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დიზელის საწვავის შესყიდვის
ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ.თბილისი

2011წ.

1. დიზელის საწვავის სატენდერო წინადადების ფასი (დღგ-ს ჩათვლით, ლარი), ფასების ცხრილი და
მოქმედების ვადა
___ ___________________ _________
(შევსების თარიღი)

_______________________ დიზელის საწვავს გთავაზობთ
(პრეტენდენტის დასახელება)

__________

(_____________________________) ლარად.

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვიერად)

ფასების ცხრილი

N

საქონლის
დასახელება

საქონლის
ძირითადი
მახასიათებლები

წარმოშობის
ქვეყანა

რაოდენობა

ერთეულის
ფასი

საერთო
ღირებულება

1

2

3

4

5

6

7

1

დიზელის საწვავი

2’800’000

ამასთანავე გაცნობებთ, რომ ჩვენი სატენდერო წინადადება ძალაშია 60 კალენდარული დღის განმავლობაში მისი
წარდგენის დღიდან.

______________________________________
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

______________________________
(ხელმოწერა)

2. საქონლის მიწოდების გრაფიკი
მოსაწოდებელი
საქონლის
მოკლე
დახასიათება

დიზელის
საწვავი,
ცისტერნებით

დიზელის
საწვავი,
ტალონებით

რაოდენობა/
განზომილება

2’775’700 ლ

მიწოდების ადგილი

მიწოდების
ვადები

ქ. თბილისი - შპს ”თბილისის სატრანსპორტო
კომპანიის” საწვავგასამართი სადგურები,
(№1 ავტობაზა - ჟორესის ქ. №7;
№2 ავტობაზა - ხევძმარის ქ. №1;
№3 ავტობაზა - წყალსადენის ქ. №16.)
5,1 ობიექტი - ორთაჭალგესის მიმდებარე
ტერიტორია და
მე-20 ობიექტი - მუხიანის დასახლება
პედაგოგიური კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორია.

საჭიროებისამებრ
ყოველდღიურად,
შემსყიდველი
ორგანიზაციის
მიერ წერილობით
მოთხოვნილი
რაოდენობის
შესაბამისად

ქ. თბილისი,
მექანიზაციის ჩიხი №1

შემსყიდველი
ორგანიზაციის
წერილობითი
მოთხოვნიდან
არაუგვიანეს 3
სამუშაო დღისა

24’300 ლ

____________________________________________________

______________________________

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა:
-

პრეტენდენტმა ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს თანხმობა საქონლის მიწოდების გრაფიკზე.

(ხელმოწერა)

3.

ანგარიშსწორება

___________________________________________

___ ___________________ _________

(პრეტენდენტის დასახელება)

-

-

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის
რაოდენობის შესაბამისად, ყოველ კალენდარულ კვირაში (ორშაბათიდან დაწყებული კვირა დღის ჩათვლით)
მოწოდებული საწვავის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ბოლო
სამუშაო დღისა;
ანგარიშსწორება განხორციელდება გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარდგენის საფუძველზე.

____________________________________________________
(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა:
-

(შევსების თარიღი)

პრეტენდენტმა ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს თანხმობა ანგარიშსწორების პირობებზე.
ანგარიშსწორების განსხვავებული პირობები არ განიხილება.

______________________________
(ხელმოწერა)

4. ტექნიკური პირობები
- საწვავის ტექნიკური და ხარისხობრივი პარამეტრები უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით საწვავის შემადგენლობის ნორმების მოთხოვნებს.
- პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული უნდა იყოს ოთხი ტიპის (Gasoil 0,2%, Gasoil 0,1%, 50 ppm ან 10 ppm)
დიზელის საწვავიდან ერთ-ერთი. საწვავის ტიპი მითითებული უნდა იქნეს მონაწილის მიერ წარმოდგენილ
დოკუმენტაციაში.
- საწვავგასამართი სადგურების ავზების შევსება უნდა განხორციელდეს, არაუგვიანეს დღის 12:00 სთ-მდე,
დაკალიბრებული ცისტერნებიდან.
- დიზელის საწვავის მიწოდება უნდა განხორციელდეს აგრეთვე ტალონების მეშვეობით.
- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული საწვავის ტიპის სრული ხარისხობრივი აღწერა და
საწვავის ხარისხის სერთიფიკატი (ან ხარისხის პასპორტი) ნათარგმნი ქართულ ენაზე და ნოტარიულად
დამოწმებული, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენდენტი არ დაიშვება შეფასებაზე.
- გამარჯვებულ პირთან გაფორმებული ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრება 2011 წლის 1 მაისამდე.

