
ინტერესთა გამოხატვის ტექნიკური პირობა

1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება

ქალაქ ბათუმში, ლადო ასათიანის ქუჩა №27-ში მდებარე  მიწის ნაკვეთებზე 
(ფართობი:17410 კვ.მ და  7153კვ.მ; საკადასტრო კოდები: 05.26.12.003 და 05.26.12.006) 
დახურული სპორტული კომპლექსის - ყინულის არენისა (ტრიბუნებით 1500 
ადგილზე) და საცურაო აუზის (ტრიბუნებით 1000 ადგილზე) საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და მშენებლობა.  კომპლექსის 
საორიენტაციო სამშენებლო ფართობია 16 000 მ² (ფართობი დაზუსტდება 
პროექტირებისას), მათ შორის ყინულის არენის - 10500 კვ.მ, ხოლო საცურაო აუზის 
5500 კვ.მ.

2. დაფინანსების პირობები და პროექტის რეალიზაციის ვადები

შემსყიდველი პირველ ეტაპზე ახორციელებს საპროექტო და სამშენებლო-სამონტაჟო 
სამუშაოების დაფინანსებას საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით; ობიექტების 
დაპროექტების და მშენებლობის ღირებულების დარჩენილ 80%-ს ახორციელებს 
შემსრულებელი საკუთარი სახსრებით, აღნიშნული თანხის  მშენებლობის 
დასრულებიდან 4 წლის განმავლობაში ანაზღაურების პირობით.
პროექტის რეალიზაციის სავარაუდო ვადა - 2 წელი 
კომპლექსის დაპროექტება და მშენებლობა შესრულდეს 4 ეტაპად:
I ეტაპი – საპროექტო სამუშაოები, შესრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 
არაუმეტეს 4 კალენდარული თვე;

II ეტაპი – მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 05.26.12.003 არსებული შენობა-
ნაგებობების, გარდა ყინულის სასახლისა და სატრანსფორმატორო შენობისა, 
დემონტაჟი და მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო კოდებით - 05.26.12.003 და 05.26.12.006 
მრავალფუნქციური სპორტული დაბაზის (რომელსაც აქვს ყინულის არენად 
გადაკეთების შესაძლებლობა) სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, შესრულების ვადა 
არაუგვიანეს 2018 წლის 1 სექტემბრისა. 

III ეტაპი – II ეტაპით გათვალისწინებული სპორტული დარბაზის ყინულის არენად 
გადაკეთება, აგრეთვე ყინულის არენის (სათამაშო მოედნით, 1500 მაყურებელზე) 
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები, შესრულების ვადა არაუგვიანეს 2019 წლის 1 
აპრილისა; 

IV ეტაპი – მიწის ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 05.26.12.003 არსებული ყინულის 
სასახლის დემონტაჟი და მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო კოდებით - 05.26.12.003 და 
05.26.12.006 დახურული საცურაო აუზის (ტრიბუნებით 1000 ადგილზე) მშენებლობა, 
შესრულების ვადა - ყინულის სასახლის დემონტაჟის დასრულებიდან არაუგვიანეს 11 



კალენდარული თვე, მაგრამ არაუგვიანეს ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 2 
წლის ვადაში.

3. პროექტის ძირითადი მოთხოვნები 

საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი 
ტიპის შენობების მშენებლობა: 
ერთ და მრავალღიობიანი შენობა-ნაგებობა ასაწყობი, სწრაფად აღსამართი, ქარხნული 
დამზადების ფოლადის მსუბუქი  კონსტრუქციებით, რომლებიც უნდა შედგებოდეს 
კედლებისა და გადახურვის მზიდი და დამხმარე  კონსტუქციებისგან;  
გათვლილი ქ. ბათუმის კლიმატური პირობებისათვის შესაბამის ტემპერატურაზე, 
გარემოს არააგრესიული, სუსტად აგრესიული ან საშუალოდაგრესიული 
ზემოქმედებით, სეისმურობით 7 ბალი (ხოლო გეოლოგიური კვლევის შედეგებით 
გათვალისწინებულ შემთხვევაში - 8 ბალი).
შემოთავაზებული ტექნოლოგია უნდა ითვალისწინებდეს 70-დან 100 მეტრამდე 
უსაყრდენო მალით გადახურვის შესაძლებლობას;
სახურავი უნდა იყოს ლითონისაგან დამზადებული, შეღებილი და 
გალვანიზირებული ქარხნულ პირობებში;
შენობა უნდა იყოს ენერგოეფექტური;
უნიფიცირებული მიდგომით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ობიექტის სწრაფი 
დამონტაჟების შესაძლებლობა სხვა ტრადიციული მასალებით მშენებლობასთან 
შედარებით.  

4. მოთხოვნები არქიტექტურული და გეგმარებითი გადაწყვეტილებების მიმართ

მოთხოვნები დახურული ყინულის არენის (1 სათამაშო მოედნით, ტრიბუნებით 1500 
ადგილზე) მიმართ:
ყინულის არენა განკუთვნილი უნდა იყოს სასწავლო-სავარჯიშო პროცესისა და 
სხვადასხვა დონის შეჯიბრებების ჩასატარებლად, შემდეგ სახეობებში: 
- ფიგურული სრიალი 
- ჰოკეი
- ასევე, ციგურებზე მასობრივი სრიალის, კულტურულ-სანახაობრივი და გასართობი 
ღონისძიებების, დღესასწაულების, კონცერტების და გამოფენების ჩასატარებლად.  

