერ კონტრაქტორის მიერ ინვოისის ან 
გადახდის მოთხოვნის წარდგენის და დამკვეთის მიერ მისი მიღების დღიდან არა უგვიანეს 30 დღისა.  
გადახდისათვის საჭირო დოკუმენტაციის დეტალური ჩამონათვალი მოცემულია ხელ. განსაკუთრებულ 
პირობებში.  

17.4 ვალუტა, რომელშიც უნდა განხორციელდეს წინამდებარე კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდა 
კონტრაქტორის მიმართ უნდა შეესაბამებოდეს სატენდერო ფასის ვალუტას. 

17.5 თუ დამკვეთი არ მოახდენს ნებისმიერ გადასახდელი თანხის გადახდას გადახდის ვადის ან 
ხელშეკრულების  განსაკუთრებული პირობებში (SCC) მოცემული პერიოდის  შესაბამისად, დამკვეთმა 
კონტრაქტორს უნდა გადაუხადოს პროცენტი დაყოვნებული გადახდისათვის დაყოვნების 
პერიოდისათვის თანხის სრულ გადახდამდე იმ ოდენობით, რომელიც მოცემულია SCC-ში, სასამართლო 
თუ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებამდე ან მისი გამოტანის შემდეგ.  

 
18. გადასახადები და მოსაკრებლები  
 
18.1 დამკვეთის ქვეყნის გარეთ წარმოებული საქონლისათვის, კონტრაქტორი სრულად აგებს პასუხს 

გადასახადების, სახელმწიფო ბაჟის, სალიცენზიო გადასახადების და სხვა მოსაკრებლების გადახდაზე, 
რომლებიც დაწესებულია დამკვეთის ქვეყნის    გარეთ.  

18.2 თუ კონტრაქტორი სარგებლობს რაიმე სახის საგადასახადო შეღავათით, პრივილეგიით ან 
გათავისუფლებულია რაიმე გადასახადისაგან, დამკვეთმა ყველა ღონეს უნდა მიმართოს რათა საშუალება 
მისცეს კონტრაქტორს ისარგებლოს ზემოხსენებული შეღავათებით მაქსიმალურად დასაშვებ ფარგლებში 

 
19. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია 

 
19.1. როგორც ეს  მოთხოვნილია SCC-ის შესაბამისად, კონტრაქტორმა ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე 

შეტყობინების მიღებიდან თოთხმეტი (14) სამუშაო დღის განმავლობაში უნდა მიაწოდოს ხელშეკრულების 
შესრულების გარანტია SCC-ში მოცემული ოდენობით  

19.2 შესრულების გარანტიიდან მიღებული შემოსავალი გადახდილი უნდა იქნას დამკვეთის სასარგებლოდ, 
როგორც ნებისმიერი ზარალის კომპენსაცია იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი ვერ შეასრულებს 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. შესრულების გარანტია ძალაშია და გააჩნია 
სამართლებრივი ძალა, ვიდრე კონტრაქტორი დაასრულებს სამუშაოებს და აღმოფხვრის ნებისმიერ დეფექტს. 
საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორი გააგრძელებს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის მოქმედების 
ვადას სამუშაოების დასრულებამდე და ნებისმიერი ნაკლოვანებების აღმოფხვრამდე.   

19.3 SCC-ის შესაბამისად, ხელშეკრულების შესრულების გარანტია მოთხოვნის შემთხვევაში შეტანილი უნდა იქნას 
ხელშეკრულების ვალუტა(ებ)ში, ან თავისუფლად კონვერტირებად ვალუტაში, რომელიც მისაღებია 
დამკვეთისათვის.  
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19.4 ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გაიცემა დამკვეთის მიერ და უბრუნდება კონტრაქტორს არა 

უგვიანეს ოცდარვა (28) დღის განმავლობაში კონტრაქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების 
დასრულების დღიდან, მათ შორის საგარანტიო ვალდებულებებისა,  თუ SCC-ით სხვაგვარად არ არის 
დადგენილი.   

19.5 ”დროებითი” მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის 
ოდენობა უნდა შემცირდეს ხელშეკრულების ღირებულების 5% მდე და მოქმედი უნდა იყოს მთელი 
საგარანტიო პერიოდის დროს. 

20. კონფიდენციალური ინფორმაცია  

 
20.1 დამკვეთმა და კონტრაქტორმა უნდა დაიცვან კონფიდენციალურობა და მეორე მხარის წინასწარი 

წერილობითი თანხმობის გარეშე  არ გაუმჟღავნონ მესამე პირებს დოკუმენტები, მონაცემები ან სხვა 
ინფორმაცია, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად იქნა მიწოდებული  ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, 
მიუხედავად იმისა, ამგვარი ინფორმაცია მიწოდებულ იქნა ხელშეკრულების დასრულებამდე, შეწყვეტამდე, 
მისი შესრულების პროცესში, თუ მისი დასრულების შემდეგ. ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, კონტრაქტორს 
შეუძლია სუბქონტრატორს მიაწოდოს ისეთი დოკუმენტები, მონაცემები და სხვა ინფორმაცია, რომელსაც იგი 
მიიღებს დამკვეთისგან იმ ოდენობით, რომელიც საჭიროა ქვეკონტრაქტორის მიერ კონტრაქტით 
გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის, ასეთ შემთხვევაში, კონტრაქტორმა უნდა მოსთხოვოს 
ქვეკონტრაქტორს მასზე დაკისრებული კონფიდენციალურების ისეთივე დაცვა, როგორც მოეთხოვება თავად 
მას   GCC-ის 20 პუნქტის შესაბამისად.   

20.2 დამკვეთმა არ უნდა გამოიყენოს ისეთი დოკუმენტები, მონაცემები და ინფორმაცია, რომელიც არ არის 
დაკავშირებული ხელშეკრულებასთან და მიღებული აქვს კონტრაქტორისაგან ნებისმიერი მიზნით. ასევე, 
კონტრაქტორმა არ უნდა გამოიყენოს ისეთი დოკუმენტები, მონაცემები ან ინფორმაცია, რომელიც მან მიიღო 
დამკვეთისგან ნებისმიერი მიზნით, გარდა ხელშეკრულების შესრულებისა.  

