სატენდერო დოკუმენტაცია
საკანცელარიო საქონლის შესყიდვაზე
ერთობლივი გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
აუქციონის გარეშე

ქ. თბილისი 2016 წელი
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ტექნიკური დოკუმენტაცია
1.1

1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობისათვის – იხილეთ ვებ – გვერდზე: www.procurement.gov.ge:
„სახელმწიფო შესყიდვის ერთიანი ელექტრონული სისტემის მომხმარებელთა
სახელმძღვანელო“,
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011
წლის 7
აპრილის #9 ბრძანება
„გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის
დამტკიცების შესახებ“.
პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს
ხელმოწერილი უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული ბეჭდით.
სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ
ვალუტაში.
სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის
გათვალისწინებით.
სატენდერო წინადადება, ასევე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს
შორის გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ
ენაზე.
ალტერნატიული სატენდერო წინადადების წარმოდგენა არ არის დაშვებული.
პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი წინადადება ძალაშია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს
თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“, „რ“ ან „ტ“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ეტაპის დადგომამდე.
საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების
თანახმად,
პრედენდენტმა
უნდა
წარმოადგინოს
შემდეგი
დოკუმენტები:

1.8.1

იურიდიული პირებისათვის:
 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გარეშე
1.8.2 ფიზიკური პირებისათვის:
 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გარეშე
1.8.3 ამხანაგობის მონაწილეთათვის :
 საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გარეშე
2.

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური აღწერილობა მოცემულია დანართ #2- ში

2.1

პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებასთან ერთად სისიტემაში ატვირთული უნდა იქნეს შემდეგი
ინფორმაცია:






2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

რეკვიზიტები (დასახელება, მისამართი, ტელეფონი/ფაქსი, ელექტრონული მისამართი, საბანკო
რეკვიზიტები, ხელმძღვანელი პირის სახელი, გვარი) დანართი # 3 მიხედვით;
ფასების ცხრილი დანართი #1-ის შესაბამისად;

საქონლის მიწოდების ვადების და ადგილის შესახებ;
შემოთავაზებული მოსაწოდებელი საქონლის სრული დეტალური აღწერილობა. აღწერილობა,
წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი და მოდელი, მიწოდების ვადები და ადგილი, ერთეულის და საერთო
ღირებულება.
ანგარიშსწორების პირობები:
ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში;
დაფინანსების წყარო: 2017 წლის საბიუჯეტო ასიგნებები;
ანგარიშსწორება განხორციელდება შესყიდვის ობიექტისა მიწოდებისა და თანმხლები დოკუმენტაციის
წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
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2.2.4

წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.3
2.3.1
2.3.2

მიწოდების პირობები და ვადები:
მისაწოდებელი საქონელი უნდა აკმაყოფილებდეს დანართი N2-ში მოცემულ მახასიათებლებს;
საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის ხარჯით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან
30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის განმავლობაში შემდეგ მისამართებზე:
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო: ქ. თბილისი, პოლიციის ქ. N10.
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო: ქ. თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ N42.
მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო და ახალი
საქონელი.
ფასები:
პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ფასების ცხრილი დანართი N1-ის მიხედვით.
პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ფასების ცხრილში ერთეულის ფასი მოცემული უნდა იყოს
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
შესყიდვის
ობიექტის
მიწოდებასთან
დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით.

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4
2.4.1
2.4.2

3. დამატებითი მოთხოვნა:
3.1.1. „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების

შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების მე - 11
მუხლის 2¹ პუნქტის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების
მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20% - ით ან მეტით დაბალია
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა შემსყიდველი ორგანიზაციის
წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში ელექტრონული სისტემით
უნდა წარმოადგინოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
3.1.2.

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა უნდა დასაბუთდეს: შესყიდვის ობიექტის სათანადოდ დამოწმებული
ფასწარმოქმნის წინასწარი გაანგარიშება/კალკულაცია (შესასყიდი ან შესყიდული საქონლის ღირებულება

3.1.3.

