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1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის
1.1 ელექტრონული შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის
(შემდგომში - სისტემა) მეშვეობით.
1.2 სისტემაში 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.
1.3 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა
იქნას ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ
უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
1.4 დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის,
პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.
1.5 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და
ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს
უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან
რწმუნებულება).
1.6 ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც
ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.
1.7 ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადებით ან/და სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ინფორმაციის
არასრულად წარმოდგენის ან ისეთი სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში, რომელიც არ
პასუხობს ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების ან/და სატენდერო დოკუმენტაციის ყველა მოთხოვნას,
შესაძლებელია გამოიწვიოს ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია.
1.8 „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ შესახებ
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით დამტკიცებული
წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სტატუსის მინიჭებიდან ამავე
პუნქტის „მ” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სტატუსის მინიჭებამდე, არაუგვიანეს 24 საათისა, ნებისმიერ
მიმწოდებელს უფლება აქვს სისტემის მოდულის – ,,კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით მოსთხოვოს შემსყიდველ
ორგანიზაციას სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტება.
1.9 სატენდერო დოკუმენტაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის და შესყიდვის პროცედურების შესახებ
განმარტებების მისაღებად, მიმართეთ სატენდერო კომისიის აპარატის წევრებს: ლევან ბასილაური 551111160,
ნათია მეგრელიშვილი 595351599.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
2.1 შესყიდვის ობიექტი
2.1.1 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს - გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის საშუალებით დანართი N1ით განსაზღვრული საქონლის (სამშენებლო მასალების) შესყიდვა.
2.1.2

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები განისაზღვრება სატენდერო

დოკუმენტაციის დანართი N1-ით.
2.2 საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი
2.2.1 საქონლის მიწოდების ვადა:
საქონლის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე.
2.2.2

საქონლის მიწოდების ადგილი: ქ. თელავი, ალაზნის გამზ. N93

2.3 სატენდერო წინადადების ღირებულება
2.3.1 სატენდერო წინადადების ღირებულება და პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი (შესავსები) საქონლის
ღირებულება განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №1-ის შესაბამისად.
2.3.2 პრეტენდენტი ელექტრონული ვაჭრობისას სატენდერო წინადადების ფასის კლებას ახორციელებს
ფასების ცხრილის სავარაუდო ღირებულებასთან მიმართებაში. საქონლის ერთეულის ღირებულებები,
პოზიციების შესაბამისად პრეტენდენტის მიერ მითითებული უნდა იქნას ფასების ცხრილში (დანართი №1ში) და მისი ჯამური ფასი არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1 დაფიქსირებულ ჯამურ ღირებულებებს.
2.3.3 შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა - 55785 ლარი დღგ-ს ჩათვლით.
2.3.4 ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად ფასების ცხრილის სრულ ღირებულებაზე ფასების კლების
შემთხვევაში, საქონლის ერთეულის ღირებულებებზე ფასების კლება განისაზღვრება პროპორციულად.
2.3.5 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ღირებულება გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული და გასაწევ მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა
გადასახადისა და გადასახდელის ჩათვლით.
2.3.6 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ღირებულების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.
2.4 ანგარიშსწორების პირობები
2.4.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ეტაპობრივად,
ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად.
2.4.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2017 წლის საკუთარი შემოსავლებით.
2.4.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ხელშეკრულების
შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის, სასაქონლო ზედნადებისა და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარდგენის საფუძველზე.
2.4.4

წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

2.5 საგარანტიო პირობები და ვადები
2.5.1 საგარანტიო პირობების შესაბამისად მიმწოდებელი უზრუნველყოფს შემსყიდველის მოთხოვნიდან
არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში ხარვეზის/დეფექტის აღმოფხვრას. დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში

მიმწოდებელმა თავისი ხარჯით უნდა აღმოფხვრას ნებისმიერი (მიმწოდებლის მიერ შეკეთებული) სახის
ხარვეზი.
2.5.2 საგარანტიო ვადა საქონლის მიღებიდან არანაკლებ 5 წელი. გარანტია არ ვრცელდება თუ დაზიანება
გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან სხვა დამოუკიდებელი მიზეზებით.
2.5.3 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის შესრულებისათვის საბანკო გარანტია არ გამოიყენება.
2.6 ალტერნატიული წინადადება პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.
2.7 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი დოკუმენტაცია
2.7.1 სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დანართი №1 - ფასების ცხრილი.
2.7.2 სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული დანართი №2 (პრეტენდენტის რეკვიზიტები) ამავე
დანართით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად.
2.8 დამატებითი ინფორმაცია
2.8.1 იმ შემთხვევაში თუ სატენდერო დოკუმენტაციაში შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური და ხარისხობრივი
მაჩვენებლების აღწერისას გამოყენებული იქნება სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, პატენტი ან მწარმოებელი
კომპანია, ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული ტერმინები გამოყენებული არის „მსგავსისა“ და „ექვივალენტურის“
მნიშვნელობით და პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ტექნიკური დოკუმენტაციით
განსაზღვრული შესყიდვის
საქონელი/მომსახურება.
2.8.2

