ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

სატენდერო დოკუმენტაცია
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება-მომსახურეობის შესყიდვა
ერთეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011
წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების
,,გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესის
შესახებ’’ – შესაბამისად

-კლასიფიკატორის კოდი 71300000
საკვალიფიკაციო მონაცემები
პრეტენდენტს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები არ მოეთხოვება.
- სატენდერო წინადადება ძალაშია მისი სისტემაში ატვირთვის დღიდან ტენდერისათვის ,,ხელშეკრულება
დადებულია’’, ,,დასრულებულია უარყოფითი შედეგით’’ ან ,,ტენდერი შეწყვეტილია’’სტატუსის (ერთ-ერთის)
მინიჭებამდე.

ტექნიკური დოკუმენტაცია
- წინადადების წარდგენის დროს პრეტენდენტმა პირველ რიგში სისტემაში უნდა ატვირთოს ტექნიკური
დოკუმენტაცია (პირობები), რომელიც შეიცავს პრეტენდენტის მიერ,სისტემაში ატვირთული შესყიდვის
ობიექტისა და პრეტენდენტის შესახებ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას, რომელიც მოთხოვნილია
სატენდერო განცხადებით და სატენდერო დოკუმენტაციით (პირობებით)- ასევე დანართების სახით.
დანართი 4-რეკვიზიტები
1
2
3

იურიდიული ფორმა და დასახელება
ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი
იურიდიული მისამართი

4
5
6
7
8
9
10

ფაქტიური მისამართი
საინდიფიკაციო კოდი
ტელეფონის ნომერი
ელექტრონული მისამართი
მომსახურე ბანკი
ბანკის კოდი
ანგარიშის ნომერი

-მომსახურეობის ვადა –– ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღე
- მომსახურეობის ადგილი – ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
-დაფინანსების წყარო -ადგილობრივი ბიუჯეტი
–მომსახურეობის სავარაუდო ღირებულება 53600 ლარი (თუ მომწოდებელი იქნება დღგ-ის გადამხდელი
ხელშეკრულების დადებისას შესაბამისი ცნობის წარმოდგენის შემდეგ დღგ-ს ოდენობა გათვალისწინებული
იქნება სახელშეკრულებო ღირებულებაში.)
–ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად გაწეული მომსახურეობის მიღება ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის მიხედვით.
–სხვა დამატებითი პირობები დაზუსტებული იქნება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების
დროს.
- დამატებითი ინფორმაცია მიიღება სამუშაო საათების განმავლობაში,
-საკონტაქტო პირები: თემურ წიწილაშვილი 595335460
- სატენდერო კომისიის აპარატის წევრები -მედეა ნანიტაშვილი 593927239 და ნინო ნებიერიძე 571042133

ტექნიკური პირობები
მომსახურეობის სერვისი: -საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება-დანართი #1-ის
მიხედვით.
დანართი #1-ფასების ცხრილი
#

პროექტის დასახელება

1

2
3
4
5
6

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში ქვედა საზანოს
ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ტყლაპივაკეში სასოფლო გზის
რეაბილიტაცია (ბეტონი მ-300)
ქ. ზესტაფონში ბატონიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (ასფალტობეტონის 2 ფენა)
ქ. ზესტაფონში მარჯანიშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები (ასფალტობეტონის 2 ფენა)
ქ. ზესტაფონში გრიშაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(ასფალტობეტონი)
ქ. ზესტაფონში სააკაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
(ასფალტობეტონი)
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში კვალითის ადმინისტრაციულ
ერთეულში აბანოს უბანშისასოფლო გზის რეაბილიტაცია

მომსახურეო
ბის
სავარაუდო
ღირებულება
-ლარი

25000

სავარაუდო
საპროექტოსახარჯთაღრ
იცხვო
ღირებულებ
ა
ლარი
2500000

8000

400000

5000

250000

3600

180000

2000

100000

10000

500000

პროექ
ტის
დამზა
დების
ვადა

-დანართი #2 - პრეტენდენტს მოეთხოვება ინფორმაცია მსგავსი ხასიათის მომსახურეობის შესახებ 2013 წლის 1
იანვრიდან დღემდე
#

დამკვეთი ორგანიზაციის
დასახელება

სახელშეკრულებო
ღირებულება

სამუშაოების დასახელება
ან ტენდერის სპა #
(არსებობის შემთხვევაში)

ინფორმაცია პრეტენდენტის სპეციალისტთა კვალიფიკაციისა და გამოცდილების შესახებ
დანართი # 3
#
ხელმძღვან
ელებ
ისა და
სპეციალის
ტების
თანამდებ
ობა,სპეცია
ლობა

სახელი,
გვარი

სამუშაოს
საერთო
გამოცდილება
(წელი)

