
    
kiTxvakiTxvakiTxvakiTxva: daaxloebiT ra periodisaTvis iqneba SesaZlebeli samuSaoebis dawyeba? 
 

pasuxipasuxipasuxipasuxi: tenderis Catarebis da gamarjvebulis gamovlenis Semdeg. daaxloebiT 25 
agvistos SesaZlebeli iqneba xelSekrulebis gaformeba. 
 
kiTxva:kiTxva:kiTxva:kiTxva: ra moxdeba im SemTxeveaSi Tu ver moeswreba samuSaoebis vadaSi 
dasruleba, javaxeTSi arsebuli mZime klimaturi pirobebis gamo? 
 
pasuxi:pasuxi:pasuxi:pasuxi: vinaidan Cven vmoqmebebT KfW-s mier gaTvaliswinebuli regulaciebiT, 
tenderis gamocxadebidan 45 dRis gaTvaliswineba aris aucilebeli 

winadadebebis miRebamde. პroeqti, romlis farglebSic sasmeli wylis 
reabilitacia igegmeba sruldeba 2014 wlis martSi da Sesabamisad proeqti 
wyvets muSaobas. Aqedan gamomdinare samuSaoebi unda dasruldes araugvianes 

2013 wlis bolomde da კომპანიების შერჩევის ფარგლებშიც გარკვეული upiratesoba 
mieniWebaT kandidatebs, romelTa winadadebidanac naTlad gamoCndeba, rom isini 
SeZleben samuSaoebis daTqmul droSi dasrulebas.  
 
kiTxva:kiTxva:kiTxva:kiTxva: ra sxva gadasaxadebi igulisxmeba, romlebic ar unda iyos Setanaili 
ZiriTad TanxebSi? 
 
pasuxi:pasuxi:pasuxi:pasuxi: esenia: dRg, importis gadasaxadi, sabaJo gadasaxadi da sxva. 
Tanxa unda iyos mocemuli gadasaxadebis (dRg da sxva. ar igulisxmeba 
saSemosavlo gadasaxadi) gareSe. aRniSnuli gadasaxadebi unda gamoiyos calke. 
 
 
kiTxva:kiTxva:kiTxva:kiTxva: ramdenad zustia teqnikur davalebaSi mocemuli gruntis gaTxris 
siRrme?  
 
pasuxipasuxipasuxipasuxi:::: gruntis gaTxris siRrmeebi, gadamowmda da dadginda rom naxazebSi 
mocemuli siRrmeebia gasaTvalisiwnebeli. Nnaxazebis mixedviT siRrme Seadgens  
saSualod 1,5 metrs.  
 
kiTxva:kiTxva:kiTxva:kiTxva: aucilebelia Tu ara sabanko garantia?  
 

pasuxi:pasuxi:pasuxi:pasuxi:    diax, aucilebelia. სატენდერო წინადადების გარანტიის წარდგენა 

აუცილებელია და მისი არ წარდგენა გამოიწვევს შერჩევის პროცესიდან გამორიცხვას. რაც 
შეხეება საავანსო გადახდის გარანტიას პრეტენდენტს აქვს უფლება არ მოითხოვოს 

საავანსო გადახდა და შეთავაზების ფორმაში, რომელიც მოცემულია სატენდერო 
დოკუმენტაციის სექცია 4-ში მიუთითოს შესაბამის ადგილას ამის შესახებ, კერძოდ კი თავი 4.1 

სატენდერო შეთავაზების  ფორმის  „ნ” ქვეპუნქტში ჩაწეროს ”0”. 

 
 
kiTxva:kiTxva:kiTxva:kiTxva: im SemTxvevaSi Tu ori kompania gadawyvets monawileobis miRebas, mag 
SemTxvevaSi 1 500 000-iani brunva unda anaxon erToblivad Tu cal-calke ? 
 

pasuxi:pasuxi:pasuxi:pasuxi: ამ შემთხვევაში erTi კომპანია mainc unda akmayofilebdes am moTxovnas. ანუ 

ბრუნვა უნდა ანახონ ცალცალკე.  
 

კითხვა:კითხვა:კითხვა:კითხვა: კლდოვანი ზედაპირი თუ არის რომელიმე ადგილებში და უნდა გავითვალისწინოთ, 

თუ არა შესაბამისი ხარჯები ხარჯთაღრიცხვაში. 

 



პასუხი: პასუხი: პასუხი: პასუხი: proeqtSi manZilebi mocemulia arsebuli 1:25000 topo planSetebis 
mixedviT, xolo gruntebis kategoriebi mocemulia arsebuli safondo 
masalebis da rekognoscirebiTi (vizualuri) samuSaoebis mixedviT. 
amrigad: 
1. realuri manZilebi proeqtis monaceme1. realuri manZilebi proeqtis monaceme1. realuri manZilebi proeqtis monaceme1. realuri manZilebi proeqtis monacemebTan SedarebiT  SeiZleba bTan SedarebiT  SeiZleba bTan SedarebiT  SeiZleba bTan SedarebiT  SeiZleba 
gansxvavdebodes 10gansxvavdebodes 10gansxvavdebodes 10gansxvavdebodes 10----15%15%15%15%----is farglebSi;is farglebSi;is farglebSi;is farglebSi;    
2. gruntebis damuSavebis kategoria proeqtSi miRebulia gasaSualebuli2. gruntebis damuSavebis kategoria proeqtSi miRebulia gasaSualebuli2. gruntebis damuSavebis kategoria proeqtSi miRebulia gasaSualebuli2. gruntebis damuSavebis kategoria proeqtSi miRebulia gasaSualebuli----    
IV , realurad teritoriaze Segvxvdeba  II dan V IV , realurad teritoriaze Segvxvdeba  II dan V IV , realurad teritoriaze Segvxvdeba  II dan V IV , realurad teritoriaze Segvxvdeba  II dan V ––––kategoriebamde kategoriebamde kategoriebamde kategoriebamde 
gruntebi.     gruntebi.     gruntebi.     gruntebi.         
კლდოვანი ზედაპირი არის მაგალითდ სოფელ კარწახის ტერიტორიაზე ასევე შესაძლოა 
შეგვხვდეს სხვა ადგილებშიც. 

 
კითხვა: კითხვა: კითხვა: კითხვა: რამდენი სანტიმეტრი უნდა იყოს გადახურვა ზევიდან (მიწის ფენა) 0,1 თუ 0,4 

 

პასუხი:პასუხი:პასუხი:პასუხი:        ტექ. დავალების შესაბამის ადგილებში მოხდება შესწორება, რომელიც შეადგენს 0,4 
სანტიმეტრს.         
 

    


