თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის
ფარგლებში სოფელ მუხათში ე.წ.
ფაბრიკის დასახლებაში არსებული
სარიტუალო დარბაზის
მშენებლობისათვის
სამშენებლო მასალების
შესყიდვის

სატენდერო დოკუმენტაცია
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 6607 ლარი,
დღგ-ს გარეშე

სარჩევი

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის;
ტექნიკური დოკუმენტაცია;
ტექნიკური დავალება;
რეკვიზიტები, დანართი N1;
ფასების ცხრილი, დანართი N2;
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი.

ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის
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 შესახებ“ შესაბამისად. (http://procurement.gov.ge/)
პრედენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს: რეკვიზიტები, დანართი N1 -ის შესაბამისად, რომელიც ხელმოწერილი
უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან/და უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული საწარმოს ბეჭდით
(ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).
2.2 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მისი დღგ-ს გადამხდელად ან არ გადამხდელად რეგისტრაციის
შესახებ. რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან/და უფლებამოსილი პირის მიერ და
დამოწმებული უნდა იქნეს საწარმოს ბეჭედით (ბეჭდისარსებობისშემთხვევაში).
უნდა
წარმოადგინოს ფასების ცხრილი
დანართი
N2-ის შესაბამისად, რომელიც
2.3. პრეტენდენტმა
ხელმოწერილი უნდა იყოს საწარმოს ხელმძღვანელის ან/და უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული
საწარმოს ბეჭდით (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში).
2.4.

2.1 , 2.2 და 2.3. პუნქტებით გათვალისწინებული დანართები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულ სისტემაში.

2.5. ფასის ცვლილების შემთხვევაში პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის მიერ ელექტრონულ სისტემაში
საბოლოოდ დაფიქსირებული ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო წ ი ნ ა დ ა დ ე ბ ი ს ფასის შესაბამისი ცხრილი დანართი N2-ის
მიხედვით, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9
ბრძანების მე-12 მუხლის მე-17 პუნქტის შესაბამისად.

2.6. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტის
მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულებაზე, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული
ტენდერის ჩატარების წესი“-ს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 07 აპრილის №9
პრეტენდენტი ვალდებული იქნება დაასაბუთოს
ბრძანების მე-11 მუხლის მე-21 პუნქტის შესაბამისად
ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა გაფორმებული ხელშეკრულებით ან/და
ანგარიშფაქტურით ან/და სასაქონლო
ზედნადებით ან/და ინვოისით ან/და ექსპერტიზის დასკვნით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ
ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად საბოლოოდ დაფიქსირებულ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული საქონლის
სრულად მიწოდების შესაძლებლობას. თუ ზემოთხსენებული დოკუმენტ(ებ)ი წარმოდგენილი იქნება უცხო ენაზე მას
თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.
2.7. ტექნიკური და საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის წარდგენა შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც
ქართულ, ისე უცხოურ ენებზე. დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა
დაერთოს

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით

შესრულებული

(ნოტარიულად

დამტკიცებული) თარგმანები ქართულ ენაზე. დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული სადავო საკითხების
გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს გადაწყვეტს სატენდერო კომისია.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო,
ახალი საქონელი.
3.1. საქონლის მიღების დროს მიმწოდებლის წარმომადგენლის თანდასწრებით უნდა განხორციელდეს
მიწოდებული
საქონლის
იდენტურობის
დადგენა
წაყენებულ
მოთხოვნებთან,
რომელთა
დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უარს აცხადებს ასეთი საქონლის მიღებაზე,
რაზედაც ფორმდება შესაბამისი აქტი და მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში
მიაწოდოს შემსყიდველს ახალი, ხარისხიანი
საქონელი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს
ზემოხსენებულ მოთხოვნებს.
4. საქონლის მიწოდების ვადები და მისამართი:
4.1 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის ხარჯით ხელშეკრულების
გაფორმებიდან
15
(თხუთმეტი)
კალენდარული
დღის
ვადაში,
მისამართზე:
კოდის
ადმინისტრაციული ერთეული, სოფელ მუხათში ე.წ. ფაბრიკის დასახლება.
5. ანგარიშსწორების პირობები:
5.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.
5.2. უნაღდო ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიწოდების შემდეგ, გაფორმებული მიღება–
ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
5.3. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

დაფინანსების წყარო - 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.(საქართველოს მთავრობის 2016
წლის 04 თებერვლის N54 დადგენილება და 19 თებერვლის N265 განკარგულება).