ობიექტის

მსგავსი

ან

ექვივალენტური

მახასიათებლების

მქონე

იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ

სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო
ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება
რაც კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობს პრეტენდენტის მიერ ანალოგიური ტიპის საქონლის შესყიდვის
დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენას, საიდანაც მკაფიოდ ჩანს მოთხოვნილი საქონლის ფასის
ადეკვატურობა (ზედნადები ან/და ინვოის ან/და ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი). ფასწარმოქმნის
დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შექმნის თარიღი არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს.
2.8.3 სატენდერო დოკუმენტაცია არ ითვალისწინებს ნიმუშების წარმოდგენის ვალდებულებას.

3. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს,
რომელიც დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად გამარჯვებულ პრეტენდენტთან.
წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობები დაზუსტდება გამარჯვებული პრეტენდენტის
სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას,
როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.
ხელშეკრულების პროექტით განსაზღვრულ პირობებსა და ტექნიკური დოკუმენტაციით განსაზღვრული
პირობებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ტექნიკური დოკუმენტაციით
განსაზღვრულ პირობებს.
ერთი მხრივ, ---------------------------------------------------- სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე
მხრივ, __________________ (იურიდიული მის: ქ. თბილისი,
_______________________________) წარმოდგენილი - __________________________ სახით (შემდგომში
„მიმწოდებელი“), „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი
პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით
დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების
წესის“ მოთხოვნათა შესაბამისად და შემსყიდველის მიერ გამოცხადებული გამარტივებული ელექტრონული
ტენდერის (___________________ სახელმწიფო შესყიდვა) საფუძველზე, ვდებთ სახელმწიფო შესყიდვის
შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1.1.

1.2.
1.3.

1.4

1.5

1. ტერმინთა განმარტებები
ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
„შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში - „შემსყიდველი“) - ორგანიზაცია, რომელიც „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული თანხებით ახორციელებს სახელმწიფო
შესყიდვას;
„მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში
(SPA__________);
„ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“)- შემსყიდველსა და
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, მასზე თანდართული და მიმწოდებლის
მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 1.2 პუნქტში მითითებული, ტენდერისათვის წარმოდგენილი ყველა
დოკუმენტით, მათ შორის:
1.3.1 სახელმწიფო შესყიდვის ფასი (დღგ-ის ჩათვლით ლარი) და პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი
(შესავსები) (დანართი №1);
1.3.2
პრეტენდენტის რეკვიზიტები (დანართი 2).
„ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა
ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისათვის;
„დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი
2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ _________________________
(შემდგომში „მომსახურება“) სახელმწიფო შესყიდვა.
2.2 შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: --------------------------.
2.3 შესყიდვის ობიექტის დასახელება, ზომის ერთეული, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება
დანართი №1-ის შესაბამისად.

3.

ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განისაზღვრება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დანართი №1-ის
შესაბამისად და შეადგენს --------- (----------) ლარს.
3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც მომსახურების ღირებულებას, ასევე წინამდებარე
ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს, დღგ-ის ჩათვლით.
4. მომსახურების გაწევის ვადა და ადგილი
4.1 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღეში.
4.2 საქონლის მიწოდების ადგილი ---------------------------------5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
5.1 მიმწოდებლის მიერ აღებული ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების მიზნით ხელშეკრულების
მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების
შესრულების კონტროლი.
5.2 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: _______________________
(შემდგომში „ინსპექტირების ჯგუფი“)
5.3 ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
5.3.1 გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადების დაცვას;
5.3.2 დაადგინოს გაწეული მომსახურების ან/და მისი ნაწილის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
5.3.3 გააფორმოს მიმწოდებელთან მიღება-ჩაბარების აქტი და უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების მიღება.
6. საქონლის საგარანტიო პირობები და ვადები
6.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი იქნება ხარისხიანი.
6.2 მიმწოდებელი ვალდებულია 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში განახორციელოს წუნდებული საქონლის
გამოსწორება, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
6.3 მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება
აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს
შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის
გადასახდელი თანხიდან.
6.4 შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს უარი განაცხადოს წუნის გამოსწორებაზე.
7. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი
7.1 მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული საოქნელი ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების
საფუძველზე.
7.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
7.3. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება საქონლის (ან მისი ნაწილის) მიწოდების დასრულების შემდეგ.
7.4. საქონლის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება საქონლის მიწოდების ადგილზე.
7.5 საქონლის (ან მისი ნაწილის) მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან
ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
8. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები
8.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ფაქტიურად მიწოდებული
საქონლის მოცულობის შესაბამისად, მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტებზე;

