
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს 

(MCAG) საგრანტო პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში მიმდინარე პროექტისთვის „პროფესიული 

განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ დაგეგმილი აქვს  კონდიცირება-ვენტილაციის 

სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 

 

მოკლე აღწერა და ძირითადი პირობები: 

შესასყიდი სამუშაოების კონკრეტული სახე და სპეციფიკა შეგიძლიათ იხილოთ დანართ #2-ში (სამუშაოების 

ხარჯთაღრიცხვა) და დანართ #3-ში (საპროექტო დოკუმენტაციაში). 

დაინტერესებულმა პირებმა  შემოთავაზება უნდა წარმოადგინონ ბეჭდური სახით ა(ა)იპ საქართველოს 

აგრარულ უნივერსიტეტში (მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი #240) 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია  ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს პრეტენდენტის 

მმართველობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. წინადადებების წარმოდგენის ვადად განსაზღვრულია 2016 

წლის 12 დეკემბერი (18:00 საათამდე). 

დოკუმენტაციაში მოცემულია ხელშკერულების ფორმა, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის 

დაზუსტდება გამარჯვებული სატენდერო წინადადების შესაბამისად. 

 

შეყიდვის ღირებულება: 

 შესასყიდი სამუშაოების ჯამური  ღირებულება შეადგენს 17 986 აშშ დოლარს (დღგ-ს გარეშე):  

 წარმოდგენილი წინადადება უნდა იყოს აშშ დოლარიში, შესასყიდი სამუშოების შესრულებასთან 

დაკავშირებული ყველა ხარჯის (მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით გათავლისწინებული 

გადასახადები) გათვალისწინებით . სავალდებულოა დღგ-ს თანხა, შემოთავაზებაში (დანართი #2), 

გამოყოფილი იყოს ცალკე. 

 

სამუშაოების შესრულების ადგილი, ვადა და პირობები: 

 შესასყიდი სამუშოების შერულება უნდა განხორციელდეს ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიის შენობაში (მის: ქ.თბილისის, დ.აღმაშენებლის 

ხეივანი #240, საკადასდრო კოდი: N 01.72.14.006.768) 

 სამუშაოების შერულების ვადად განსაზღვულია 43 კალენდარული დღე. 

 შესასყიდ სამუშაოებში იგულისხმება, როგორც სისტემის მონტაჟი, ასევე ყველა საჭირო დანადგარისა 

და ინვენტარის მოწოდება. 

 

ანგარიშსწორების პირობები: 

 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეტაპობრივად, აშშ დოლარის 

ექვივალენტით ლარში იმ დროისათვის არსებული ეროვნული ბანკის ვალუტის გაცვლითი კურსის 

შესაბამისად, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ- 

ფაქტურის წარმოდგენიდან (დღგ-ს გადამხდელობის შემთხვევაში) 10 (ათი) სამუშაო დღის 

განმავლობაში. 

 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ განიხილება. 

 



გარანტია: 

 შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია შასაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმების დღიდან არანაკლებ 2 წლის  ვადით; 

 საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსრულებელი ვალდებულია , შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ, 

გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი 

ხარვეზების აღმოფხვრა, გარდა მექანიკურად გამოწვეული დაზიანებისა. 

 

გამარჯვებულის გამოვლენის მეთოდი: 

 სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირობებში, წარმოდგენილი წინადადებები 

შეფასდება  ფასის მიხედვით. 

 

გარემოსა და სოციალური უსაფრთხოების  დაცვის სავალდებულო პირობები: 

შემსყიდველის ვალდებულებები: 

 უსაფრთხოების წესების ტრეინინგის ჩატარება; 

 შრომის უსაფრთხოების გეგმის მომზადება; 

 ნარჩენების მართვის ტრეინინგის ჩატარება; 

 ტერიტორიაზე საჩივრების ყუთის განთავსება. 