20.3 GCC-ის 20.1 და 20.2 ქვეპუნქტები შესაბამისად, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულება არ ვრცელდება 
ინფორმაციაზე, რომელიც   

ა) დამკვეთმა ან კონტრაქტორმა უნდა გაუზიაროს ბანკს ან სხვა დაწესებულებას, რომელიც მონაწილეობს 
კონტრაქტის დაფინანსებაში;  

ბ) ახლა ან შემდგომში გადაიქცევა საჯარო ინფორმაციად მხარისაგან დამოუკიდებლად;  

გ) დამტკიცებულია, რომ ეკუთვნოდა მხარეს გამჟღავნების მომენტისათვის და არ იყო მანამდე პირდაპირ ან 
ირიბად სხვა მხარისაგან მოპოვებული;  

დ) სხვაგვარად კანონიერად ხდება ხელმისაწვდომი მხარისათვის მესამე მხარისაგან, რომელსაც არა აქვს 
ნაკისრი კონფიდენციალურობის ვალდებულება.  

20.4 GCC-ს მე-20-ე პუნქტის მოცემული დებულებები არ ცვლიან კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულებას, 
რომელიც ნებისმიერმა მხარემ იკისრა ხელშეკრულების თარიღამდე მოწოდების ან ნებისმიერ ზემოხსენებულ 
ნაწილთან მიმართებით. 

20.5 GCC-ის მე-20-ე პუნქტის დებულებები ძალაში რჩება ხელშეკრულების რაიმე მიზეზით შეწყვეტის ან 
დასრულების მიუხედავად.          

 
 
21. ქვეკონტრაქტორები 
 
21.1 კონტრაქტორმა სამუშაოები სრულად არ უნდა გადააბაროს ქვეკონტრაქტორს.  

21.2   კონტრაქტორმა წერილობით უნდა აცნობოს დამკვეთს ყველა დადებული ქვეკონტრაქტის შესახებ, თუ 
აღნიშნული უკვე არ იყო მოცემული სატენდერო შეთავაზებაში. ამგვარი შეტყობინება თავდაპირველ 
სატენდერო შეთავაზებაში ან მოგვიანებით არ ათავისუფლებს კონტრაქტორს ნებისმიერი 
ვალდებულებების, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობებისაგან.   
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21.3 ქვეკონტრაქტორები უნდა აკმაყოფილებდნენ GCC-ის 3 და 7 პუნქტებში მოცემულ დებულებებს.  
 
 
22. ტექნიკური მახასიათებლები და სტანდარტები  
 
22.1 ტექნიკური მახასიათებლები და ნახაზები  

(ა)     ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოები უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკურ 
მახასიათებლებს და სტანდარტებს, რომლებიც მოცემულია მე-5 თავში; იმ შემთხვებში სადაც 
სამუშაოებისათვის არ არის განსაზღვრული კონკრეტული სტანდარტი, სამუშაოები უნდა 
განხორციელდეს ქვეყანაში არსებული სტანდარტის მიხედვით, როგორც ეს სექცია 5-შია  

 
23. სამშენებლო მოედნის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა 
 
23.1  კონტრაქტორმა უნდა მიიღოს ყველა გონივრული ზომა გარემოს დაცვისა (როგორც სამშენებლო მოედანზე 

ასევე მის გარეთ) და  ადამიანებისათვის მიყენებული ზიანი და უხერხულობა შეზღუდვისათვის, 
რომელიც გამოწვეულია დაბინძურებით, ხმაურით და მისი მოქმედებების სხვა შედეგებით.   

23.2  თუ სხვაგვარად არ არის მოცემული SCC-ში: 

ა) კონტრაქტორი პასუხისმგებელია სამშენებლო მოედანზე არ დაუშვას არაუფლებამოსილი პირები; და 

ბ) უფლებამოსილი პირებში იგულისხმება კონტრაქტორისა და დამკვეთის პერსონალი და ნებისმიერი 
სხვა პერსონალი, რომელთა სამშენებლო მოედანზე დაშვების შესახებ დამკვეთი შეატყობინებს 
კონტრაქტორს.  

23.3  სამუშაოების შესრულების განმავლობაში კონტრაქტორმა უნდა შეინარჩუნოს სამშენებლო მოედანი ყველა 
რაიმე წინაღობებისგან თავისუფლად და უნდა შეინახოს, ან გადაყაროს ნებისმიერი არასაჭირო 
აღჭურვილობა ან ზედმეტი მასალები. კონტრაქტორმა უნდა გაიტანოს და გაათავისუფლოს სამშენებლო 
მოედანი ნებისმიერი ნანგრევებისა და ნაგვისაგან.  

23.4  სამუშაოების დასრულების შემდეგ კონტრაქტორმა სამშენებლო მოედანი უნდა დატოვოს სუფთა და 
უსაფრთხო მდგომარეობაში.  

 
 
24. სამუშაოს შესრულების აღრიცხვა  
 
24.1 კონტრაქტორმა ყოველდღიურად უნდა აწარმოოს შესრულებული სამუშაოს, ასევე დაქირავებული 

პერსონალის და მათი მონაცემების, გამოყენებული მასალებისა და ხარისხის კონტროლის პროცესის  
აღრიცხვა.  

  
25. უსაფრთხოების პროცედურები   

 
კონტრაქტორი ვალდებულია: 
 

ა).    დააკმაყოფილოს უსაფრთხოების საყოველთაოდ მიღებული ნორმები  
ბ).    იზრუნოს ყველა პირის უსაფრთხოებაზე, რომელიც დაშვებულია სამშენებლო მოედანზე.  
გ). მიიღოს გონივრული ზომები, რათა დაიცვას სამშენებლო მოედანი და სამუშაოები არასაჭირო 

წინაღობებისაგან საფრთხის აცილების მიზნით; 
დ). უზრუნველყოს შემოღობვა, განათება, დაცვა და მეთვალყურეობა მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული 

სამუშაოების დასრულებისა და გადაცემამდე.  
ე). უზრუნველყოს ნებისმიერი დროებითი სამუშაოები (მათ შორის საავტომობილო გზა, ქვეითთათვის 

განკუთვნილი გზა, დაცვა და შემოღობვა) რომელიც შესაძლოა საჭირო გახდეს სამუშაოების შესრულების 
გამო საზოგადოების დაცვისათვის, ასევე მიმდებარე მიწების მფლობელთა და მოსარგებლეთა დაცვისათვის.  
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26. გარანტია  
 
26.1 კონტრაქტორი იძლევა გარანტიას, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ფარგლებში ყველა სამუშაო 

შესრულდება საყოველთაოდ მიღებული წესებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად. გამოყენებული მასალები 
უნდა შეესაბამებოდეს მოთხოვნებსა და ხელშეკრულებას.   