8.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში, ხელშეკრულების
შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (იმ შემთხვევაში
თუ მიმწოდებელი არ არის დღგ-ის გადამხდელი, მაშინ მან უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობა სსიპ
შემოსავლების სამსახურიდან) წარდგენის საფუძველზე.
8.3 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.
8.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხოლო მიმწოდებელი თანახმაა ხელშეკრულების 12.3 და 12.4 პუნქტებით
დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს ყოველი მიღებაჩაბარების აქტის შესაბამისი, მიმწოდებელზე გადასარიცხი თანხიდან.
8.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის და გადასახდელის გადახდაზე
პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
9.1 შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მოთხოვნათა სრული დაცვით.
9.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია:
9.2.1 განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების
დაცვაზე;
9.2.2 მიმწოდებლისგან მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების პირობების დარღვევის
შემთხვევაში;
9.3 შემსყიდველი ვალდებულია:
9.3.1. მოახდინოს მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობების შესაბამისად;
9.3.2 განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.
9.3.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
მოითხოვოს
შემსყიდველისგან
გაწეული
მომსახურების
ანაზღაურება
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
მიმწოდებელი ვალდებულია:
9.4.1 მიაწოდოს შემსყიდველს ხარისხიანი საქონელი;
9.4.2 მომსახურების გაწევა განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №1-ის შესაბამისად.
9.4.3 განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე.
აგრეთვე, დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორებისათვის;
9.4.4 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან/და
ლიკვიდაციის შესახებ;
9.4.5 განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.
10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
10.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს უფლება არ აქვს ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების
პირობები.
10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს
მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
10.3 დაუშვებელია ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან
შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით
დადგენილი შემთხვევისა.
10.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის
შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან

დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.
11. ხელშეკრულების შეწყვეტა
11. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
11.1.1 მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
11.1.2 ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
11.1.3 საქართველოს კანონმდებლობით ან/და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
11.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება (მთლიანად ან ნაწილობრივ), თუ:
11.2.1 მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
11.2.2 მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
11.2.3 მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას;
11.2.4 მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
11.2.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
12. მხარეთა პასუხისმგებლობა
12.1 მხარეები იღებენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, მოქმედი კანონმდებლობით
განსაზღვრული წესით.
12.2 შემსყიდველი პასუხისმგებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების
დარღვევისათვის. ასეთი დარღვევის არსებობის შემთხვევაში, იგი ვალდებულია პირგასამტეხლოს სახით
მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
12.3 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია საქონლის მიწოდების ვადების დარღვევისათვის. ასეთი დარღვევის
არსებობის შემთხვევაში იგი ვალდებულია, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს
მიუწოდებელი საქონლის ღირებულების 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
12.4 თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის პერიოდში არ განახორციელებს წარმოქმნილი დეფექტის
გამოსწორებას 6.3 პუნქტის შესაბამისად, დაეკისრება პირგასამტეხლოს სახით მიუწოდებელი საქონლის
ღირებულების 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის. იმ შემთხვევაში თუ თანხა სრულად
ანაზღაურებულია მიმწოდებელს დაეკისროს ზარალის ანაზღაურება სრულად.
12.5 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეებს ძირითადი ვალდებულების შესრულებისაგან.
12.6 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის პირგასამტეხლო განისაზღვრება ხელშეკრულების
საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით.
12.7 ხელშეკრულების პირობების ნაწილობრივ შეუსრულებისათვის პირგასამტეხლო განისაზღვრება დარჩენილი
ვალდებულის ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
13. ფორს-მაჟორი
13.1 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების
შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან
დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით. ასეთი ვითარების არსებობის შემთხვევაში ხელშეკრულების
პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.
13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან
დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან მიმწოდებლის
შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ფორსმაჟორს მიეკუთვნება ბუნებრივი ხდომილებანი ან პოლიტიკური, სამხედრო, სამართლებრივი, შრომითი,
სოციალური, საგანგებო და შეუქცევადი გარემოებები (დაუძლეველი ძალა), როგორიცაა ომი, სტიქიური

