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1. ინსტრუქცია კონკურსში მონაწილეთათვის

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში - სისტემა)
შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების
შესახებ“ და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების შესაბამისად.
1.2. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია
წარმოდგენილი უნდა იქნეს 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 ბეჭედ დასმული
(ბეჭედის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ. (საჭიროების
შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).
1.5. ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში,
რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების
შესაბამისად.
1.6. პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

ტექნიკური და სხვა მოთხოვნები
ქალაქ მცხეთაში, აღმაშენებლის ქ.N97-ის მიმდებარედ არსებული სკვერის სარეაბილიტაცია
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
სკვერის ფართობია 463 კვ.მ
სკვერში უნდა განთავსდეს
ა) საბავშვო ატრაქციონი - 1ცალი (გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ქარხნული, კომბინირებული
ატრაქციონი)
ბ) მოსასვენებელი სკამები- 6 ცალი
გ) სანათები (ლამპიონები) რკინის კონსტრუქციის- 10 ცალი.
დ) სანაგვე ურნები -5 ცალი;
ე) ფანჩატური -1 ცალი;
ატრაქციონის განთავსების ადგილზე უნდა მოეწყოს კაუჩუკის მოედანი, დარჩენილი
ადგილები შეივსოს (კროშკით) ფრაქცია 10-20 ღორღი.
ასევე უნდა მოეწყოს კიბე, რომელიც დააკავშირებს კორპუსების ეზოებს და სამანქანე გზას
ერთმანეთთან.
2. მომსახურების მიწოდების ვადები და პირობები.
2.1მომსახურების მიწოდების ვადაა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 (ოცი) კალენდარული
დღე.
2.2 პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი წინადადება ძალაშია სახელმწიფო შესყიდვების
სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის N9 ბრძანებით დანტკიცებული
„გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის I პუნქტის „ჟ“, „რ“ და „ტ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე
2.3 პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
2.4 ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი 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. დავის შემთხვევაში უცხოენოვან
დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების
საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
2.5 პრეტენდენტები ვერ გაივლიან შერჩევას თუ მათ მიერ წარმოდგენილი სატენდერო
წინადადება არ შეესაბამება სატენდერო დოკუმენტაციისა და/ან სატენდერო განცხადების
მოთხოვნებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სატენდერო წინადადება შეიცავს ისეთ
უზუსტობებს, რომლის შემდგომი წარმოდგენა ან/და დაზუსტება არ გამოიწვევს ტექნიკური
დოკუმენტაციის არსებით ცვლილებას და არ მოახდენს გავლენას წინადადების ფასზე.
პრეტენდენტმა აღნიშნული უზუსტობები უნდა წაროადგინოს შემსყიდველის მიერ
შეტყობინების გაგზავნიდან არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღეში.
2.6 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველი ორგანიზაციისაგან, მის მიერ
შესრულებული საპროექტო მომსახურების შესახებ 1 ან ერთზე მეტი დადებითი რეკომენდაცია,
რეკომენდაციაში უნდა იყოს მითითებული, თუ რამდენად ხარისხიანად, სრულად და
დროულად შეასრულა მიმწოდებელმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება.
რეკომენდაცია უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით
დადასტურებული.

3 მიღება-ჩაბარება
3.1 ა) შესრულებული მომსახურების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ერთიანად,
დამოუკიდებელი ექსპერტის - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა ექსპერტის დადებითი დასკვნის
წარმოდგენის შემდგომ.
ექსპერტიზის თანხა ანაზღაურებულ იქნება მიმწოდებლის მიერ.
ბ) პროექტში ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება
სატენდერო კომისიის წევრების მიერ დოკუმენტაციის განხილვის და დადებითი
გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ პროექტის ჩაბარებიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის
ვადაში.
გ) იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილ პროექტს ესაჭიროება კორექტირება, ხარვეზის
აღმოსაფხვრელად მიმწოდებელს შეტყობინების ჩაბარების დღიდან განესაზღვრება 5 (ხუთი)
სამუშაო დღე.
დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის
გადაცილებისათვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა - ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.
ე) იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური
თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს
ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
ვ) თუ „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს
ნაკისრ ვალდებულებებს, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:
შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და ”მიმწოდებელი” ხელშეკრულების არაჯეროვანი
შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 5%-ის ოდენობით.
4. ანგარიშსწორება
4.1
შესრულებული
მომსახურების
ანგარიშსწორება
განხორცილდება
უნაღდო
ანგარიშსწორებით, ლარებში, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე, მიღება-ჩაბარების და
დამოუკიდებელი ექსპერტის - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა ექსპერტის დადებითი დასკვნის წარმოდგენიდან 15
(სამუშაო) დღის განმავლობაში.
4.2 გადახდის წინასწარი მექანიზმი არ გამოიყენება
4.3 სატენდერო წინადადებაში ერთეულისა და საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს მხოლოდ
ლარებში.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია:
გამარჯვებული პრეტენდენტის იღებს ვალდებულებას, საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი
ანაზღაურების გარეშე მშენებლობის პროცესში „შემსყიდველის“ მითითებების საფუძველზე,
საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედვით გასწიოს კონსულტაცია, სამშენებლო სამუშაოების
განხორციელების დროს წარმოქმნილი დამატებითი სამუშაოების ან სხვა აუცილებლობის
შემთხვევაში
განახორციელოს
საპროექტო
დოკუმენტაციის
კორექტირება.
ასევე,
ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში, „შემსყიდველის“ მითითებების
საფუძველზე, შეიტანოს ცვლილებები პროექტში „შემსყიდველის“ მითითებების შესაბამისად,
მსგავსი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.
6. საბოლოო პროექტი უნდა მოიცავდეს:
- განმარტებით ბარათს;