26.2 კონტრაქტორი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაოები იქნება  ისეთი ნაკლისაგან თავისუფალი, 
რომლებიც შეიძლება წარმოიქმნას კონტრაქტორის ნებისმიერი ქმედების და უმოქმედობის გამო, ან რომელიც 
წარმოიშობა დაპროექტების, მასალებისა და მუშახელის გამო დამკვეთის ქვეყანაში არსებული ნორმალური 
გამოყენების პირობების დაცვით.  

26.3 კონტრაქტორმა უნდა დააზღვიოს საქონელი და სამუშაოები ყველა რისკისგან შესაბამისად. სადაზღვევო 
პერიოდი ძალაში უნდა იყოს სამუშაოების დაწყებისდან საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე 
(საგარანტიო პერიოდის დასასრული) 

დაზღვევამ უნდა მოიცვას მაგალითად, ტრანსპორტი, სამშენებლო სამუშაოები, მოწყობილობები და 
დანადგარები, ადამიანის დაზიანება მაგრამ არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ ამით. 

სამშენებლო სამუშაოებისა და მანქანა-დანადგარების დაზღვევამ უნდა დაფაროს განსაკუთრებულად ის 
რისკები, რომლებიც წარმოიქმნება სამშენებლო მოედანზე ოპერირებისა და კონსტრუქციების აწყობის  დროს, 
რომელსაც საფუძვლად უდევს კონტრაქტორის ყველა სახის რისკის დაზღვევა ადამიანების დაზიანების 
ჩათვლით.  

ყველა სახის დაზღვევა უნდა იყოს სრული დაფარვის (ყველა რისკისგან) და სადაც არის საჭირო 
მოიცვავდეს ასევე ომის შესახებ დებულებებს (ტვირთის). 

 
საგანგებო  მოვლენების დაზღვევა, როგორიც არის : ომი, ბუნტი, ტერორისტული აქტი ან რევოლუცია 
უნდა იყოს  მაქსიმალურად შესაძლებელი ხარისხის  გონივრული ვადებსა და პირობებზე.  სხვა 
შემთხვევაში პროექტის მენეჯმენტი და კონტრაქტორმა უნდა მიაღწიონ შეთანხმებას ამგვარი რისკების 
განაწილებაზე, KFW-სთან კოორდინაციით. 
 

26.4 გარანტიის იურიდიული ძალის პერიოდი უნდა მოიცადეს 1 კალენდარულ წელს შესრულებული სამუშაოს 
დროებითი მიღება/ჩაბარების თარიღიდან. ამ პერიოდის განმავლობაში კონტრაქტორმა საკუთარი ხარჯით 
უნდა გამოასწოროს ნებისმიერ ნაკლი.  მხოლოდ ყველა დეფექტის გამოსწორების და ასევე საგარანტიო ვადის 
ამოწურვის შემდეგ, გაფორმდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი. 

26.5 შეტყობინების შემთხვევაში, თუ კონტრაქტორი ვერ შეძლებს ნაკლოვანების აღმოფხვრას SCC-ში მოცემული 
პერიოდის განმავლობაში, დამკვეთს შეუძლია გონივრული პერიოდის განმავლობაში მიიღოს ნაკლის 
აღმოსაფხვრელად საჭირო ზომები, კონტრაქტორის რისკითა და ხარჯით. ამასთან, გავლენას არ იქონიებს 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ნებისმიერ სხვა უფლებაზე, რომლითაც დამკვეთს შეუძლია 
ისარგებლოს კონტრაქტორის წინააღმდეგ.  

 
27. წინასწარ შეფასებული ზარალი 
 
27.1 გარდა GCC-ის 29-ე პუნქტში მოცემული შემთხვევებისა, თუ კონტრაქტორი ვერ შეასრულებს ნებისმიერ 

ან ყველა სამუშაოს ხელშეკრულებაში მითითებული ჩაბარების ვად(ებ)ის შესაბამისად, დამკვეთი 
უფლებამოსილია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამართლებრივი უფლებების შეზღუდვის 
გარეშე, გაქვითოს ხსენებული სახელშეკრულებო ფასიდან, როგორც წინასწარ შეფასებული ზარალი - 
თანხა, რომელიც SCC -ში მოცემული შეუსრულებელი სამუშაოების ფასის (ტრანსპორტირებით) 
პროცენტული მაჩვენებლის ექვივალენტურია. გამოქვითვა ხდება თითოეული კვირისათვის ან სამუშაოს 
დაყოვნებული ნაწილისათვის შესრულების რეალურ ჩაბარებამდე, SCC-ში მოცემული პროცენტული 
მაჩვენებლის მაქსიმალურ ოდენობამდე. როდესაც მიიღწევა მაქსიმალური მაჩვენებელი დამკვეთს 
შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება  GCC-ის 31-ე პუნქტის შესაბამისად.  

 . 
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28. ცვლილება კანონსა და ნორმებში   

28.1 თუ ხელშეკრულებაში სხვაგვარად არ არის განხილული, სატენდერო შეთავაზების წარდგენის დღიდან 28 
დღით ადრე განხორციელდება  დამკვეთის ქვეყანაში არსებული ნებისმიერი კანონის, ნორმატიული 
აქტის, განკარგულების, ბრძანების ან კანონის ძალის მქონე დადგენილების მიღება, გამოქვეყნება, 
გაუქმება ან ცვლილება (აქვე ნაგულისხმევია შესაბამისი სამთავრობო ორგანოების მიერ კანონის 
განმარტება და გამოყენება), რომელიც შესაბამისად გავლენას ახდენს ჩაბარების თარიღზე ან/და 
ხელშეკრულების ფასზე, მაშინ უნდა მოხდეს შესაბამისი ჩაბარების თარიღის ან/და ხელშეკრულების 
ფასის შემცირება ან გაზრდა იმ ფარგლებში, რომელიც იმოქმედებს კონტრაქტორის მიერ მისი 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე. მიუხედავად 
ზემოხსენებულისა, არ უნდა განხორციელდეს ამგვარი დამატებითი ან შემცირებული ხარჯის ცალკე 
გადახდა ან კრედიტის სახით გაცემა იმ შემთხვეაში, თუ უკვე მოხდა საჭიროებისაებრ მისი შეტანა ფასის 
კორექტირების პირობებში GCC-ის მე-16 პუნქტის შესაბამისად.  

