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1. instruqcia tenderSi monawileTaTvis
1.1saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi (SemdgomSi-sistema) Sesyidvis procedurebi xorcieldeba saqarTvelos kanonis
,,saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb“
1.2satendero winadadebis wardgenisaTvis unda iyoT daregistrirebuli sistemaSi
mimwodeblis statusiT. Semdeg valdebuli xarT
gaecnoT afidavits da daeTanxmoT mas (gacnobas da Tanxmobas adasturebT sistemis meSveobiT).
1.3amis Semdeg, mimwodebeli valdebulia jer warmoadginos satendero winadadebis uzrunvelyofis eleqtronuli garantia, xolo Semdeg
gadaixados tenderSi monawileobis safasuri.
1.4satendero winadadebis uzrunvelyofis eleqtronuli garantia unda iqnas warmodgenili satendero gancxadebaSi miTiTebuli savaraudo
Rirebulebis 1%-is odenobiT. tenderSi monawileobis safasuri Seadgens 50 lars.
1.5eleqtronuli garantiis wardgenisa da safasuris gadaxdis sistemaSi arsebuli avtomaturi saSualebebis droebiTi teqnikuri
gaumarTaobis SemTxvevaSi, eleqtronuli garantiis wardgena da safasuris gadaxda yovel konkretul tenderSi SesaZlebelia
ganxorcieldes sistemis gamoyenebis gareSe.
1.6 am instruqciis1.5 punqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevaSi, rodesac xdeba eleqtronuli garantiis wardgena da safasuris gadaxda
sistemis gamoyenebis gareSe, eleqtronuli garantiis dedani da safasuris gadaxdis damadasturebeli dokumenti waredgineba Semsyidvel
organizacias. aRniSnuli qmedebebis ganxorcielebis gareSe Tqven ar geqnebaT satendero winadadebis wardgenisa da Sesabamisad, tenderSi
monawileobis SeaZlebloba.
1.7eleqtronuli garantiis odenoba Seadgens Sesyidvis obieqtis savaraudo Rirebulebis 1(erTi) procents.
1.8mas Semdeg, rac zemoaRniSnul qmedebebs ganaxorcielebT, Tqven ufleba gaqvT sistemis meSveobiT waradginoT satendero winadadeba.
1.9 satendero winadadeba Sedgeba satendero winadadebis fasisgan da teqnikuri dokumentaciisgan.
1.10teqnikuri dokumentacia aris pretendentis mier sistemaSi atvirTuli Sesyidvis obieqtisa da pretendentis Sesaxeb nebismieri saxis
informacia, romelic moTxovnilia satendero gancxadebiTa da satendero dokumentaciiT.
1.11 teqnikuri dokumentaciis atvirTvis Semdeg, Tqven gaqvT SesaZlebloba miuTiToT Tqveni satendero winadadebis fasi kanondeblobiT
gaTvaliswinebuli yvela gadasaxadis gaTvaliswinebiT.
1.12satendero winadadebis fasis miTiTebisTanave Tqven ufleba gaqvT miiRoT monawileoba eleqtronul vaWrobaSi, romelic iyofa
ZiriTad drod da damatebiT 3 raundad.
1.13ZiriTad droSi ufleba gaqvT cvaloT Tqveni fasi, klebadobis principis gaTvaliswinebiTa da Semsyidvelis mier gansazRvruli bijze
aranaklebi odenobiT.
1.14
biji aris satendero winadadebis fasis klebis winaswar gansazRvruli minimaluri odenoba,romelic miTiTebulia satendero
gancxadebis Sesabamis velSi.
1.15damatebiTi raundebis TiToeul raundSi pretendents ufleba aqvs mxolod erTxel Seamciros winadadebis fasi, risTvisac
ganesazRvreba ori wuTi.damatebiT raundebSi monawileoba savaldebulo ar aris da pretendents ufleba aqvs raundSi monawileoba ar
miiRos da, Sesabamisad, ZalaSi rCeba mis mier bolos dafiqsirebuli fasi. raundebSi monawileobis miReba gulisxmobs zemoT aRniSnuli
principiT fasis Semcirebas an mis igive odenobiT datovebas.
1.16damatebiT raundebSi monawileobis ufleba aqvT mxolod im pretendentebs, romlebmac ZiriTad droSi waradgines winadadeba
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dadgenili wesiT.pirvel raundSi pretendentis mier winadadebis fasis wardgenis rigiToba ganisazRvreba ZiriTad droSi wardgenili
winadadebis fasis mixedviT, kerZod pirvel raundSi bolo SeTavazebas akeTebs is pretendenti, romelmac ZiriTad droSi yvelaze dabali
fasi daafiqsira, xolo yovel momdevno raundSi _ ki is pretendenti, romelmac wina raundSi yvelaze dabali fasi daafiqsira.
winadadebis Tanabari fasebis dafiqsirebis SemTxvevaSi, raundSi bolo SeTavazebas akeTebs is pretendenti, romelmac pirvelma daafiqsira
aseTi fasi.
1.17mas Semdeg, rac dasruldeba damatebiTi raundebi, sistema pretendentebs ajgufebs satendero winadadebis fasis mixedviT.amis Semdeg
Semsyidveli organizaciis mier mowmdeba yvelaze dabali fasis mqone pretendentis teqnikuri dokumentacia.
1.18im SemTxvevaSi Tu ori an meti pretendentis mier sistemaSi miTiTebulia Tanabari fasi, sistema avtomaturad aniWebs upiratesobas im
pretendents, romelmac pirvelma miuTiTa satendero winadadebis aRniSnuli fasi.
1.19Tu pretendentis mier warmodgenili teqnikuri dokumentacia ar Seesabameba satendero gancxadebisa da satendero dokumentaciis