არქიტექტურულ-გეგმარებითი, კონსტრუქციული, ტექნოლოგიური და 
საინჟინრო გადაწყვეტილებები შესრულებულ იქნას ობიექტის უსაფრთხო 
ექსპლუატაციის მოქმედი ნორმატიული მოთხოვნების და ტექნიკური პირობების 
შესაბამისად და უნდა იყოს შეთანხმებული დამკვეთთან.
ძირითადი ნაგებობები: 
 - ძირითადი ყინულის არენა, ტრიბუნებით არანაკლებ 1500 ადგილზე, 
ტრანსფორმირების შესაძლებლობით გასართობ-სანახაობრივი ღონისძიებების 
ჩასატარებლად. ყინულის მოედნის ფართობი 60X30 მ; 



   - VIP-ლოჟა.
  

დამხმარე ფართები:  
    - შემოსასვლელი სივრცე მაყურებლებისთვის შემდეგი შემადგენლობით: 
ვესტიბული, გარდერობი, ჰოლი, სველი წერტილები; 
    - სალაროს დარბაზი ადმინისტრატორის ოთახით;
სავარჯიშო-სპორტული დანიშნულების ფართები: 
    - ჯგუფური ვარჯიშების დარბაზი;
    - სატრენაჟორო დარბაზი;
დამხმარე ფართები სპორტსმენებისთვის: 
    - ცალკეული შემოსასვლელი კვანძი ვესტიბულით და გარდერობით; 
    - გასახდელები საშრობებით ფიგურისტებისთვის; 
    - ჯგუფური გასახდელები, საშრობები და აღჭურვილობის შესანახი სათავსოებით;
    - ოთახები ინსტრუქტორებისთვის; 
    - ოთახები მსაჯებისთვის;
    - ოთახები მწვრთნელებისთვის.

ყველა გასახდელისთვის, ინსტრუქტორების, მსაჯების და მწვრთნელების 
ოთახებისთვის გათვალისწინებულ იქნას სველი წერტილები და საშხაპეები ნორმის 
თანახმად.  
დამატებითი გასახდელები მსხვილი შეჯიბრებების ჩატარებისთვის ორგანიზებულ 
იქნას ცალკე მაექსპლუატირებელი ორგანიზაციის მიერ. 
სხვა დამხმარე ფართები: 
    - ციგურების გაქირავება და შენახვა გამოცვლის კაბინებით;
    - სამრეცხაო სპორტული ფორმის ყოველდღიური რეცხვისთვის; 
    - საინვენტარო;
    - სათავსოები სავარძლების და  საფარის ფარების შესანახად; 
    - სამედიცინო დანიშნულების ფართები;
    - ფართი დოპინგ-კონტროლისთვის; 
ადმინისტრაციული და მხოლოდ თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი ფართები: 
    - ფართები დაცვისთვის;
    - საკომენტატორო კაბინები; 
    - ფართები სატელევიზიო ტრანსლაციებისთვის; 
    - ხმის საოპერატორო ფართი; 
    - რადიოკვანძი.
ტექნიკური დანიშნულების ფართები: 
    - ტაბლოს მომსახურების ფართი; 
    - ყინულის ჩასხმის მანქნებისთვის ფართი, ორ კომბაინზე; 
    - საყინულე აღჭურვილობის სამანქანო განყოფილება; 
    - ყინულის ჩასასხმელად წყლის მოსამზადებელი ფართი; 
    - სავენტილაციო კამერები, ელექტროფარები და ა.შ. გამოყენებული საინჟინრო 
სისტემების გათვლით.



    - დალაგებისთვის საჭირო ინვენტარის შესანახი ფართი; 
    - სახელოსნოები.
ფართების ვრცელი შემადგენლობა დაზუსტდეს პროექტით.  

მოთხოვნები საცურაო აუზის (ტრიბუნებით 1000 ადგილზე) მიმართ:
საცურაო აუზი განკუთვნილი უნდა იყოს შეჯიბრებების ჩასატარებლად ცურვაში, 
წყალბურთში და მასობრივ ცურვაში, ტრიბუნებით 1000 დასაჯდომი ადგილი. 
საცურაო აუზის შენობის დაპროექტებისას გათვალისწინებულ იქნას 2 აუზი შემდეგი 
მოცულობით:
- 33.3X21 მ, არანაკლებ 2მ სიღრმის შეჯიბრებების ჩასატარებლად ცურვაში, 
წყალბურთში და მასობრივ ცურვაში;
- 6X10 მ, ცვალებადი სიღრმით 0,6-დან 1,3 მეტრამდე ბავშვებისთვის და ყველა 
კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის; 
შემოსასვლელი სივრცე, რომელშიც უნდა განთავსდეს: 
   - კონფერენც-დარბაზი; 
   - ლოჟა პრესასთვის;
   - VIP-ლოჟა.
დამხმარე ფართები: 
    - შემოსასვლელი სივრცე მაყურებლებისთვის შემადგენლობაში: ვესტიბული, 
გარდერობი, ჰოლი, ბუფეტი, სველი წერტილები; 
    - სალაროს დარბაზი ადმინისტრატორის ოთახით;
სავარჯიშო-სპორტული დანიშნულების ფართები: 
    - ჯგუფური ვარჯიშების დარბაზი;
    - სატრენაჟორო დარბაზი;
დამხმარე ფართები სპორტსმენებისთვის: 
    - ცალკეული შემოსასვლელი კვანძი ვესტიბულით და გარდერობით; 
    - გასახდელები სტუმრებისთვის; 
    - ჯგუფური გასახდელები საშრობებით და სათავსოებით;
    - ოთახები ინსტრუქტორებისთვის; 
    - ოთახები მსაჯებისთვის;
    - ოთახები მწვრთნელებისთვის;
ყველა გასახდელისთვის, ინსტრუქტორების, მსაჯების და მწვრთნელების 
ოთახებისთვის გათვალისწინებულ იქნას სველი წერტილები და საშხაპეები ნორმის 
თანახმად.  
სხვა დამხმარე ფართები: 
    - სამრეცხაო სპორტული ფორმის ყოველდღიური რეცხვისთვის; 
    - საინვენტარო;