29.ფორს-მაჟორი 

29.1 კონტრაქტორი არ არის პასუხისმგებელი ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის კონფისკაციის, 
წინასწარ შეფასებულ ზარალსა თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ხელშეკრულების 
შეწყვეტაზე იმ შემთხვევაში  და იმ ფარგლებში, როდესაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 
შესრულების დაყოვნება ან ვალდებულებების სხვაგვარად შეუსრულებლობა გამოწვეულია 
ფორსმაჟორული გარემოებებით.  

 29.2 ამ პუნქტის მიზნებიდან გამომდინარე, "ფორსმაჟორი" ნიშნავს მოვლენას ან სიტუაციას, რომელიც არ 
ექვემდებარება კონტრაქტორის კონტროლს და არაპროგნოზირებადია, შეუძლებელია მისი თავიდან აცილება 
და რომლის გამომწვევი მიზეზი არ გახლავთ კონტრაქტორის გულგრილობა ან ზრუნვის ნაკლებობა. ასეთი 
მოვლენები შეიძლება მოიცვავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლებოდეს შემდეგით - დამკვეთის მოქმედებები მისი 
სამართლებრივი კომპეტენციის ფარგლებში, ომები და რევოლუციები, ხანძრები, წყალდიდობები, ეპიდემიები, 
კარანტინის შეზღუდვები და ტვირთის ემბარგო.  

29.3 ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში, კონტრაქტორმადაუყოვნებლივ, წერილობითი 
ფორმით უნდა შეატყობინოს დამკვეთს ასეთი მდგომარეობისა და მისი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ 
დამკვეთის მიერ წერილობით სხვაგვარად არ განისაზღვრება, კონტრაქტორმა უნდა გააგრძელოს 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება იმ ფარგლებში, რამდენადაც ეს 
გონივრულია და ეძიოს ნებისმიერი ალტერნატიული საშუალება სამუშაოს შესრულებისათვის, რომელსაც 
ხელს არ უშლის ფორს-მაჟორული მოვლენა.  

 

30. ვადის გაგრძელება 
 
30.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ დროს კონტრაქტორი ან მისი ქვეკონტრაქტორები 

დაუპირისპირდებიან პირობებს, რომლებიც ხელს უშლის სამუშაოების დროულ დასრულებას GCC-ის მე-12 
პუნქტის შესაბამისად, კონტრაქტორმა დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა შეატყობინოს დამკვეთს დაყოვნების 
შესახებ, მის სავარაუდო ხანგრძლივობასა და მიზეზებზე.  კონტრაქტორის შეტყობინების მიღებიდან, 
დამკვეთმა, რაც შეიძლება დროულად  უნდა შეაფასოს სიტუაცია და, მისი შეხედულებისაებრ, გაუგრძელოს 
კონტრაქტორს შესრულების ვადები, ასეთ შემთხვევაში ვადის გაგრძელება  რატიფიცირებულ უნდა იქნას 
მხარეების მიერ კონტრაქტში ცვლილებების შეტანით.  

30.2 გარდა ფორს-მაჟორული შემთხვევებისა, რომლებიც მოცემულია GCC-ის 29-ე პუნქტში, კონტრაქტორის 
სამუშაოს ჩაბარებისა და დასრულების ვალდებულებები, კონტრაქტორს ავალდებულებს წინასწარ 
შეფასებული ზარალის გადახდას GCC-ის 17-ე პუნქტის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 
ვადის გაგრძელება შეთანხმებულია GCC-ის ქვეპუნქტ 30.1-ის შესაბამისად.  

  
 
31. შეწყვეტა 
31.1 შეწყვეტა დეფოლტის გამო 
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(a) ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში, დამკვეთი, არსებული სამართლებრივი საშუალებების 
დათმობის გარეშე, ვალდებულებების შეუსრულებლობის შესახებ კონტრაქტორის მიერ გაგზავნილი 
წერილობითი შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება 
სრულად ან ნაწილობრივ: 

(i) თუ კონტრაქტორი ვერ შეძლებს შეასრულოს ყველა ან რომელიმე სამუშაო ხელშეკრულებაში 
მითითებული პერიოდის განმავლობაში, ან დამკვეთის მიერ მინიჭებული გაგრძელებული 
ვადის განმავლობაში GCC-ის 30-ე პუნქტის შესაბამისად;  

(ii) თუ კონტრაქტორი ვერ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ნებისმიერ სხვა ვალდებულებას; 
ან  

(iii) თუ, ხელშეკრულების მოპოვების ან მისი შესრულების მიზნით, კონტრაქტორი დამკვეთის 
აზრით ჩართულია თაღლითურ და კორუფციულ საქმიანობაში როგორც ეს განსაზღვრულია 
GCC-ის მე-3 პუნქტში.  

(b) იმ შემთხვევაში, თუ GCC-ის 31.1(ა) პუნქტის შესაბამისად,  დამკვეთი შეწყვეტს ხელშეკრულებას 
სრულად ან ნაწილობრივ, დამკვეთი უფლებამოსილია შეისყიდოს კონტრაქტორის მიერ 
შეუსრულებელი სამუშაოების მსგავსი მისთვის მისაღები პირობებით და გზით; ხოლო 
კონტრაქტორი ვალდებულია დამკვეთის მიმართ გაწიოს დამატებითი ხარჯები ასეთი მსგავსი 
სამუშაოებისათვის. თუმცა კონტრაქტორი გააგრძელებს ხელშეკრულების შესრულებას მის 
შეწყვეტამდე.  

31.2 ხელშეკრულების შეწყვეტა გადახდისუუნარობის გამო 

(a) დამკვეთს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება კონტრაქტორისთვის 
შეტყობინების მიწოდებით კონტრაქტორის გაკოტრების ან სხვაგვარად გადახდისუუნარობის გამო. 
აღნიშნულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტა მოხდება კონტრაქტორისთვის კომპენსაციის 
გადახდის გარეშე, იმ პირობით, რომ ასეთი შეწყვეტა არ მიაყენებს ზიანს ან იმოქმედებს ნებისმიერ 
ქმედების ან სამართლებრივი დაცვის საშუალებების გამოყენების უფლებაზე, რომელიც დასჭირდა 
ან შეიძლება შემდგომში დასჭირდეს დამკვეთს.  