moTxovnebs, Semsyidveli mas ganusazRvravs araumetes 3 dRisa teqnikuri dokumentaciis dazustebisaTvis. dauSvebelia teqnikuri
dokumentaciis iseTi dazusteba, romelic gamoiwvevs satendero winadadebis arsebiT cvlilebas da moaxdens gavlenas winadadebis fasze.
1.20im SemTxvevaSi Tu yvelaze dabali fasis mqone pretendentma warmatebiT gaiara yvela zemoT moyvanili etapi (ar iqna
diskvalificirebuli), Semsyidveli debs masTan saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb xelSekrulebas.
1.21pretendentis diskvalifikacia xdeba Semdeg SemTxvevebSi:
a) Tu pretendentis mier warmodgenili teqnikuridokumentacia ar Seesabameba satendero gancxadebas an/da satendero dokumentacias
(maT Soris, teqnikuri dokumentaciis dazustebis Semdeg).
b) Tu gamarjvebuli pretendenti uars ganacxadebs xelSekrulebis dadebaze an ver warmoadgens xelSekrulebis Sesrulebis
uzrunvelyofis garantias (aseTi garantiis arsebobis SemTxvevaSi) kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul vadaSi;
g)Tu pretendenti uars acxadebs mis mier warmodgenil satendero winadadebaze;
d)Tu saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis dadebis uflebis mopovebis mizniT Caidens arakeTilsindisier qmedebas.
1.22am instruqciis 1.20 qvepunqtiT gaTvaliswinebul SemTxvevebSi, Semsyidvel organizacias ufleba aqvs mimarTos yvelaze dabali fasis
mqone momdevno pretendents, Tu am pretendentis mier sistemaSi atvirTuli teqnikuri dokumentacia Seesabameba satendero gancxadebasa
da satendero dokumentaciaSi mocemul moTxovnebs.
1.23gamartivebuli eleqtronuli tenderis an eleqtronuli tenderis Catarebisas,
“gamartivebuli
Sesyidvis gamartivebuli
eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis Catarebis wesis Sesaxeb” saxelmwifo Sesyidvebis saaganetos Tavjdomaris 2011 wlis
7 aprilis #9 brZanebis Sesabamisad me-2 muxlis pirveli punqtis ,,J”, ,,r” da ,,t”qvepunqtebiT gaTvaliswinebuli etapis Semdeg
eleqtronuli garantia ubrundeba pretendents, garda im SemTxvevebisa, rodesac:
a) pretendenti uars ityvis Tavis satendero winadadebaze;
b) pretendenti Seyvanilia Sav siaSi Sesabamisi tenderis Catarebis Sedegad;
g) Tu gamarjvebuli pretendenti uars acxadebs saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis dadebaze an ar warmoadgens
xelSekrulebis Sesrulebis uzrunvelyofis garantias (arsebobis SemTxvevaSi)
d) Tu saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb xelSekrulebis dadebis uflebis mopovebis mizniT Caidens arakeTilsindisier qmedebas.
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1.24 im SemTxvevaSi, Tu eleqtronuli garantiis pretendentisaTvis dabruneba moxdeba am instruqciis 1.24 punqtiT dadgenili pirobebis
darRveviT, pretendenti valdebulia saxelmwifo Sesyidvebis saagentos daubrunos sagarantio Tanxa Sesabamisi moTxovnisTanave.
1.25eleqtronuli tenderis Sewyveta:
a)satendero komisias ufleba aqvs Sewyvitos tenderi yvelaze dabali fasis mqone pretendenti diskvalifikaciis Semdeg, Tu
momdevno yvelaze dabali fasis mqone pretendentis winadadebis fasi bazarze Secvlili garemoebebis Sedegad, mniSvnelovnad aRemateba
diskvalificirebuli pretendentis mier SemoTavazebul fass an/da am Sesyidvis obieqtis sabazro Rirebulebas;
b)satendero komisias ufleba aqvs gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis SemTxvevebSi xelSekrulebis
dadebamde nebismier dros Sewyvitos Sesyidvis procedura, Tu es aucilebeli gaxdeba misgan damoukidebeli da winaswar
gauTvaliswinebeli obieqturi mizezebiT, agreTve saqarTvelos saxelmwifo an/da sazogadoebrivi interesebidan gamomdinare;
g)Sesyidvis procedurebis Sewyvetis SemTxvevaSi Semsyidveli organizacia valdebuli ar aris, pretendentebs warudginos
konkretuli mtkicebuleba an detaluri informacia, romlis safuZvelzedac miiRo es gadawyvetileba. Sesyidvis procedurebis
SeCerebisas an Sewyvetisas Semsyidveli organizacia valdebuli ar aris, aanazRauros SesyidvaSi monawileobasTan dakavSirebuli xarjebi.
1.26eleqtronul tenderTan dakavSirebuli yvela dokumenti an/da informacia warmodgenil unda iqnes qarTul enaze.
1.27saxelmwifo Sesyidvebis erTian eleqtronul sistemaSi (SemdgomSi-sistema) atvirTuli yvela dokumenti an/da informacia
xelmowerili an/da beWeddasmuli unda iyos uflebamosili piris mier.
1.28xelSekrulebis forma da pirobebi mocemulia satendero dokumentaciaSi, romelic xelSekrulebis dadebis momentisaTvis dazustdeba
satendero winadadebis Sesabamisad.
1.29pretendents ara aqvs ufleba warmoadginos alternatiuli winadadeba.