გაუნაწილებელი მოგების გათვალისწინებით).
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების

წარმოუდგენლობა

გამოიწვევს

პრეტენდენტის

დისკვალიფიკაციას „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის
ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თვამჯდომარის 2011 წლის
7 აპრილის N9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სახეზეა ამ წესის მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძველი. პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებას არ ექვემდებარება.
3.1.4.

პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი ქვეყნის, ფირმის და მოდელის
დასახელების (მოდელის არ არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია
მოდელის არ არსებობის შესახებ) მიუთითებლობა გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას
ყოველგვარი დაზუსტების პროცედურის გარეშე.

4.

დამატებითი ინფორმაცია:
სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების ან/და დაზუსტების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, გორგასლის 83ა, საკონტაქტო პირი: თაკო ნასყიდაშვილი 577285090
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დანართი N1
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო

ფასების ცხრილი
#

საქონლის დასახელება

1

ტექნიკური
აღწერილობა

წარმოშობის
ქვეყანა,
მწარმოებელი
და მოდელი

განზ.

რაოდენ.

ბაინდერი დიდი

ცალი

2000

2

ბაინდერი პატარა

ცალი

1000

3

ბლოკნოტი ა-5 ტყავის

ცალი

800

4

ბლოკნოტი ზამბარით

ცალი

200

5

ბლოკნოტი 2017 წლის
კალენდრით
ყოველდღიური ა-5.

ცალი

500

6

ფაილი (30 მკრ) შეკვრაში
100 ც.

შეკვრა

3000

7

ჩასანიშნი ფურცლები

შეკვრა

1000

8

ჩასანიშნი ფურცლები

შეკვრა

2000

9

საკანცელარიო წიგნი

ცალი

5000

10

საქაღალდე მუყაოს ყდით

ცალი

2000

11

საქაღალდე ბაფთიანი
სწრაფჩამკერი
პოლიეთილენის

ცალი

2000

ცალი

3000

13

რვეული

ცალი

3000

14

საქაღალდე

ცალი

500

15

ლეიბლი

შეკვრა

20

12

ერთეულის
ფასი

საერთო
ფასი

მიწოდების
ვადა

სულ ჯამი:

საქონლის მიწოდების ადგილი:

პრეტენდენტის ხელმოწერა ______________________
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დანართი N1
სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო

ფასების ცხრილი
#

საქონლის დასახელება

ტექნიკური
აღწერილობა

წარმოშობის
ქვეყანა,
მწარმოებელი
და მოდელი

განზ.

რაოდენობა

1

ბაინდერი დიდი

ცალი

832

2

ბლოკნოტი ა-5 ტყავის

ცალი

301

3

ფაილი (30 მკრ)
შეკვრაში 100 ც.

შეკვრა

514

4

ჩასანიშნი ფურცლები

შეკვრა

494

5

ჩასანიშნი ფურცლები

შეკვრა

563

6

საკანცელარიო წიგნი
სწრაფჩამკერი
პოლიეთილენის
საქაღალდე

ცალი

20

ცალი

13050

ცალი

10

7
8

ერთეულის
ფასი

საერთო
ფასი

მიწოდების
ვადა

სულ ჯამი:

საქონლის მიწოდების ადგილი:

პრეტენდენტის ხელმოწერა ______________________
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დანართი N2

ტექნიკური დავალება
#

საქონლის დასახელება

1

ბაინდერი დიდი

2

ბაინდერი პატარა

3

ბლოკნოტი ა-5 ტყავის

4

ბლოკნოტი ზამბარით

ტექნიკური აღწერილობა
ა4 ფორმატის, არანაკებ 500 ფურცლიანი, მეტალის
დამჭერი მექანიზმით, სხვადასხვა ფერის.
ა4 ფორმატის, არანაკებ 250 ფურცლიანი, მეტალის
დამჭერი მექანიზმით, სხვადასხვა ფერის
არანაკლებ 120 ფურცლიანი, სანიშნით, რბილი ყდით,
შიდა ფურცლები უჯრებით, ფერი მუქი.
ფურცლების რაოდენობა არანაკლებ 96, ზომა ა-5.
გვერდზე გადასაშლელი

განზ.

