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1.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).
1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7
აპრილის #9 ბრძანების ,,გამრტივებული შესყიდვის , გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესაბამისად.
1.3
გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და
ინფირმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის
უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული
ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ
თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და
ბეჭდდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სისტემის მოდულის -,,კითხვა/პასუხი“ მეშვეობით.
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2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

N

საქონლისდასახე
ლება

დანართი#
დანართი

1

საოფისემაგიდა

სურათი#1

2

საოფისემაგიდაკ
ლავიატურისდას
ადებით

სურათი #2

3

საოფისესკამი

სურათი #3

4

საწოლილეიბით

სურათი #4

განზომილე
აღწერა
ბა
ზომა(120*60*75),
ფერიშეთანხმებით
,მაგიდისთავიპლასტმასისწიბო
2 მმ
ცალი
ზომა(120*60*75),
ფერიშეთანხმებით
,მაგიდისთავიპლასტმასისწიბო
2 მმ
ცალი
მიახლოებითი ზომა:
80X53X61სმ.
დასაჯდომისსიგანე-47სმ,
სიღრმე_43სმ. ზურგისსიგანე49სმ, სიმაღლე-36სმ.
მეტალისხრომირებულიკარკას
ი,
ოთხიარაგორგოლაჭიანიფეხით
,
სკამისფეხებიბოლოვდებაპლას
ტმასისიატაკისდამცავიძირები
თ. სახელურებისგარეშე,
რბილისაზურგითადადასაჯდო
მით,
საზურგედადასაჯდომიდაფარ
ულიქსოვილისრბილიზედაპირ
ით,
მაღალიხარისხისტილოსქსოვი
ლით,
საზურგესადადასაჯდომსაქვსპ
ლასტმასისგარეკანი, ფერიშავი.
ცალი
შიდა (ლეიბის) ზომა 100*200.
მასალალამინატი 18 მმ.
წიბოპლასტმასის 2 მმ–
ანიქარხნულადდაწებებული.
საწოლისთავიდაფეხიდასქელე
ბული 36 მმ–მდე.
ლეიბიზამბარებიანი, ზამთარ–
ზაფხულისფუნქციით.
ცალი

რაოდენობა

31

4

50

1
4

5

6

კედლისტანსაცმ
ლისსაკიდი

რკინისტანსაცმლ
ისსაკიდი

სურათი#5

სიმაღლეარანაკლებ 20-22 სმ.
ლეიბისსადგამსუნდაჰქონდეს
დამატებითიფეხისიმყარისათვ
ის
ზომა(40*30*30),
ფერიშეთანხმებით

ცალი

27

სურათი #6

ზომა(200*50*180),
ფერიშეთანხმებითმეტალისსაღ
ებავიკარგიხარისხის, მეტალი
2მმსისქის ,
ფეხებიპლასტმასისხუფებით.

ცალი

4

ცალი

15

ცალი

4

7

კარადაბაინდერე
ბის

დანართი
#7

8

კედლისსაკიდიპა
ტარაღიათარო

დანართი
#8

ზომა(180*40*80),
ფერიშეთანხმებით,
კარადისღიათაროებისუკანადვ
პლამინირებული.
ზომა(120*80*15),
ფერიშეთანხმებითუკანადვპლა
მინირებული.

დანართი
#9

ზომა(180*80*40),
ფერიშეთანხმებითუკანადვპლა
მინირებული.
წინამხარესდამჭერიპროფილი
თ.

ცალი

6

დანართი
#10

ზომა(200*90*75),
ფერიშეთანხმებით,
მაგიდისთავიპლასტმასისწიბო
2 მმ

ცალი

6

დანართი
#11

ზომა(100*62*135),
ფერიშეთანხმებით,
მაგიდისთავიპლასტმასისწიბო
2 მმ , სარკეპროფილით.

ცალი

3

დანართი
#12

ზომა(270*180*75),
ფერიშეთანხმებით,
მაგიდისთავიპლასტმასისწიბო
2 მმ.