satendero dokumentaciis Sesaxeb damatebiTi informaciis da ganmartebebisaTvis mimarTeT: giorgi TiTiraSvili tel: 235-4135-10 da 577 55-44-85; q. Tbilisi kandelakis quCa #12
2.დოკუმენტაცია.

2.1pretendentis satendero winadadeba unda Seicavdes Semdeg damatebiT dokumentebs da informacias:
2.1.1. ინფორმაცია საქონელის მიწოდების ვადების შესახებ;
2.1.2. ინფორმაცია ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ;
2.1.3
SesyidvaSi monawileobis msurveli piris სრული რეკვიზიტები (misamarTi, telefoni, faqsi, sabanko rekvizitebi,
eleqtronuli misamarTi), ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადობის მოწმობის ასლი,
2.1.4 ფასების ცხრილი.
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SeniSvna: pretendentma unda warmoadginos nimuSi Semsyidvelis moTxovnis Sesabamisad.
შენიშვნა: ყველა ატვირთული დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი უფლებამოსული პირის მიერ და დმოწმებული ბეჭდით;

3, ანგარიშსწორების პირობები.
3.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად ფაქტიურად მიწოდებულ შესყიდვის ობიექტზე მიღება–ჩაბარების აქტის, საგადასახადო
ანგარიშფაქტურის და სასაქონლო ზედდებულის გაფორმებისა და შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოდგენის
შემდეგ, ყველა დოკუმენტი
ხელმოწერილი უნდა იყოს მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ. (იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი არ არის დღგ–ს
გადამხდელი, მის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნას შესაბამისი ცნობა საგადასახადო ინსპექციიდან).

3.1.2 angariSsworebis forma – unaRdo.

3.1.3 konsignaciis vada – 20 kalendaruli dRe.

4.1 satendero winadadebis fasi.
4.1.1satendero winadadebaSi saerTo da erTeulis fasi gamosaxuli unda iyos: saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli da
Sesyidvis obieqtis miwodebasTan dakavSirebuli yvela gadasaxadis gaTvaliswinebiT.
4.1.2satendero winadadebis saerTo da TiTveuli erTeulis fasis warmodgena dasaSvebia: mxolod larSi.
4.1.3 pretendentis mier wardgenili winadadeba ZalaSia ,,gamartivebuli Sesyidvis, gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da

eleqtronuli tenderis Catarebis wesis damtkicebis Sesaxeb” saxelmwifo Sesyidvebis saaganetos Tavjdomaris 2011 wlis 7 aprilis
#9 brZanebisme-2 muxlis pirveli punqtis ,,J”, ,,r” da ,,t”qvepunqtebiT gaTvaliswinebuli etapis dadgomamde.
4.1.4 satendero winadadebis uzrunvelyofis garantiis odenobaa: Sesyidvis savaraudo Rirebulebis 1%.
4.1.5 tenderSi gamoiyeneba ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის Semdegi formis garantia: ბანკის ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ
გაცემული გარანტია.