რაოდენობა

ცალი

2832

ცალი

1000

ცალი

1101

ცალი

200

ცალი

500

შეკვრა

3514

შეკვრა

1494

შეკვრა

2563

2017 წლის კალენდრით, შემოკერილი ტყავის რბილი
5

ბლოკნოტი 2017 წლის

ყდით, ზომა ა-5, არანაკლებ 168 ფურცლიანი, თვეები

კალენდრით ყოველდღიური ა-5.

დივაიდერებით, ქართულ-ინგლისური, სანიშნით, მუქი
ფერის.
ა-4 ფორმატის, 100 ცალიანი შეფუთვით, შეკვრის წონა

6

ფაილი (30 მკრ) შეკვრაში 100 ც.

7

ჩასანიშნი ფურცლები

8

ჩასანიშნი ფურცლები

9

საკანცელარიო წიგნი

რუხი ფერის 100 ფურცლიანი.

ცალი

5020

10

საქაღალდე მუყაოს ყდით

სწრაფჩამკერი მუყაოს ყდით.

ცალი

2000

11

საქაღალდე ბაფთიანი

ა-4 ზომის, მუყაოს ყდით.

ცალი

2000

12

სწრაფჩამკერი პოლიეთილენის

თხელი პლასტიკური ყდით, მეტალის მექანიზმით.

ცალი

16050

13

რვეული

არანაკლებ 48 ფურცლიანი.

ცალი

3000

14

საქაღალდე

პლასტმასის რეზინის შესაკრავით.

ცალი

510

15

ლეიბლი

შეკვრა

20

არანაკლებ 340 გრ.
ფერადი 500 ფურცლიანი, არაწებოვანი. ზომა არანაკლებ
80x80 მმ.
ფერადი 100 ფურცლიანი, წებოვანი. ზომა არანაკლებ
76x76 მმ.

თეთრი ფერის ა-4 ფორმატის დასერილი სტიკერი,
შეკვრაში 100 ცალი.
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შენიშვნა:


ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა შემსყიდველის მოთხოვნიდან 3 (სამი) სამუშაო დღეში
შემსყიდველ ორგანიზაციაში უნდა წარმოადგინოს მოსაწოდებელი საქონლის ნიმუშ(ებ)ი, შემდეგ
მისამართზე: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. N 83ა.




ნიმუშების
შემსყიდველ
ორგანიზაციაში
წარმოუდგენლობა
გამოიწვევს
პრეტენდენტის
დისკვალიფიკაციას.
პრეტენდენტის გამარჯვების შემთხვევაში სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს საწყობში
შეტანილი პარტია სრულად უნდა შეესაბამებოდეს (იდენტური უნდა იყოს) ტენდერზე წარმოდგენილი
ნიმუშ(ებ)ის.

7 |გ ვ ე რ დ ი

დანართი N3

რეკვიზიტები
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და
დასახელება:
ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და
გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური
მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
1.

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

პრეტენდენტის ხელმოწერა____________________________

8 |გ ვ ე რ დ ი

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე NAT _____________

პროექტი
ქ. თბილისი

-------------

ერთი მხრივ, საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო (შემდგომში “შემსყიდველი”)
წარმოდგენილი მისი მინისტრის მოადგილის ------- სახით და მეორე მხრივ, ---- (შემდგომში „მიმწოდებელი“)
მისი დირექტორის -------- სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და
ერთობლივი
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე ვდებთ ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანი
ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
საჭიროებისათვის ---- შესყიდვა (CPV--).
2. შესყიდვის ობიექტი
შესყიდვის ობიექტია --------.
3. წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო ღირებულება
3.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს ----- (--------) ლარს.
3.2. საქონლის ერთეულის და საერთო ფასი, განსაზღვრულია დანართში.
3.3. ამ თავის 3.2. პუნქტში აღნიშნული დანართი (---- ფურცელი) წარმოადგენს
ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას.