ადმინისტრაციული და მხოლოდ თანამშრომლებისთვის განკუთვნილი ფართები: 
    - ფართები დაცვისთვის;
    - ხმის საოპერატორო ფართი; 



    - რადიოკვანძი.
ტექნიკური დანიშნულების ფართები: 
    - ტაბლოს მომსახურების ფართი; 
    - ფართი, სადაც აუზებში წყლის დასუფთავების ტექნოლოგიით, უნდა 
გასუფთავდეს წყალი ძირითადი გამასუფთავებელი აგენტის, ოზონის გამოყენებით;
    - სავენტილაციო კამერები, ელექტროფარები და ა.შ. გამოყენებული საინჟინრო 
სისტემების გათვლით.
    - დალაგებისთვის საჭირო ინვენტარის შესანახი ფართი; 
ფართების ვრცელი შემადგენლობა დაზუსტდეს პროექტით.

საერთო მოთხოვნები:
1. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული უნდა 

იყოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირთათვის  შენობის 
ადაპტაციის ღონისძიებები.

2. არქიტექტურულ-გეგმარებითი გადაწყვეტილებები უნდა შესრულდეს  
სანებართვო დოკუმენტების ნორმატიული მოთხოვნებისა და დამკვეთის 
წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისად (შესაძლებელია დაზუსტდეს 
პროექტირების დროს დამკვეთთან შეთნხმებით). 

3. ძირითადი გეგმარებითი გადაწყვეტილებები და ფუნქციონალური ზონირება 
შეთანხმდეს დამკვეთთან.

4. გათვალისწინებულ იქნას ღია ავტოსადგომი გათვლების შესაბამისად.
5. შეჯიბრებების ჩატარების დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს სუვენირებით 

ვაჭრობის პუნქტების დროებითი განთავსების შესაძლებლობა.

5. გასაწევი მომსხურებისას სახელმძღვანელო ნორმატიული აქტები 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამუშავებული უნდა იყოს 
საქართველოში მოქმედი ნორმატიული აქტების, რეგლამენტების, სტანდარტების, 
სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით, მათ შორის შემდეგი ნორმატიული 
აქტების გათვალისწინებით:
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის №41 დადგენილებით 
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების 
წესები“;
„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება;
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით 
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი - ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესი“;
 „საქართველოს ტერიტორიაზე სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი ტექნიკური 
რეგლამენტების აღიარებისა და სამოქმედოდ დაშვების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2014  წლის 14 იანვრის №52 დადგენილება;



 „საქართველოს მიერ სხვა ქვეყნების ტექნიკური რეგლამენტების სამოქმედოდ 
დაშვების, შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების, შესაბამისი 
ნიშანდების მქონე პროდუქტის საქართველოში დამატებითი შესაბამისობის 
შეფასების პროცედურების გარეშე დაშვებისა და ასევე სხვა ქვეყნებში წარმოებული, 
რეგულირებული სფეროსათვის მიკუთვნებული პროდუქტის საქართველოს ბაზარზე 
შეზღუდვების გარეშე განთავსების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 
მარტის №50 დადგენილება; 

„საქართველოს ტერიტორიაზე ტექნიკური ზედამხედველობისა და სამშენებლო 
სფეროში  1992 წლამდე მოქმედი ნორმების, წესების და ტექნიკური რეგულირების 
სხვა დოკუმენტების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მინისტრის 2010 წლის 18 თებერვლის №1-1/251 ბრძანება.
- ISU მოთხოვნები ფიგურული სრიალის მიმართ (სრიალის საერთაშორისო კავშირი);
- FINA მოთხოვნები (ცურვის საერთაშორისო ფედერაციის).

6. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შემადგენლობა:

1. „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 81-ე მუხლის 
შესაბამისად V კლასის შენობა-ნაგებობის სამშენებლო დოკუმენტის პროექტი უნდა 
მოიცავდეს:

ა) თავფურცელს _ ობიექტის დასახელებასა და მისამართს;
ბ) მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებს;
გ) მიწის ნაკვეთის საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევას/დასკვნას; 
დ) განმარტებით ბარათს; 
ე) შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ მაჩვენებლებს:
ე.ა) მიწის ნაკვეთის ფართობს;
ე.ბ) გამოყენებული კ1-ის სიდიდესა და განაშენიანების ფართობს;
ე.გ) გამოყენებული კ2-ის სიდიდესა და განაშენიანების სიმჭიდროვის ფართობს, 

თითოეული სართულის განაშენიანების ფართობის ჩვენებით;
ე.დ) გამოყენებული კ3-ის სიდიდესა და გამწვანების ფართობს;
ე.ე) შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულს აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან 

მიმართებაში;
ე.ვ) შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციულ სიმაღლეს;
ე.ზ) შენობა-ნაგებობის ფართობს, მათ შორის არსებობის შემთხვევაში:  საოფისე 