მოვლენები, ეპიდემია და აშ.
13.3 მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 13.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს
ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე
მხარეს ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის
შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს ფორს-მაჟორული გარემოების
დამადასტურებელი დოკუმენტი შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოდან, რომელიც დაადასტურებს
წერილში მოყვანილ გარემოებებს.
13.4 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს
მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და
შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და
ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც
დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
13.5 ხელშეკრულების 13.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები
უფლებამოსილნი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება
ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ
ხელშეკრულების მოქმედება.
14. დავების გადაწყვეტა მხარეთა შორის წინამდებარე
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი დავა გადაწყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების
მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესის შესაბამისად.
15.
ხელშეკრულების სხვა პირობები
15.1 ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე
მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობანი;
15.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი საკითხები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად;
15.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად,
რომელთაგან თითო ეგზემპლიარი ინახება ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებთან.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადები
ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით,
გარდა ამ ხელშეკრულების მე-6 პუნქტისა.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

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

---------------------------
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4. ფასების ცხრილი

N

დასახელებ
ა

ტექნიკური აღწერილობა

განზომ
ილება

რაოდე
ნობა

მეტრი

1125

მეტრი

525

ერთეუ
ლის
ფასი

სულ
ჯამი

მწარმოებე
ლი ქვეყანა,
კოპანია

ფოლადისგან დამზადებული მილი. გარე
დიამეტრით 114 მმ, კედლის სისქით
არანაკლებ 4 მმ. ზედაპირული დეფექტებისა

1

ლითონის

და ქარხნული წუნის გარეშე. ერთი ცალი 7.5

მილი 114 მმ

მეტრი (სულ 150 ცალი) მილები უნდა იყოს
შეკრული ისე შესაბამისი სამაგრებით, რომ
შესაძლებელი იყოს მათი ამწეთი
გადმოტვირთვა ავტომანქანიდან.
ფოლადისგან დამზადებული ფოლადის
მილი. გარე დიამეტრით 127 მმ, კედლის
სისქით არანაკლებ 4 მმ. ზედაპირული

ლითონის

2

მილი 127 მმ

დეფექტებისა და ქარხნული წუნის გარეშე.
ერთი ცალი 10.5 მეტრი (სულ 50 ცალი)
მილები უნდა იყოს შეკრული ისე შესაბამისი
სამაგრებით, რომ შესაძლებელი იყოს მათი
ამწეთი გადმოტვირთვა ავტომანქანიდან.
პერიოდული რკინა 16 მმ. ექსპლოატაციაში

პერიოდული
რკინა 16 მმ

არმყოფი, ზედაპირული დეფექტებისა და
ქარხნული წუნის გარეშეერთი ცალი

მეტრი

300

მეტრი

690

არანაკლებ 6 მეტრი
ფოლადისაგან დამზადებული, ზომებით
70X70X5, ექსპლოატაციაში არმყოფი,

3

კუთხოვანა

ზედაპირული დეფექტებისა და ქარხნული
წუნის გარეშე. ერთი ცალი არანაკლებ 6
მეტრიანი

შენიშვნა:
იმ შემთხვევაში თუ მასალები არ იქნება სპეციალური სამაგრებით შეკრული როგორც დანართშია
აღნიშნული, საქონლის გადმოტვირთვის პასუხისმგებლობას შემსყიდველი
-------------------------------------------------------------(პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი გვარი)

------------------------------------------ხელმოწერა

დანართი № 2

5. პრეტენდენტის რეკვიზიტები
პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:
საიდენტიფიკაციო/ პირადი ნომერი:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი
პრეტენდენტის იურიდიული /ფაქტიური მისამართი:
პრეტენდენტის ოფისის ტელეფონის ნომერი:
მობილური ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული მისამართი:
ბანკის დასახელება:
ბანკის კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:

--------------------------------------------------------------(პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი გვარი)

------------------------------------------ხელმოწერა

