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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 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
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 რწმუნებულება).
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო
წინადადების შესაბამისად.
პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.
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2.

ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1. შესყიდვის ობიექტი:
№

შესყიდვის ობიექტის დასახელება, ტექნიკური მახასიათებლები

განზ. ერთეული

რაოდენობა

1

კალამი ბურთულიანი ლურჯი 0,4მმ

ცალი

1000

2

კალამი ღილაკით წითელი, ლურჯი

ცალი

200

3

კალამი ბურთულიანი ღილაკით შავი 07მმ

ცალი

200

4

ფანქარი საშლელით HB

ცალი

500

5

ჩასანიშნი წებოვანი 400ფ ფერადი ნეონი

ცალი

100

6

ჩასანიშნი წებოვანი 100ფ 4ფ

ცალი

100

7

ტექსტმარკერი სხვადასვა ფერის

ცალი

400

8

ჩასანიშნი ქაღალდი პლასმასის ყუთით

ცალი

100

9

კორექტორი სითხე ფუნჯით 20მლ

ცალი

300

10

მაკრატელი (საშუალო)

ცალი

150

11

წებო მშრალი 15გრ

ცალი

200

12

სკოჩი პატარა 12მმ/12მ გამჭირვალე

ცალი

200

13

სკოჩი შესაფუთი 45მმ/40მ გამჭირვალე

ცალი

200

14

კლიფსი 19მმ მეტალის

ცალი

400

15

კლიფსი 25მმ მეტალის

ცალი

300

16

კლიფსი 32მმ მეტალის

ცალი

400

17

კლიფსი 51მმ მეტალის

ცალი

200

18

ჭიკარტი ლურსმანი 35ც ფერადი

კოლოფი

100

19

სკრეპი #3 ნიკელის

კოლოფი

50

20

სკრეპი #5 ნიკელის

კოლოფი

50

21

გამომთვლელი მანქანა 15X14სმ

ცალი

30

22

პერმამენტ მარკერი ორმაგი წვერით სხვადასხვა ფერის

ცალი

400

23

საკანცელარიო დანა საშუალო

ცალი

70

24

საკანცელარიო ჯამი პლასმასის გამჭირვალე

ცალი

66

25

სახაზავი მეტალის 30სმ

ცალი

30

26

საშლელი პატარა საოფისე

ცალი

50

27

სათლელი მეტალის ორმაგი

ცალი

50

28

ბეჭდის მელანი 28მლ

ცალი

20

29

სტეპლერი 24/6

კოლოფი

100

30

მაგნიტური დაფა 3 ფეხზე 60/90

ცალი

5

31

ჩეკის რულონი თერმული 57მმ*14მმ

ცალი

300

32

სალაროს წიგნი

ცალი

30

33

კონვერტი ა4 24*32

ცალი

3000

34

კონვერტი ა3 32*42

ცალი

1000

35

კონვერტი ა6 11*16

ცალი

1000

36

კონვერტი დიპლომატი 10,5*24

ცალი

500

37

დისკის ჩასადები კონვერტი

ცალი

1000

38

სტეპლერის სკობი 24/6

კოლოფი

200
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39

საბეჭდი ქაღალდი ა3 80გრ (500 ფურცელი)

შეკვრა

100

40

ასაკინძი ზამბარა 8მმ თეთრი+შავი (პლასტმასის)

კოლოფი

4

41

ასაკინძი ზამბარა 25მმ (50ც შეკვრა) თეთრი+შავი (პლასტმასის)

კოლოფი

4

42

ასაკინძი უკანა ყდა (მუყაოსი) ა-3

კოლოფი

8

43

ასაკინძი წინა ყდა გამჭირვალე ა-3 297X420მმ 200 მკ

კოლოფი
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შემოთავაზებული საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს.
2.2. მიწოდების პირობები და ვადები:
2.2.1.
2.2.2.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმების
დღიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში.
მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.#58.