წინამდებარე

3.4. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნულ თანხაში შედის საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი გადასახადი.
4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, გარანტია, მიწოდების ვადა და ადგილი
4.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ საქონელი იქნება ხარისხიანი, უპასუხებს წინამდებარე
ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს დანართით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.
4.2. საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის ხარჯით წინამდებარე ხელშეკრულების
გაფორმებიდან --- ჩათვლით.
4.3. მიწოდების ადგილია ლოჯისტიკის დეპარტამენტის სასაწყობო სამმართველო, მდებარე ქ. თბილისი,
პოლიციის ქ. N10;
5. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი
5.1. საქონლის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელსაც ხელს აწერენ შემსყიდველის მხრიდან --------- სასაწყობო სამმართველოს უფროსი, ხოლო მიმწოდებლის მხრიდან დირექტორი ან/და მის მიერ
უფლებამოსილი პირი.
6. ანგარიშსწორების პირობები
6.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში.
6.2. წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება
მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.
6.3. ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარადგინოს წინამდებარე
ხელშეკრულების 5.1 პუნქტში მითითებული მიღება-ჩაბარების აქტი,

სასაქონლო ზედნადები და

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.
6.4. ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება მიმწოდებლის მიერ ამ ხელშეკრულების 6.3. პუნქტით
განსაზღვრული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
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6.5. მიმწოდებელმა ანგარიშსწირების განხორციელებისათვის 6.3. პუნქტში მითითებული დოკუმენტაცია თუ
არ წარუდგინა შემსყიდველს საქონლის მიწოდების დამთავრების მეორე დღიდან 3 (სამი) თვის განმავლობაში,
მიმწოდებელი 3 (სამი) თვის გასვლის შემდეგ კარგავს მიწოდებულ საქონელზე თანხის მოთხოვნის უფლებას
შემსყიდველისათვის დოკუმენტაციის წარუდგენლობის გამო.
7. მხარეთა ვალდებულებები და უფლებები
7.1. შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) მოახდინოს ანგარიშსწორება

მიმწოდებელთან

წინამდებარე

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებული

პირობების შესაბამისად;
ბ) უზრუნველყოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელის მიღება.
7.2. შემსყიდველს უფლება აქვს:
საქონლის მიღება/ჩაბარების დროს ჩაატროს შემოწმება/კონტროლი (ლაბორატორიული კვლევა ან
უფლებამოსილი სპეციალისტის/ექსპერტის დასკვნა) მიწოდებული საქონლის ხარისხის და რაოდენობის
შესაბამისობა წინამდებარე ხელშეკრულებასთან და ---- დანართთან.
7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) მიაწოდოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების --- დანართით გათვალისწინებული რაოდენობისა
და ხარისხიანი საქონელი;
ბ) დაიცვას წინამდებარე ხელშეკრულებით და --- დანართით გათვალისწინებული ყველა პირობა;
გ) შემსყიდველს მიაწოდოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი;
დ) შემსყიდველს მიაწოდოს წინამდებარე ხელშეკრულების 6.3. პუნქტში მითითებული ყველა დოკუმენტი;
ე) წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წამოჭრილ გაუთვალისწინებელ ხელშემშლელ
გარემოებებთან დაკავშირებით, დაუყოვნებლივ გაუგზავნოს შემსყიდველს წერილობითი შეტყობინება
შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ.
7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს:
მოსთხოვოს

შემსყიდველს

მიწოდებული

საქონლის

ღირებულების

ანაზღაურება

წინამდებარე

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.
8. მხარეთა პასუხისმგებლობა წინამდებარე ხელშეკრულების დარღვევისას
8.1. ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში (არაჯეროვან შესრულებაში არ
ჩაითვლება საგარანტიო პირობებით გათვალისწინებული მომსახურება), მიმწოდებელს ეკისრება
პირგასამტეხლო წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.
8.2. საქონლის მიწოდების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,2 (ნული მთელი, ორი
მეათედი) პროცენტის ოდენობით.
8.3. წინამდებარე ხელშეკრულების --- დანართით გათვალისწინებული რაოდენობის საქონლის
მიუწოდებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო წინამდებარე ხელშეკრულების
საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით.
8.4. ინსპექტირებისას აღმოჩენილი დეფექტის, ნაკლის გამოსწორებისათვის ან/და შეცვლისათვის
მიმწოდებელმა თუ გადააცილა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულების
შესრულების საერთო ვადას მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო
ღირებულების 0,1 (ნული მთელი, ერთი მეათედი) პროცენტის
ოდენობით.
8.5. მიწოდებულ საქონელზე აღმოჩენილი ნაკლის ან დეფექტის გამოსწორებისათვის მიმწოდებელმა თუ
გადააცილა ---- სამუშაო დღეს მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
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წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო

ღირებულების 0,1 (ნული მთელი, ერთი მეათედი)

პროცენტის

ოდენობით.
8.6. წინამდებარე ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის მიმწოდებელს
ეკისრება პირგასამტეხლო წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10 (ათი) პროცენტის
ოდენობით.
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულებაზე ორმხრივად ხელის
მოწერის დღიდან ---.
10. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა
10.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება
წინამდებარე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები
შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი
შემთხვევებისა.
10.2.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის
შემთხვევაში

დაუშვებელია

თავდაპირველად

დადებული

წინამდებარე

ხელშეკრულების

ჯამური

ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
11. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი)
11.1.

მხარეები

არ

არიან

პასუხისმგებელნი

თავიანთი

ვალდებულების

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 წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების
შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
11.2. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში წინამდებარე ხელშეკრულების მხარემ,
რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, პირველი შესაძლებლობისთანავე
უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი
მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან პასუხს, იგი თავისი
შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით
აგრძელებს
წინამდებარე
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და
ცდილობს

გამონახოს

ვალდებულების

შესრულების

ისეთი

ალტერნატიული

ხერხები,

რომლებიც

დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებებისაგან.
11.3. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები
გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება,
კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.
12. წინამდებარე ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები
12.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ინსპექტირება საქონლის მიწოდების პერიოდში ან
შემდგომ.
12.2. ინსპექტირებისას ხილვადი დეფექტის, ნაკლის ასევე უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს
აღმოჩენის შემთხვევაში ინსპექტირების განმხორციელებელმა უნდა
წარუდგინოს შემსყიდველს შემდგომი რეაგირებისათვის.

შეადგინოს ინსპექტირების აქტი და

12.3. ვიზუალური დათვალიერების დროს, ხილვადი დეფექტის ან/და ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში,
შემსყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით ან/და სატელეფონო შტყობინებით აცნობოს
მიმწოდებელს აღმოჩენილი დეფექტის, ნაკლის შესახებ და მოსთხოვოს ნაკლის, დეფექტის გამოსწორება ან
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შეცვლა.
12.4. ინსპექტირების აქტის საფუძველზე საჭიროების შემთხვევაში ჩატარდება მოწოდებული საქონლის
ექსპერტიზა.
12.5. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული
ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.
12.6. შემსყიდველის მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ----------- უფლებამოსილი პირი.
13. ხელშეკრულების შეწყვეტა
13.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება
მიმწოდებლისთვის ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შესახებ წერილობითი
შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ, თუ:
ა) მიმწოდებელს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში არ შეუძლია მთლიანად ან
ნაწილობრივ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება.
ბ) მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე
ვალდებულების შესრულება.
გ) მიმწოდებელი

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევისათვის

წინამდებარე ხელშკრულების მოქმედების პერიოდში დაჯარიმებულ იქნა სამჯერ.
დ) შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო მიმწოდებელი
ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას. ე)
წინამდებარე ხელშეკრულების ვადის გასვლის საფუძველზე.
ვ) ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.
13.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ცალკეული პირობების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს
წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი სხვა ვალდებულების შესრულებისაგან.
14. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
14.1. წინამდებარე 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 კანონმდებლობის
შესაბამისად.
15.სხვა პირობები
15.1. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
15.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები,
მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
15.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
15.4. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს
აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ორი შემსყიდველთან.
წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს
ქართულ ენაზე.
15.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის
იქნება წერილობითი ფორმით შედგენილი და წინამდებარე ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.
16. მხარეთა რეკვიზიტები
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“შემსყიდველი”

,,მიმწოდებელი”

საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სამინისტრო
მის: ქ. თბილისი, ს. ეულის ქ. N3
ს/კ 204564934
სახელმწიფო ხაზინა კოდი:
ს/კ 220101222; ა/ა 200122900
მინისტრის მოადგილე

/

/

/

/
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