ფართობს; სავაჭრო და საყოფაცხოვრებო მომსახურების ფართობ(ებ)ს;  სასაწყობო 
ფართობს; კიბის უჯრედისა და სადარბაზოების ფართობებს; საგაზაფხულო (აივნების, 
ტერასების;

ვ) სიტუაციურ გეგმას სათანადო დეტალიზაციით;
ზ) მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიულ გეგმას მისი საკადასტრო საზღვრებისა და 

არსებული საინჟინრო-კომუნალური ქსელების ჩვენებით;



თ) მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიულ გეგმაზე დატანილ მიწის ნაკვეთის  გეგმას 
(მაგ.: სადაც ნაჩვენებია მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვრები, არსებული 
საინჟინრო-კომუნალური ქსელები, მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობის განთავსება, 
მისასვლელი გზების, ავტოსადგომების, ღობეების, გამწვანებისა და სხვა ნაწილების 
ასახვა); მასშტაბი 1:500 ან 1:1000; 

ი) შენობის ყველა სართულის გეგმებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, 
იატაკის ზედაპირების ნიშნულების ჩვენებით და შენობა-ნაგებობის ნულოვან 
ნიშნულს აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულთან მიმართებაში); 

კ) შენობის სახურავის გეგმას (საკადასტრო საზღვრის პროექციის ჩვენებით);
ლ) შენობის მახასიათებელ ჭრილებს (საკადასტრო საზღვრის პროექციის, 

იატაკის ზედაპირის ნიშნულების, იატაკის მოპირკეთების ზედაპირის ნიშნულების 
ჩვენებით და შენობა-ნაგებობის ნულოვან ნიშნულს აბსოლუტურ ნულოვან ნიშნულ-
თან მიმართებაში);

მ) შენობის ყველა ფასადის ნახაზს მისი მოსაპირკეთებელი მასალის, ფასადზე 
არსებული არქიტექტურული დეტალებისა და ფასადის ფერების განსაზღვრით;

ნ) საჭიროების შემთხვევაში, ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) ნახაზებს, 
მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე არსებული შენობის ფასადების (საანგარიშო 
ზედაპირების) სქემატური ნახაზების ჩვენებით (მაგ.: ქუჩის განშლა); 

ო) საჭიროების შემთხვევაში, ფასადების (საანგარიშო ზედაპირების) განშლების 
სქემატურ ნახაზებს შენობისა და გრუნტის ზედაპირის გადაკვეთის ჩვენებით;

პ) საჭიროების შემთხვევაში, მიწის ნაკვეთის გრუნტის ზედაპირის ცვლილების 
გეგმას;

ჟ) საჭიროების შემთხვევაში, მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის კეთილმოწყობის 
პროექტს;

რ) საჭიროების მიხედვით ძირითად საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებთან 
მიერთების პროექტ(ებ)ს;

ს) შენობა-ნაგებობის ლოკალური საერთო სარგებლობის საინჟინრო-
კომუნალური ქსელების პროექტებს;

ტ) საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი საწარმოო პროცეს(ებ)ის 
ტექნოლოგიურ სქემას;

უ) მშენებლობის ორგანიზების პროექტს. 
ფ) ძირითად საინჟინრო-კომუნალურ ქსელებთან მიერთების დეტალურ 

პროექტ(ებ)ს, მათი სპეციფიკაციებით;

             ქ) შენობა-ნაგებობის საინჟინრო-კომუნალური ქსელების გამრიცხველიანობის 
პროექტებს, მათი სპეციფიკაციებით (გარდა იმ ქსელებისა, რომელთა 
გამრიცხველიანობას ახორციელებენ ოპერატორი კომპანიები);
               ღ) მეხამრიდის პროექტს;

  ყ) ალტერნატიული ელმომარაგების პროექტს;
              შ) სუსტი დენების (მათ შორის ინტერნეტი და სხვა), გათბობის, 
კონდიცირების ვენტილაციის, ხანძარსაწინააღმდეგო, გარე სათვალთვალო და 



სპორტული კომპლექსის სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი 
სისტემების დეტალურ პროექტებს და მუშა ნახაზებს, მათი სპეციფიკაციებით;
          ც) საინჟინრო-კომუნალური ქსელების და სხვა სისტემების მოთხოვნილი 
სიმძლავრეების გაანგარიშებებს, ოპერატორი კომპანიების მიერ შემუშავებული 
ფორმის მიხედვით.
          ძ) საინჟინრო-კომუნალური და სხვა ქსელების/სისტემების პროექტები 
შედგეს შესაბამისი ტექპირობების მიხედვით.
              წ) კონსტრუქციულ პროექტს, რომელიც შედგება ძირითადი 
კონსტრუქ¬ციული სისტემის (საძირკვლების ჩათვლით) დეტალური 
პროექტისაგან; ასევე მონოლითური რკინა-ბეტონისა და ლითონის 
კონსტრუქციული ელემენტებისა და ნაკეთობების, მათი შეერთების ადგილების, 
კვანძების და ა.შ. დეტალური პროექტისაგან, მუშა ნახეზებისაგან, მათი 
სპეციფიკაციებით;
            ხ) მასშტაბები:
ხ.ა) ძირითადი ნახაზებისათვის – 1:50; 1:100 ან 1:200 მასშტაბით;
ხ.ბ) დეტალური ნახაზებისათვის – 1:1; 1:2; 1:5; 1:10 ან 1:20 მასშტაბით.
    ჯ) ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტს;
 2. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის №55 დადგენილებით 
დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის - ,,სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო 
შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრის წესი“-ს 
მოთხოვნათა შესაბამისად შედგენილი შესასრულებელი სამუშაოების საბოლოო 
ხარჯთაღრიცხვას, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ლოკალურ რესურსული 
მეთოდით მიმდინარე საბაზრო ფასების გათვალისწინებით. მასში ასევე 
გათვალისწინებული უნდა იყოს ტექნიკური ზედამხედველობისა და სხვა 
აუცილებელი ხარჯები.
 3. მშენებლობის ორგანიზების პროექტს, რომელიც უნდა მოიცავდეს „მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 06 თებერვლის №63 
დადგენილებით გათვალისწინებულ შესაბამის ინფორმაციას.
4. მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების შემადგენლობა 
წარმოდგენილი უნდა იყოს „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 
პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 
დადგენილების 43-ე და 45-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნათა დაცვით.