2.3. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პრეტენდენტის წინადადების ფასი:
2.3.1. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა 8500,00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.
2.3.2. შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში - სისტემა) წინადადების
ფასი დაფიქსირებულ უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში, საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით დღგ‐ს ჩათვლით.
2.3.3. წინადადების ფასად განიხილება სისტემის მეშვეობით შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის
შესაბამის ველში დაფიქსირებული ფასი.
2.3.4. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ
დაექვემდებარება ანაზღაურებას.
2.3.5. პრეტენდენტის მიერ მექანიკური შეცდომის დაშვების შემთხვევაში, როგორიცაა არასწორი
ჯამის ან ნამრავლის მითითება, სიტყვიერი და ციფრობრივი გამოსახულების შეუსაბამობა,
შემსყიდველის მიერ ფასის განსაზღვრა შესაძლებელია ერთეულის ფასის უპირატესობის პრინციპის
გათვალისწინებით - იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული არ აღემატება სისტემის შესაბამის ველში
დაფიქსირებულ ფასს.
2.3.6. თუ პრეტენდენტის მიერ დანართი #2-ში (ფასების ცხრილი) დაფიქსირებული ჯამური თანხა
ნაკლები იქნება სისტემის შესაბამის ველში დაფიქსირებულ ფასზე პრეტენდენტის წინადადებად
განიხილება ფასების ცხრილში მითითებული საერთო ფასი.
2.3.7. გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება ლარში.
2.3.8. პრეტენდენტის მიერ, „წინადადების მიღება დასრულებულია“ ეტაპზე, სატენდერო
დოკუმენტაციის დანართი #2-ის (ფასების ცხრილი) წარმოუდგენლობა (მწარმოებელი ქვეყანის,
მწარმოებელის და მოდელის მითითების გარეშე) გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.
2.3.9. იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულება შემცირდება და ფასების ცხრილის ჩამონათვალის ერთეულის ფასის წარმოდგენისას
პრეტენდენტი იღებს მრავალნიშნა ათწილადს, იგი ვალდებულია აღნიშნული ფასები შეამციროს და
დაამრგვალოს მეასედამდე, შესაბამისად შეამციროს ფასების ცხრილის ჯამური ღირებულება.
2.4. ანგარიშსწორების პირობები:
2.4.1.
ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარისწორებით ლარში სსიპ „საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 2016 წლის ბიუჯეტის სახსრებით.
2.4.2.
ანგარიშსწორება მოხდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე
მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2016 წლის 31 დეკემბრისა.
2.4.3.
საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
2.5.

პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

2.5.1.

რეკვიზიტები დანართი #1–ის მიხედვით.
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2.5.2.

ფასების ცხრილი დანართი #2–ის მიხედვით.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა პრეტენდენტს არ
მოეთხოვება.
2.6.

დამატებითი ინფორმაცია:

2.6.1 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის
მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის
სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში (არაუმეტეს 2
(ორი) სამუშაო დღისა), პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის
დასაბუთება (დასაბუთება შესაძლებელია განხორციელდეს ექსპერტიზის დასკვნით ან/და შესყიდვის
ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით
ან/და ანგარიშფაქტურით ან/და ინვოისით ან/და სასაქონლო ზედნადებით ან/და საბაჟო
დეკლარაციით,
რომელიც
ადასტურებს
პრეტენდენტის
მიერ
დაფიქსირებულ
ფასად
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას. ფასწარმოქმნის
ადეკვატურობის დასაბუთებაზე ვრცელდება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის
2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-12 მუხლის მე- 11–მე-14 პუნქტებით
განსაზღვრული წესები.
2.6.2 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს
შეუძლია ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოდულის –,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით ან/და
სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში მისამართზე: ქ. თბილისი,
კრწანისის ქ. N58, საკონტაქტო პირი: გუგა გოგაძე ტელ: +995 032 2 18 06 49.
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2. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების
დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო „ -------- “ „ ---------------------------- “ 2016 წ.

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო“
(შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილის მისი გენერალური დირექტორის მოადგილე პაატა
დოლიძის
სახით და მეორეს მხრივ,
----------------------------------------------- (შემდგომში
,,მიმწოდებელი”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ---------------------------------სახით, „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახაბ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების
საფუძველზე.
შემსყიდველმა ჩაატარა გამარტივებული ელქტრონული ტენდერი
(შესყიდვის ობიექტის მოკლე აღწერა)

შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეული იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება,
რომლის თანახმად მიმწიდებელმა აიღო ვალდებულება მიაწოდოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტი
შემდეგ თანხაზე:
(ხელშეკრულების თანხა ციფრებით, სიტყვიერად და ვალუტის ჩვენებით)