4.1.6 xelSekrulebis uzrunvelyofis garantiis odenobaa: xelSekrulebis Rirebulebis 2%-i.
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1

2

3

saqonlis dasaxeleba

saqonlis ZiriTadi
maxasiaTeblebi
(teqnikuri pirobebi)

maTara SaliTiT

wyalgaumtari CixoliT,
metalis.
moculoba: maTara aranakleb
1000ml. kardaliT

cali

1000

TeTreuli

TeTri feris, qsovili
bambis,
(1 baliSis piri, zoma
55X65sm, 2 zewari zoma
220X150sm)Bbamba 100%

kompleqti

4,000.00

dana mravalfunqciuri,
kovziT da CangliT,
uJangavi metalis.

cali

dana

ganzomileba raodenoba

1,000.00

savaraudo
Rirebuleba

miwodebis
adgili

miwodebis
vada

140 000

xelSekrulebis gaformebidan 6 Tvis vadaSi

#

da savaraudo Rirebuleba

q. Tbilisi qiziyis quCa #1 - Si

4.2 saqonlis dasaxeleba, raodenoba

savaraudo Rirebulebis jami: 140 000 lari

შენიშვნა: გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ მოწოდებული საქონლის ყოველი პარტია ტექნიკური შესაბამისობის დადგენის მიზნით შემოწმებული იქნება
სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში.
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fasebis cxrili
pretendentis dasaxeleba____________________________

#

saqonlis
dasaxeleba

saqonlis ZiriTadi
maxasiaTeblebi

warmoSobis
qveyana

raodeნ

erTeulis
fasi

saerTo
Rirebuleba

miwodebis
vada

miwodebis
grafiki

miwodebis
adgili

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

pretendentis xelmowera______________________
SeniSvna: produqciis erTeulis fassa da saerTo fass Soris sxvaobis SemTxvevaSi upiratesoba eniWeba produqciis erTeulis fass.
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,,დანართი „‟
1. პრეტენდენტისიურიდიულიფირმისდასახელება:
ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:
პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:
პრეტენდენტის ტელეფონის ნომრები:
ელექტრონული მისამართი:
2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

ხელმოწერა და ბეჭედი
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xelSekruleba saxelmwifo Sesyidvis Sesaxeb

winamdebare

xelSekruleba

daido

______

________________

2011

erTis mxriv ____________________________________________________________________
_______________________________________________________
(SemdgomSi `Semsyidveli~)
(Semsyidvelis dasaxeleba da iuridiuli misamarTi)

da meores
mxriv _______________________________________________________________
______________________________________________
(SemdgomSi `mimwodebeli~)
(momwodeblis dasaxeleba da iuridiuli misamarTi)

Soris da miRweul iqna urTierTSeTanxmeba Semdegze:
Semsyidvelma
gamoacxada
tenderi
Sesyidvaze,
____________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
(saqonlis mokle aRwera)

da miiRo mimwodeblisagan satendero winadadeba saqonlis miwodebaze Semdeg Tanxaze:
______________________________________________________________________
(miuTiTeT xelSekrulebis Tanxa cifrebiTa da sityvierad)

(SemdgomSi `xelSekrulebis fasi~).
winamdebare xelSekruleba adasturebs Semdegs:
1. mocemul xelSekrulebaSi gamoyenebul terminebi da gamoTqmebi
miniWebuli xelSekrulebis pirobebSi.

atareben imave mniSvnelobebs, rac maT aqvT
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2. qvemoT CamoTvlili dokumentebi qmnian mocemul xelSekrulebas da warmoadgenen mis ganuyofel nawils, kerZod:
a)
b)
g)
d)
e)
v)
z)

winamdebare xelSekruleba;
mimwodeblis mier warmodgenili satendero winadadeba da fasebis cxrili;
saqonlis miwodebis grafiki;
teqnikuri pirobebi;
xelSekrulebis saerTo pirobebi;
xelSekrulebis specifikuri pirobebi;
xelSekrulebis Sesrulebis sagarantio uzrunvelyofa.
3. mimwodebeli iRebs valdebulebas miawodos Semsyidvels zemoaRniSnuli saqoneli xelSekrulebis pirobebis Sesabamisa
4. Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels xelSekrulebis fasi xelSekrulebis pirobebSi asaxul

vadebSi da formiT.
5. xelSekruleba ZalaSi Sedis mxareTa xelmoweris dRidan.

yovelive zemoTqmulis dasturad mxareebma gaaformes winamdebare xelSekruleba, saqarTvelos kanonmdeblobis
Sesabamisad, am dokumentis TavSi miTiTebul dResa da wels.