31.3 დამკვეთის ინიციატივით კონტრაქტის შეწყვეტა 

(a) დამკვეთს კონტრაქტორისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტოს 
ხელშეკრულება სრულად ან ნაწილობრივ. შეტყობინება შეწყვეტის შესახებ უნდა აღნიშნავდეს, რომ 
შეწყვეტა ხდება დამკვეთის ინიციატივით, ასევე თუ რა ფარგლებში ხდება კონტრაქტორის 
კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულების შეწყვეტა და თარიღს თუ როდის შედის 
შეწყვეტა ძალაში.   

(b) სამუშაოები, რომლებიც კონტრაქტორის მიერ შეწყვეტის შეტყობინების დღიდან ოცდარვა (28) 
დღეში დასრულდება, მიღებული იქნება დამკვეთის მიერ კონტრაქტში მოცემული პირობებითა და 
ფასებით. დარჩენილ სამუშაოებთან დაკავშირებით კი დამკვეთმა შეიძლება გადაწყვიტოს:   

(i) ნებისმიერი ნაწილის დასრულება და ჩაბარება ხელშეკრულებაში მოცემული პირობებისა და 
ფასების შესაბამისად; ან/და დარჩენილი სამუშაოების გაუქმება და ნაწილობრივ 
დასრულებული სამუშაოებისათვის, ასევე მასალებისა და კონტრაქტორის მიერ შეწყვეტამდე 
შესრულებული სამუშაოებისათვის შეთანხმებული ოდენობის გადახდა.  

32. უფლება-მოვალეობების გადაცემა 
 
34.1 დამკვეთი, ისევე როგორც კონტრაქტორი არ არიან უფლებამოსილნი გადასცენ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებები ან მათ ნაწილი, მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი 
თანხმობის გარეშე.  
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თავი 7 - ხელშეკრულების განსაკუთრებული პირობები  
 
 
ხელშეკრულების განსაკუთრებული პირობები უნდა დაერთოს ან/და შესწორებები შევიდეს 
ხელშეკრულების ზოგად პირობებში. კონფლიქტის შემთხვევაში, ხელშეკრულების 
განსაკუთრებულ პირობებს ენიჭებათ უპირატესი იურიდიული ძალა ხელშეკრულების ზოგად 
დებულებებთან მიმართებაში  .   

 

GCC 1.1(h) დამკვეთის ქვეყანას წარმოადგენს: საქართველო  

GCC 1.1(i) დამკვეთს წარმოადგენს: WWF -ის გერმანიის ფილიალი საქართველოში და 
სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო  

GCC 1.1 (n) მშენებლობის ადგილი(ები)/ დანიშნულების ადგილი არის: საქართველო.  

GCC 5.1 ხელშეკრულების ენა: ორენოვანი  ინგლისური და ქართული. 
ხელშეკრულების ინტერპრეტაციისას ინგლისურ ენას ენიჭება უპირატესობა. 
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GCC 8.1 შეტყობინებებისთვის, დამკვეთის მისამართს უნდა წარმოადგენდეს:  

WWF გერმანიის ფილიალი საქართველოში.   

დირექტორი  

ნიკა მალაზონია  

ალექსიძის ქუჩა #11     

თბილისი  

საფოსტო ინდექსი: 0193 

ქვეყანა:  საქართველო 

ტელეფონი: +995 32 223 75 03 

ელ. ფოსტის მისამართი  

 nmalazonia@wwfcaucasus.org , ასლი nkoberidze@wwfcaucasus.org  

და 

 

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო  

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის განყოფილების 
უფროსი  

თამარ კვანტალიანი 

გულუას ქუჩა #6 

თბილისი  

საფოსტო ინდექსი 0114 

ქვეყანა: საქართველო 

ტელეფონი: +995 32 275 23 52 

ელ. ფოსტის მისამართი 

tkvantaliani@apa.gov.ge 

GCC 9.1 მარეგულირებელი კანონი: საქართველოს კანონმდებლობა  

GCC 10.2 ხზპ-ის 10.2 მუხლის შესაბამისად, საარბიტრაჟო წარმოების 
პროცედურების წესები შემდეგნაირია:       

 (ა) ხელშეკრულება უცხოელ კონტრაქტორთან:   

ხზპ-ის 10.2 (ა) - წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, 
ყველა დავა უნდა გადაწყდეს საერთაშორისო სავაჭრო პალატის 
მორიგებისა და არბიტრირების წესების შესაბამისად, ერთი ან 
მეტი არბიტრის მიერ ზემოაღნიშნული წესების დაცვით  

ერთი არბიტრის შერჩევა ხორციელდება ICC Frankfurt a.M., 
გერმანიის მიერ, გამოიყენება ინგლისური ენა, არბიტრირების 
ადგილი უნდა იყოს ფრანკფურტი, გერმანია.  .  

 (ბ) ხელშეკრულება დამკვეთის ეროვნების კონტრაქტორთან  

დამკვეთს და კონტრაქტორს შორის (რომელიც იგივე ქვეყნიდანაა) 
დავის შემთხვევაში, დავა უნდა გადაწყდეს სასამართლოს ან 
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არბიტრაჟის მეშვეობით, დამკვეთის ქვეყნის კანონის შესაბამისად.        

GCC 12.1 სამუშაოების დასრულების ვადა შეადგენს  თავი 5    სატენდერო ტექნიკური 
110 დღეს ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან და შესაბამისობაში უნდა 
იყოს  კონტრაქტორის მიერ წარდგენილი გეგმა გრაფიკთან, რომელიც 
ხელშეკრულების პირობების მოლაპარაკების დროს შესაძლებელია 
შეიცვალოს/ადაპტირებულ იქნას.    

GCC 17.3  გადახდისთვის საჭიროა შემდეგი დოკუმენტაცია:  

ა.  ანგარიშფაქტურა  

ბ. ინვოისი 

გ. ელექტრონული ზედნადები და სხვა გადახდის დოკუმენტები.  

ასევე  

დ. დასრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტი  

ე. დასრულებული სამუშაოების ფასის გადანაწილება დეტალური 
ხარჯთაღრიცხვა  

ვ. ექსპერტის დასკვნა (დადებითი/დამაკმაყოფილებელი)  

 

GCC 16.1 შესრულებული სამუშაოების ერთეული  ფასი არ უნდა იყოს შესწორებადი   

GCC 17.1 GCC 17.1— საავანსო გადახდა: ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 
20%-ს ოდენობით გადახდილი იქნება ხელშეკრულების გაფორმების,  ავანსის 
გადახდაზე შესაბამისი წერილობით მოთხოვნის და  საავანსო გადახდის 
საბანკო გარანტიის ავანსის ოდენობის თანხაზე წარდგენის შემდეგ 30 დღის 
განმავლობაში.   