შემსრულებლის ვალდებულებები: 

 სამშენებლო მოედანზე დასაქმებული პირების პირადი უსაფრთხოების საშუალებებით 

აღჭურვა (ჩაფხუტი, ხელთათმანი, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი); 

 სამშენებლო მოედანზე ცეცხლმაქრებისა და პირველადი დახმარების ნაკრების განთავსება; 

 სამშენებლო ნარჩენების დასაწყობებისათვის სპეციალური ადგილის მოწყობა. სახიფათო და 

საყოფაცხოვრბო ნარჩენების სეპარირება ცალ-ცალკე ურნებში; 

 საშიში და სამშენებლო ნარჩენების არსებობის შემთხვევაშ, გატანა და უტილიზაცია 

შესაბამისი ლიცენზიის მქონე ორგანიზაციის მიერ და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული 

საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა; 

 ნარჩენების გატანის შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია დაიცვას გარემო 

ტრანსპორტირებისას ნარჩენებით დაბინძურებისაგან, კერძოდ უზრუნველყოს ნარჩენების 

შეფუთვა/დაფარვა სათანადო წესით; 

 ობიექტზე მუდმივად უნდა იყოს უსაფრთხოებასა და ჯანმთელობაზე პასუხისმგებელი 

პირი. 

 

პრეტენდეტის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: 

1. რეკვიზიტები - დანართი #1-ის შესაბამისად 

2. სამუშაოების ხარჯთაღიცხვა  - დანართი #2-ის შესაბამისად. შემოთავაზებული წინადადება უნდა იყოს 

აშშ დოლარში, დღგ-ს გათვალისწინეთ. ღგს- თანხა უნდა იყოს გამოყოფილი ცალკე.  

3. შესასრულებელი სამუშოების გეგმა-გრაფიკი დანართი#4-ის შესაბამისად. 



4. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, რომელიც განახლებული იქნება შესყიდვის გამოცხადების 

თარიღის შემდეგ პერიოდში. 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 ყველა დოკუმენტაცია და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს პრეტენდენტის მმართველობაზე 

უფლებამოსილი პირის მიერ; 

 ალტერნატიული შესყიდვის წინადადება არ განიხილება; 

 დაინტერესებულ პირს აქვს შესაძლებლობა ადგილზე გაეცნოს არსებულ ვითარებას. დამატებითი 

ინფორმაცია ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირებისგან: ანდრო წამალაიძე - 577112022, ზაზა 

ნემსაძე - 599790009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ხელშეკრულების პროექტი 

ქ. თბილისი                                                                                დეკემბერი 2016 წელი 

ერთი მხრივ, შპს „_________“ (ს/კ: ___________) (შემდგომში _ „შემსრულებელი“), წარმოდგენილი  მისი 

დირექტორის ___________ მიერ და მეორე მხრივ, ა(ა)იპ “საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი”,  (ს/კ: 

211325653) (შემდგომში _ „შემსყიდველი“),  _ წარმოდგენილი მისი  რექტორის ვახტანგ ლეჟავას მიერ , 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, წინამდებარე 

ხელშეკრულებით ვთანხმდებით შემდეგზე: 

 

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი 

„შემსრულებელი“ იღებს ვალდებულებას, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, შეასრულოს 

„შემსყიდველის“ დავალებით წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით განსაზღვრული სამუშაო და ჩააბაროს 

შესრულებული სამუშაო „შემსყიდველს“, ხოლო „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას მიიღოს შესრულებული 

სამუშაო და გადაიხადოს ხელშეკრულებით შეთანხმებული საზღაური. 

 

მუხლი 2. შესასრულებელი სამუშაო და სამუშაოს მიღება-ჩაბარება 

2.1.  „შემსყიდველი“ უკვეთავს, ხოლო „შემსრულებელი“ ასრულებს: 

ქ.თბილისში, დ.აღმაშენებლის ხეივანი #240, N 01.72.14.006.768 საკადასტრო კოდზე მდებარე საქართველოს 

აგრარული უნივერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიის შენობაში ვენტილაცია-კონდიცირების 

სისტემის მოწყობა. 