mxareTa rekvizitebi.
Semsyidveli organizacia:

momwodebeli organizacia:

saqarTvelos sasazRvro policia
safinanso-sameurneo uzrunvelyofis
mTavari sammarTvelos ufrosi

direqtori
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xelSekrulebis specifikuri pirobebi
xelSekrulebis specifikuri pirobebi warmoadgens satendero dokumentaciis Semadgenel nawils da mas SeimuSavebs Semsyidveli
organizacia. misi Sedgenis safuZvels warmoadgens xelSekrulebis saerTo pirobebi, instruqcia tenderSi monawileTaTvis da Semsyidvelis
moTxovnebi, romelTa mixedviTac unda ganxorcieldes Sesabamisi saqonlis miwodeba.
xelSekrulebis specifikuri pirobebis meSveobiT xorcieldeba xelSekrulebis saerTo pirobebis Sevseba, dazusteba da
SesyidvisaTvis damaxasiaTebeli pirobebis dakonkreteba.

calkeuli

xelSekrulebis specifikur da saerTo pirobebs Soris urTierTSeusabamobis SemTxvevaSi upiratesoba eniWeba specifikuri pirobebis
Sesabamis muxlebs.
specifikuri pirobebis saboloo varianti, SesaZlebelia dazustdes da daixvewos tenderSi gamarjvebul pretendentTan xelSekrulebis
gaformebis procesSi.

[daxrili SriftiT dabeWdili teqsti warmoadgens xelSekrulebis specifikuri pirobebis Sedgenis instruqciebs,)
1. xelSekrulebis damdebi mxareebi

erTis mxriv Sinagan saqmeTa saministros saxelmwifo saqveuwyebo dawesebuleba saqarTvelos sasazRvro policia, mis. q. Tbilisi, s.
kandelakis quCa #12,
(SemdgomSi `Semsyidveli~)
da meores mxriv _____________________
(SemdgomSi `mimwodebeli~)
2. xelSekrulebis sagani

xelSekrulebis sagans warmoadgens avejeulobis Sesyidva.
3. xelSekrulebis Sesrulebis kontroli
Semsyidveli uflebamosilia saqonlis gadacemis dros Caataros saqonlis Semowmeba/kontorli, risTvisac safinanso – sameurneo uzrunvelyofis mTavari
sammarTvelo sameurneo samsaxuridan da sasawyobe samsaxuridan gamoyofs uflebamosil pirs an pirebs.
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4. Sesyidvis obieqtis miReba-Cabarebis wesi
4.1. Sesyidvis obieqti (saqoneli) an misis nawili (etapi) CaiTvleba miRebulad mxolod saTanado dokumentaciis gaformebis Semdeg.
4.2. Sesyidvis obieqtis (misis nawilis, etapis) miRebis an/da saboloo Semowmebis Semdeg gamovlenili defeqtis an naklis aRmofxvras sakuTari
xarjebiT uzrunvelyofs mimwodebeli.
4.3 Semsyidveli valdebulia operatiulad, werilobiTi saxiT, acnobos mimwodebels saboloo Semowmebis Semdeg dawunebuli Sesyidvis obieqtis
wundebis mizezebis miTiTebiT.
4.4 mimwodeblis mier miwodebuli Sesyidvis obieqti (saqoneli) unda iyves maRali xarisxis da unda Seesabamebodes Semsyidvelis moTxovnil
teqnikur pirobebSi aRniSnul parametrebs.
5 .angariSsworeba
5.1. angariSsworebis forma _ standartuli unaRdo.
5.2. Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels saqonlis Rirebuleba etapobrivad, yoveli
Semotanidan kanonmdeblobis Sesabamisad anazRaurebis saWiro dokumentaciis warmodgenidan 20 dReSi.

konkretuli

partiis

6. garantia
6.1 mimwodebeli misawodebel saqonelze iZleva garantias da iRebs valdebulebas ganaxorcielos wundebuli saoqnlis Secvla, aRdgena
Semsyidvelis mxridan raime damatebiTi danaxarjis gawevis gareSe.
7. fasebi
7.1 xelSekrulebaSi dafiqsirebuli fasis gazrda dauSvebelia, garda saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli sxva SemTxvevebisa.
8.

ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

8.1 mimwodebeli iRebs valdebulebas miawodos Semsyidvels zemoT aRniSnuli Sesyidvis obieqti (saqoneli) xelSekrulebis pirobebis Sesabamisad.
8.2 mimwodeblis mier anazRaurebisaTvis warmodgenili dokumentacia SesabamisobaSi unda iyos xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Sesyidvis
obieqtTan mimarTebaSi.
8.3 Semsyidveli iRebs valdebulebas aunazRauros mimwodebels xelSekrulebis fasi xelSekrulebis pirobebSi asaxul vadebSi da formiT.
8.4 xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an arajerovnad Sesrulebis Sedegad miyenebuli zaralisaTvis mxareebi erTmaneTis
winaSe pasuxs ageben saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
8.5 Semsyidveli uflebamosilia saqonlis miwodebis vadis gadacilebis SemTxvevaSi daakisros momwodebels sauravi yovel vada gadacilebul

12

dReze droulad miuwodebeli saqonlis raodenobis Rirebulebis 0.2%-is odenobiT.
8.6 Semsyidveli uflebamosilia, mimwodeblis mxridan xelSekrulebiT nakisri valdebulebebis Seusruleblobis an
SemTxvevaSi, mimwodebels daakisros jarima xelSekrulebis Rirebulebis 5%-is odenobiT.

ara srulad Sesrulebis

9. sadao sakiTxebis gadawyveta
9.1 mimwodebelsa da Semsyidvels Soris xelSekrulebis ganxorcielebis procesSi mxareTa Soris warmoqnmnili sadao sakiTxebis gadawyveta
moxdeba sasamarTlos gziT, moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.
9.2Tu mimwodebeli ar aris saqarTvelos rezidenti, xelSekrulebis ganxorcielebis procesSi mxareTa Soris warmoqmnili sadao sakiTxebis
ganxilva ganxorcieldeba saarbitraJo garCevis gziT, saerTaSoriso savaWro samarTlis Sesaxeb gaeros saarbitraJo komisiis wesebis Sesabamisad.
10. xelSekrulebis Sesrulebis garantia.

10.1 mimwodebeli valdebulia warmoadginos 2 %-is odenobis sabanko garantia.
10.2 garantia ukan daubrundeba mimwodebels xelSekrulebiT nakisri valdebulebis srulad Sesrulebidan 10 samuSao dRis
ganmavlobaSi.
10.3 garantia ar iqneba dabrunebuli Tu mimwodebeli ar Seasrulebs xelSekrulebiT nakisr valdebulebebs.
11. xelSekrulebis Sewyveta.
Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba xelSekrulebis sruli an misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb,
xelSekrulebis pirobebis Seusruleblobis SemTxvevaSi.
MSemsyidvelsa da mimwodebels Soris urTierT SeTanxmebis safuZvelze, Semsyidvels SeuZlia miiRos gadawyvetileba
misi calkeuli pirobis moqmedebis Sewyvetis Sesaxeb.

Mmimwodebelis mier

xelSekrulebis sruli an

Semsyidveli xelSekrulebis sruli an calkeuli Sewyvetis
gadawyvetilebis miRebisas valdebulia Seatyobinos mimwodebels miRebuli
gadawyvetileba, misi miRebis safuZveli da amoqmedebis TariRi. aRniSnuli Setyobineba unda miewodos mimwodebels gadawyvetilebis ZalaSi Sesvlamde.

12. damatebiTi pirobebi
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

mxareebi xelmZRvaneloben urTierTpativiscemis principiT da TanamSromlobis gaRrmavebis surviliT.
xelSekrulebis mxareebi valdebulni arian gaufrTxildnen TiToeulis saxels, saqmian reputacias da Rirsebas.
mxareebi valdebulni arian daicvan erToblivi saqmianobis Sedegad maTTvis cnobili meore mxaris konfidencialuri informacia.
xelSekrulebis mxareebs ara aqvT ufleba gaakeTon gancxadeba meore mxaris mier xelSekrulebis ver an ar Sesrulebis, misi
13

Sesrulebisas darRvevebis da a. S. Tu winaswar moxda sakiTxis erToblivi Seswavla da Sesabamisi faqtebis dadastureba.
12.5. konfidencialobis darRvevad ar CaiTvleba SemTxveva, rodesac informaciis gamJRavneba warmoadgens kanonis an kanonis
safuZvelze xelisuflebis romelime organos mier gamocemuli aqtis moTxovnas.
12.6 winamdebare xelSekruleba Sedgenilia xuT egzemplarad qarTul enaze, romelTagan TiToeuls gaaCnia Tanabari iuridiuli Zala
da inaxeba `SemsyidvelTan~ da `mimwodebelTan~.
12.7. winamdebare xelSekrulebis yvela cvlileba da damateba ZalaSia mxolod im SemTxvevaSi, Tu isini Setanilia werilobiTi saxiT
da xelmowerilia orive mxaris sruluflebiani warmomadgenlis mier.
_____________________________