ცალი

1

9

კარადაღიადახრი
ლითაროებით

10

მაგიდასამკითხვე
ლოდარბაზისთვ
ის

11

12

მაგიდასაგრიმიო
როსთვის
სამუშაომაგიდასა
კონფერენციომაგ
იდით

5

13

საოფისესავარძე
ლი

დანართი
#13

14

სამეული(დივანი
2 სავარძლით)

დანართი
#14

15

ჭედურიჟურნალ
ისმაგიდა

დანართი
#15

ორთოპედიული,
ანატომიურიფორმებით.
პარალონზეგადაკრულიმაღალ
იხარისხისტყავისრბილისაფარ
ი. სიმაღლის (გიდრავლიკური)
რეგულირებით.
კორპუსისადასიმაღლისცალცალკეავტომატურიმარეგული
რებელიმექანიზმებით.
ზურგისავტომატურიფიქსაციი
სფუნქციითყველაპოზიციაში.
სარეგულირომექანიზმებიკორპ
უსისქვედამხარეშიჩასმულიზი
სსახელურებითადაფეხებით.
მაღალიხარისხის
გორგოლაჭებით. ფერი
შეთანხმებით.
kompleqti unda
Sedgebodes 1 cali
samadgiliani divnisagan
miaxloebiTi zomiT
200/95/73 sm da 2 cali
erTadgiliani
savarZlisagan, miaxloebiTi
zomiT 97/95/73 sm. xis
karkasiT da masze
gadakruli paralonis
sqeli Rrubeli da naWris
rbili zedapiriT. ,metalis
xromirebuli an xis oTxi
fexiT,
ზომა(120*60*40),
ფერიშეთანხმებით,
მეტალისსაღებავიკარგიხარისხ
ის, მეტალი 20*10
მასიურიკვადრატიცხლადნაჭე
დი ,
ფეხებიპლასტმასისხუფებით.

ცალი

1

ცალი

1

ცალი

1
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2.2 ანგარიშსწორების პირობები:
პირობები:
2.2.1 სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობითგათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული
ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
2.2.2

ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

2.2.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) დღის
განმავლობაში.

2.2.4.

საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.3. საქონლის მიწოდების ვადები:

2.3.1 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან
30(ოცდაათი)კალენდარული დღის განმავლობაში მისამართზე: ქ.ახმეტა, ჭანტურიას ქ.# 1
(კულტურის სახლი)
2.3.1 მიწოდებული საქონელი უნდა იყოს ახალი ,მაღალი ხარისხის მასალით დამზადებული.
2.4 დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან,
სატენდერო კომისიის თავმჯდომარისგან კახა მამულაშვილისაგანT- 591 010177ელ.ფოსტა:kulturis.centri2013@gmail.com
2.5. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
2.5.1რეკვიზიტები დანართი #1-ის შესაბამისად;
2.5.2. მისაწოდებელი საქონლის ფასების ცხრილი დანართი #2- ის შესაბამისად;

შენიშვნა:
შენიშვნა:
-პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი
და ბეჭედდასმული.
-ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი ფასის მქონე
პრეტენდენტი ვალედბულია, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში არაუგვიანეს 3 (სამი)
სამუშაო დღეში უზრუნველყოს ნიმუშების წარმოდგენა ჩამოთვლილ მთლიან ან ცალკეულ
პოზიციებზე , მისამართზე ქალაქი ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ.№49.
-საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს მინიმუმ 1 (ერთი) წლიანი გარანტია.
-საქონლის ტრანსპორტირება მიწოდების ადგილამდე მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს
საკუთარი სახსრებით.
- მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გათვალისწინებული მოსაწოდებელი საქონლის სტილი
და დიზაინი თან დართული დანართების შესაბამისად.
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დანართი 1

რეკვიზიტები:
რეკვიზიტები:

1

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა
და დასახელება

2

ხელმძღვანელის სახელი გვარი

3
4

პრეტენდენტის იურიდიული ან/
ფაქტიური მისამართი
საიდენტიფიკაციო კოდი

5

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი

6

ელექტრონული მისამართი

7

ბანკის დასახელება

8

ბანკის კოდი

9

ანგარიშსწორების ანგარიში

10

საქონლის მიწოდების ადგილი და
ვადა
სატენდერო წინადადების ფასი

11

ხელმძღვანელი

/ხელმოწერა/
ხელმოწერა/
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დანართი 2
ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____________________________