უმაღლესი
სასწავლებლის
დამთავრების წელი,
სპეციალობა,
დიპლომის
მიხედვით

დაკავებული
თანამდებობები წლების
მიხედვით

საგზაო სამოსისა და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები უნდა შეიცავდეს შემდეგ საპროექტო
დოკუმენტაციას და ნახაზებს:
1.ნახაზების უწყისი.
2.განმარტებითი ბარათი.
3.საკვლევი უბნის ბუნებრივი პირობები და ზოგადი გეოლოგია.
4.არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო მასალა.
5.რეპერების განლაგების გეგმა და უწყისები.
6.საერთაშორისო სისტემის კოორდინატების უწყისი პიკეტების შესაბამისად.
7.სამუშაოთა მოცულობების (საგზაო სამოსის, გვერდულები, ტროტუაები, სანიაღვრე არხები და ა.შ.) პიკეტური
დათვლის უწყისები.
8.სიტუაციური გეგმა.
9.საპროექტო გზის გეგმები, პიკეტების და პირობითი აღნიშვნების დატანით.
10.საპროექტო გზის გრძივი პროფილები, წითელი და შავი ნიშნულების ჩვენებით.
11.საპროექტო გზის განივი პროფილები, წითელი და შავი ნიშნულების ჩვენებით.
12.საგზაო სამოსის კონსტრუქციის ნახაზები.
13.სანიაღვრე არხების, ჭების, კოლექტორების, მილბოგირებისა და გზებზე მოსაწყობი საყრდენი ელემენტების,
კონსტრუქციული ნახაზები.
14.მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი.
15.სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.
16.ხარჯთაღრიცხვა.
-.პროექტირების დროს აუცილებელია შესწავლილ იქნას, არსებული გზის გვერდულების, ტროტუარების,
სანიაღვრე არხების და გადასასვლელი მილბ
ოგირების ტექნიკური მდგომარეობა, რის საფუძველზეც განხორციელდება შემდგომ მათი პროექტირება.
-.სასურველია პროექტირების დროს გათვალისწინებულ იქნას,საგზაო მონიშვნების მოწყობის სამუშაოები.
- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მომზადებული სატენდერო დოკუმენტაცია
-მომწოდებელმა
შემსყიდველისაგან მიღებული მონაცემების გათვალისწინებით, გააგზავნოს თავისი
წარმომადგენელი ადგილზე ტექნიკური პირობის შესწავლის და დაზუსტების მიზნით. (შემსყიდველთან
შეთანხმებით)
- მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს მითითებულ მისამართზე
მისამართზე გასვლა, საჭირო ჩასატარებელი სამუშაოების
მოცულობების დათვლადათვლა-დაზუსტება, შესაბამისად საპროექტოსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და
შემსყიდველისათვის მიწოდება, როგორც ბეჭდური( 5 ეგზემპლარი), ფერად ტონებში ასევე ელექტრონული
ვერსია CD დისკზე ჩაწერილი
ჩაწერილი DWG, PLN da PDFPDF-ფაილებით, ფოტო მასალით და ექსელის ფორმატით.

- შესასრულებელი სამუშაოების საპროექტო
საპროექტო--სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებისას უნდა
იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი საამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით. მშენებლობის ღირებულება
გადაანგარიშებული
გადაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების შესაბამისად, და საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი გადასახადების გათვალისწინებით. წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული საპროექტოსაპროექტოკანონმდებლობით
მდებლობით
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და კანონ
გათვალისწინებული ყველა გადასახადები,დღგგადასახადები,დღგ-ს ჩათვლით. მითითებული უნდა იქნეს ზუსტი სამშენებლო
ნორმები ხარჯთაღრიცხვებში.
- გამარჯვებულმა მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა პროექტის განხორციელების
პროცესში საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედით.
მიხედით. კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო
დოკუმენტაციის კორექტირება)
- საავტორო ზედამხედველობის ვადა - სამუშაოების მიმდინარეობის მთელი პროცესი.
- იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტოსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით
დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებით
საპროექტოსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას მიმწოდებელი განახორციელებს ანაზღაურების გარეშე.
ფასების ცხრილი დანართ#ში სავარაუდო ღირებულება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო
დანართ -1--ში
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადების დროს დასაშვებია ნაკლებობით ან მეტობით.

ხ ე ლ შ ე კ რ უ ლ ე ბ ა #

(ნიმუში)

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიენტი დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ
პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ერთეტაპიანი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერით
მომსახურეობის შესყიდვა

ქზესტაფონი
2016 წელი
ერთის მხრივ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი,გამგებელი ტარიელ თუთარაშვილის სახით (მისამართი: ქ.
ზესტაფონი წერეთლის ქ #11 (შემდგომში _ შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ
...................... სახით
(მისამართი:შემდგომში მომწოდებელი )სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობისა და მომწოდებლის
სატენდერო წინადადების საფუძველზე # სპა .. .გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად
ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე :
1. ხელშეკრულების საგანი
ხელშეკრულების საგანია მომსახურეობის
შესყიდვა ადგილობრივი
ბიუჯეტის თანხა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად კლასიფიკატორის კოდი 71300000.
2. შესყიდვის ობიექტი
2.1. მომსახურეობის სერვისი:
-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების-მომსახურეობა.