____________________________________________________

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

შენიშვნა:
-

პრეტენდენტმა ხელმოწერით უნდა დაადასტუროს თანხმობა ტექნიკურ პირობებზე.

______________________________

(ხელმოწერა)

5. საწვავის ერთეულის ფასის გაანგარიშების წესი
5.1 საწვავის ერთეულის ფასი გაანგარიშებული და წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი ფორმულის მიხედვით:
C=Rx(P+Z)x(100%+18%)x D/1000, სადაც:
C = ნავთობპროდუქტის (საწვავის) ერთი ლიტრის ფასი (ლარში);
R = წინადადების წარმოდგენის, ზეპირი ვაჭრობის ჩატარების ან ხელშეკრულების დადების შემდეგ
შემსყიდველის მიერ საწვავის მიწოდების მოთხოვნის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი აშშ დოლართან მიმართებაში
P = წინადადების წარმოდგენის, ზეპირი ვაჭრობის ჩატარების ან ხელშეკრულების დადების შემდეგ
შემსყიდველის მიერ საწვავის მიწოდების მოთხოვნის დღიდან PLATTS EUROPEAN MARKETSCAN–ის FOB
Med (Italy) ბირჟაზე დაფიქსირებული (გამოქვეყნებული) საწვავის ერთი მეტრული ტონის წინა სამი
მონაცემის საშუალო ფასი.
Z = ტრანსპორტირებასთან, ლოჯისტიკასთან და შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯები, ზედნადები
ხარჯები, საწარმოს მოგება და აქციზი;
18% = დღგ;
D = წინადადებით წარმოდგენილი ნავთობობპროდუქტის (საწვავის) სიმკვრივის მაჩვენებელი.
5.2 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საწვავის ერთეულის ფასის “C”–ს ცვლილება შესაძლებელია მხოლოდ
“R”–ის ან/და „P“–ს ისეთი ცვლილების შემთხვევაში, რომელიც იწვევს “C”-ს სამი ან მეტი პროცენტული ოდენობით
ცვლილებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ (მხარეებს შორის ბოლო შეთანხმებული) ფასთან მიმართებაში.
ამასთან, “C” უნდა იყოს, შემსყიდველის მიერ საწვავის მიწოდების მოთხოვნის დღეს შესაბამისი მიმწოდებლის
ქსელში იგივე პროდუქტის ერთ ლიტრ საწვავზე მინიმუმ სამი თეთრით (0,03 ლარით) ნაკლები.
6. დამატებითი მოთხოვნები
6.1 სატენდერო წინადადება, აგრეთვე ამ წინადადებასთან დაკავშირებული შემსყიდველსა და პრეტენდენტს შორის
გაცვლილი მთელი კორესპონდენცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე.
6.2 პრეტენდენტის სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
- დიზელის საწვავის სატენდერო წინადადების ფასის, ფასების ცხრილისა და მოქმედების ვადის შევსებულ ფორმას;
- თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ საქონლის მიწოდების გრაფიკზე;
- თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორების პირობაზე;
- თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობაზე;
- საწვავის ერთეულის ფასის გაანგარიშების წესის 5.1 პუნქტით გათვალისწინებული ერთეულის ფასის გაანგარიშების
ფორმულა.
6.3 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება.
6.4 სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი გამოსახულ უნდა იყოს ყველა ხარჯის გათვალისწინებით,
როგორიცაა: ტრანსპორტირების ხარჯები და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადები, თუ
მოსაკრებლები (მათ შორის - დღგ).
6.5 სატენდერო წინადადების საერთო და თითოეული ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ
ვალუტაში - ლარი.
6.6 ტენდერში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი გამოყენებულ იქნება შემდეგი ფორმით საბანკო გარანტიის ფორმით.
6.7 ტენდერში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მექანიზმი გამოყენებულ იქნება შემდეგი ოდენობით:
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტი.

შენიშვნა:
-

ამ პუნქტის 6.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ყველა ინფორმაცია წარმოადგენს პრეტენდენტის სატენდერო წინადადებას, რომელიც
უნდა აიტვირთოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების
შეთავაზებისას.

6. პრეტენდენტების მიერ წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის
ჩამონათვალი:

იურიდიულ პირთათვის:
• ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
• სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს პრეტენდენტის დასახელებას,
ტელეფონს/ფაქსს, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელის სახელს, გვარს;

იურიდიულ

მისამართს,

ფიზიკურ პირთათვის:
• ცნობა შესაბამისად უფლებამოსილი დაწესებულებიდან, მისი ქმედუნარიანობის შესახებ;
• სატენდერო წინადადება უნდა შეიცავდეს პრეტენდენტის დასახელებას,
ტელეფონს/ფაქსს, საბანკო რეკვიზიტებს, ხელმძღვანელის სახელს, გვარს;

იურიდიულ

მისამართს,

(ხელშეკრულების პირობები დაზუსტდება გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან)
ხელშეკრულება #
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

წინამდებარე
ერთის

ხელშეკრულება

მხრივ,

დაიდო ---------------------------------

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

(მის:

-----------------),

წ.

