არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდი

სატენდერო დოკუმენტაცია

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სათაფლიას მღვიმის და აღკვეთილის ტერიტორიის განათების
რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის შესახებ

ქ. თბილისი
2019წ.

შესყიდვის ობიექტი:

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სათაფლიას მღვიმის და აღკვეთილის

ტერიტორიის განათების რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შესყიდვა.
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შემსყიდველი ორგანიზაცია:
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საქართველოს დაცული ტერიტორიების განვითარების
ფონდი
სატენდერო კომისიის შემადგენლობაა:
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე: პაატა ღვინიაშვილი
სატენდერო კომისიის წევრები: ზაზა აფხაზავა, ეკატერინე ძნელაძე, ივანე წერეთელი, ირაკლი დვალი.
სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები : ბადრი ბუსქანძე, ნათია სახოკია.
ტენდერში მონაწილე პირების სატენდერო წინადადება (ტექნიკური დოკუმენტაცია, საკვალიფიკაციო
მონაცემების ამსახველი დოკუმენტები) შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

ა) სარეგისტრაციო/უფლებრივი მონაცემების ამსახველი დოკუმენტაცია:
იურიდიული პირისთვის:
ამონაწერი საქარათველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, გაცემული არაუადრეს 2019 წლის 30
აგვისტოსი.
ინდივიდუალური მეწარმისთვის:
ამონაწერი საქარათველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, გაცემული არაუადრეს
2019 წლის 30 აგვისტოსი.

