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1.

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები
ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2. ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში
ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის
შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.3. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.4. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) ატვირთული ყველა
დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს
უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულობა).
1.5. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად.
2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
2.1 ფიზიკური პირებისათვის:
ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
2.2 იურიდიული პირებისათვის:
ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
ბ) ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი
შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;
გ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტისადმი პირის დავალიანების არარსებობის შესახებ.
2.3 ინდივიდუალური მეწარმეთათვის:
ა) პირადობის მოწმობის ან პასპორტის ასლი;
ბ) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
გ) ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი
შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ;
დ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტისადმი პირის დავალიანების არარსებობის შესახებ.
შენიშვნა: საკვალიფიკაციო მოთხოვნებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი
დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ტენდერისათვის სტატუსის – „წინადადების მიღება დაწყებულია“ მინიჭების
შემდეგ.
3. ანგარიშსწორების პირობები
3.1 შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეტაპობრივად,
ეროვნულ ვალუტაში.
3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 85%-ის ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების
წესით, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (ფორმა N2, საგადასახადო
ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება
განხორციელდება იმავე წესით, ექსპერტიზის დასკვნის, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს
ან/და
სხვა აკრედიტირებული,
სერთიფიცირებული, ლიცენზირებული (შესაბამისი
საქმიანობის ექსპერტიზის ჩატარების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე) პირის მიერ.
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3.3 თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი წინადადება
წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე, ხოლო თუ პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი, ხელშეკრულების
გაფორმებამდე წარმოადგინოს შემოსავლების სამსახურიდან ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ.
3.4. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
3.5. ანგარიშსწორების ადგილია: ქ. ხაშური.
4. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება
4.1. ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის შესყიდვის ობიექტს
წარმოადგენს: ხაშურის N7 საბავშვო ბაღის სამზარეულოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.
4.2. სამუშაოები უნდა შესრულდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით.
4.2.1 შესრულებული სამუშაოების აქტებში (ფორმა N2) შეიტანება მხოლოდ იმ სამუშაოების მოცულობები, რომელთა
ხარისხიც აკმაყოფილებს სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნებს.
4.2.2. შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული პირები ხელის მოწერით ადასტურებენ შესრულებული სამუშაოების
მოცულობებისა და ღირებულებების შესაბამისობას სატენდერო მოცულობებთან და ღირებულებებთან.
4.2.3. ობიექტზე სამუშაოების დამთავრება დასტურდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც ფორმდება
შემსყიდველი ორგანიზაციის ინსპექტირების ჯგუფის მიერ და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების
მეშვეობით.
4.2.4. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოებზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის
ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის ან ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური
განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის მოხსენებითი ბარათის, მხარეთა მიერ
ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), ასევე სამუშაოს დასრულების
შემდგომ ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც გაცემული უნდა იყოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს, ან/და სხვა აკრედიტირებული, სერთიფიცირებული, ლიცენზირებული
(შესაბამისი საქმიანობის ექსპერტიზის ჩატარების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე)
პირის მიერ.
ექსპერტიზის დასკვნა, წარედგინება ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური
განვითარების სამსახურის უფროსის ან ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების
სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ;
4.3. სამუშაოების შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან
3 წლის განმავლობაში. რა პერიოდშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს
გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმოფხვრა, დეფექტის/ნაკლის აღმოჩენიდან არაუმეტეს 1 თვეში. აღნიშნული
ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო
მიყენებული ზიანის 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
4.4. საგარანტიო პერიოდში დეფექტის/ნაკლის შედეგად შემსყიდველსა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის
ანაზღაურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
4.5. პრეტენდენტი ვალდებულია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებებში
მოცემული შესყიდვის ობიექტის აღწერა და წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობების
შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე პრეტენზია არ
განიხილება.
4.6. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი (თანხობრივი), გეგმა–
გრაფიკის ბოლო ეტაპი არ უნდა შეადგენდეს საერთო ღირებულების 20%–ზე მეტს, გეგმა-გრაფიკით
გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევ მხარეს დაეკისრება ხელშეკრულების პირობებით
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა (პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე);
4.7. მიმწოდებლის მიერ შესასრულებელი სამუშაოს ღირებულება განისაზღვრება ცხრილი N1-ის მიხედვით.
4.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 დღის განმავლობაში დაიწყოს
სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
4.8.1. სამუშაოს შესრულებისას, ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია
საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა;
4.8.2. სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ფოტოილუსტრაცია
კონკრეტულ მონაკვეთზე სამუშაოების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ;
4.8.3. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი თავისი ძალებით და სახსრებით ორი კვირის განმავლობაში
ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან,
დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.
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4.9. პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბოლო 3 წლის (2012 წლის 29 სექტემბრიდან 2013, 2014 წლების და მიმდინარე
წლის 29 სექტემბრამდე) განმავლობაში განხორციელებული მინიმუმ 50 000 ლარის სამშენებლო-სარემონტოსარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება და ამავე პერიოდში უნდა ქონდეს შესრულებული
მინიმუმ ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში არანაკლებ 10 000 ლარის სამშენებლო-სარემონტო-სარეაბილიტაციო
სამუშაოები, რაზეც უნდა წარმოადგინოს დადებითი რეკომენდაცია (რეკომენდაციის მოთხოვნა არ ვრცელდება
ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე), სადაც იქნება აღნიშნული, რომ აღებული
ვალდებულება იყო დროულად შესრულებული, ხარისხისა და ვადების დაცვით (მოთხოვნის შემთხვევაში
დამატებით უნდა წარმოადგინოს დადებითი რეკომენდაციები). ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი
N2-ის შესაბამისად (წარმოდგენილ იქნას შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი, ხელშეკრულების და მიღება
ჩაბარების აქტის ასლები, (შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში აღნიშნული დოკუმენტები პრეტენდენტმა უნდა
წარმოადგინოს ნოტარიული წესით დამოწმებული));
4.9. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში
დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე,
შემსყიდველი ორგანიზაცია პრეტენდენტისაგან მოითხოვს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების მიზნით
ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენას, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას. დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა
იყოს შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო დღეში;
4.10. საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით
წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროდან ან/და სხვა აკრედიტირებული, სერთიფიცირებული, ლიცენზირებული (შესაბამისი საქმიანობის
ექსპერტიზის ჩატარების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე) პირის მიერ. საბოლოო
ექსპერტიზის დასკვნა, წარმოდგენილი უნდა იქნას ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში;
4.11. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საბანკო რეკვიზიტები შესაბამისი ბანკიდან;
4.12. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი N1-ის მიხედვით, სატენდერო დოკუმენტაციით
გათვალისწინებული მონაცემები ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს
პრეტენდენტი იურიდიული პირის ხელმძღვანელის მიერ ან/და უფლებამოსილი პირის მიერ (უფლებამოსილი პირის
შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება) და უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ
სისტემაში.