საქონლისდასახე
ლება

დანართი#
დანართი

1

საოფისემაგიდა

დანართი
#1

2

საოფისემაგიდაკ
ლავიატურისდას
ადებით

დანართი
#2

3

საოფისესკამი

დანართი
#3

4

საწოლილეიბით

დანართი
#4

N

აღწერა
ზომა(120*60*75),
ფერიშეთანხმებით
,მაგიდისთავიპლასტმასი
სწიბო 2 მმ
ზომა(120*60*75),
ფერიშეთანხმებით
,მაგიდისთავიპლასტმასი
სწიბო 2 მმ
მიახლოებითი ზომა:
80X53X61სმ.
დასაჯდომისსიგანე-47სმ,
სიღრმე_43სმ.
ზურგისსიგანე-49სმ,
სიმაღლე-36სმ.
მეტალისხრომირებულიკ
არკასი,
ოთხიარაგორგოლაჭიანი
ფეხით,
სკამისფეხებიბოლოვდება
პლასტმასისიატაკისდამც
ავიძირებით.
სახელურებისგარეშე,
რბილისაზურგითადადას
აჯდომით,
საზურგედადასაჯდომიდ
აფარულიქსოვილისრბი
ლიზედაპირით,
მაღალიხარისხისტილოსქ
სოვილით,
საზურგესადადასაჯდომს
აქვსპლასტმასისგარეკანი,
ფერიშავი.
შიდა (ლეიბის) ზომა
100*200. მასალალამინატი
18 მმ. წიბოპლასტმასის 2

განზ
ომილ
ება

რაოდ
ენობა

ცალი

31

ცალი

4

ცალი

50

ცალი

1

ერთეულ სულ
ის ფასი

9

5

კედლისტანსაცმ
ლისსაკიდი

დანართი
#5

6

რკინისტანსაცმლ
ისსაკიდი

დანართი
#6

მმ–
ანიქარხნულადდაწებებუ
ლი.
საწოლისთავიდაფეხიდას
ქელებული 36 მმ–მდე.
ლეიბიზამბარებიანი,
ზამთარ–
ზაფხულისფუნქციით.
სიმაღლეარანაკლებ 20-22
სმ.
ლეიბისსადგამსუნდაჰქო
ნდესდამატებითიფეხისი
მყარისათვის
ზომა(40*30*30),
ფერიშეთანხმებით
ზომა(200*50*180),
ფერიშეთანხმებითმეტალ
ისსაღებავიკარგიხარისხი
ს, მეტალი 2მმსისქის ,
ფეხებიპლასტმასისხუფებ
ით.

7

კარადაბაინდერე
ბის

დანართი
#7

8

კედლისსაკიდიპა
ტარაღიათარო

დანართი
#8

ზომა(180*40*80),
ფერიშეთანხმებით,
კარადისღიათაროებისუკა
ნადვპლამინირებული.
ზომა(120*80*15),
ფერიშეთანხმებითუკანა
დვპლამინირებული.

დანართი
#9

ზომა(180*80*40),
ფერიშეთანხმებითუკანა
დვპლამინირებული.
წინამხარესდამჭერიპროფ
ილით.

9

კარადაღიადახრი
ლითაროებით

10

მაგიდასამკითხვე
ლოდარბაზისთვ
ის

დანართი
#10

11

მაგიდასაგრიმიო
როსთვის

დანართი
#11

ზომა(200*90*75),
ფერიშეთანხმებით,
მაგიდისთავიპლასტმასის
წიბო 2 მმ
ზომა(100*62*135),
ფერიშეთანხმებით,
მაგიდისთავიპლასტმასის
წიბო 2 მმ ,
სარკეპროფილით.