პირველი შუალედური გადახდა: ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 
40% ის ოდენობით გადახდილი იქნება პირველი შუალედური მიღება-
ჩაბარების გაფორმების შემდეგ 30 დღის მანძილზე. 

მეორე შუალედური გადახდა: ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 
30% ის ოდენობით გადახდილი იქნება მეორე შუალედური მიღება-
ჩაბარების გაფორმების შემდეგ 30 დღის მანძილზე. 

 საბოლოო გადახდა:  ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 10% ის 
ოდენობით გადახდილი იქნება  „დროებითი“ მიღება-ჩაბარების გაფორმების 
შემდეგ, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ განხორციელდება 
ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარდგენა, რომელიც მოიცავს 
დაკავებულ თანხებს საგარანტიო პერიოდში გასაწევი მომსახურებისათვის.  

არსებული ხელშეკრულების შესრულების გარანტია შეიძლება შემცირებულ 
იქნას ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 5% მდე. (იხილეთ ზოგადი 
პირობების მუხლი 19.5 ) 
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GCC 17.5 გადახდის-ვადაგადაცილების პერიოდი რის შემდეგაც დამკვეთმა 
კონტრაქტორს უნდა გადაუხადოს პროცენტი, შეადგენს 30 დღეს.  

პროცენტული განაკვეთი შეადგენს წლიურ 7%-ს 

GCC 18 

(ყველა 
მუხლები) 

დამკვეთის მხრიდან, სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო 
პასუხისმგებელია დაფაროს იმპორტის გადასახადები და მოსაკრებელი 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისათვის, 
ასევე დღგ. სხვა დანარჩენი თანხების ანაზღაურებაზე  პასუხისმგებელია 
WWF გერმანიის ფილიალი საქართველოში. ყველა სახის გადასახადებისა და 
მოსაკრებლების ასევე სხვა თანხების ანაზღაურება განხორციელდება 
ხელშეკრულების განსაკუთრებული პირობების 17.1 ქვეპუნქტში 
მითითებული გადახდის გრაფიკის შესაბამისად.     

GCC 19.1 ხელშეკრულების შესრულების გარანტია უნდა იყოს წარდგენილი  
ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 10% ის ოდენობით „დროებითი“ 
(წინასწარი) მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე, ხოლო შემდეგ შემცირებული 
ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 5%-მდე.  

აღნიშნული გარანტია 5 % ის მოცულობით უნდა ფარავდეს მთელ საგარანტიო 
პერიოდს და ძალაში უნდა იყოს საგარანტიო პერიოდის დაწყებიდან 
დამთავრებამდე და შესაბამისად საბოლოო მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე. 

ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარდგენილი უნდა იყოს 
კონტრაქტის მინიჭების თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 14 დღის 
განმავლობაში. 

GCC 19.3 შესრულების გარანტია უნდა იყოს იმ ფორმით და იმ ვალუტაში, რომელიც 
დადგენილია სატენდერო დოკუმენტაციის სექცია 8-ით, სახელწოდებით 
„ხელშეკრულების ფორმები“. 

GCC 21 ხელშეკრულების მთლიანი მოცულობის 30% დაშვებულია გაეცეს ქვე 
კონტრაქტით.  ქვეკონტრაქტორის წინასწარი შეთანხმება დამკვეთთან  არ 
საჭიროებს თუ კი ქვე კონტრაქტით გასაცემი სამუშაოს მოცულობა არ 
აღემატება 1%-ს. 

GCC 27.1 ლიკვიდური ზარალი უნდა იყოს 0,05% დღეში  

GCC 27.1 ლიკვიდური ზარალის მაქსიმალური რაოდენობა უნდა შეადგენდეს 10%-ს 

GCC 26.4 გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა იყოს  ადგილზე სამუშაოების 
დასრულების  დღიდან 12 თვე   

გარანტიის მიზნებისთვის, დანიშნულების ადგილი განისაზღვრება 
სამუშაოების ჩატარების ადგილად. 

GCC 26.5 შეკეთების ან შეცვლის პერიოდი წარმოადგენს 21 დღეს  
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თავი 8 - ხელშეკრულების ფორმები  

შემოთავაზების მიღების წერილი    
 

თბილისი,, _______ 

ადრესატი:  
 
არსი: შეტყობინება ხელშეკრულება #. ICB  # JNP/W/2013/01  გაფორმების თაობაზე       
 

გატყობინებთ, რომ სატენდერო შეთავაზება თარიღით ************* ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის 
სოფლების წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესასრულებლად  

 
 

 
მისაღები ხელშეკრულების ფასის  
 
************** ლარის (****** ლარის) ოდენობით, დღგ-ს, გადასახადების, იმპორტის მოსაკრებლის და სხვა 
ხარჯების ჩათვლით „ინსტრუქცია განმცხადებელთათვის“ შესაბამისად მოდიფიცირებული და 
შესწორებული, მიღებულია 
 
 
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, გთხოვთ, წარმოადგინოთ ხელშეკრულების შესრულების 
გარანტია ************* ლარის ღირებულების ოდენობით, 14 დღის განმავლობაში. ამისათვის გამოიყენეთ 
ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის ფორმა, რომელიც მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციის 
მე8-ე თავში (ხელშეკრულების ფორმები).       
. 

 

 

 

 

 

 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:   ................................................. 

 

 

 

 

თანდართული დოკუმენტაცია: საკონტრაქტო შეთანხმება  
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საკონტრაქტო შეთანხმება  
 
 

წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა ---------------------(თარიღი), ერთის მხრივ ------------------- 
დამკვეთის სახელი ------------(შემდგომში „დამკვეთი“) და მეორეს მხრივ -----------------  კონტრაქტორის 
სახელი ---------------------------  (შემდგომში „კონტრაქტორი)   : 

მხედველობაში ვიღებთ რა დამკვეთის სურვილს, რომ საქონელი, რომელიც ცნობილია -------- 
ხელშეკრულების სახელი ------------ მიწოდებულ უნდა იყოს კონტრაქტორის მიერ, და რომ დამკვეთი 
თანახმაა კონტრაქტორმა შეასრულოს და დაასრულოს აღნიშნული მომსახურება და გამოასწოროს 
აღმოჩენილი ნაკლი       

დამკვეთი და კონტრექტორი თანხმდებიან შემდეგზე:  

1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში სიტყვები და გამოთქმები უნდა ატარებდნენ იგივე მნიშვნელობას, რაც 
მინიჭებული აქვთ ხელშეკრულების ზოგადი და განსაკუთრებული პირობების  შესაბამისად.  