5. პრეტენდენტმა ტექნიკური დოკუმენტაციის სახით სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ
სისტემაში უნდა ატვირთოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) რეკვიზიტები დანართი N1-ის მიხედვით, სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მონაცემები
ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში);
ბ) საბანკო რეკვიზიტები შესაბამისი ბანკიდან;
გ) ბოლო 3 წლის (2012 წლის 29 სექტემბრიდან 2013, 2014 წლების და მიმდინარე წლის 29 სექტემბრამდე)
განმავლობაში განხორციელებული მინიმუმ 50 000 ლარის სამშენებლო-სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოების
შესრულების გამოცდილება და ამავე პერიოდში უნდა ქონდეს შესრულებული მინიმუმ ერთი ხელშეკრულების
ფარგლებში არანაკლებ 10 000 ლარის სამშენებლო-სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რაზეც უნდა
წარმოადგინოს დადებითი რეკომენდაცია (რეკომენდაციის მოთხოვნა არ ვრცელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის
დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე), სადაც იქნება აღნიშნული, რომ აღებული ვალდებულება იყო დროულად
შესრულებული, ხარისხისა და ვადების დაცვით (მოთხოვნის შემთხვევაში დამატებით უნდა წარმოადგინოს
დადებითი რეკომენდაციები). ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N2-ის შესაბამისად (წარმოდგენილ
იქნას შესრულებული სამუშაოების ჩამონათვალი, ხელშეკრულების და მიღება ჩაბარების აქტის ასლები,
(შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში აღნიშნული დოკუმენტები პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს
ნოტარიული წესით დამოწმებული));
ე) შესასრულებელი სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი (თანხობრივი), გეგმა–გრაფიკის ბოლო ეტაპი არ უნდა შეადგენდეს
საერთო ღირებულების 20%–ზე მეტს, გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში
დამრღვევ
მხარეს
დაეკისრება
ხელშეკრულების
პირობებით
გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობა
(პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე).
ვ) სატენდერო დოკუმენტაციის გაფასებული ცხრილი N1.
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6. მიწოდების პირობები და ვადები
6.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.
6.2. ექპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღის ვადაში;
6.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. ხაშური, თ. მეფის ქ. N14.
7. დამატებითი ინფორმაცია
7.1. დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად შეუძლიათ მიმართონ
მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის აპარატის წევრს დავით ნოზაძეს, ტელ: 5 91 95 91 59.
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ხაშურის

