შ ე თ ა ნ ხ მ ე ბ ა N95/182
ქ. ხაშური

18 ნოემბერი 2020 წელი
2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ერთის მხრივ, ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის
მერის მოვალეობის შემსრულებლის ზვიად ქურდაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „აკვედუკი 07“ (შემდგომში მიმწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის თამაზ დონაძის სახით, 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულების
მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის, შპს „აკვედუკი 07“-ს დირექტორის თამაზ დონაძის 2020 წლის 16 ნოემბრის N12
წერილით წარმოდგენილი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 16 ნოემბრის N12/1-881 წერილის და შპს
„აკვედუკი 07“-ს დირექტორის თამაზ დონაძის

2020 წლის 17 ნოემბრის N13 წერილით წარმოდგენილი

კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის, ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის 2020 წლის 18 ნოემბრის N2691/07
მოხსენებითი ბარათით წარმოდგენილი ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 24 აპრილის N775 ბრძანებით
შექმნილი მუდმივმოქმედი ინსპექტირების ჯგუფის 2020 წლის 18 ნოემბრის დასკვნის საფუძველზე, ვდებთ
წინამდებარე შეთანხმებას შემდეგზე:
1. შეტანილი იქნას ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების პირველი
მუხლის

პირველი

პუნქტის დანართი

N2-ით გათვალისწინებული

გეგმა-გრაფიკი

ჩამოყალიბდეს

ახალი

კორექტირებული გეგმა-გრაფიკის სახით (თან ერთვის);
2. შეტანილ იქნას ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-3 მუხლის
პირველი

პუნქტი

ჩამოყალიბდეს

შემდეგი

რედაქციით:

„მიმწოდებელი

ვალდებულია

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 108 კალენდარული დღის ვადაში“;
3. შეტანილ იქნას ცვლილება 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულებაში და ხელშეკრულების მე-18 მუხლი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების
ხელმოწერის

დღიდან

2021

წლის

14

იანვრის ჩათვლით,

გარდა

ხელშეკრულებით

განსაზღვრული

იმ

ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე“.
4. წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს 2020 წლის 19 აგვისტოს N182 ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
5. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის ან
კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმის დღიდან;
6. წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.
7. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები
შემსყიდველი:
ხაშურის მუნიციპალიტეტი
ქ. ხაშური, ტაბიძის ქ. N2
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში
მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა TRESGE22
ა/ა GE24NB0330100200165022; საიდენტიფიკაციო კოდი: N243908848.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის
Digitally signed by
khashuri municipality
მოვალეობის შემსრულებელი ____________________________________________________
ზვიად ქურდაძე
khashuri municipality
Date: 2020.11.18 17:16:49
+04'00'

მიმწოდებელი:
შპს „აკვედუკი 07“
მისამართი: ქალაქ თბილისი, დიღმის მასივი მე-3 კვ 29 კორპ
საიდენტიფიკაციო კოდი: №404387276
ტელეფონის ნომერი: +995595297676
საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE41BG0000000269691500
შპს „აკვედუკი 07“-ს დირექტორი __________________________________________________ თამაზ დონაძე
1

Tamaz
Donadze

Digitally signed by
Tamaz Donadze
Date: 2020.11.18
17:28:39 +04'00'

შეთანხმება N95/182-ის დანართი N1
ხელშეკრულება N182-ის დანართი N2

ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი კორექტირებული გეგმა-გრაფიკი (108 დღე)

N

სამუშაოების
დასახელება

ქალაქ ხაშურში
სამუსიკო
სკოლის
1 ფასადის
რეაბილიტაციი
ს სამუშაოების
შესყიდვა

სამუშაო
ების
განსახო
რ
ციელებ
ლად
საჭირო
დრო
(დღე)

108

ასათვისებელი თანხის
საორიენტაციო რაოდენობა
განსახორციელებელი
სამუშაოების მიხედვით
(ლარი)

კალენდარული გრაფიკი

I თვე

I

II

II თვე

III

IV

I

II

III თვე

III

IV

I

II

სამუშაოს
ჯამური
ღირებულებ
ა (ლარი)