ცალი

27

ცალი

4

ცალი

15

ცალი

4

ცალი

6

ცალი

6

ცალი

3

10

12

სამუშაომაგიდასა
კონფერენციომაგ
იდით

დანართი
#12

13

საოფისესავარძე
ლი

დანართი
#13

14

სამეული(დივანი
2 სავარძლით)

დანართი
#14

ზომა(270*180*75),
ფერიშეთანხმებით,
მაგიდისთავიპლასტმასის
წიბო 2 მმ.
ორთოპედიული,
ანატომიურიფორმებით.
პარალონზეგადაკრულიმ
აღალიხარისხისტყავისრბ
ილისაფარი. სიმაღლის
(გიდრავლიკური)
რეგულირებით.
კორპუსისადასიმაღლისც
ალცალკეავტომატურიმარეგ
ულირებელიმექანიზმები
თ.
ზურგისავტომატურიფიქ
საციისფუნქციითყველაპ
ოზიციაში.
სარეგულირომექანიზმებ
იკორპუსისქვედამხარეში
ჩასმულიზისსახელურები
თადაფეხებით.
მაღალიხარისხის
გორგოლაჭებით. ფერი
შეთანხმებით.
kompleqti unda
Sedgebodes 1 cali
samadgiliani
divnisagan
miaxloebiTi zomiT
200/95/73 sm da 2 cali
erTadgiliani
savarZlisagan,
miaxloebiTi zomiT
97/95/73 sm. xis
karkasiT da masze
gadakruli paralonis
sqeli Rrubeli da
naWris rbili
zedapiriT. ,metalis
xromirebuli an xis
oTxi fexiT,

ცალი

1

ცალი

1

ცალი

1

11

15

ჭედურიჟურნალ
ისმაგიდა

დანართი
#15

ზომა(120*60*40),
ფერიშეთანხმებით,
მეტალისსაღებავიკარგიხა
რისხის, მეტალი 20*10
მასიურიკვადრატიცხლა
დნაჭედი ,
ფეხებიპლასტმასისხუფებ
ით.

ცალი

1

პრეტენდენტის ხელმოწერა _______________________

proeqti
xelSekrulebis pirobebis saboloo varianti SesaZloa dazustdes an daixvewos tenderSi
gamarjvebul pretendentTan xelSekrulebis gaformebis procesSi

x e l S e k r u l e b a
saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb #

erTis mxrivaxmetis
axmetis municipalitetiს
municipalitetiს კულტურის ცენტრი (შემდგომში ,,შემსყიდველი”)
წარმოდგენილიდირექტორისკახა მამულაშვილისsaxiT da meores mxriv--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(შემდგომში,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი
მისიდირექტორის –––––––––––– სახით, სახელმწიფოშესყიდვებისკანონისდაპრეტენდენტის (მისი
დასახელება) სატენდეროწინადადებისსაფუძველზე,

გამარტივებულიელექტრონულიტენდერისჩატარების
შედეგადდებენწინამდებარესახელმწიფოშესყიდვისშესახებხელშეკრულებასშემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაშიგამოყენებულტერმინთაგანმარტებები
1.1. „ხელშეკრულებასახელმწიფოშესყიდვისშესახებ“ (შემდგომში _ „ხელშეკრულება“)
_შემსყიდველსადამიმწოდებელსშორისდადებულიწინამდებარეხელშეკრულება,
რომელიცხელმოწერილიამხარეთამიერ,მასზეთანდართულიყველადოკუმენტით.
1.2. „ხელშეკრულებისღირებულება“ _ საერთოთანხა, რომელიცუნდაგადაიხადოსშემსყიდველმა
მიმწოდებლისმიერხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისსრულიდაზედმიწევნით
შესრულებისათვის.
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1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარულიდღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიცახორციელებსშესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელმაცმოიპოვაგამარჯვებატენდერშიდააწვდისსაქონელსან /და
მომსახურებასსახელმწიფოშესყიდვისშესახებმოცემულიხელშეკრულებისფარგლებში.
1.6. „ტექნიკურიდავალება“– სატენდეროდოკუმენტაციისტექნიკურიდავალება, რომელიცდაეკვრება
ხელშეკრულებასროგორცმისიგანუყოფელინაწილი.
2. ხელშეკრულებისსაგანი
2.1. ხელშეკრულებისსაგანსწარმოადგენსახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის მიერ საოფისე
ავეჯისშეძენა.კლასიფიკატ
კლასიფიკატორის
კლასიფიკატორის კოდი -3910000039100000-ავეჯი.
ავეჯი.
2.2. ხელშეკრულებითგათვალისწინებულიsaqonlis აღწერამოცემულიატექნიკურდავალებაში,
რომელიცწარმოადგენსხელშეკრულებისგანუყოფელნაწილს.
3. ხელშეკრულებისღირებულება
3.1. ხელშეკრულებისჯამურიღირებულებაშეადგენს – ––––––––––––––––––––– ლარს.(dRg-s CaTvliT)
3.2.
ხელშეკრულებისჯამურიღირებულებამოიცავსხელშეკრულებითგათვალისწინებულიმომსახურებისშესყი
დვასთანდათანმდევიმომსახურებისგაწევასთანდაკავშირებულმიმწოდებლისყველახარჯსდასაქართველო
სკანონმდებლობითგათვალისწინებულგადასახადებს.