პრეტენდენტი

–––––––––––––––––––––––––––

სატენდერო წინადადების ფასი

–––––––––––––––––––––––––––

ცხრილი N1
ხაშურის N7 საბავშვო ბაღის სამზარეულოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

№

1

1
2
3
4
5

6

7

განზ.
ერთ.

რაოდ

3

4

I თავი
არსებული იატაკის აყრა მოჭიმვასთან
ერთად
არსებული კაფელის აყრა კედლებიდან

მ2

60.00

მ2

33.00

დაზიანებული ნალესის ჩამოფხეკვა

მ2

15.00

რეისი

1.00

მ2

52.00

ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100

მ2

4.10

ქვიშა

მ3

5.90

ტ

1.70

მ2

33.00

კაფელი

მ2

33.00

წებო ცემენტი

კგ

140.00

კგ
ცალი

1.10
4.00

მ2

60.00

მ3

3.00

მ3
ტ

3.20
1.00

მ2

60.00

კერამიკული ფილა

მ2

წებო ცემენტი
შიდა კედლების და დამუშავება ფითხით და
შეღებვა ზეთოვანი საღებავით

კგ

60.00
20.00

მ2

118.00

მ2

8.88

მ2

60.00

მ2

10.85

ცალი

50.00

ცალი

1.00

მ2

8.00

სამუშაოების

დასახელება,

2

სამშენებლო ნაგვის გატანა
შელესვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით 3 სმ

ცემენტი 400
კედლების კაფელით მოპირკეთება

დეკორატიული ცემენტი
პლასმასის კუთხოვანა
იატაკების ქვეშ ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვა
სისქით 5 მმ (მომასწორებელი ფენა)
ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100
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9
10
11

ქვიშა
ცემენტი 400
იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილით

მეტალოპლასმასის თეთრი ფერის კარების
მოწყობა
პლასტიკატის მოწყობა ჭერზე(კომპლექტი)
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მეტალოპლასმასის თეთრი ფერის
ფანჯრების მოწყობა
ტიხრების ამოყვანა საკედლე ბლოკით

14

სამზარეულოს გამწოვი ვენტილატორი 1200
*600 უჟანგავი ფოლადით

12

15

სამზარეულოს სავენტილაციო კვადრატული
მილი 250*250მმ
ჯამი

7

მასალა

ხელფასი

ტრანსპორტი

ერთ.ღირ.