ბ) წარმოსადგენი ტექნიკური დოკუმენტაცია ყველა ტიპის პრეტენდენტისათვის:
სატენდერო წინადადება დანართი #1-ის შესაბამისად.
ტექნიკური პირობები დანართი N2-ის მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
შესყიდვაში მონაწილეობის მსურველი პირის რეკვიზიტები, საიდენტიფიკაციო მონაცემები, საბანკო
რეკვიზიტები, საკონტაქტო ტელეფონი დანართი #3-ის შესაბამისად.
ფასების ცხრილი დანართი #4-ის შესაბამისად.
ინფორმაცია გამოცდილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც პრეტენდენტს 2015 წლის 1 იანვრიდან მინიმუმ 1
ხელშეკრულების ფარგლებში მიწოდებული უნდა ქონდეს არანაკლებ 20 000 (ოცი ათასი) ლარის ღირებულების
კომპლექსურად გარე და შიდა განათების, ელექტრო მომარაგების ენერგეტიკული ნაწილის და
კონცეპტუალური განათების ვიზუალიზაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურება (შემდგომში ანალოგიური მომსახურება).
მოთხოვნები პრეტენდენტთან დასაქმებული სპეციალისტების კვალიფიკაციის შესახებ: პროექტის
დამუშავებაში მონაწილე ყველა სპეციალისტს (მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები: ელექტრო ინჟინერი,
განათების სპეციალისტი, საინჟინრო ნაწილის სპეციალისტები (განათება, ელექტროობა, სუსტი დენები)),
ხარჯთაღმრიცხველი), რომელთაც მიღებული აქვთ მონაწილეობა ამ ტექნიკური დავალებით
გათვალისწინებული კონცენფციის დამუშავებაში, უნდა გააჩნდეს მსგავსი სამუშაოების შესრულების
არანაკლებ 5 წლის პროფესიული გამოცდილების სტაჟი. სპეციალისტების შერჩევისას გათვალისწინებული
უნდა იქნას ის გარემოება, რომ კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია მომზადებული უნდა იქნეს მათ მიერ, რაც უნდა დასტურდებოდეს საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე მათი ხელმოწერით.
პროექტირებას დაქვემდებარებული ობიექტის არქიტექტურული კონცეფცია, დიზაინი, ვიზუალიზაცია
გრაფიკული მასალის სახით, გეგმარების შესაბამისობა კონკურსით მოთხოვნილ პირობებთან,
არქიტექტურული მისადაგება არსებულ განაშენიანებასთან და არსებულ გარემოსთან, განმარტებითი ბარათი.
სატენდერო წინადადების ხელის მოწერისათვის უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული მინდობილობა
(საჭიროების შემთხვევაში).
ტენდერით მოთხოვნილი პრეტენდენტის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები და მინიმალური
მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით გასათვალისწინებელი მოთხოვნები:
მინიმალური მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით წარმოდგენილი უნდა იყოს მინიმუმ 1 (ერთი)
ხელშეკრულება და აღნიშნული ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული საკონკურსო პირობით განსაზღვრული
ანალოგიური მომსახურების (კომპლექსურად გარე და შიდა განათების, ელექტრო მომარაგების ენერგეტიკული
ნაწილის და კონცეპტუალური განათების ვიზუალიზაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენა) დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი) და
მინიმუმ ერთი ანალოგიური მომსახურების შესახებ (კომპლექსურად გარე და შიდა განათების, ელექტრო
მომარაგების ენერგეტიკული ნაწილის და კონცეპტუალური განათების ვიზუალიზაციის სამუშაოების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა) სარეკომენდაციო წერილი შესყიდვის ობიექტის
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შინაარსის, ხელშეკრულების რეკვიზიტების, მომსახურების მიწოდების თარიღისა და გაწეული მომსახურების
ღირებულების მითითებით. ამასთანავე აღნიშნული ხელშეკრულების და სარეკომენდაციო წერილის
ფარგლებში მომსახურება მიწოდებული უნდა იყოს 2015 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო მიწოდებული
მომსახურების ღირებულება უნდა შეადგენდეს ან აღემატებოდეს 20 000 (ოცი ათასი) ლარს.
გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტების შეფასებისას მხედველობაში მიიღება უშუალოდ
პრეტენდენტის გამოცდილება, კერძოდ ქვეკონტრაქტი და ქვეკონტრაქტორის გამოცდილების შეფასება
პრეტენდენტის გამოცდილებასთან ერთად არ განხორციელდება.
კონკურსით მოთხოვნილი პრეტენდენტის სპეციალისტების კვალიფიკაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილების
მიზნით გასათვალისწინებელი მოთხოვნები:
წინამდებარე კონკურსის ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პროექტის დამუშავებაში მონაწილე ყველა
სპეციალისტს (მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები: ელექტრო ინჟინერი, განათების სპეციალისტი,
საინჟინრო ნაწილის სპეციალისტები (განათება, ელექტროობა, სუსტი დენები), რომელთაც მიღებული აქვთ
მონაწილეობა ამ ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული კონცენფციის დამუშავებაში, უნდა გააჩნდეს
მსგავსი სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 5 წლის პროფესიული გამოცდილების სტაჟი, რისი