 5. არქიტექტურული პროექტის შემადგენლობა წარმოდგენილი უნდა იყოს 
„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 47-ე მუხლით 
გათვალისწინებული მოთხოვნათა დაცვით.



6. საპროექტო დოკუმენტაციის ყველა ნაწილს უნდა ახლდეს მუშა-ნახაზები სათანადო 
სპეციფიკაციებით;

ტექნიკური სპეციფიკაციები ცალკე უნდა იქნეს თანდართული პროექტზე და უნდა 
მოიცავდნენ საერთო მითითებებსა და რეკომენდაციებს. ასევე აუცილებელია 
დეტალური სპეციფიკაციები გამოყენებული მასალებისთვის და დანადგარებისთვის 
(ყველა აუცილებელი სტანდარტის მითითებით) სამუშაოთა შესრულების/გამოცდის 
ხარისხისა და მეთოდების კონტროლისთვის.
პროექტის გრაფიკული ნაწილი (სამშენებლო ნახაზები) უნდა შესრულდეს იმ 
ნორმატივებისა და სტანდარტების შესაბამისად, რომლებიც მოითხოვება სამუშაო 
დოკუმენტაციისთვის, სათანადო მასშტაბებით და დეტალიზებით.
7. გრაფიკული ნაწილი უნდა მოიცავდეს შენობა-ნაგებობების დეტალურ 
არქიტექტურულ და კონსტრუქციულ ნახაზებს, ტექნოლოგიური და 
ელექტროდანადგარების განლაგების და შეერთების სქემებს ყველა ზომის, მონიშვნის 
და ტექნიკური მახასიათებლების მითითებით. ნახაზებში მოცემული უნდა იქნეს 
სამუშაოთა მოცულობის და მასალების სპეციფიკაციათა ცხრილები.
8. წარმოდგენილი უნდა იქნას შენობა-ნაგებობების მშენებლობის განხორციელების 
დოკუმენტის შემდეგი ნაწილების ერთმნიშვნელოვნად დადებით საექსპერტო 
შეფასება:

- საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის საექსპერტო შეფასება;
- ფუძეების, საძირკვლებისა და სხვა ძირითადი კონსტრუქციების საექსპერტო 

შეფასება;
- დოკუმენტების პროექტების ტექნოლოგიური ნაწილების (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) საექსპერტო შეფასება;
- ხარჯთაღრიცხვის საექსპერტო შეფასება, სამუშაოთა განფასების 

ადეკვატურობისა და სახარჯთაღრიცხვო მოცულობების საპროექტო მოცულობებთან 
შესაბამისობის თაობაზე.

- არქიტექტურული ნაწილების  „ტექნიკური რეგლამენტის – შენობა-ნაგებობის 
უსაფრთხოების წესების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 
28 იანვრის №41 დადგენილებით დამტკიცებულ რეგლამენტთან შესაბამისობის 
საექსპერტო შეფასება, სულ მცირე, შემდეგი ნაწილების მითითებით:

ა) დაკავებულობ(ებ)ისა და დაკავებულობის დატვირთვების შეფასებას;
ბ) კონსტრუქციის ტიპების შეფასებას;
გ) სიმაღლისა და ფართობის შეფასებას;
დ) გასასვლელების, გასასვლელთან მისადგომების, გასავლელებისა და 

შენობიდან გამოსასვლელების შეფასებას;
ე) გზა-კიბეებისა და სხვა გასასვლელი საშუალებების გამტარუნარიანობების 

შეფასებას;
ვ) მისაწვდომობის შეფასებას;
ზ) გარე კედლებისადმი მოთხოვნების შეფასებას;



თ) სახურავის ანაწყობების შეფასებას;
ი) ცეცხლმედეგობის ხარისხიანი მოთხოვნილი გამმიჯნავების შეფასებას;
კ) ხანძრისაგან დაცვის სისტემების შეფასებას;
ლ) წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების შეფასებას;
მ) საჭიროების შემთხვევაში, სხვა მოთხოვნების შეფასებას.

საექსპერტო შეფასება უნდა ატარებდეს ერთმნიშვნელოვნად დადებით ხასიათს 
და ისინი შედგენილი უნდა იქნას კანონმდებლობით განსაზღვრული კვალიფიკაციის 
მქონე ექსპერტებისა და აკრედიტირებული ორგანიზაციების მიერ.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართი N1 სახით.

7. ინტერესთა გამოხატვის პირობები

7.1 ადგილმდებარეობა: ქალაქი ბათუმი.

7.2 პროექტის საერთო სავარაუდო ღირებულება: 46 000 000 (ორმოცდაექვსი 
მილიონი) ლარი.