წინამდებარე

3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება
3.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.
3.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება ...... ლარი (ოთხიათასი ლარი).
4. მხარეთა ვალდებულებები
4.1
მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა)- შემსყიდველისაგან მიღებული მონაცემების გათვალისწინებით, გააგზავნოს თავისი წარმომადგენელი
ადგილზე ტექნიკური პირობის შესწავლის და დაზუსტების მიზნით. (დამკვეთთან შეთანხმებით)
- მიმწოდებელმა უნდა მოახდინოს მითითებულ მისამართზე გასვლა, საჭირო ჩასატარებელი სამუშაოების
მოცულობების დათვლა-დაზუსტება, შესაბამისად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და
შემსყიდველისათვის მიწოდება, როგორც ბეჭდური(5 ეგზემპლარი), ფერად ტონებში ასევე ელექტრონული ვერსია
CD დისკზე ჩაწერილი DWG, PLN da PDF-ფაილებით, ფოტო მასალით, ექსელის ფორმატით.

- გამარჯვებულმა მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საავტორო ზედამხედველობა პროექტის განხორციელების
პროცესში საპროექტო დოკუმენტაციის მიხედით. კონსულტაციის გაწევა, საჭიროებისამებრ საპროექტო
დოკუმენტაციის კორექტირება)
- საავტორო ზედამხედველობის ვადა - სამუშაოების მიმდინარეობის მთელი პროცესი.
- იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ დამატებით
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას მიმწოდებელი განახორციელებს ანაზღაურების გარეშე.
ფასების ცხრილი დანართ#1-ში სავარაუდო ღირებულება საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
მომზადების დროს დასაშვებია ნაკლებობით ან მეტობით.
ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე;
გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.
a. შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია
5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების
პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
6. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები და ადგილი
6.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება მხარეთა მიერ ხელის მოწერის დღიდან 2016 წ ------------------------ ---------------------------7.ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
7.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად,
როგორც მომსახურეობის
დროს, ისე ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, შემსყიდველის
მოთხოვნათა შესაბამისად.
7.2 ინსპექტირებას განახორციელებენ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 5 თებერვლის
# 43/281 ბრძანებით შექმნილი კომისია
6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
8.1მომსახურეობის დასრულებიდან მომწოდებლის მიერ წერილიბით ოფიციალურად წარმოდგენილი
მომართვიდან ინსპექტირების განხორციელება მოხდეს ერთი კვირის ვადაში.
8.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მომსახურეობის შესრულების- აქტით, რომელიც
დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების
ხელმოწერებით დასრულებიდან.
9 ანგარიშსწორების ფორმა,
9.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.
9.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშწორებით.
9.3. ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტიურად გაწეული მომსახურეობის მიღება ჩაბარების აქტისა და ანგარიშფაქტურის მიხედვით.
9.4 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მომწოდებელს ანაზღაურება მიღება- ჩაბარების აქტის
გაფორმრბიდან (თუ მომწოდებელი დღგ-ის გადამხდელია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან, ხოლო
თუ მომწოდებელი არ არის დღგ-ს გადამხდელი შემოსავლების სამსახურიდან შესაბამისი ცნობის წარმოდგენიდან) 10
საბანკო დღის განმავლობაში.

10 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
10.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს,
რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა
გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის
და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა
აცნობოს მეორე მხარეს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

10.2
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები
შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება
უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის
შესაბამისად.
11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
11.1 ხელშეკრულებით განსაზღვული პირობების დარღვევის შემთხვევაში ან ვადის გადაცილების
შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო
ღირებულების 0, 3 %.
11.2. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს
ხელშეკრულების ღირებულების 10 (ათი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს
ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი
პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.
11.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან
11,4 მომწოდებელი ვიდრე არ აანაზღაურებს პირგასამტეხლოს შემსყიდველი უფლებამოსილია დააკავოს აღნიშნული
თანხა და პირდაპირ იქნეს მიმართული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში.

12 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
12.1
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2016
წლის -----------------13 ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა
13.1. 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.
14 ფორს-მაჟორი
14.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ
შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა,
ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი
უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს
შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
14.2 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები
გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის
უფლების მოთხოვნის გარეშე.
14.3 მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე
მხარეს.
15 დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
15.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა
შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
15.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
16 სხვა პირობები
16.1
მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.
16.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები,
მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
16.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 3 ეგზემპლიარად , რომელსაც აქვს თანაბარი
იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული
ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე
16.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ,
რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.
17 ხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები
შემსყიდველი:

მომწოდებელი