ჯამი

ერთ.ღირ

ჯამი

5

6

7

8

ერთ.ღირ.
9

ჯამი

ჯამი
10

11

ზედნადები ხარჯი

%

ჯამი
გეგმიური დაგროვება

%

ჯამი
I I თავი
1

2
3

გამანაწილებელი ფარები SP-2

კომპ

1.00

კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით
3X1,5 (კედელში კაბელის მონტაჟით)

მ

17.00

კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით
3X2.5 (კედელში კაბელის მონტაჟით)

მ

52.00

მ

22.00

მ

30.00

ცალი

9.00

ცალი

1.00

ცალი

4.00

ცალი

3.00

ცალი

6.00

სამონტაჟო კოლოფი

ცალი

10.00

დამხმარე სამონტაჟო მასალები

კომპ

1.00

%

75

კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით 5X4
4
5

კაბელი სპილენძის ორმაგი იზოლაციით
5X16
შიდა მონტაჟის როზეტი 220v, 16A IP 22

6
7

შიდა მონტაჟის ორ კლავიშიანი ჩამრთველი
220v, 16A IP 41
ერთიანი ჩარჩო

8
9

ორიანი ჩარჩო
სანათი 2X36W (დახურული)

10
11
12

ჯამი
ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშოებზე
ჯამი
გეგმიური დაგროვება

%

ჯამი
ჯამი (I თავი + I I თავი)
* გაუთვალისწინებელი ხარჯი

%

3

ჯამი (დღგ-ს გარეშე)

* შენიშვნა


ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელეთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55
დადგენილებით;

*

აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ დამკვეთის (შემსყიდველის) ნებართვით, მისივე ინიციატივით
და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადების განხილვისა და შეთანხმების
საფუძველზე დამკვეთის (შემსყიდველის) სათანადო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ.



თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი ხელშეკრულების გაფორმების მომენტში რეგისტრირებულ იქნება დღგ-ს
გადამხდელად, შესაბამისი ცნობის წარმოდგენის შემდეგ დღგ-ს ოდენობა გათვალისწინებული იქნება
ხელშეკრულების ღირებულებაში;

პრეტენდენტი

–––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა, ბეჭედი)
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დანართი N1

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  ტელ:
 მობ:
ელექტრონული მისამართი E-mail:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
ბანკის დასახელება და კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტი

––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა, ბეჭედი)
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დანართი N2

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N

სამუშაოს დასახელება
(თითოეული ობიექტის დასახელებით)

შემსყიდველის

ხელშეკულების

დასახელება

ღირებულება

ფაქტიურად
შესრულებული
სამუშაოს
ღირებულება

1
2
...
ჯამი (2012 წლის 29 სექტემბრიდან)

1
2
...
ჯამი (2013 წელი)
1
2
...
ჯამი (2014 წელი)
1.
2.
...
ჯამი (2015 წლის 29 სექტემბრამდე)

სულ ჯამი:

პრეტენდენტი

–––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა, ბეჭედი)
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სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
ხელშეკრულება N
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც
დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების
დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად

ქ. ხაშური

------- 2015 წელი

ერთის მხრივ ხაშურის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში - შემსყიდველი) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის
გამგებლის გიორგი გურასპაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, -------- (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი ----------------- სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო
წინადადების საფუძველზე, SPA------------ ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე
თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“– ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს
შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულების სანაცვლოდ.
1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ასრულებს სამუშაოს ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6. „შესყიდვის ობიექტი“– ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
1.7. „ტექნიკური დავალება“ – SPA----------- ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური
დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.
2. ხელშეკრულების ობიექტი
2.1. ხელშეკრულების ობიექტია: ხაშურის N7 საბავშვო ბაღის სამზარეულოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა
(CPV კოდი: -------).
2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში,
რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი;
2.3. ტექნიკურ დავალებაში დაფიქსირებული ყველა მონაცემი, პარამეტრი, ვადები, ტექნიკური და სხვა პირობები,
მხარეთა პასუხისმგებლობის ფორმები და სხვა წარმოადგენენ ხელშეკრულების პირობებს.
3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს --------------- ლარს.
3.2.ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება უნდა მოიცავდეს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით
განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.
4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და ადგილი
4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღის ვადაში.
4.2. ექპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღის ვადაში;
4.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი: ქ. ხაშური, თ. მეფის ქ. N14.
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5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
5.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2015 წლის –––– ჩათვლით
(ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას).
6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელთან ერთად შემსყიდველს წარედგინება
შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), დადასტურებულები შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის
ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის მიერ;
6.2. შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტსა და შესრულებული სამუშაოს აქტ ფორმა N2-თან ერთად წარედგინება
შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები;
6.3. შემსყიდველს მიღება-ჩაბარების აქტი, შესრულებული სამუშაოს აქტი (ფორმა N2), ასევე სამუშაოს დასრულების
შემდგომ ექსპერტიზის დასკვნა, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს
ან/და სხვა აკრედიტირებული, სერთიფიცირებული, ლიცენზირებული (შესაბამისი საქმიანობის ექსპერტიზის
ჩატარების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე) პირის მიერ, წარედგინება ხაშურის
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის ან ხაშურის მუნიციპალიტეტის
გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ;
6.4. ფარული სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ 6.1. პუნქტით გასაზღვრული ინსპექტირების
ჯგუფის თანდასწრებით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამუშაოს შესრულების
ამსახველი ფოტომასალა, სადაც ასახული იქნება სამუშაოს ყველა ეტაპი (დაწყებამდე, მიმდინარეობის პროცესი,
დასრულების შემდეგ).
6.5. ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით ხელშეკრულებაში შემსყიდველი მხარის
წარმომადგენლები ხელის მოწერით ადასტურებენ, რომ მათი მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
2015 წლის ---- N----- ხელშეკრულებაში არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.
7. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია
7.1. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
7.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი, რომელიც აუარესებს მისი
გამოყენების მაჩვენებელს.
7.3. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის
შესახებ.
7.4. სამუშაოების შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან
3 წლის განმავლობაში. რა პერიოდშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს
გამოვლენილი დეფექტის/ნაკლის აღმოფხვრა, დეფექტის/ნაკლის აღმოჩენიდან არაუმეტეს 1 თვეში. აღნიშნული
ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო
მიყენებული ზიანის 1%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
7.5. საგარანტიო პერიოდში დეფექტის/ნაკლის შედეგად შემსყიდველსა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის
ანაზღაურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
8. ანგარიშსწორების ფორმა და გრაფიკი
8.1. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ეტაპობრივად,
ეროვნულ ვალუტაში, წინამდებარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.2. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაციის
წარმოდგენის შემდეგ;
8.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 85%-ის ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების
წესით, სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ (ფორმა N2, საგადასახადო
ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები) შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად. ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება
განხორციელდება იმავე წესით, ექსპერტიზის დასკვნის, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს
ან/და
სხვა აკრედიტირებული,
სერთიფიცირებული, ლიცენზირებული (შესაბამისი
საქმიანობის ექსპერტიზის ჩატარების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე) პირის მიერ.
8.3. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
8.4. ანგარიშსწორების ადგილია: ქ. ხაშური.
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9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.
9.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი
გარემოების შესახებ;
ბ) აანაზღაუროს შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.
9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში შეცვალოს შესყიდვის ობიექტების ჩამონათვალი,
დააზუსტოს შესასრულებელ სამუშაოთა ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯამური ღირებულების
ფარგლებში;
გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული
ხელშეკრულების მოქმედება.
9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) შესასრულებელი სამუშაოების წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის (თანხობრივი), რომლის ბოლო ეტაპი არ უნდა
შეადგენდეს საერთო ღირებულების 20%–ზე მეტს, ვადების დარღვევის შემთხვევაში დამრღვევ მხარეს დაეკისრება
ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.7 პუნქტით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა (პირგასამტეხლო ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე);
ბ) ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 დღის განმავლობაში დაიწყოს სამუშაოები, წინააღმდეგ
შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
გ) ხელშეკრულების გაფორმებამდე შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებებში მოცემული შესყიდვის ობიექტის აღწერა და
წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს
შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებლის პრეტენზია არ განიხილება.
დ) სამუშაოს შესრულებისას, ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი სახსრებით
უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა;
ე) სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში წარმოადგინოს ფოტოილუსტრაცია კონკრეტულ მონაკვეთზე
სამუშაოების დაწყებამდე და დასრულების შემდეგ;
ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ თავისი ძალებით და სახსრებით ორი კვირის განმავლობაში გაათავისუფლოს
სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.
თ) ფარული სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ 6.1. პუნქტით გასაზღვრული ინსპექტირების
ჯგუფის თანდასწრებით უნდა შედგეს შესაბამისი აქტი, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს სამუშაოს შესრულების
ამსახველი ფოტომასალა, სადაც ასახული იქნება სამუშაოს ყველა ეტაპი (დაწყებამდე, მიმდინარეობის პროცესი,
დასრულების შემდეგ);
ი) საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით
წარმოადგინოს ექსპერტიზის დასკვნა, ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროდან ან/და სხვა აკრედიტირებული, სერთიფიცირებული, ლიცენზირებული (შესაბამისი საქმიანობის
ექსპერტიზის ჩატარების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტის მქონე) პირის მიერ.
კ) დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების წარმოდგენის შესახებ
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
ლ) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.
9.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
ა) მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებელი სამუშაოს ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობებით.
10. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას
10.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
10.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე
ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა
ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ
(დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან
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გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას
უთანაბრდება გაფრთხილება.
10.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე
მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
10.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.
10.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში,
დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ
დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით, იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ
ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების
ღირებულების 5%-ს, „შემსყიდველს” უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
10.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულელობის შემთხვევაში
მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;
10.7. გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს
დაეკისრება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე პირგასამტეხლოს გადახდა, გრაფიკით მოცემულ ეტაპზე
შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0.2 %-ის ოდენობით;
10.8 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი
ვალდებულებების შესრულებისაგან.
11. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა
11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი
წერილობითი შესწორებების გარდა.
11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის
აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს
შესაბამისი ინფორმაცია.
11.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი
ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
11.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის
შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების
10%–ზე მეტი ოდენობით.
11.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილს.
12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
12.1.
თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს,
რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ შეფერხების ფაქტის წარმოშობისას
დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო
ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება.
შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება,
მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
12.2.
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან
ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.
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13. ფორს-მაჟორი
13.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით
გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.
აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.
13.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია
დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და
დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი
ვალდებულებებისაგან.
13.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე.
14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
14.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია
გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
14.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.
15. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
15.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება,
რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან
და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
15.2. ხელშეკრულების
პირობების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ბრძანებით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი;
15.3. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, შემსყიდველი
უფლებამოსილია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის ან/და პირების
დასკვნის საფუძველზე მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე,
შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების
შესრულებაზე, რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.