(შემდგომში «ხელშეკრულების ღირებულება“)
1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები
ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
1.1. `ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ~ (შემდგომ _ `ხელშეკრულება~) _
შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული
ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა
დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში
არის მინიშნებები.
1.2. `ხელშეკრულების ღირებულება~ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს
შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
1.3. `შემსყიდველი
ორგანიზაცია~
(შემდგომ
`შემსყიდველი~)
ნიშნავს
ორგანიზაციას
(დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
1.4. `მიმწოდებელი~ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის
შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების
ფარგლებში;
1.5. `დღე~, `კვირა~, `თვე~ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
2. შესყიდვის ობიექტი
2.1. შესყიდვის ობიექტია საკანცელარიო ნივთები, რომელიც განისაზღვრება სატენდერო
დოკუმენტაციის შესაბამისად.
2.2. შესყიდვის ობიექტის ერთეულის ფასი და ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ფასების
ცხრილში, რომელიც თან ახლავს ხელშეკრულებას და მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს
(იხ.დანართი).
3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
3.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური
კონტროლი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
ტექნიკურ პირობებთან.
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3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი
კონტროლის
(ინსპექტირების)
ჩატარებისათვის
აუცილებელი
პერსონალით,
ტექნიკური
საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის
(ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის
ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.
3.3. მიმწოდებელი
ვალდებულია
საკუთარი
ხარჯებით
უზრუნველყოს
კონტროლის
(ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
3.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს
შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ თანამშრომლები: გიორგი იაშვილი, ირაკლი ჩიქოვანი.
4.
შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები
4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 2
(ორი) სამუშაო დღის ვადაში.
4.2. მიწოდების ადგილია ქ. თბილისი, კრწანისის ქ.#58.
5.
შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
5.1
შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის
უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შემსყიდველის
მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ
ხელშეკრულების 3.4 პუნქტში მითითებული პირები.
5.2
მიღება-ჩაბარების
აქტის
გაფორმებასთან
ერთად,
მიმწოდებელი
ვალდებულია
წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი
საგადასახადო დოკუმენტაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას
ანგარიშსწორებაზე.
6. ანგარიშსწორების წესი
6.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით
ეროვნულ ვალუტაში.
6.2 ანგარიშსწორება მოხდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე მიღება–
ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2016 წლის 31 დეკემბრისა.
6.3. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
7. ფასი
7.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული საქონლის ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების
ღირებულებით პარამეტრებს.
7.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა ხელშეკრულების მოქმედების მთელი
პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია.
7.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.
7.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი
ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი
შემთხვევებისა.
7.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის
შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური
ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.
8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
8.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
8.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების
პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით
შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
8.3 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი
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ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი
შემთხვევებისა.
8.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის
სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
9.
მხარეთა პასუხისმგებლობა
9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის
გადაცილებისათვის
დამრღვევ მხარეს
დაეკისრება
პირგასამტეხლოს
გადახდა ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.5%-ის ოდენობით. ხოლო, თუკი
ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს
ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0,5%-ს.
9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური
თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს
ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
9.3. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.
10.
ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო
10.1. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:
ა)
თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს
შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი;
ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა
რომელიმე ვალდებულება დაკავშირებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხთან, რაოდენობასთან და ა.შ.
გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი
ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
დ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
11.
ფორს-მაჟორი
11.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების
შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი
ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
11.2. 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 საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით,
საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
11.3. 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.
11.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების 30 დღით გაგრძელების შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ
შეწყვიტონ ხელშეკრულება.
12.

სადაო საკითხების გადაწყვეტა
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ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების
გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი
არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
13.
უფლებების გადაცემა
მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც
ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი ვალდებულებები
მესამე პირს.
14.
შეტყობინების განხორციელება
14.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის
მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული 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 თარიღიდან რომელი უფრო გვიან დადგება.
15.
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 იანვრის
ჩათვლით.
16.
დამატებითი პირობები
16.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს
აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი
მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი
მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
16.2. გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები
თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
16.3. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების და/ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ
წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ხელშეკრულების დამატებითი
შეთანხმების სახით, რომელსაც ექნება იგივე იურიდიული ძალა რაც წინამდებარე ხელშეკრულებას.
შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

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

----------------------
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დანართი #1
რეკვიზიტები:
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი (თანამდებობა):
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის დასახელება და კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

პრეტენდენტის ხელმოწერა____________________________

ბ.ა.
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დანართი #2
ფასების ცხრილი
მწარმოებელი

#

შესყიდვის ობიექტის დასახელება და

ქვეყანა,

განზომილების

ტექნიკური მახასიათებელი

მწარმოებელი და

ერთეული

მოდელი

რაოდენობა

ერთეულის
ფასი (ლარი)

საეართო
თანხა
(ლარი)

1
2
...
სულ:

პრეტენდენტის ხელმოწერა____________________________

ბ.ა.
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