2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულდება შემსრულებლის მასალით. 

2.3. წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოს დასრულების შესახებ 

„შემსრულებელი“ ვალდებულია შეატყობინოს „შემსყიდველს“, რის თაობაზეც მხარეები შეადგენენ შესაბამის 

მიღება-ჩაბარების აქტს და დაამოწმებენ მას ხელმოწერით. 

2.4. სამუშაო ითვლება შესრულებულად სამუშაოს შესრულების შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტზე 

„შემსყიდველის” ან მისი წარმომადგენლის მიერ ხელის მოწერის შემდგომ. 

2.5. შემსრულებელი იძლევა გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე 2 წლის ვადით. 

2.6. ყველა სამუშაო სრულდება ხარჯთაღრიცხვისა (დანართი #2) და საპროექტო ნახაზის მიხედვით 

(ხარჯთაღრიცხვა  და ნახაზი თან ერთვის ხელშეკრულებას). 

 

 

მუხლი 3. მხარეთა ვალდებულებები 

3.1. „შემსრულებელი“ ვალდებულია: 

3.1.1. შეასრულოს მე-2 პუნქტში მითითებული სამუშაოები სათანადო ხარისხით. 

3.1.2. შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება 43 კალენდარული დღის ვადაში. 

3.1.3. შეასრულოს ყველა სამუშაო მოქმედი კანონდმდებლობის შესაბამისად და სამშენებლო ნორმების დაცვით. 

3.1.4. შეასრულოს სამუშაო წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში და ჩააბაროს შესრულებული 

სამუშაო „შემსყიდველს“ შეთანხმებული ხარისხით შესრულებული უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლოდ;  

3.1.5. სამუშაოების შესრულებისას დაიცვას უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის წესები მოქმედი 

კანონმდებლობის და ამ ხელშეკრულების შესაბამისად. 



3.1.6. დაუყოვნებლივ შეატყობინოს „შემსყოდველს“ იმ გარემოებების შესახებ, რომლებიც აბრკოლებენ 

ხელშეკრულების 2.1. პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობას ან/და შეუძლებელს ხდიან მათ 

შემდგომ გაგრძელებას; 

3.1.7. დაიქირავოს პერსონალი, რომელსაც წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს 

შესასრულებლად გააჩნია სათანადო ცოდნა და კვალიფიკაცია. 

3.1.8. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, წარმოადგინოს მის მიერ სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული 

მასალების ხარისხისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

3.2. „შემსრულებელი” უფლებამოსილია: 

3.2.1. ჩააბაროს „შემსყიდველს” შესრულებული სამუშაო წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაზე 

ადრე.  

3.3.    „შემსყიდველი” ვალდებულია: 

3.3.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, პირობებით, ოდენობითა და ვადებში 

მოახდინოს ანგარიშსწორება „შემსრულებელთან“;  

3.3.2. სამუშაოს დასრულების შესახებ „შემსრულებლისაგან“ შეტყობინების მიღებიდან 3 (სამი) დღის ვადაში 

დაათვალიეროს და მიიღოს შესრულებული სამუშაო, ხოლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების 

შეუსრულებლობის ან სამუშაოს სხვა ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოს 

„შემსრულებელს“; 

3.3.3 შეუქმნას „შემსრულებელს“ ყველა პირობა წინამდებარე ხელშეკრულებით  გათვალისწინებული 

სამუშაოების ნორმალურად წარმართვის მიზნით, კერძოდ:  

ა) მოამზადოს ობიქტი სამუშაოების დასაწყებად მოცემული ვადების გათვალისწინებით; 

ბ) უზრუნველყოს ობიექტის შეუფერხებელი მომარაგება წყლით და ელექტროენერგიით. 