დანართი N1
1.რეკვიზიტები
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
ხელმძღვანელის სახელიდა გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
ელექტრონული მისამართი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
მომსახურე ბანკის დასახელება:
ანგარიშსწორების ანგარიშის#:
მომსახურე ბანკის კოდი:

საწარმოს ხელმძღვანელის ხელმოწერა -------------------------------------------ბ.ა.

ინფორმაცია
დღგ-ს გადამხდელად ან არ გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ

შპს/ამხანაგობა/ი.მ. ------------------ 2016 წლის ---------- მდგომარეობით, რეგისტრირებულია დღგ-ს
გადამხდელად , ან არ არის რეგისტრირებული დღგ-ს გადამხდელად.

ხელმოწერა --------------------- ბ.ა.

დამატებითი ინფორმაცია:
სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის
,,კითხვა-პასუხი“-ს მოდულის მეშვეობით ან/და მუნიციპალიტეტის გამგეობაში: ინფრასტრუქტურის განვითარების,
მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი - სიმონ გულედანი ტელ: (577 95 50 77) და შესყიდვების
განყოფილების უფროსი - ნიკოლოზ ტატიშვილი ტელ: (574 09 74 90).

პროექტი
ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შესაძლოა დაზუსტდეს ან დაიხვეწოს
ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში
ხელშეკრულება სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ N
ქ. თეთრიწყარო

---- ------------------- 2016 წელი

ერთის მხრივ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი (შემდეგში ”შემსყიდველი”) წარმოდგენილი მისი გამგებლის
პირველი მოადგილეს ერეკლე კუხიანიძეს სახით და მეორეს მხრივ ------------- (შემდგომში “მიმწოდებელი”),
სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო
წინადადების საფუძველზე,
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ( SPA-------------) ჩატარების შედეგად და საქართველოს მთავრობის
2016 წლის 04 თებერვლის N54 დადგენილების შესაბამისად 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. ხელშეკრულება შედგენილია სამ თანაბარი იურიდიული ძალის
მქონე ეგზემპლიარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლიარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ორიშემსყიდველს.
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 ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ხელშეკრულების
ფარგლებში.
1.6. ”საქონელი” - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
1.7. ”ტექნიკური დავალება” - NSPA --------- გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის სატენდერო
დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი
ნაწილი.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს 2016 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სოფელ
მუხათში ე.წ. ფაბრიკის დასახლებაში არსებული სარიტუალო დარბაზის მშენებლობისათვის ფოლადის
კვადრატული მილების, არმატურისა და ფურცლოვანი ფოლადის ჩასატანებელი დეტალების /44100000-CPV/
შესყიდვა (საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 04 თებერვლის N54 დადგენილება და საქართველოს მთავრობის
2016 წლის 19 თებერვლის N265 განკარგულება).
2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ------- (----------------------------------) ლარს.
3.2. ხელშეკრულების
ღირებულება მოიცავს
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
საქონლის
მიწოდებასთან დაკავშირებულ
მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ გადასახადებს.
3.3. დაფინანსების წყარო - 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

4. სტანდარტები
4.1 ხელშეკრულების ფარგლებში მიწოდებული საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკური დავალებით
მითითებულ მოთხოვნებს.
5. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები
5.1 უნაღდო
ანგარიშსწორება
განხორციელდება საქონლის მიწოდების შემდეგ, გაფორმებული მიღება–
ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიღება-ჩაბარების
აქტის გაფორმებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
5.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარებში.
5.3 წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
6. მიღება-ჩაბარების წესი
6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადასცეს შემსყიდველს ტექნიკური
დავალების შესაბამისი საქონელი, რომელსაც ხელს აწერს ორივე მხარე.
6.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს
------------------------საფუძველზე).

(დაინიშნება შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შესაბამისი სამსახურის წარდგენის