Semsyidveli

mimwodebeli

4. ანგარიშსწორებისფორმადავადები
4.1.
მიმწოდებელთანანგარიშსწორებაგანხორციელდებაუნაღდოანგარიშსწორებისფორმითეროვნულვალუტაშ
ი, შესაბამისიშუალედურისააანგარიშსწორებოდოკუმენტაციისგაფორმებიდანარაუმეტეს 10
(ათი)კალენდარულიდღისგანმავლობაში.
წინამდებარედოკუმენტიწარმოადგენსსახელმწიფოშესყიდვებისშესახებხელშეკრულებისპროექტს,
რომელიცდაიდებაგამარტივებულიელექტრონულიტენდერისჩატარებისშედეგად. წინამდებარე
ხელშეკრულებისპროექტისპირობებისდაზუსტებაგანხორციელდებაგამარჯვებულიპრეტენდენტის
სატენდეროწინადადებისშესაბამისად,
რომელიცამავდროულადთანდართულიექნებახელშეკრულებას,როგორცმისიგანუყოფელინაწილი.

5. შესყიდვისობიექტისმიღებაშესყიდვისობიექტისმიღება-ჩაბარებისწესი
5.1. მომსახურებაჩაითვლებამიღებულადმხოლოდმხარეთამიერგაფორმებულისააანგარიშსწორებო
დოკუმენტაციისხელმოწერისშემდეგ.

6. მხარეთაუფლება–
მხარეთაუფლება–მოვალეობები
6.1.
მიმწოდებელიუფლებამოსილიამოსთხოვოსშემსყიდველსმომსახურებისღირებულებისანაზღაურებახელშ
ეკრულებითგათვალისწინებულივადებისადაპირობებისდაცვით.
6.2. მიმწოდებელიპასუხისმგებელიამიწოდებულიმომსახურებისხარისხსადადროულობაზე.
6.3.
შემსყიდველივალდებულიამიმწოდებლისმიერხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებისსრულადდაჯერ
ოვნადშესრულებისშემთხვევაშიაუნაზღაუროსმასმოწოდებულიმომსახურებისღირებულება.
7. თანმდევიმომსახურება
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7.1.
მიმწოდებელივალდებულიაგაუწიოსშემსყიდველსხელშეკრულებისპირობებითგათვალისწინებულითანმ
დევიმომსახურება,
რომელიცდაკავშირებულიასაქონლისმიწოდებასთანდა/ანშესყიდვისობიექტისშემდგომექსპლუატაციასთა
ნ.
7.2. თანმდევიმომსახურებისღირებულებაშედისხელშეკრულებისფასში.

8. ხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისინსპექტირება
ხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისინსპექტირება
8.1. ხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისშესრულებისინსპექტირებასგანახორციელებს
შემსყიდველისმიერხელშეკრულებისდადებისმომენტისათვისშესაბამისადგანსაზღვრულიპირი.
8.2. ინსპექტირებაგულისხმობსმიმწოდებლისმიერხელშეკრულებისპირობებისშესრულების,
აგრეთვეგაწეულიმომსახურებისხარისხისკონტროლს.
8.3.
ყველაგამოვლენილიხარვეზისანნაკლისაღმოფხვრასთანდაკავშირებულიხარჯებისანაზღაურებაეკისრებამ
იმწოდებელსსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილიწესით.