დადასტურების მიზნითაც წარმოდგენილი უნდა იქნეს შესაბამისი სპეციალისტების CV (დადასტურებული
სპეციალისტის ხელმოწერით), ასევე წარმოდგენილი უნდა იქნას კონკურსში მონაწილე პრეტენდენტსა და
ზემოაღნიშნული დარგის სპეციალისტებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ან განზრახვათა შესახებ
წერილი, რომლითაც დადასტურებული იქნება წინამდებარე კონკურსით განსაზღვრულ საპროექტო
დოკუმენტაციის მომზადებაზე თანხმობა.
იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია/დოკუმენტები ფორმალურად
შეესაბამება შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილს, მაგრამ მათი შინაარსიდან ან წარმოდგენის ფორმიდან
გამომდინარე, მათი მეშვეობით მკაფიოდ ვერ დგინდება ის მონაცემები, რომელთა გაგების მიზნითაც იყო ისინი
მოთხოვნილი, კომისია უფლებამოსილია, მოსთხოვოს პრეტენდენტს დამატებითი ინფორმაციის ან/და
დოკუმენტების წარმოდგენა.
სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს
შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე,
ხოლო უცხოელი მონაწილეებისათვის დასაშვებია მათთვის სასურველ ენაზე, რომელსაც უნდა ახლდეს
ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი.
პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება დახურულ კონვერტში.
ალტერნატიული სატენდერო წინადადება არ განიხილება.
სატენდერო წინადადების ფასი:
პრეტენდენტმა სატენდერო წინადადების ფასი უნდა წარმოადგინოს დანართი #1-ის მიხედვით. სატენდერო
წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს ლარში, დ.ღ.გ-ს გათვალისწინებით. ამასთან სატენდერო
წინადადების ფასი არ უნდა აღემატებოდეს შემსყიდველის მიერ დადგენილ სავარაუდო ფასს 30 000
(ოცდაათიათასი) ლარს.
ხარჯები, რომელიც არ იქნება გათვალისწინებული სატენდერო წინადადების ფასში, არ იქნება
ანაზღაურებული.
ანგარიშსწორების ფორმები და პირობები:
ტენდერში წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში.
ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება მომსახურების სრულად და ჯეროვნად შესრულების
შემდგომ, მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე, (იმ შემთხვევაში, თუ
მიმწოდებელი დარეგისტრირებულია დღგ-ს გადამხდელად), მათი წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის
ვადაში.
სამუშაოების შესრულების ვადები და პირობები:
ტენდერში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 დღის ვადაში
უნდა განახორციელოს ტექნიკური დავალების შესაბამისად შედგენილი სსიპ დაცული ტერიტორიების
სააგენტოს სათაფლიას მღვიმის და აღკვეთილის ტერიტორიის განათების რეკონსტრუქციის სამუშაოების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოწოდება. ზემოთ განსაზღვრულ ვადაში, არ იგულისხმება
პროექტის კონსტრუქციული და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა, რომელსაც ჩაატარებს
შემსყიდველი მისსავე შერჩეულ საექსპერტო ბიუროში. მხოლოდ ექსპერტის დადებითი რეკომენდაციის
შემდეგ გაფორმდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი.
სატენდერო დოკუმენტაციის დანართები:
დანართი #1- სატენდერო წინადადება;
დანართი #2 ტექნიკური დავალება;
დანართი #3 -პრეტენდენტის რეკვიზიტები;
დანართი #4 -ფასების ცხრილი.
სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა:
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სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს სატენდერო წინადადების
წარმოდგენის დასრულების ვადას.
სატენდერო წინადადებები გაიხსნება შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, გულუას ქ. №6,
სატენდერო წინადადებისა და საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენის ვადა:
სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 20 სექტემბერი, 14:00 საათი.
სატენდერო წინადადებები გაიხსნება შემდეგ დროს: 2019 წლის 20 სექტემბერი, 14:00 საათი.
სატენდერო წინადადებების შეფასებას სატენდერო კომისია განახორციელებს შემდეგი კრიტერიუმებისა და
მათი პრიორიტეტულობის კოეფიციენტების საშუალებით:
შეფასების კრიტერიუმები
პროექტირებას დაქვემდებარებული ობიექტის კონცეფცია,
დიზაინი, ვიზუალიზაცია გრაფიკული მასალის სახით,
გეგმარების
შესაბამისობა
კონკურსით
მოთხოვნილ
პირობებთან, განმარტებითი ბარათი ტექნიკურ-ეკონომიკური
მაჩვენებლებით.
პრეტენდენტის გამოცდილება - (2015 წლის 1 იანვრიდან
მიწოდებული შენობა-ნაგებობების მშენებლობის საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.
ამასთანავე
თითოეული ხელშეკრულების ფარგლებში
გაწეული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების ღირებულება არ უნდა იყოს 20 000
(ოცი ათასი) ლარზე ნაკლები.
სატენდერო წინადადების ფასი
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პრიორიტეტულობის კოეფიციენტები