_____________________________
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ხელშეკრულების საერთო პირობები
ხელშეკრულების საერთო პირობები წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციისა და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილს.
ისინი ატარებენ ტიპიურ ხასიათს და უნდა იქნან გამოყენებული ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც ეს შეესაბამება
კონკრეტულ შესყიდვას.
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 საქონელს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების
ფარგლებში;
1.5
“დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.
2. სტანდარტები
ხელშეკრულების ფარგლებში მიწოდებული საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პირობებში მითითებულ სტანდარტებს.
3. საპატენტო უფლებები
3.1
საქონლის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის გამოყენებისას საპატენტო უფლების დარღვევასთან, ასევე სასაქონლო მარკის ან საწარმოო ნაკეთობის გამოყენებასთან
დაკავშირებით წარმოშობილი დავების ან მატერიალური პასუხისმგებლობის მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.
4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
4.1
შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი და/ან გამოცადონ საქონელი, რათა დარწმუნდნენ მათ
შესაბამისობაში კონტრაქტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან. ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში და/ან ტექნიკურ პირობებში უნდა იყოს
მითითება თუ რა სახის შემოწმებები და გამოცდები სჭირდება შემსყიდველს და ასევე სად უნდა გაიმართოს ისინი. შემსყიდველმა წერილობითი სახით და
თავისდროულად უნდა აცნობოს მიმწოდებელს, ამ მიზნებისათვის განკუთვნილი თავისი წარმომადგენლების შესახებ.
4.2
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 თვით შემსყიდველი.
4.3
მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის
აღმოფხვრა, წუნდებული საქონლის შეცვლა და კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად დაზიანებული საცდელი ნიმუშების ღირებულების დაფარვა.
4.4

ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიისა ან სხვა ვალდებულებებისაგან.
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5. შეფუთვა
5.1
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქონლის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანების ან გაფუჭებისაგან ფასების ცხრილში მითითებული
დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში. შეფუთვამ უნდა გაუძლოს ინტენსიურ ამწევ-გადასატვირთ ზემოქმედებას, გადატვირთვის დროს
ექსტრემალური ტემპერატურის, მარილების და ნალექის ზემოქმედებას, ასევე ღია ცის ქვეშ შენახვას.
5.2
შეფუთვის სახეობა, თითოეული ფუთის გაბარიტები და წონა, მისი მარკირება და თანმხლები დოკუმენტები უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მიერ
განსაზღვრულ სპეციალურ მოთხოვნებს.
6. საქონლის მიწოდების პირობები
6.1
საქონლის მიწოდება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ, საქონლის მიწოდების გრაფიკის შესაბამისად. დეტალური ინფორმაცია ტრანსპორტირების და
მასთან დაკავშირებული უფლება-მოვალეობების გამიჯვნის შესახებ მოყვნილია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
6.2
დოკუმენტები, რომლებიც წარმოდგენილ უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საქონლის გადატვირთვისას მითითებულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ
პირობებში.
7. დაზღვევა (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)
7.1
მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული ელემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები,
ქონება, მიმწოდებლის და/ან სუბ-კონტრაქტორის პერსონალი და სხვა) ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად.
8. თანმდევი მომსახურება
8.1
მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც
დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.
8.2
თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.
9. სათადარიგო ნაწილები
9.1

შემსყიდველს შეუძლია მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მის მიერ წარმოებული ან სარეალიზაციო სათადარიგო ნაწილების შესახებ შემდეგი ინფორმაციის
წარმოდგენა:
(ა) იმ სათადარიგო ნაწილების ნომენკლატურა და ღირებულება, რომლებიც
შემსყიდველმა შეიძლება შეისყიდოს მიმწოდებლისაგან, რათა გამოიყენოს
ისინი საგარანტიო ვადის დასრულების შემდეგ;
(ბ) მიმწოდებლის მიერ სათადარიგო ნაწილების წარმოების შეწყვეტის შემთხვევაში:
1. წინასწარ უნდა აცნობოს შემსყიდველს, წარმოების მოსალოდნელი
შეწყვეტის შესახებ, რათა მისცეს მას საშუალება განახორციელოს აუცილებელი
შესყიდვები, საჭირო რაოდენობით;
2. აუცილებლობის შემთხვევაში, წარმოების შეწყვეტის შემდგომ, უფასოდ მიაწოდოს შემსყიდველს სათადარიგო ნაწილების გეგმები, ნახაზები და ტექნიკური
დოკუმენტაცია.
10. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
10.1

შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, თუ ხელშეკრულების
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10.2
10.3
10.4

სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
შესყიდვის ობიექტის მიღებისა და საბოლოო შემოწმების ადგილი, პირობები, ეტაპები და წესი ასახულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი
ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული საქონლის
რაოდენობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