IV თვე

III

IV

I

II

III

3 დღე

7 000.00 9 700.00 10 000.00 14 000.00 9 000.00 10 100.00 12 000.00 10 500.00 13 000.00 10 400.00 12 000.00 5 500.00 1 000.00 1 500.00 1 500.00 521.73 127 721.73

7 000.00 9 700.00 10 000.00 14 000.00 9 000.00 10 100.00 12 000.00 10 500.00 13 000.00 10 400.00 12 000.00 5 500.00 1 000.00 1 500.00 1 500.00 521.73 127 721.73
40 700.00

41 600.00

40 900.00

*გეგმა-გრაფიკში თანხის ცვლილება განხორციელებული ამინდის პროგნოზის შესაბამისად
* გეგმა–გრაფიკის ბოლო პერიოდი არ უნდა შეადგენდეს საერთო ღირებულების 10%–ზე მეტს

2

4 521.73

127 721.73

11/18/2020

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია

KA990103187407220

№2691/07
18 / ნოემბერი / 2020 წ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის
შემსრულებელს ზვიად ქურდაძეს
ხაშურის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
ეკონომიკური
განვითარების
სამსახურის
პირველადი
სტრუქტურული
ერთეულის
ხელმძღვანელის სერგო ლალიაშვილის

მოხსენებითი ბარათი
ბატონო ზვიად,
წარმოგიდგენთ, 2020 წლის 19 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების ცვლილების
შესახებ ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნას.
გთხოვთ, დოკუმენტაცია შემდგომი რეაგირებისთვის გადააწეროთ ადმინისტრაციულ სამსახურს.

პატივისცემით,

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი

ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/9832235c-8bd4-45a1-8de1-da05290b4d3d.html

სერგო ლალიაშვილი

1/1

khashuri
municipality

Digitally signed by khashuri
municipality
Date: 2020.11.18 11:38:35
+04'00'

SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba
akveduki-07
q.Tbilisi, diRmis masivi me-3 kv 29 kor.

mob:595 29 76 76 579-16-45-50

17.11. 2020წ..

N13

ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერის
მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ
ზვიად ქურდაძეს .

ბატონო ზვიად ,
თქვენთვის ცნობილია, ჩვენს შორის ამა წლის 19 აგვისტოს გაფორმდა N 182
ხელშეკრულება,, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ ხაშურში სამუსიკო სკოლის
ფასადის რეაბილტაციის სამუშაოებს.
გიგზავნით დამატებით გეგმა-გრაფიკს.

პატივისცემით,
შპს აკვედუკი- 07-ის დირექტორი

თ.დონაძე

Tamaz
Donadze

Digitally signed
by Tamaz
Donadze
Date: 2020.11.17
15:49:42 +04'00'

ʫʨʴʨʸʯʰ1
ʳˀʬʴʬʩʲʵʩʰʹʵʸʪʨʴʰʮʨ˂ʰʰʹʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲʰʫʨʯʨʴˆʵʩʸʰʭʰ
ʱʵʸʬʽʺʰʸʬʩʻʲʰʪʬʪʳʨʪʸʨʼʰʱʰ ʫʾʬ

1

1

ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹʫʨʹʨˆʬʲʬʩʨ

ʱʨʲʬʴʫʨʸʻʲʰʪʸʨʼʰʱʰ

ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹ
ʪʨʴʹʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩ
ʲʨʫʹʨ˅ʰʸʵ
ʫʸʵ
 ʫʾʬ

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

ʫʾʬ

108

7 000,00

9 700,00

10 000,00

14 000,00

9 000,00

10 100,00

12 000,00

10 500,00

13 000,00

10 400,00

12 000,00

5 500,00

1 000,00

1 500,00

1 500,00

521,73

7 000,00

9 700,00

10 000,00

14 000,00

9 000,00

10 100,00

12 000,00

10 500,00

13 000,00

10 400,00

12 000,00

5 500,00

1 000,00

1 500,00

1 500,00

521,73

ʽʨʲʨʽˆʨˀʻʸˀʰʹʨʳʻʹʰʱʵʹʱʵʲʰʹ
ʼʨʹʨʫʰʹʸʬʨʩʰʲʰʺʨ˂ʰʰʹ
ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹˀʬʹʿʰʫʭʨ

ʨʹʨʯʭʰʹʬʩʬʲʰʯʨʴˆʰʹʹʨʵʸʰʬʴʺʨ˂ʰʵʸʨʵʫʬʴʵʩʨ
ʪʨʴʹʨˆʵʸ˂ʰʬʲʬʩʬʲʰʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰʹʳʰˆʬʫʭʰʯ
ʲʨʸʰ

,ʯʭʬ

,,ʯʭʬ

40 700,00

41 600,00

40 900,00

ʹʨʳʻˀʨʵʹˇʨʳʻʸʰ
ʾʰʸʬʩʻʲʬʩʨ
ʲʨʸʰ

,9ʯʭʬ

,,,ʯʭʬ

4 521,73

127 721,73

127 721,73
127 721,73

ˀʬʴʰˀʭʴʨ
ʪʬʪʳʨ±ʪʸʨʼʰʱʰʹʩʵʲʵʶʬʸʰʵʫʰʨʸʻʴʫʨˀʬʨʫʪʬʴʫʬʹʹʨʬʸʯʵʾʰʸʬʩʻʲʬʩʰʹ±ʮʬʳʬʺʹ

ʶʸʬʺʬʴʫʬʴʺʰBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ʩʨ

signed by
Tamaz Digitally
Tamaz Donadze
Date: 2020.11.17
Donadze 15:43:34 +04'00'

SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba
akveduki-07
q.Tbilisi, diRmis masivi me-3 kv 29 kor.

mob:595 29 76 76 579-16-45-50

16.11. 2020˄..

N12

ˆʨˀʻʸʰʹ ʳʻʴʰ˂ʰʶʨʲʰʺʬʺʰʹ ʳʬʸʰʹ
ʳʵʭʨʲʬʵʩʰʹ ˀʬʳʹʸʻʲʬʩʬʲʹ ʩʨʺʵʴ
ʮʭʰʨʫ ʽʻʸʫʨ˃ʬʹ .

ʩʨʺʵʴʵ ʮʭʰʨʫ ,
ʯʽʭʬʴʯʭʰʹ ˂ʴʵʩʰʲʰʨ, ˁʭʬʴʹ ˀʵʸʰʹ ʨʳʨ ˄ʲʰʹ 19 ʨʪʭʰʹʺʵʹ ʪʨʼʵʸʳʫʨ N 182
ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʨ,, ʸʵʳʬʲʰ˂ ʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʩʹ ʽʨʲʨʽ ˆʨˀʻʸˀʰ ʹʨʳʻʹʰʱʵ ʹʱʵʲʰʹ
ʼʨʹʨʫʰʹ ʸʬʨʩʰʲʺʨ˂ʰʰʹ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʹ.
ˁʭʬʴʪʨʴ ʫʨʳʵʻʱʰʫʬʩʬʲʰ ʳʰʮʬʮʬʩʰʹ ʪʨʳʵ ,ʹʨʳʻˀʨʵʹ ʶʸʵ˂ʬʹʰ ʪʨʰ˄ʬʲʨ ʫʸʵˀʰ,
ʨʳʨʹʯʨʴ ʫʨʱʨʭˀʰʸʬʩʰʯ , ˄ʨʸʳʵʪʰʫʪʬʴʯ ʹʹʰʶ ʪʨʸʬʳʵʹ ʬʸʵʭʴʻʲʰ ʹʨʨʪʬʴʺʵʹ ʳʰʬʸ
16 ʴʵʬʳʩʸʰʹ N 12/1 – 881 ʪʨ˂ʬʳʻʲ ˂ʴʵʩʨʹ ʴʨʲʬʽʰʨʴʵʩʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ, ʸʰʹ ʪʨʳʵ˂
ˀʬʪʭʰʼʬʸˆʫʨ ʹʨʳʻˀʨʵʬʩʰ.
ʪʯˆʵʭʯ , ˆʬʲˀʬʱʸʻʲʬʩʰʹ ʭʨʫʨ ʪʨʪʭʰʪʸ˃ʬʲʵʯ 17 ʫʾʰʯ.

ʶʨʺʰʭʰʹ˂ʬʳʰʯ,
ˀʶʹ ʨʱʭʬʫʻʱʰ- 07-ʰʹ ʫʰʸʬʽʺʵʸʰ
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