0,4

0,2

0,4

პრეტენდენტს უფლება აქვს მოთხოვნისთანავე მიიღოს სატენდერო დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოადგენს
დოკუმენტთა პაკეტს და შეიცავს სრულ ინფორმაციას შესყიდვის ობიექტის, სატენდერო პროცესისა და
შესყიდვის შესახებ.
პრეტენდენტს უფლება აქვს გაითხოვოს ან შეცვალოს სატენდერო წინადადება კონვერტის გახსნამდე, რის
შესახებაც წერილობით უნდა მიმართოს სატენდერო კომისიას წინადადების გახსნამდე 2 საათით ადრე.
პრეტენდენტს უფლება აქვს დაესწროს სატენდერო წინადადებების გახსნას.
სატენდერო კომისიას ფონდის ინტერესებიდან გამომდინარე, უფლება აქვს ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე
შეწყვიტოს შესყიდვის განხორციელება ან უარყოს ყველა წინადადება.
შესყიდვებში მონაწილეობის პრეტენდენტ და მიმწოდებელ იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს ნებისმიერ
ეტაპზე შეუძლიათ გაასაჩივრონ ფონდის ან სატენდერო კომისიის ქმედებები სასამართლოში, თუ მიაჩნიათ,
რომ შესყიდვის პროცედურის მიმდინარეობისას დაირღვა მათი უფლებები.
დაინტერესებულმა პირებმა დამატებითი ინფორმაცია ტენდერის პროცედურების შესახებ შეუძლიათ მიიღონ:
ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა N6. საკონტაქტო პირი: ბადრი ბუსქანძე, ტელ: 591-67-77-60, ელ.ფოსტა:
knp.fondi@gmail.com

დანართი #1
სატენდერო წინადადება
ქ. თბილისი

,,----,,----------- 2019 წ.

შემსყიდველი ორგანიზაცია
ვის: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი საქართველოს დაცული ტერიტორიების
განვითარების ფონდი.

ვისგან: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(პრეტენდენტის დასახელება და მისამართი)
შევისწავლეთ რა სატენდერო დოკუმენტაცია, თანახმა ვართ სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად
განვახორციელოთ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (შესყიდვის ობიექტის აღწერა) შესრულება და გთავაზობთ ზემოაღნიშნულის
შესრულებას შემდეგ ფასად:
-------------------------------------------------------------------------------------------------ჩვენი სატენდერო წინადადებების გამარჯვების შემთხვევაში, ვიღებთ ვალდებულებას დავიწყოთ სამუშაოს
შესრულება შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების (შემდგომ „ხელშეკრულება“) დადების დღიდან და
დავასრულოთ

___________ დღეში (თვეში).

წინამდებარე სატენდერო წინადადება ძალაშია _________ დღის განმავლობაში, დაწყებული შემდეგი
თარიღიდან: ____________________
სატენდერო წინადადებას თან ახლავს შემდეგი დანართები (გვერდების რაოდენობის მითითებით):
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
------------------------(ხელმოწერა)
ასახელება და თანამდებობა)