11. გარანტია
11.1
მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი მისი ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში, არ გამოავლენს დეფექტებს.
11.2
ამ გარანტიის მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით.
11.3
მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს წუნდებული საქონლის ან მისი ნაწილის შეკეთება ან შეცვლა შემსყიდველის
მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
11.4
გარანტიის მოქმედების პერიოდში მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს
ზომები საქონლის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოშობილი ხარვეზების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების
ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.
12. ანგარიშსწორება
12.1
ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული ფორმითა და ვადებში მიმწოდებლის
წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.
12.2
მიმწოდებლის წერილობით მოთხოვნას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული დოკუმენტაცია.
13. ანგარიშსწორების ვალუტა
13.1
ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში (თუ მიმწოდებელი საქართელოს რეზიდენტია).
13.2
ანგარიშსწორება განხორციელდება სატენდერო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებულ საანგარიშსწორებო ვალუტაში მისი ლართან მიმართებაში დაფიქსირებული
კურსით.
14. ფასები
14.1
შემსყიდველის მიერ საქონლის მიწოდებისა და თანმდევი მომსახურების გაწევის ხელშეკრულებაში მითითებული ფასები არ უნდა აღემატებოდეს
მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებაში მითითებულ ფასებს.
14.2
ხელშეკრულებაში მითითებული ფასების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ასეთი რამ გათვალისწინებულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ
პირობებში.
15. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
15.1
არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
15.2
თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის
ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
15.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა ”სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის და ამ დებულების
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მოთხოვნათა გათვალისწინებით. (3.08.2010 N 5)
15.4
ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილად.
16. უფლებების გადაცემა
16.1
მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული
ხელშეკრულებითYარსებული თავისი ვალდებულებები.
17. სუბკონტრაქტორები
17.1
მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე
არ არის მითითებული სატენდერო წიანდადებაში.
17.2
ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
17.3
ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა
ვალდებულებებისაგან.
18. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
18.1

18.2

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 თავისი გადაწყვეტილება,
მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.
იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის
გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

19. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)
19.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების
მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო. (გარანტირების
მექანიზმის გამოყენება სავალდებულოა თუ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება აღემატება 200.000 ლარს და გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტს და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა გამოიწვევს
მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით,
საგარანტიო თანხის გამოყენების წესი განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში. (3.08.2010 N 5)
19.2
მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.
19.3
მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის
მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია
20. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
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20.1

20.2

ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში
გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ
პირობებში.
საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

21. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო
21.1

შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი
ეტყობინების შემდეგ:
(ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს მთელი საქონელი ან მისი
ნაწილი;
(ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.
21.2
ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
21.3
შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყეტის შესახებ აგრეთვე:
ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულებას;
ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
21.4
ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიღებული საქონლის
ღირებულება.
22. ფორს-მაჟორი
22.1
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.
22.2
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.
22.3
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.
23. სადაო საკითხების გადაწყვეტა
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23.1
23.2

შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა
უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით
მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ
ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

24. გამოყენებული სამართალი
24.1
ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
25. ხელშეკრულების ენა
25.1

ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე
ეგზემპლიარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა
შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

26. შეტყობინება
26.1
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.
26.2
შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან
რომელი უფრო გვიან დგება.
27. გადასახადები და დაბეგვრა
27.1
უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მისაწოდებელი საქონლის წარმოებასა და მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლების და
სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
27.2
ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების
გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
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xelSekrulebis Sesrulebis sagarantio uzrunvelyofa
vis:____________________________________________________________________
(Semsyidvelis dasaxeleba)

mxedvelobaSi viRebT ra, rom __________________________________________________
(mimwodeblis dasaxeleba)

SemdgomSi `mimwodebelma~ _______________________ tenderSi wardgenili Tavisi
(tenderis dasaxeleba)

satendero winadadebis Sesabamisad ikisra valdebuleba warmoadginos sabanko garantia masze dakisrebuli valdebulebebis Sesrulebis
garantiis saxiT xelSekrulebaSi miTiTebul Tanxaze, Cven Tanaxma varT gavceT mimwodeblis saxelze zemoT aRniSnuli garantia.
amasTan
dakavSirebiT,
vadasturebT,
rom
varT
garantebi da pasuxismgeblebi Tqvens winaSe mimwodeblis
saxeliT saerTo Tanxaze
_________________________________
(Tanxa cifrebiT)

___________________________________________
(Tanxa sityvebiT)

da vkisrulobT zemo aRniSnuli Tanxis gadaxdas mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis darRvevis safuZvelze Tqveni pirvelive
moTxovnisTanave.
winamdebare garantia ZalaSia mimwodeblis mier xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis sabolood damTavrebamde.

garantebis xelmowera da beWedi
______________________________________
______________________________________
_______________________________________________________________________
(TariRi)

_______________________________________________________________________
21

(misamarTi)
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