7. საქონლის მიწოდების პირობები და ვადა
7.1 მიმწოდებელმა საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელოს საკუთარი ხარჯით ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, მისამართზე: კოდის ადმინისტრაციული ერთეული, სოფელ
მუხათში, ე.წ ფაბრიკის დასახლება.
7.2 საქონლის მიღების დროს მიმწოდებლის წარმომადგენლის თანდასწრებით უნდა განხორციელდეს
მიწოდებული
საქონლის
იდენტურობის
დადგენა
წაყენებულ
მოთხოვნებთან,
რომელთა
დაუკმაყოფილებლობის ან/და ქარხნული წუნის არსებობის შემთხვევაში შემსყიდველი უარს აცხადებს ასეთი
საქონლის მიღებაზე რაზედაც მხარეებს შორის ფორმდება შესაბამისი აქტი, რომელიც ხელმოწერილი იქნება
ორივე მხარის მიერ) და მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში მიაწოდოს შემსყიდველს
ახალი, ხარისხიანი საქონელი, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს ზემოხსენებულ მოთხოვნებს.
8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება
8.1 ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულებების ინსპექტირებას განახორციელებს ---------8.2 ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს.
8.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება
ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
9.1. თუ მიმწოდებელი გადააცილებს 7.1 პუნქტით განსაზღვრულ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;
9.1.1. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა
გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება
და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
9.2. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.
9.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან მათი არასათანადოდ შესრულებისას შემსყიდველი
იხდის ჯარიმას ჩასარიცხი თანხის 0,02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
9.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს
დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით, რომლის
შემთხვევაშიც შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის
გადახდა ან/და დაუკავოს გადასახდელი თანხიდან.
9.5. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება
პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 20%-ის ოდენობით, რომლის შემთხვევაშიც შემსყიდველს
უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ჯარიმის გადახდა ან/და დაუკავოს
გადასახდელი თანხიდან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1 . ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი
ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
10.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით,
რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და დაერთვება ხელშეკრულებას.
1 0 . 3 . ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები
შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.
10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის
შემთხვევაში 10.2 ქვეპუნქტის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა
დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.
10.5. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის აუცილებლობისას ინიციატორი მხარე ვალდებულია არანაკლებ 3
(სამი) დღით ადრე მიმართოს მეორე მხარეს აღნიშნული ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებული
წერილობითი თხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას ცვლილების
განხორციელებაზე.
შეუსრულებლობის
10.6. ხელშეკრულების ერთ-ერთი
მხარის
მიერ
ხელშეკრულების
პირობების
შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ.
10.7. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 2 (ორი) დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით
შეატყობინოს
მეორე მხარეს
10.6. პუნქტით
გათვალისწინებული
გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის თაობაზე.
10.8. ხელშეკრულება ასევე შესაძლებელია შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე.
11. ფორს - მაჟორი
11.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ
გამოიწვევს

საჯარიმო

სანქციების

გამოყენებას,

თუ

ხელშეკრულების

შესრულების

შეფერხება

ან

ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი.
11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარებისათვის გადაულახავ ან მათი კონტროლისაგან
დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველსა და/ან მიმწოდებლის
შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, რომლებსაც

გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი

გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და
საბიუჯეტო ასიგნების 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 გარემოებებისა და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ
შეტყობინების

გამგზავნი

მხარე

არ

მიიღებს

მეორე

მხარისაგან

წერილობით

პასუხს

იგი

თავისი

შეხედულებისამებრ მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობების და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და
ალტერნატიული

ხერხები,

რომლებიც

ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი

დამოუკიდებელი

იქნებიან

ფორს-მაჟორული

გარემოებების

ზეგავლენისაგან.
11.4. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები
გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება კომპენსაციის
მოთხოვნის უფლების გარეშე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
12.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების
გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან
მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. შეტყობინება
13.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს,
გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით,
ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
13.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ
დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

14. გადასახადები და დაბეგვრა
14.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და
სხვა გადასახდელების გადახდაზე.

15. სხვა პირობები
15.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
15.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი
წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.
16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1. ხელშეკრულება ძალაშია 2016 წლის -----------------დან 2016 წლის----------------მდე.
17. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

3. ტექნიკური დავალება

საქონლის დასახელება
N

განზ.
ერთეული

რაოდენობა საქონლის სავარაუდო მახასიათებლები

2

ფოლადის კვადრატული
მილი

გრძ/მ

560

40X80 მმ, სისქით არანაკლებ 3 მმ,
თითოეულის სიგრძე არანაკლებ 5მ და
90 სმ.

3

ფოლადის კვადრატული
მილი

გრძ/მ

78

50X50 მმ, სისქით არანაკლებ 2 მმ,
თითოეულის სიგრძე არანაკლებ 5მ და
90 სმ.

4

ფოლადის კვადრატული
მილი

78

100X100 მმ, სისქით არანაკლებ 3 მმ,
თითოეულის სიგრძე არანაკლებ 5მ და
90 სმ.

გრძ/მ

დანართი N2

ფასების ცხრილი

დასახელება

განზ.
ერთეული

საქონლის ძირითადი
მახასიათებლები

წარმოშობის
ქვეყანა

მწარმოებელი
კომპანია

რაოდენობა

ერთეულის
ფასი დღგ‐ს
გარეშე (ლარი)

ჯამი

N

1

2

3

4

5

6

7

8

2

ფოლადის კვადრატული
მილი

გრძ/მ

560

3

ფოლადის კვადრატული
მილი

გრძ/მ

78

4

ფოლადის კვადრატული
მილი

გრძ/მ

78

სულ ჯამი

ხელმოწერა ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ბ.ა.