--------------------------------------------(პრედენდენტის დ

დანართი N2

ტექნიკური დავალება
საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში (სოფ. ბანოჯა). სათაფლიას აღკვეთილის
ინფრასტრუქტურა მოიცავს: ვიზიტორთა ცენტრს, დინოზავრის ნაკვალევის საკონსერვაციო ნაგებობას,
საგამოფენო დარბაზს, შუშის პანორამულ გადასახედს, კაფეებს, სუვენირების მაღაზიებს, კეთილმოწყობილ
მღვიმესა და მარკირებულ ბილიკებს. აქ ვიზიტორებს შეუძლიათ მოინახულონ დინოზავრის გაქვავებული
ნაკვალევი, კარსტული მღვიმე, კლდის ბილიკი, კოლხური ტყე, პანორამული გადასახედები.
სათაფლიის მღვიმე მდებარებს სამგურალის სერზე, ზღვის დონიდან 360 მეტრზე. იგი გამომუშავებულია
ქვედაცარცულ შრეებრივ კირქვებში. მღვიმის შესასვლელი ძაბრისებრი ღრმულის ფსკერზე მდებარეობს. წინა
ნაწილში გვხვდება ეროზიული საფეხურები. შესასვლელიდან დაახლოებით 100 მეტრში არის ულამაზესი
„გუმბათოვანი დარბაზი“, ხოლო 150 მეტრში „ნაღვენთების სასაფლაო“. სათაფლიის მღვიმის ჯამური სიგრძე
დაახლოებით 900 მეტრია. სიმაღლე – 10 მეტრს აღემატება, ხოლო სიგანე უდრის 14-15 მეტრს. მღვიმეში ზამთარზაფხულ მუდმივი ტემპერატურაა – +14 გრადუსია. მღვიმეში დამონტაჟებულია განათებისა და აკუსტიკის
თანამედროვე სისტემები, რომელთა რეკონსტრუქციაც წარმოადგნეს წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტს.
გარდა აღნიშნულისა წინამდებარე დოკუმენტაცია მიზნად ისახავს სათაფლიას აღკვეთილის ტერიტორიაზე
ბილიკებისა და მოედნების განათებისა და აუდიო სისტემებით მოწყობას.
დასაგეგმარებელი ობიექტების დახასიათება:
1. სათაფლიას აღკვეთილის ბილიკები და მოედნები, საერთო სიგრძით არანაკლებ 900 გრძ/მ.
2. სათაფლიას მღვიმე სრულად.
დაპროექტებული ობიექტების იერსახე უნდა იყოს ესთეტიურად დახვეწილი და მაქსიმალურად ჰარმონიული
ადგილობრივ ლანდშაფთტან. პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას რეგიონის კლიმატური
პირობები, ასევე მღვიმეში არსებული მიკროკლიმატი და მიკროელემენტები.
საკონტაჟო მოწყობილობები უნდა უზრუნველყოფდეს უსაფრთხო ექსპლუატაციას და უნდა აკმაყოფილებდეს
ქვეყანაში არსებულ მორმებს. საპროექტო გადაწყვეტილებებმა და სამშენებლო მასალათა შერჩეცვამ უნდა
უზრუნველყოს იბიექტის მინიმალური საექსპლუატაციო მოვლა-პატრონობის ხარჯები, მიმდინარე შეკეთებების
ინტენსივობა.
სათაფლიას მღვიმის და აღკვეთილის ტერიტორიის განათების რეკონსტრუქციის სამუშაოების მთლიანი
ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 1 200 000 ლარს. დასაშვებია +10%-იანი ცდომილება.
გამოყენებული მასალები უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, შესაბამისი ადგილობრივ ლანდშაფტთან.
ყველა ძირითადი მასალა და მოწყობილობა (სანათები, კვების ბლოკები, სადენები, კონტროლერები და ა.შ.)
აღირებული უნდა იყოს ევროკავშირის (EU) მიერ (მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას
ევროსტანდარტებთან შესაბამისობის სერტფიკატი ან დეკლარაცია) და უნდა გააჩნდეს CE მარკირება.
გასაწევი მომსახურეობის აღწერა-ჩამონათვალი. მიმწოდებელს ევალება:
1. საძიებო სამუშაოების ჩატარება.
2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით.
დეტალური აღწერა:
1. საძიებო სამუშაოები:
- საპროექტო ტერიტორიის დეტალური ტოპოგრაფიული რუკის შედგენა;
2. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია: დეტალურად დამუშავებული საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაცია, რომელიც მინიმუმ უნდა მოიცავდეს:
- გენერალური გეგმა. მასშტაბში (1:500).
- განათების 3 განზომილებიანი მაღალი ხარისხის ვიზუალიზაცია (ე.წ. რენდერები მაღალი ხარისხის
რეზოლუციით).
- განათების ვიზუალიზაციის შუქტექნიკური ანგარიშის სახით წარმოდგენა შესაბამის პროგრამაში დამუშავების
შემდეგ (დიალუქსი, რელუქსი, კალკულუქსი და ა.შ.) საერთო და საშუალო განათებულობის (ლექსები, კანდელა/მ2
და ა.შ.), ასევე პროექტის ჯამური სიმძლავრის ცოდნის მიზნით.
- საერთო განმარტებითი ბარათი.
- მართვის სისტემის აღწერილობა და შესაძლებლობები.
- გამოსაყენებელი მასალების დეტალური აღწერილობა, ტექნიკური დავალება, ნახაზები, ვიზუალიზაცია.
განმარტებით ბარათში უნდა მიეთითოს საჭირო უსაფრთხოების ტექნიკის და გარემოს დაცვითი ღონისძიებანი.
აუცილებლად განსასაზღვრია და დასაგეგმია სამუშაოების წარმოების წესები, რადგან საპროექტო სისტემები