7.3 საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადა: მე-2 პუნქტის 
შესაბამისად.

7.4 ინტერესთა გამოხატვის შედეგად დაინტერესებული პირმა უნდა 
წარმოადგინოს მის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის უზრუნველყოფის 
საბანკო გარანტია, რომლის ოდენობა უნდა შეადგენდეს შესყიდვის 
ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 1%-ს, ხოლო მოქმედების ვადა უნდა 
შეადგენდეს არანაკლებ 6 თვეს.  წარმოდგენილი გარანტია გაცემული უნდა 
იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო 
დაწესებულებიდან, ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო 
ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო 
კომპანიიდან. უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი 
საბანკო გარანტია, გადაზღვეული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული 
ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ.

7.5 ხელშეკრულების გაფორმებისას მოთხოვნილი იქნება ხელშეკრულების 
შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო 
გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 %-ის ოდენობით. 
გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის 
მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, ან ს.ს.ი.პ. 
„საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" 



მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან. უცხო ქვეყნის საბანკო 
დაწესებულებიდან წარმოდგენილი საბანკო გარანტია, გადაზღვეული 
უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული 
საბანკო დაწესებულების მიერ.

7.6 ინტერესთა გამოხატვის შედეგად გამარჯვებულ პირთან ხელშეკრულების 
გაფორმების შემდგომ პირი უფლებამოსილია სამინისტროს 
წარმოუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან 
დაკავშირებით, რომელიც შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 20% 
(წინამდებარე  ინტერესთა  გამოხატვის  მე-2 პუნქტის შესაბამისად). ავანსის 
თანხის მიღების მიზნით, პირი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს 
რეზიდენტი ბანკის მიერ გაცემული შესაბამისი ოდენობის წინასწარი 
გადახდის უპირობო გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია ან ს.ს.ი.პ. 
„საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" 
მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის/დაწესებულების მიერ 
გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობი გარანტია, 
ხოლო უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი საბანკო 
გარანტია, გადაზღვეული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის 
მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების მიერ. საბანკო გარანტიის 
მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს 
სამშენებლო სამუშაოების დასრულების ვადას.  

8. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობისათვის აუცილებელი მოთხოვნები

8.1 ინტერესთა  გამოხატვის  შედეგად  დაინტერესებული  პირმა,  წინამდებარე  
ინტერესთა  გამოხატვის  13.1 ქვეპუნქტით  დადგენილ ვადაში, აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს უნდა 
წარმოუდგინოს განაცხადი (დალუქული კონვერტით), რომელიც უნდა 
შეიცავდეს დაინტერესებული პირის წინადადებას წინამდებარე ინტერესთა 
გამოხატვით დადგენილი პირობების მიხედვით პროექტის 
განხორციელების შესახებ, რომელსაც თან უნდ დაერთოს შემდეგი 
დოკუმენტაცია:



8.1.1. სათანადო  წესით  განახლებული  ამონაწერი  სამეწარმეო  რეესტრიდან, 
რომელიც გაცემული უნდა იქნას სამინისტროს მიერ ინტერესთა 
გამოხატვის პირობების შესახებ განცხადების გამოქვეყნების თარიღის 
შემდეგ  და  შესაბამისი  წესით  დამოწმებული  წესდება. უცხო  ქვეყნის 
კანონმდებლობით რეგისტრირებული იურიდიული პირის 
შემთხვევაში - აღნიშნული დოკუმენტაცია შესაბამისი წესით 
დამოწმებული. არა რეზიდენტმა პირმა (პირებმა) უნდა წარმოადგინონ 
თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ 
გაცემული დოკუმენტები ლეგალიზებული ან აპოსტილით 
დამოწმებული, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად 
დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.  დასაშვებია ერთობლივი 
საწარმოს (კონსორციუმის) მონაწილეობაც.

8.1.2 წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირ(ებ)ის პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ის ასლი. არარეზიდენტი პირების 
შემთხვევაში წარმომადგენლობაზე  უფლებოსილების  
დამადასტურებელი  ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი 
დადგენილი  წესით, ლეგალიზებული ან აპოსტილით დამოწმებული, 
უცხოურ ენაზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ასევე უნდა დაერთოს 
ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

8.1.3    წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის 7.4 პუნქტით განსაზღვრული 
წინადადების უზრუნველყოფის 5% საბანკო გარანტია.

8.2 ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირის განაცხადი უნდა შეიცავდეს 
დაინტერესებული პირის დადასტურებულ ინფორმაციას წინამდებარე 
ინტერესთა გამოხატვის მე-2 პუნქტით დადგენილი ობიექტების 
პროექტირებისა და მშენებლობის დაფინანსების წყაროს თაობაზე, წყაროს 
მითითებით და შესაბამისი დადასტურებით. 

8.3 ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირის განაცხადი უნდა შეიცავდეს 
განმარტებით ბარათს, სადაც აღწერილი იქნება სამუშაოთა წარმოებისა და 
ანაზღაურების გეგმა-გრაფიკი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს კომისიასთან.

8.4 ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირის განაცხადი უნდა შეიცავდეს:

8.4.1 ბოლო ხუთი წლის მანძილზე შესრულებულ სამუშაოთა პრეზენტაციას 
(სპორტული ნაგებობების კონცეპტუალური მოდელების შესაბამისი 
ესკიზები და გენგეგმები, თანდართული განმარტებითი ბარათითა და 



პროექტის აღწერილობით, სამუშაოთა ღირებულებების და ვადების 
მითითებით).