- სიტუაციურ გეგმას;
- არსებული სიტუაციის ამსახველ ფოტომასალას;
- საინჟინრო სამუშაო ნახაზებს (ხაზოვან გეგმა, ჭრილები, კონსტრუქციული დეტალები,
კვანძები);
- ტოპო-გეგმა მიწისქვესა და მიწისზედა კომუნიკაციების ჩვენევით;
- ტოპო-გეგმაზე დასმული გენერალური გეგმა (რენდერები)-სამ განზომილებიანი
გამოსახულება;
- არქიტექტურული ნაწილი (გეგმა, ჭრილები,ფასადები);
- სამუშაოთა წარმოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკს;
- ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვას;
საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში ყველა დეტალი შეთანხმებულ უნდა იქნას
მერიის შესაბამის სამსახურებთან;
საბოლოო დოკუმენტაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას 4 ეგზემპლარად და დაერთოს ელ. ვერსია
PDF ფაილის სახით და ხარჯთაღრიცხვა Excel-ის ფორმატით ელ ვერსია.
4. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:
როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს რეკვიზიტები დანართი #1-ის და ფასების ცხრილი
დანართი #2-ის მიხედვით.
 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს შემსყიდველი ორგანიზაციისაგან, მის მიერ
შესრულებული საპროექტო მომსახურების შესახებ 1 ან ერთზე მეტი დადებითი რეკომენდაცია,
რეკომენდაციაში უნდა იყოს მითითებული, თუ რამდენად ხარისხიანად, სრულად და
დროულად შეასრულა მიმწოდებელმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულება.
რეკომენდაცია უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით
დადასტურებული.
თუ პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით
დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე შესყიდვის სპეციფიკიდან
(ვინაიდან პროექტანტს შეუძლია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის თანხა
განსაზღვროს საკუთარი ღირებულების მიხედვით) გამომდინარე სატენდერო კომისიამ
მიზანშეწონილად ჩათვალა არ მოსთხოვოს პრეტენდენს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის
დასაბუთება.
5. დამატებითი ინფორმაცია:
სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, საკონტაქტო პირი: ეკატერინე ასიტაშვილი 599
990222, ასევე პროექტან დაკავშირებული ინფორმაცია, გოგი აბუაშვილი 551118 418

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი ტენდერში გამარჯვებულ მიმწოდებელთან
ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ხელშეკრულების პროექტი
ერთის მხრივ ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში შემსყიდველი)
წარმოდგენილი ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერის ავთანდილ ნემსიწვერიძის სახით და
მეორეს
მხრივ,_____________(შემდგომში
მიმწოდებელი)
წარმოდგენილი
_________________სახით, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით დებენ
წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში –
ხელშეკრულება) შემდეგზე:
1. ხელშეკრულების საგანი
1.1 ქალაქ მცხეთაში, --------------- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა
1.2 ხელშეკრულების ფარგლებში გასაწევი მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ
პირობებში მითითებულ სტანდარტებს
2. ხელშეკრულების ღირებულება
2.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს --------------- (---------------------------) ლარს.
2.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
3. მიწოდების პირობები და ვადები
3.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან ------------- კალენდარული
დღის განმავლობაში წარმოადგინოს სრულყოფილი პროექტი და ელექტრონული ვერსია
პროექტის ყველა შემადგენელი ფურცელი PDF ფაილის სახით. ხარჯთაღრიცხვა დანართ N_-ში
მითითებული მოთხოვნების გათვალისწინებით.
3.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შესრულებული
სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო ნაწილზე ექსპერტიზის ჩატარება დამოუკიდებელ
ექსპერტთან - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული
ბიუროსა ან სხვა აკრედიტებულ პირთან.
3.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია პროექტის რეალიზების პერიოდში განახორციელოს
მიმდინარე სამუშაოების საპროექტო ზედამხედველობა და საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს
ცვლილებები და დამატებები საპროექტო დოკუმენტაციაში.
4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი და ანგარიშსწორება
4.1 ა) შესრულებული მომსახურების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება ერთიანად,
დამოუკიდებელი ექსპერტის - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის
შემდგომ.
ბ) პროექტში ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება
კომისიის წევრების მიერ დოკუმენტაციის განხილვის და დადებითი გადაწყვეტილების
გამოტანის შემდეგ პროექტის ჩაბარებიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.