9. ხელშეკრულებაშიცვლილებებისშეტანა
9.1. არავითარიგადახრაანცვლილებახელშეკრულებისპირობებშიარდაიშვებაორივემხრისმიერ
ხელმოწერილიწერილობითიშესწორებებისგარდა.
9.2. თურაიმეწინასწარგაუთვალისწინებელიმიზეზებისგამოწარმოიშობახელშეკრულებისპირობების

შეცვლისაუცილებლობა,
ცვლილებებისშეტანისინიციატორივალდებულიაწერილობითშეატყობინოსმეორე
მხარესშესაბამისიინფორმაცია.
9.3. ნებისმიერიცვლილება,
რომელსაცმოჰყვებახელშეკრულებისფასისგაზრდაანშემსყიდველისათვისპირობებისგაუარესება,
დაუშვებელიაგარდასაქართველოსსამოქალაქოკოდექსის 398-ემუხლითდადგენილიშემთხვევებისა
”სახელმწიფოშესყიდვებისშესახებ”
საქართველოსკანონისდაამდებულებისმოთხოვნათაგათვალისწინებით. (3.08.2010 -N 5)
9.4.
ხელშეკრულებისპირობებისნებისმიერიცვლილებაუნდაგაფორმდესხელშეკრულებისდანართისსახით,
რომელიცჩაითვლებახელშეკრულებისგანუყოფელნაწილად.
10. ხელშეკრულებისშესრულებისგარანტია(ამმექანიზმისგამოყენებისშემთხვევაში)
ამმექანიზმისგამოყენებისშემთხვევაში)
10.1. ხელშეკრულებისშესრულებისუზრუნველყოფისმიზნითმიმწოდებლისმიერწარმოდგენილიგარანტია
გამოიყენებანებისმიერიზარალისანაზღაურებისმიზნით, რომელიცმიადგებაშემსყიდველსმიმწოდებლის
მიერხელშეკრულებისპირობებისშეუსრულებლობისანარასრულიშესრულებისგამო. (გარანტირების
მექანიზმისგამოყენებასავალდებულოათუშესყიდვისობიექტისსავარაუდოღირებულებააღემატება 200.000
ლარსდაგარანტიისოდენობაარუნდააღემატებოდესხელშეკრულებისჯამურიღირებულების 5 პროცენტს
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დაარუნდაიყოს 2 პროცენტზენაკლები). იმგარემოებებისჩამონათვალი, რომელთადადგომაგამოიწვევს
მიმწოდებლისათვისგარანტიისდაუბრუნებლობასდააღნიშნულგარემოებათადადგომისგამო,
შემსყიდველისათვისმიყენებულიზარალისანაზღაურებისმიზნით, საგარანტიოთანხისგამოყენებისწესი
განსაზღვრულიახელშეკრულებისპირობებში. (3.08.2010 N 5)
10.2. მიმწოდებლისმიერხელშეკრულებითნაკისრივალდებულებებისსრულადშესრულებისშემდეგ
შემსყიდველივალდებულიადაუბრუნოსმიმწოდებელსხელშეკრულებისშესრულებისუზრუნველყოფის
გარანტია.
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10.3. მიმწოდებლისაგანდამოუკიდებელიმიზეზებისგამოხელშეკრულებისშეწყვეტისშემთხვევაში
შემსყიდველიორგანიზაციავალდებულიამიმწოდებლისმოთხოვნისთანავედაუბრუნოსმასხელშეკრულები
ს
შესრულებისუზრუნველყოფისგარანტია.
11. ხელშეკრულებისპირობებისშეუსრულებლობა
11.1. დაუძლეველიძალისპირობებისგარდა, მიმწოდებლისმიერხელშეკრულებისპირობების
შეუსრულებლობისაან/დადაგვიანებითშესრულებისშემთხვევაშიგამოიყენებასაჯარიმოსანქციები, ყოველ
ვადაგადაცილებულდღეზე 0.2 % ოდენობით.
11.2 თუპირგასამტეხლოსმთლიანიჯამიგადააჭარბებსხელშეკრულებისსაერთოღირებულების 6 %–
ს,შემსყიდველსუფლებააქვსცალმხრივადშეწყვიტოსხელშეკრულება.