მდებარეობს რთულად მისადგომ ადგილას. პროექტის თითოეული ნაწილის მომზადების დროს განსასაზღვრია
აღნიშნული პირობის გათვალისწინება. ორგანიზაციის პროექტი უნდა მოიცავდეს სამუშაოების შესრულების
კალენდალურ გეგმა-გრაფიკს, სამუშაოთა პროცესების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობითი დეტალური აღწერას.
_ სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი, რომელშიც დამუშავდება მინიმუმ შემდეგი დოკუმენტაცია:
- სახარჯთაღრიცვხო ნაწილის საერთო განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს სამშენებლო
ობიექტების
სატიტულო სიას
და
ინფორმაციას დანარიცხების გაანგარიშების წესის
შესახებ
(გაუთვალისწინებელი ხარჯები, ზედნადები ხარჯები, გეგმიური დაგროვება და სხვა).
- მშენებლობის შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა.
- საობიექტო ხარჯთაღრიცხვები.
- ლოკალური ხარჯთაღრიცხვები შესრულებული რესურსული მეთოდით.
- როგორც ლოკალურ, ასევე კრებსით და საობიექტო ხარჯთაღრიცხვებში ცალ-ცალკე გამოყოფილი უნდა იყოს
სამშენებლო მასალები ღირებულება, მუშათა ხელფასი, ზედნადები ხარჯები და გეგმიური დაგროვება.
ხარჯთაღრიცხვები შედგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის
2012 წლის 12 ივლისის #1-1/1463 ბრძანებისა და საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის #55
დადგენილების გათვალისწინებით.
ელექტრო ტექნიკური ნაწილი, რომელშიც დამუშავდება მინიმუმ შემდეგი დოკუმენტაცია:
- საერთო განმარტებით ბარათს,
- მღვიმის შიდა ქსელების ნახაზებს,
- სამუშაოთა ჩამონათვალი და სპეციფიკაციები.
შენიშვნა:
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში შესაძლებელია შეტანილ იქნეს გარკვეული კორექტივები
შემსყიდველთან შეთანხმებით.

დანართი #3

რეკვიზიტები

(პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება)--------------------------------------ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:-------------------------------------------------------------პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:---------------------------------საიდენტიფიკაციო კოდი:-------------------------------------------------------------------------პრეტენდეტის ტელეფონის ნომერი:------------------------------------------------------------ელექტრონული ფოსტი მისამართი:------------------------------------------------------------ბანკის კოდი:----------------------------------------------------------------------------------------ანგარიშის ნომერი:----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

(ხელმოწერა)

----------------------------------

(ბეჭდის ადგილი, არსებობის შემთხვევაში)

დანართი # 4

ფასების ცხრილი
გასაწევი მომსახურების
ფასი დ.ღ.გ-ს ჩათვლით

სამუშაოს დასახელება

გასაწევი
მომსახურების ვადა

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს სათაფლიას
მღვიმის და აღკვეთილის ტერიტორიის განათების
რეკონსტრუქციის სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

---------------------------

(ხელმოწერა)

60 კალენდარული
დღე

----------------------------------

(ბეჭდის ადგილი, არსებობის შემთხვევაში)