3.3.4. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.3.3. პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, „შემსრულებელი“ არ აგებს  პასუხს შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე და შესრულების ვადებზე; 

3.3.5. პირადად ან სათანადოდ უფლებამოსილი პირის მეშვეობით მიიღოს შესრულებული სამუშაო, როგორც 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში, ისე გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე. 

3.4.   „შემსყიდველს“ უფლება აქვს: 

3.4.1. ნებისმიერ დროს შეამოწმოს შემსრულებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს  მიმდინარეობა და ხარისხი 

მის საქმიანობაში ჩარევის გარეშე; 

3.4.2 განახორციელოს  ინსპექტირება გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების წესების დაცვასთან დაკავშირებით და 

შეუსაბამობის შემთვევაში მიუთითოს „შემსრულებელს“ შეუსაბამობის შესახებ. „შემსრულებელი“ ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას შეუსაბამობა. 

 

მუხლი 4. სამუშაოების მიღება და დეფექტები 

5.1. სამუშაოები დასრულებულად ითვლება  მხარეების მიერ  სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. 

5.2. ობიექტის მიღებისას ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად, გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას 

საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს „შემსრულებელი“ არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში. 

 



 

მუხლი 5. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების წესი 

5.1. „შემსყიდველი“ უნაზღაურებს „შემსრულებელს“ მოწოდებული „საქონლისა“ და შესრულებული 

სამუშაოებისთვის _________ აშშ დოლარის (მათ შორის დღგ - ______ აშშ დოლარი) ექვივალენტით ეროვნულ 

ვალუტაში იმ დროისათვის არსებული ეროვნული ბანკის ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად.  

5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საგადასახადო 

ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში. 

 

მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

6.1. „შემსრულებელი“ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის 

„შემსყიდველის“ სასარგებლოდ იხდის პირგასამტეხლოს მთლიანი ღირებულების 0,2%-ის (ნული მთელი ორი 

მეათედი პროცენტის) ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.  

6.2. „შემსყიდველის“ პასუხს არ აგებს იმ ზიანისთვის, რომელიც შეიძლება მიადგეთ „შემსრულებლის“ მუშაკებს 

მათ მიერ განხორციელებული სამუშაოთა წარმოების დროს. იმ შემთხვევაში თუ „შემსრულებელი“ ვერ 

შეასრულებს სამუშაოებს გრაფიკის მიხედვით „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

 

მუხლი 7. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და შეწყვეტა 

7.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ნაკისრი 

ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებამდე. 

7.2. ხელშეკრულება ვადის ამოწურვამდე შეწყვეტა შესაძლებელია  მხარეთა ურთიერშეთანხმების საფუძველზე; 

7.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეცვლა შესაძლებელია წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეთა 

დამატებითი წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.  

7.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი სათანადოდ გაფორმებული და ხელმოწერით დადასტურებული 

ცვლილება ან დამატება ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.  

7.5. წინამდებარე ხელშეკრულების დანართები ან/და ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

დოკუმენტი ერთვის ხელშეკრულებას და განიხილებიან ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილებად.  

7.6. „შემსყიდველის“ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხელშეკრულების ფასის 

გადახდის პირობების დარღვევის და ვადების 10 (ათი) კალენდარული დღით გადაცილების შემთხვევაში, 

შემსრულებელი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები თანხის მიღებამდე.   

 

მუხლი 8. ფორსმაჟორი 

8.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შემთხვევაში, ფორსმაჟორი და ფორსმაჟორული მოვლენა რომელიმე 

მხარისათვის ნიშნავს ისეთ მოვლენას ან გარემოებას, რომელსაც მოცემული მხარე სათანადოდ ვერ 

აკონტროლებს, რომლის თავიდან აცილება, შეჩერება ან გამოსწორება არ ხერხდება, მიუხედავად მოცემული 

მხარის ძალისხმევისა (შესაძლებლობის ფარგლებში) და რომლის შედეგადაც ან რომლის გამოც, რომელიმე მხარე 

დროებით ვერ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს.  