2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან და მიიჩნევიან ხელშეკრულების ნაწილად. წინამდებარე 
ხელშეკრულებას აქვს უპირატესი ძალა სხვა სახელშეკრულებო დოკუმენტაციაზე.  

a. შემოთავაზების მიღების წერილი  

b. ხელშეკრულების განმარტებების/მოლაპარაკებების მემორანდუმი (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში); 

c. შეთავაზების ფორმა;  

d. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართები;  

e. განმარტებითი შეხვედრის ოქმები;  

f. ხელშეკრულების განსაკუთრებული პირობები;  

g. ხელშეკრულების ზოგადი პირობები;  

h. უფლებამოსილების ფარგლები;  

i. განხორციელების განრიგი;; 

j. ფასების ცხრილი;  

k. ნებისმიერი სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების ნაწილს.  

 
3. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადასახდელების გათვალისწინებით, რომლებიც 

უნდა გახორციელდეს დამკვეთის მიერ კონტრაქტორის სასარგებლოდ, მხარეები თანხმდებიან რომ 
ხელშეკრულების შესაბამისად განახორციელებენ შესაბამის სამუშაოებს და გამოასწორებენ არსებულ 
დეფექტებს.         

 
4. დამკვეთი თანახმაა  გადაუხადოს კონტრაქტორს, მხარეთა შორის შეთანხმებულ დროსა და დადგენილი 

ფორმით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საზღაური სამუშაოების შესრულებისა და დეფექტის 
გამოსწორებისთვის, 

 
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მხარეები თანხმდებიან აღნიშნული ხელშეკრულება 

აღსრულდეს ქვემოთ მითითებული თარიღისათვის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად 

ხელმოწერილია ....................................... მიერ ხელმოწერილია ................................. მიერ 

დამსაქმებლის სახელით   კონტრაქტორის სახელით 
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წინასწარი გადახდის გარანტია 
KfW -ის სტანდარტული ფორმა (გამოსაყენებლად სავალდებულო) 

 
გარანტიის გამცემი ბანკის მისამართი:  
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
ბენეფიციარის მისამართი (კონტრაქტორი სააგენტო): ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
 
--------------- თარიღი ----- თქვენ გააფორმეთ ხელშეკრულება -------------- კონტრაქტორი  ------------ 
(„კონტრაქტორი) ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლების წყლის სისტემის რეაბილიტაციის 
ჩასატარებლად  
  
ღირებულება --------------------------- ლარი 
 
ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორი იღებს წინასწარ გადასახდელ თანხას ---------------
ოდენობით, რაც შეადგენს შეკვეთის ფასის -------------- %-ს.   
ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, -------------------- (გარანტორი), უარს ვაცხადებთ რა ზემოაღნიშნული 
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე  პროტესტზე და დაცვაზე, აქვე ვიძლევით შეუქცევად და გამოუხმობად 
გარანტიას, თქვენი წერილობითი მოთხოვნის მიღების შემდეგ, დაუყოვნებლივ გადავუხადოთ კონტრაქტორს 
ნებისმიერი -------------მდე  (სიტყვიერად) თანხა წინასწარ, წერილობითი განცხადების შესაბამისად, 
კონტრაქტორის მიერ ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების სათანადოდ ვერ შესრულების თაობაზე. წინამდებარე 
გარანტია ძალაში შედის კონტრაქტორის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვისთანავე. 
 
წინამდებარე გარანტიიდან გამომდინარე ნებისმიერი მოთხოვნის შემთხვევაში, გადასახდელი თანხა უნდა 
აღირიცხოს ანგარიშზე KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00),  ანგარიშის ნომერი. 
38 000 000 00( IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00 საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს / სსიპ 
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სახელზე     
 
წინამდებარე გარანტიის ვადა იწურება არა უგვიანეს *……………………………………. 
აღნიშნულ თარიღამდე, მიღებული უნდა გვქონდეს მოთხოვნა გადახდასთან დაკავშირებით წერილის ან 
კოდირებული ტელეკომუნიკაციის მეშვეობით. ვაცნობიერებთ, რომ აღნიშნულ გარანტიას დაგვიბრუნებთ მისი 
ვადის გასვლის ან მთლიანი გადასახდელი თანხის გადახდის შემდეგ.. 
წინამდებარე გარანტია რეგულირდება  ------------- კანონის შესაბამისად  
........................................................... ................................................. 
ადგილი, თარიღი, გარანტორი  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
შენიშვნა:* ჩასვით თარიღი წინასწარი გადახდის გარანტიის თანხის დაფარვის სავარაუდო თარიღიდან. ოცდა 
რვა დღის მიმატებით 
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ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (KfW  ფორმატი)  
KfW -ს სტანდარტული ფორმა (სავალდებულოა გამოსაყენებლად) 

 
გარანტორი ბანკის მისამართი:  
……………………..ბანკი ……….…………………………… 
ბენეფიციარის მისამართი (კონტრაქტორი სააგენტო):  
…………………ბენეფიციარი  ……………..……………..….. 
………………………………………………………………….. 
 
--------------- თარიღი ----- თქვენ გააფორმეთ ხელშეკრულება -------------- კონტრაქტორი  ------------ 
(„კონტრაქტორი) ჯავახეთის ეროვნული პარკის დამხმარე ზონის სოფლების წყლის სისტემის რეაბილიტაციის 
ჩასატარებლად 
 ღირებულება --------------------------- ლარი          
 
ხელშეკრულების მოთხოვნების შესაბამისად, კონტრაქტორი ვალდებულია წარმოადგინოს ხელშეკრულების 
შესრულების გარანტია, რომელიც შეადგენს  სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ს.   
 
ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, -------------------- (გარანტორი), უარს ვაცხადებთ ზემოაღნიშნულ 
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა წინააღმდეგობაზე და თავდაცვაზე და ვიძლევით შეუქცევად და 
გამოუხმობად გარანტიას, რომ თქვენი წერილობითი მოთხოვნის მიღების შემდეგ დაუყოვნებლივ გადავიხდით -
------------მდე  (სიტყვიერად) თანხას, წერილობითი განცხადების შესაბამისად, კონტრაქტორის მიერ 
ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების სათანადოდ ვერ შესრულების თაობაზე. წინამდებარე გარანტია ძალაში 
შედის კონტრაქტორის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვისთანავე. 
 