გ) იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილ პროექტს ესაჭიროება კორექტირება, ხარვეზის
აღმოსაფხვრელად მიმწოდებელს შეტყობინების ჩაბარების დღიდან განესაზღვრება 5 (ხუთი)
სამუშაო დღე.
4.2
შესრულებული
მომსახურების
ანგარიშსწორება
განხორცილდება
უნაღდო
ანგარიშსწორებით, ლარებში, მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე, ანგარიშფაქტურის, მიღებაჩაბარების და დამოუკიდებელი ექსპერტის - სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული ექსპერტის დადებითი
დასკვნის წარმოდგენიდან 15 (სამუშაო) დღის განმავლობაში.
4.3 გადახდის წინასწარი მექანიზმი არ გამოიყენება
5. მომსახურების გაწევის ადგილი და ვადა
5.1 მომსახურების მიწოდების ადგილია ქ. მცხეთა, ------------5.2 მომსახურების გაწევის საბოლოო ვადაა 2015 წლის______
6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
6.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური
კონტროლი და/ან მონიტორინგი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში კონტრაქტით
გათვალისწინებულ პირობებთან.
6.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის
(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა შენიშვნის აღმოფხვრა.
6.3 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“მოცემული
ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან.
6.5 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების
კონტროლს „შემსყიდველის“ მხრიდან განახორციელებს ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტის
მერიის მიერ შექმნილი უფლებამოსილი პირი
7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
7.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის
მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
7.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების
პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია
წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
7.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან
„შემსყიდველისათვის“ პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა
გათვალისწინებით.
7.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების
დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად
8. უფლებების გადაცემა
8.1 „მიმწოდებელს“ უფლება არ აქვს მოახდინოს შესრულებული პროექტის რეალიზება
(განხორციელება) სხვა დამკვეთისათვის.
8.2 „მიმწოდებელმა“, „შემსყიდველის“ წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც
მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული
თავისი ვალდებულებები მესამე პირს.
9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის „მიმწოდებელს“ დაეკისრება

პირგასამტეხლოს გადახდა - ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების
ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.
9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური
თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს
ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
9.3 თუ „მიმწოდებელი“ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის ფარგლებში ვერ შეასრულებს
ნაკისრ ვალდებულებებს, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:
9.3.1 შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება და ”მიმწოდებელი” ხელშეკრულების
არაჯეროვანი შესრულებისათვის დააჯარიმოს ხელშეკრულების საერთო თანხის 5%-ის
ოდენობით.
9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს
„მიმწოდებელს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
9.5 „შემსყიდველს“ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ
აგრეთვე:
9.5.1 თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების
გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
9.5.1 „მიმწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;
9.5.2 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ „მიმწოდებლის“ საკვალიფიკაციო მონაცემების
დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
9.5.3 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში
10. ფორს-მაჟორი
10.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების
შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული
გარემოების შედეგი.
10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი
კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული
„შემსყიდველისა“ და/ან „მიმწოდებლის“ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც
გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული
იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლისა ან/და
მომსახურების მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი
შემცირებით და სხვა.
10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა
მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება,
დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი
გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ
მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ,
მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების
ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული
გარემოებების ზეგავლენისაგან
11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
11.1 „შემსყიდველმა“ და „მიმწოდებელმა“ ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი
არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და
დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის
ირგვლივ.

11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში „შემსყიდველი“
და „მიმწოდებელი“ ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს
დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს
სასამართლოს.
12. გამოყენებული სამართალი
12.1 პირობები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული აღნიშნულ ხელშეკრულებაში,
დარეგულირებული და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.
13. ხელშეკრულების ენა
13.1 ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე.
13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი,
მაშინ
მეორე
ეგზემპლიარი
ითარგმნება
„მიმწოდებლისათვის“
მისაღებ
ენაზე.
ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა
დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ
პირობებს.
14. შეტყობინება
14.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად,
უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელ. ფოსტის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის
შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
14.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში
შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.
15. გადასახადები და დაბეგვრა
15.1 უცხოელი „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს გასაწევი მომსახურების მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების
გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
15.2 ადგილობრივი „მიმწოდებელი“ პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.
16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
16.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ზემოთ მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს
2015 წლის 31 დეკემბრამდე.
17. რეკვიზიტები
შემსყიდველი
ქ. mcxeTis municipalitetiს მერია
mis: q. mcxeTa, აღმაშენებლის ქ.136
სახელმწიფო ხაზინა
ხაზინის კოდი: TRESGE22
ა/ნ GE24NB 0330 1002 0016 5022
s/k236098833

ა. ნემსიწვერიძე

მიმწოდებელი

რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

ფასებისცხრილი
პრეტენდენტის დასახელება -------------------------------------------------------------

ობიექტის დასახელება

გასაწევი მომსახურების ფასი
(ლარი)

ქალაქ მცხეთაში
სამხედროს N13
არსებული სკვერის
სარეაბილიტაცია
სამუშაოების
საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის
შესყიდვა

პროექტის ღირებულებაა ------------ ლარი

პრეტენდენტის ხელმოწერა ----------------------------------------------

მომსახურების გაწევის
ვადა (პერიოდი)
ხელშეკრულების
გაფორმებიდან
არაუგვიანეს 20
კალენდარული დღე