15.4. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ
შემსყიდველი
დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.
15.5. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და კონტროლის ხელახლა განხორციელებასთან
დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის დაზიანებული ქონების ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება
მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
16. სუბკონტრაქტორები
16.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს
სუბკონტრაქტორ(ებ)ის აყვანის ან შეცვლის შესახებ (სუბკონტრაქტორის აყვანის აუცილებლობის მიზეზების
დასაბუთებით). სუბკონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი
მოლაპარაკების საფუძველზე, რომელიც გაფორმდება წერილობითი ფორმით წინამდებარე ხელშეკრულების
დამატების სახით.
16.2. მიმწოდებელმა მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარუდგინოს შემსყიდველს სუბკონტრაქტორების
საკვალიფიკაციო მონაცემები.
16.3. მესამე მხარეების მიერ მიმწოდებლის წინააღმდეგ სარჩელების წამოყენების და სასამართლო პროცედურების
დაწყების შემთხვევაში, შემსყიდველს მათთან დაკავშირებით არ ეკისრება არანაირი ფინანსური პასუხისმგებლობა.
17. სხვა პირობები
17.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის
წერილობითი თანხმობის გარეშე.
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17.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.
17.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად (სამი „შემსყიდველს“, ერთი „მიმწოდებელს“),
რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
17.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის
წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.
17.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი
წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.
17.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების
სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.
17.7. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ
მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და
შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე
წარდგენის მომდევნო დღიდან.
18. 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 გამგებელი ________________________________________ გიორგი გურასპაშვილი
ბ. ა.
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