8.4.2 ინტერესთა გამოხატვის შედეგად დაინტერესებული პირის მიერ 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 
სამინისტროში წარმოდგენილი განაცხადი უნდა შეესაბამებოდეს 
წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის მოთხოვნებს.

8.5 ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირთა მიმართ დადგენილია შემდეგი 
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

8.5.1. მონაწილე პირს,  უნდა გააჩნდეს უკანასკნელი ხუთი (2013-2017) წლის 
განმავლობაში სპორტული ობიექტებისათვის გათვალისწინებული მსუბუქი 
ლითონკონსტრუქციების წარმოების ან/და მონტაჟის გამოცდილება;
8.5.2. მონაწილე პირს, 2015 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 31 დეკემბრის 
ჩათვლით უნდა გააჩნდეს  საერთო ბრუნვა არა ნაკლებ 100 000 000 (ასი 
მილიონი) ლარისა. 
8.5.3. მონაწილე პირს, ბოლო ორი (2016-2017) წლის განმავლობაში უნდა 
გააჩნდეს არანაკლებ 5000 კვ.მ. და არანაკლებ 1500 მაყურებელზე გათვლილი 
მრავალფუნციური, საერთაშორისო სტანდარტის, სპორტული დარბაზის 
მშენებლობის გამოცდილება;
8.5.4. აღნიშნული გამოცდილებების დასადასტურებლად მონაწილე პირმა   
უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებები, მიღება-ჩაბარების აქტები, პროექტები, 
ამონაწერები საბანკო ანგარიშიდან, სერტიფიკატები, ცნობები ან/და სხვა 
დოკუმენტაცია, რომლითაც ცალსახად დადასტურდება პრეტენდენტის მიერ 
ზემოხსენებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილება.

9. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის დადგენა

9.1  წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის 13.1 ქვეპუნქტით დადგენილი ვადის 
ამოწურვის შემდგომ, ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირ(ებ)ის 
განცხადებები,  რომლებიც   აკმაყოფილებენ   წინამდებარე   ინტერესთა   
გამოხატვით   დადგენილ   საკვალიფიკაციო   და   სხვა   მოთხოვნებს, წარედგინება 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 28 ნოემბრის N150 
განკარგულებით შექმნილ სამთავრობო კომისიას გამარჯვებულის გამოსავლენად 
(შემდგომში კომისია).
9.2 განაცხადები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო და სხვა 

მოთხოვნებს ან/და რომლებიც წარმოდგენილია ვადების დარღვევით, რჩება 
განუხილველი, რაზეც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და 
ეკონომიკის სამინისტრო შესაბამის პირებს უგზავნის შეტყობინებას.



9.3 ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულს კომისია ადგენს შეფასების შემდეგი 
კრიტერიუმებით:

9.3.1 იმ შემთხვევაში, თუ ინტერესთა გამოხატვის შედეგად, კომისიისთვის 
წარდგენილია ორი ან მეტი განაცხადი, კომისია გამარჯვებულს 
გამოავლენს დაბალი ფასის, ვიზუალის, შესრულების ვადის და 
ანაზღაურების გრაფიკის კრიტერიუმების გათვალისწინებით, კერძოდ:

დაბალი ფასი - 0.40 კოეფიციენტი;
ვიზუალი - 0.15 კოეფიციენტი;
შესრულების ვადა - 0.35 კოეფიციენტი;
ანაზღაურების გრაფიკი - 0.1 კოეფიციენტი.

შენიშვნა: კრიტერიუმების შეფასებისას კომისიის ყოველი წევრი ცალ-ცალკე 
აფასებს კრიტერიუმს 0-10 ქულიან დიაპაზონში, ხოლო საბოლოო შეფასება 
განისაზღვრება კომისიის წევრების მიერ მინიჭებული ქულების საშუალო 
არითმეტიკული მაჩვენებლებით.

9.3.2. იმ შემთხვევაში, თუ 9.3.1 ქვეპუნქტის მიხედვით ორმა ან მეტმა 
განაცხადმა მიიღო თანაბარი საუკეთესო შეფასება, კომისია ამ 
განაცხადების წარმომდგენ პირებს უსაზღვრავს გონივრულ ვადას, 
შეფასების კრიტერიუმის ნაწილში გაუმჯობესებული წინადადებების 
წარმოდგენის მიზნით.

9.3.3 იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის შედეგად, 
კომისიისთვის წარდგენილია მხოლოდ ერთი განაცხადი, კომისია 
უფლებამოსილია ამ განაცხადის წარმომდგენი პირი ცნოს 
გამარჯვებულად.

9.3.4 იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის შედეგად, 
კომისიისთვის წარდგენილია არასათანადო დოკუმენტაცია, კომისია 
უფლებამოსილია ინტერესთა გამოხატვა უარყოფითი შედეგით 
დაასრულოს ან ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირს მისცეს 



გონივრული ვადა დოკუმენტაციაში არსებული ხარვეზების 
აღმოსაფხვრელად.

9.4 კომისიის მიერ გამარჯვებულის გამოვლენიდან და ხელშეკრულების 
გაფორმების თარიღიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო მონაწილეებს 
უბრუნებს მათ მიერ წარმოდგენილ საბანკო გარანტიებს.

10. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულ პირთან ხელშეკრულების დადება

10.1 ინტერესთა  გამოხატვაში  გამარჯვებულ  პირთან,  აჭარის ავტონომიური 
რესპუბლიკის მთავრობის 2017 წლის 28 ნოემბრის N150 განკარგულებით 
დამტკიცებული „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სპორტული 
ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ მე-2 მუხლის მე-6 
პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურების შემდგომ ფორმდება სახელმწიფო 
შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება.