8.2. მხარე, რომელიც აღმოჩნდა ფორსმაჟორული პირობების მოქმედების სფეროში, ვალდებულია პირველივე 

შესაძლებლობისთანავე წერილობით აცნობოს აღნიშნულის შესახებ მეორე მხარეს. 

8.3. არც ერთ მხარეს არ მოეთხოვება ხელშეკრულების შესრულება და არ ჩაეთვლება ვალდებულების 

შეუსრულებლობად, თუ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზი ფორსმაჟორული მოვლენაა. 

ფორსმაჟორული გარემოებების ლიკვიდაცია, რაც შესაძლებელს ხდის წინამდებარე ხელშეკრულებების 



შესრულებას, განაახლებს წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ მხარეთა უფლებამ-ოვალეობებს და იწვევს 

მისი სრულად შესრულების ვალდებულებას. 

8.4. ფორსმაჟორული პირობების დამთავრებისთანავე, მხარე, რომელიც აღმოჩნდა ამ პირობების მოქმედების 

სფეროში, ვალდებულია პირველივე შესაძლებლობისთანავე აცნობოს აღნიშნულის შესახებ მეორე მხარეს. 

 

მუხლი 9. დავების გადაწყვეტა 

9.1. მხარეთა შორის წარმოქმნილი დავა გადაწყდება ურთიერთშეთანხმების გზით; 

9.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით. 

 

 

მუხლი 10. დასკვნითი დებულებები 

10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეები ადასტურებენ, რომ ხელშეკრულების ყველა პუნქტი მათთვის 

გასაგები და მისაღებია, რასაც ადასტურებენ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით. 

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 3 თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა “შემსრულებელს”, ხოლო ორი ეგზემპლარი 

გადაეცემა „შემსყიდველს”.  

10.3. წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე მუხლის ან/და პუნქტის მთლიანად ან/და ნაწილობრივ შეცვლა, 

არ იწვევს ხელშეკრულების სხვა მუხლებისა და პუნქტების ბათილობას. 

 

 

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის 2016 წლის __________ და მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი 

ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე. 

 

მუხლი 12. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები 

შემსყიდველი შემსყიდველი 

ა(ა)იპ “საქართველოს აგრარული 

უნივერსიტეტი”. 

სკ:211325653 

დასახელება:  

სკ:  

მისამართი: ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის 

ხეივანი #240 

მისამართი:  

ბანკი: სს”ლიბერთი ბანკის” ცენტრალური 

ფილიალი 

ბანკი:  

ბანკის კოდი: LBRTGE22 ბანკის კოდი:  

ა/ა: GE48LB0121134383911074 ა/ა:  

 

ვახტანგ ლეჟავა 

 

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

რექტორი 

 

დირექტორი 

 

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

 
 

 



დანართი #1 

 

პრეტენდენტის რეკვიზიტები: 

 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  

ბანკის კოდი:  

ანგარიშსწორების ანგარიში: 

 



ერთ. 

ფასი ($)

სულ ფასი 

($)

ერთ. ფასი 

($)

სულ ფასი 

($)

ერთ. ფასი 

($)

სულ ფასი 

($)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
არხული ტიპის კონდიცირებისა და ვენტილაციის 
სისტემის მოწყობა

1.1

არხული სისტემის კონდიციონერის მოწოდება-მონტაჟი 
(მინიმალური ტექნიკური პარამეტრები: 60000 ბტუ 
ინვენტორული ტიპი, სამუშაო რეჟიმი, გარე ტემპერატურა 

ზაფხულში  + 40 ºC და ზამთარში   -10 ºC)