წინამდებარე გარანტიიდან გამომდინარე ნებისმიერი მოთხოვნის შემთხვევაში, გადასახდელი თანხა უნდა 
ჩარიცხოს ანგარიშზე KfW, Frankfurt am Main (BIC: KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), ანგარიშის  38 000 000 00 (IBAN: 
DE53 5002 0400 3800 0000 00) საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს / სსიპ დაცული ტერიტორიების 
სააგენტოს სახელზე.    
 
წინამდებარე გარანტიის ვადა იწურება არა უგვიანეს *……………………………………. 
აღნიშნულ თარიღამდე, მიღებული უნდა გვქონდეს მოთხოვნა გადახდასთან დაკავშირებით წერილის ან 
კოდირებული ტელეკომუნიკაციის მეშვეობით. ვაცნობიერებთ, რომ აღნიშნულ გარანტიას დაგვიბრუნებთ მისი 
ვადის გასვლის ან მთლიანი გადასახდელი თანხის გადახდის შემდეგ.. 
წინამდებარე გარანტია რეგულირდება  საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.   
ადგილი, თარიღი, გარანტორი  
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ბანკის ბეჭედი და ხელმოწერა  

შენიშვნა: დახრილი ტექსტი წარმოადგენს მითითებებს იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა მომზადდეს 
გარანტია და უნდა ამოიშალოს საბოლოო დოკუმენტიდან. 

შენიშვნა:* ჩასვით თარიღი წინასწარი გადახდის გარანტიის თანხის დაფარვის სავარაუდო თარიღიდან. ოცდა 
რვა დღის მიმატებით 
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	თავი 3.8     ფინანსური მონაცემები
	ფინანსური ფორმა 3.4
	სექცია 4 - სატენდერო შეთავაზების ფორმები
	(ა) GCC-ის 4.4(ბ) ქვეპუნქტის შესაბამისად, კონტრაქტის ნებისმიერი ვადებისა და პირობების შესრულებაზე ნებისმიერი შემსუბუქება, ხელშეკრულების დაყოვნება ან გაგრძელება ნებისმიერი მხარის მიერ, ან ერთი მხარის მიერ მეორისთვის დროის მინიჭება არ იმოქმედებს ან შეზღ...
	(ბ) მხარეთა მიერ კონტრაქტით გათვალისწინებულ უფლებებებზე, უფლებამოსილებაზე ან სამართლებრივი დაცვის საშუალებებზე უარის თქმა წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, დათარიღებული და იმ მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ხელმოწერილი, რომელიც უარს აც...
	ა) დამკვეთმა ან კონტრაქტორმა უნდა გაუზიაროს ბანკს ან სხვა დაწესებულებას, რომელიც მონაწილეობს კონტრაქტის დაფინანსებაში;
	ბ) ახლა ან შემდგომში გადაიქცევა საჯარო ინფორმაციად მხარისაგან დამოუკიდებლად;
	გ) დამტკიცებულია, რომ ეკუთვნოდა მხარეს გამჟღავნების მომენტისათვის და არ იყო მანამდე პირდაპირ ან ირიბად სხვა მხარისაგან მოპოვებული;
	დ) სხვაგვარად კანონიერად ხდება ხელმისაწვდომი მხარისათვის მესამე მხარისაგან, რომელსაც არა აქვს ნაკისრი კონფიდენციალურობის ვალდებულება.
	(a) ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში, დამკვეთი, არსებული სამართლებრივი საშუალებების დათმობის გარეშე, ვალდებულებების შეუსრულებლობის შესახებ კონტრაქტორის მიერ გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების მიღების შემთხვევაში, უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულებ...
	(i) თუ კონტრაქტორი ვერ შეძლებს შეასრულოს ყველა ან რომელიმე სამუშაო ხელშეკრულებაში მითითებული პერიოდის განმავლობაში, ან დამკვეთის მიერ მინიჭებული გაგრძელებული ვადის განმავლობაში GCC-ის 30-ე პუნქტის შესაბამისად;
	(ii) თუ კონტრაქტორი ვერ შეასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ნებისმიერ სხვა ვალდებულებას; ან
	(iii) თუ, ხელშეკრულების მოპოვების ან მისი შესრულების მიზნით, კონტრაქტორი დამკვეთის აზრით ჩართულია თაღლითურ და კორუფციულ საქმიანობაში როგორც ეს განსაზღვრულია GCC-ის მე-3 პუნქტში.

	(b) იმ შემთხვევაში, თუ GCC-ის 31.1(ა) პუნქტის შესაბამისად,  დამკვეთი შეწყვეტს ხელშეკრულებას სრულად ან ნაწილობრივ, დამკვეთი უფლებამოსილია შეისყიდოს კონტრაქტორის მიერ შეუსრულებელი სამუშაოების მსგავსი მისთვის მისაღები პირობებით და გზით; ხოლო კონტრაქტორი ...
	(a) დამკვეთს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება კონტრაქტორისთვის შეტყობინების მიწოდებით კონტრაქტორის გაკოტრების ან სხვაგვარად გადახდისუუნარობის გამო. აღნიშნულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტა მოხდება კონტრაქტორისთვის კომპენსაციის გადახდი...
	(a) დამკვეთს კონტრაქტორისათვის გაგზავნილი შეტყობინებით ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება სრულად ან ნაწილობრივ. შეტყობინება შეწყვეტის შესახებ უნდა აღნიშნავდეს, რომ შეწყვეტა ხდება დამკვეთის ინიციატივით, ასევე თუ რა ფარგლებში ხდება კონტრაქტორ...
	(b) სამუშაოები, რომლებიც კონტრაქტორის მიერ შეწყვეტის შეტყობინების დღიდან ოცდარვა (28) დღეში დასრულდება, მიღებული იქნება დამკვეთის მიერ კონტრაქტში მოცემული პირობებითა და ფასებით. დარჩენილ სამუშაოებთან დაკავშირებით კი დამკვეთმა შეიძლება გადაწყვიტოს:
	(i) ნებისმიერი ნაწილის დასრულება და ჩაბარება ხელშეკრულებაში მოცემული პირობებისა და ფასების შესაბამისად; ან/და დარჩენილი სამუშაოების გაუქმება და ნაწილობრივ დასრულებული სამუშაოებისათვის, ასევე მასალებისა და კონტრაქტორის მიერ შეწყვეტამდე შესრულებული სამუ...
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