10.2 იმ შემთხვევაში თუ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირი 
წარმოადგენს უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირს, იგი ვალდებულია 
შემსყიდველ ორგანიზაცაიასთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე 
უზრუნველყოს უცხო ქვეყნის წარმომადგენლობის ფილიალის დაარსება 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებულ პირთან მისივე მიზეზით არ მოხდა 
ხელშეკრულების გაფორმება, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა 
და ეკონომიკის სამინისტრო უფლებამოსილია სრულად გამოითხოვოს 
გამარჯვებული პირის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია და 
გამარჯვებულად ცნოს დარჩენილ მონაწილეებს შორის 9.3.1 და 9.3.2 
ქვეპუნქტების მიხედვით მომდევნო საუკეთესო განაცხადის წარმომდგენი 
პირი.

11. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის ვალდებულებები

11.1 ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის ვალდებულებებია:

11.1.1  დამკვეთისთვის პროექტის განსახორციელებლად საჭირო 
დოკუმენტაციის მომზადება მშენებლობის ნებართვის ასაღებად;



11.1.2 სამშენებლო  სამუშაოების  წარმოება  საქართველოს  კანონმდებლობის, 
სამშენებლო, გარემოს  დაცვითი  და უსაფრთხოების  ნორმების  
სრული  დაცვით, მშენებლობის  დასრულება  დადადგენილი  წესით,  
დასრულებული  ობიექტების  საბოლოო მიღება ჩაბარებამდე;

11.2 ინტერესთა  გამოხატვაში  გამარჯვებული პირი, რომელთანაც  გაფორმდება  
ხელშეკრულება  სახელმწიფო  შესყიდვების  შესახებ,  ვალდებულია 
ობიექტ/ებ/ის   საბოლოო   მიღება   ჩაბარების   აქტის   გაფორმებიდან   5  
წლის   მანძილზე,   საკუთარი   ხარჯებით   გამოასწოროს   შენობის 
ხარვეზები და ნაკლოვანებები (მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტის 
მიერ დადგენილი მდგრადობასთან დაკავშირებული), რომლებიც მისი 
ბრალეულობით გამოვლინდება ობიქტ/ებ/ის შემდგომი ექსპლუატაციის 
დროს, ხოლო კონკრეტული საგარანტიო ვადები და პირობები 
დაზუსტდება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების 
გაფორმების დროს.

12. ინტერესთა გამოხატვის სპეციალური დებულებები

12.1 კომისია, პროექტის განხორციელების ხელშეკრულების დადებამდე 
ნებისმიერე ეტაპზე უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება ინტერესთა 
გამოხატვის პროცესის შეწყვეტის შესახებ, რაც განაპირობებს ინტერესთა 
გამოხატვაში მონაწილე პირ(ებ)ისათვის, მათ მიერ წარმოდგენილი 
დოკუმენტების  (მათ შორის, განაცხადის უზრუნველყოფის საბანკო 
გარანტიის) დაბრუნებას.

12.2 პროექტი   ხორციელდება   ინტერესთა   გამოხატვაში   გამარჯვებული   პირის   
სახსრებით,   ხოლო   ანაზღაურება   ხორციელდება   სახელმწიფო 
შესყიდვების  შესახებ  საქართველოს  კანონის  შესაბამისად. დასრულებულ 
სამუშაოთა ექსპერტიზას (მოცულობათა და ხარისხის შესაბამისობის 
თაობაზე) უზრუნველყოფს შემსრულებელი.

12.3 ინტერესთა   გამოხატვაში   მონაწილე(ებ)ს/დაინტერესებულ   პირ(ებ)ს   არ   
აუნაზღაურდებათ   ინტერესთა   გამოხატვაში   მონაწილეობასთან 
დაკავშირებით მათ მიერ გაწეული დანახარჯები.

13. ინტერესთა გამოხატვის ვადები და საკონტაქტო ინფორმაცია

13.1 ინტერესთა გამოხატვის შედეგად დაინტერესებულ პირთა მიერ ამავე წესით 
განსაზღვრული განაცხადის წარმოდგენის საბოლოო ვადაა  2018 წლის 25 
იანვრის 18-00 საათი.



13.2 ინტერესთა გამოხატვის შესახებ განაცხადი (ქართულ ენაზე, ინგლისურ 
ენოვანი განაცხადი სათანადოდ უნდა იყოს ნათარგმნი და დამოწმებული 
ნოტარიუსის მიერ) წარდგენილი უნდა იყოს 1 ნაბეჭდი, ხელმოწერილი 
ორიგინალის და ერთი ელექტრონული ასლის (PDF) სახით, ნაბეჭდ 
ორიგინალსა   და   ელექტრონულ   ასლს   შორის შეუსაბამობის   არსებობის   
შემთხვევაში,   უპირატესობა   მიენიჭება   ნაბეჭდ ორიგინალს.

დოკუმენტაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება კანდიდატებს.

13.3 განაცხადების  მიღება  ხორციელდება  ყოველ  სამუშაო  დღეს, აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის  სამინისტროში (მის: ქ. 
ბათუმი, მამია კომახიძის ქუჩა N119).

13.4 დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო პირი: ნუგზარ ცინცაძე

ტელ: 577 90 60 08; ელ. ფოსტა: nugzaritsintsadze@mofea.ge