11.3. საჯარიმოსანქციებისგადახდაარათავისუფლებსმიმწოდებელსძირითადივალდებულებების
შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველიძალა
12.1. მხარეებითავისუფლდებიანხელშეკრულებითგანსაზღვრულივალდებულებებისშეუსრულებლობით
გამოწვეულიპასუხისმგებლობისაგან, თუაღნიშნულიგამოწვეულიადაუძლეველიძალისზეგავლენით.
აღნიშნულისარსებობისშემთხვევაში, მხარევალდებულიააცნობოსმეორემხარესნაკისრივალდებულებების
შესრულებისშეუძლებლობისშესახებ.
12.2. თუერთ-ერთიმხარედაუძლეველიძალისგამოვერასრულებსნაკისრვალდებულებებს, იგი
ვალდებულიადაუყოვნებლივ, მაგრამარაუგვიანესმომდევნოკალენდარულიდღისააცნობოსმეორემხარეს
მათიდადგომისან/დადასრულებისშესახებ. წინააღმდეგშემთხვევაში,
შესაბამისიმხარეარგათავისუფლდება
ნაკისრივალდებულებებისაგან;
12.3. მხარეთაპასუხისმგებლობადავალდებულებებიგანახლდებადაუძლეველიძალისმოქმედების
დასრულებისთანავე.
13. სადაოსაკითხებისგადაწყვეტა
13.1. შემსყიდველმადამიმწოდებელმაყველაღონეუნდაიხმაროს, რათაპირდაპირიარაოფიციალური
მოლაპარაკებებისპროცესშიშეთანხმებითმოაგვარონყველაუთანხმოებადადავა, წარმოქმნილიმათშორის
ხელშეკრულებისანმასთანდაკავშირებულისხვაკომპონენტისირგვლივ.
13.2. თუასეთიმოლაპარაკებისდაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღისგანმავლობაშიშემსყიდველიდა
მიმწოდებელივერშეძლებენსადაოსაკითხისშეთანხმებითმოგვარებას, ნებისმიერმხრესდავისგადაწყვეტის
მიზნითშეუძლიადადგენილიწესისდამიხედვითმიმართოსსაქართველოსსასამართლოს, თუ
ხელშეკრულებისპირობებშისხვარამარარისგათვალისწინებული.
14. გამოყენებულისამართალი
14.1. ხელშეკრულებადადებულიასაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისადდაინტერპრეტირებული
იქნებასაქართველოსკანონმდებლობისმიხედვით.
15. ხელშეკრულებისენა
15.1. ხელშეკრულებადაწერილუნდაიქნასქართულენაზე. იმშემთხვევაში,
თუხელშეკრულებისმეორემხარე
არისუცხოქვეყნისწარმომადგენელი, მაშინმეორეეგზემპლიარიითარგმნებამიმწოდებლისათვისმისაღებ
ენაზე. ინტერპრეტაციისასქართულენაზედაწერილიხელშეკრულებაწარმოადგენსგადამწყვეტს.
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13
ხელშეკრულებასთანდაკავშირებულიმთელიწერილობითიმოლაპარაკებებიდასხვადოკუმენტაცია,
რომელიცგაიცვლებამხარეთაშორის, უნდაშეესაბამებოდესაღნიშნულპირობებს.

16. ხელშეკრულებისმოქმედებისვადა
16.1.
ხელშეკრულებაძალაშიშედისხელშეკრულებისთავშიმითითებულითარიღიდანდამოქმედებს2015წლის___
___

შემსყიდველი:
შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:
მიმწოდებელი:

axmetis municipalitetiს
კულტურის ცენტრი
ახმეტა ColoyaSvilis q.#49
ს/კოდი 224631423/
ბ/კოდი: _____________

-------------------------------------------__________________
_____________________
s/kodi _____________------.

ა /ა

__________________

ახმეტის მუნიციპალიტეტისკულტურის ცენტრის__________________
დირექტორი
კახა მამულაშვილი
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