შეთანხმება N1
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
2020 წლის 05 აგვისტოს N144 ხელშეკრულებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ.
ქ. ბათუმი

27/10/2020 წელი.

ერთი მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს
საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო

გზების დეპარტამენტი, შემდგომში “შემსყიდველი”,

წარმოდგენილი დეპარტამენტის უფროსის ზაზა შავაძის სახით, ხოლო მეორე მხრივ, შპს „ბონდი
2009“, შემდგომში “მიმწოდებელი”, წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა დოლიძის სახით, მხარეთა
შორის 2020

წლის 05 აგვისტოს

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ გაფორმებული N144

ხელშეკრულების (ხულოს მუნიციპალიტეტში ს/გზა "თხილვანის გზა" კმ0+050-კმ0+790 მონაკვეთზე
ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა) მე-12 მუხლის 12.3. და 12.6. პუნქტების საფუძველზე,
„ბონდი-2009“-ს 2020 წლის 01 ოქტომბრის N01-181/20 წერილის,

დეპარტამენტის

შპს

2020 წლის 29

სექტემბრის N1407, 2020 წლის 01 ოქტომბრის N1430, 2020 წლის 21 ოქტომბრის N1555 წერილების,
სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ 2020 წლის 20
ოქტომბრის N5006272120 წერილის,

შპს „გზაპროექტის“ 2020 წლის 22 ოქტომბრის ივნისის N56

წერილის, დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და პროექტების მართვის სამსახურის
ხულოს განყოფილების უფროსის რამაზ შერვაშიძის

2020 წლის 25 სექტემბრის N1863 მოხსენებითი

ბარათის და დეპარტამენტის ტექნიკური საბჭოს 2020 წლის 26 ოქტომბრის სხდომის N102 ოქმის
გათვალისწინებით, მხარეთა შორის 2020 წლის 05 აგვისტოს გაფორმებულ N144 ხელშეკრულებაში
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ხელშეკრულების მუხლი 1-ს - „ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება“ დაემატოს 1.3 პუნქტი
და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1.3 გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 9503.91 (ცხრაათას ხუთასსამი ლარი,
91 თეთრი) ლარს. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა, ანაკრები რკინა/ბეტონის
კიუვეტების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების უწყისი N2

თან ერთვის და წარმოადგენს

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. “შემსყიდველსა”

და “მიმწოდებელს” შორის 2020 წლის 05 აგვისტოს

გაფორმებული

N144

ხელშეკრულების დანარჩენი პუნქტები დარჩეს უცვლელი.
3. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის

მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან, ერთვის

შესყიდვის შესახებ N144 ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

“შემსყიდველი”

“მიმწოდებელი”

დეპარტამენტის უფროსი:

შპს „ბონდი 2009“-ს დირექტორი:

ზაზა შავაძე

მამუკა დოლიძე

Zaza
Shavadze

Digitally signed by
Zaza Shavadze
Date: 2020.10.27
13:00:57 +04'00'

BONDI-2
009 LTD

Digitally signed by
BONDI-2009 LTD
Date: 2020.10.27
14:04:19 +04'00'
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