მწარმოებელი კოპანია/მოდელი: ________________

კომპ. 1

1.2 კონდიციონერის სამონტაჟო კომპლექტი ცალი 1

1.3 კონდიციონერის საკიდი ცალი 1

1.4
ვენტილატორი გამწოვი ( L=2800M3/H DP=120PA) მოწოდება-

მონტაჟი
ცალი 2

1.5
ჰაერსატარი (მოთუთიებული ფალადისაგან 0,7მმ) მოწოდება-
მონტაჟი

კვ/მ 180

1.6 კაუჩუკის შეფუთვა (14 მმ) მოწოდება-მონტაჟი კვ/მ 180

1.7 ცხაურა (500*150 მმ) მოწოდება-მონტაჟი ცალი 14

2

სპლიტ-სისტემის კონდიციონერის მოწოდება-მონტაჟი 
(მინიმალური ტექნიკური პარამეტრები: 24000 ბტუ 
ინვენტორული ტიპი,სამუშაო რეჟიმი: გარე 
ტემპერატურა ზაფხულში  + 40 ºC და ზამთარში  -10 ºC)

მწარმოებელი კომპანია/მოდელი:____________

კომპ. 1

3

გამათბობელის მოწოდება-მონტაჟი (მონიმალური 
ტექნიკური პარამეტრები: ტემპერატურული დიაპაზონი 
5-35 ° C, თბური წარმადობა -4.5 / 9 kW ; ჰაერის ნაკადი -800 m3 / 

h)

მწარმოებელი კომპანია/მოდელი:____________

ც 1

4
3-ფაზა დენის მიყვანა-მონტაჟი(სპილენძის ელექტრო 
კაბელი  6*4 mm2, ავტომატის ყუთით)

გრძ.მ 50

ღირებულება დოლარში დღგ გარეშე

დღგ 18% 
სულ ჯამი დოლარში დღგ-ს ჩათვლით

დანართი #2

მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიაში კონდიცირება-ვენტილაციის სისტემის მოწყობა

№ სამუშაოების ჩამონათვალი განზ. რაოდ.

მასალების ფასი ხელფასი მანქანა-დანად.

სულ ფასი ($)



1 2 3 4

1 არხული ტიპის კონდიცირებისა და ვენტილაციის სისტემის მოწყობა

1.1 არხული სისტემის კონდიციონერის მოწოდება-მონტაჟი 

1.2 კონდიციონერის სამონტაჟო კომპლექტი

1.3 კონდიციონერის საკიდი

1.4 ვენტილატორი გამწოვი  მოწოდება-მონტაჟი

1.5 ჰაერსატარის  მოწოდება-მონტაჟი

1.6 კაუჩუკის შეფუთვა (14 მმ) მოწოდება-მონტაჟი

1.7 ცხაურა (500*150 მმ) მოწოდება-მონტაჟი

2 სპლიტ-სისტემის კონდიციონერის მოწოდება-მონტაჟი 

3 გამათბობელის მოწოდება-მონტაჟი

4 3-ფაზა დენის მიყვანა-მონტაჟი

დანართი #4

მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიაში კონდიცირება-ვენტილაციის სისტემის მოწყობის გეგმა გრაფიკი

№ სამუშაოების ჩამონათვალი
სამუშოს 
დაწყების 
თარიღი

სამუშაოს 
დასრულების 

თარიღი



saTavsi
30

kv.m

mikro
laboratoria

30
kv.m saamqro

67
kv.m

50
00

5999

48
00

48
00

1750 1750 1750 900850

14
00

86
0

15
00

15
00

87
0

85
0

1750

80
77

7000

1750

H=260

2690950250095035309502350

250

11
00

49
20

27
00

11
00

7000

64
20

1100 600
1300

13
00

1301

800

15
00

400x400 

400x400 

400x400 

gamwovi vintilatori

220V/1/50 0.5KW

400x400 

400x400 

GD-60 1185X475X679 380V/3/50 5.912KW

gamwovi vintilatori

220V/1/50 0.5KW

400x200 400x200 400x200 

400x300 
400x300 300x300 250x250 200x150 

400x300 300x300 250x250 200x150 

VITIAJKA-200x100
+139