წარმოდგენილი -

მისი -------------- სახით

(შემდგომში

`შემსყიდველი~)
და

მეორეს

მხრივ,

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

(მის:

---------------),

წარმოდგენილი

-

მისი

-------------(შემდგომში

”მიმწოდებელი”) შორის და მიღწეულ იქნა ხელშეკრულება შემდეგზე:
შემსყიდველმა

გამოაცხადა

ტენდერი

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

შესყიდვაზე,

რომელშიც

კომისიის

გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება, შემდეგ თანხაზე: -----------

გადაწყვეტილებით
ლარი (შემდგომში

”ხელშეკრულების ფასი”).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:
1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები

ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც

მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ
ნაწილს, კერძოდ:
ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
ბ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფასების ცხრილი, საწვავის ერთეულის ფასის გაანგარიშების ფორმულა;
გ) საქონლის მიწოდების გრაფიკი;
დ) ტექნიკური პირობები;
ე) ხელშეკრულების საერთო პირობები;
ვ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
ზ) ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
თ) მიღება-ჩაბარების აქტის ნიმუში.
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მიაწოდოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული საქონელი ხელშეკრულების
პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების
პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
6.

წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული მნიშვნელობის

ეგზემპლიარად, რომელთაგან თითო-თითო ეგზემპლიარი გადაეცემათ ხელმომწერ მხარეებს.
7. წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება: ---------------------------”შემსყიდველი”

________________________________

”მიმწოდებელი”

_______________________________

ხელშეკრულების საერთო პირობები
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
შემოწმებები და გამოცდები სჭირდება

უნდა იყოს მითითება თუ რა სახის

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.
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 სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
10.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებისა და საბოლოო შემოწმების ადგილი, პირობები, ეტაპები და წესი ასახულია
ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
10.3 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი
დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
10.4 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

სპეციფიკურ პირობებში მითითებული დოკუმენტაცია.
13. ანგარიშსწორების ვალუტა

თაობაზე

უნდა

დაერთოს

ხელშეკრულების

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 მოთხოვნათა გათვალისწინებით.
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 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.
18.2 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.
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
20.1 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.
20.2 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
23.1 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.
23.2 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.

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები
ხელშეკრულების სპეციფიკურ და საერთო პირობებს შორის ურთიერთშეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა
ენიჭება სპეციფიკური პირობების შესაბამის მუხლებს.
1.

ხელშეკრულების დამდები მხარეები
ერთის მხრივ, ---------- (მის: ---------), წარმოდგენილი - მისი --------- სახით (შემდგომში `შემსყიდველი~)
და მეორეს, მხრივ -------- (მის: -------), წარმოდგენილი - მისი ------------ სახით (შემდგომში ”მიმწოდებელი”).
2.ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (4)

2.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასყიდი საქონლის ტექნიკურ პირობებთან შესაბამისობის
დადგენის მიზნით შემსყიდველი, მისი წარმომადგენლების (ინსპექტირების ჯგუფის) მეშვეობით
განახორციელებს საქონლის შემოწმებას და/ან გამოცდას კონკრეტული საქონლისათვის (მაქსიმალურად
შემჭიდროვებულ ვადებში).
2.2. კონტროლის მიზანია მისაწოდებელი საქონლის ხარისხისა და მიწოდების დროულად განხორციელების
შესაძლებლობის დადგენა. კონტროლს ახორციელებენ შემსყიდველის წარმომადგენლები: ---------------(შემდგომში ”ინსპექტირების ჯგუფი”).
2.3. მიმწოდებლისგან მიღებულ დიზელის საწვავის ტალონებზე ანგარიშვალდებულ პირს წამოადგენს -----------2.4. ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
2.4.1. გაუწიოს კონტროლი საქონლის მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენას.
2.4.2. განახორციელოს კონტროლი მიწოდებული საქონლის და/ან მისი ნაწილის ხარისხზე და შემოწმების აქტის
საფუძველზე დაადგინოს შეესაბამება, თუ არა მიწოდებული საქონელი გათვალისწინებულ მოთხოვნებს,
კერძოდ: საქონლის მიწოდებისთანავე აიღოს საწვავის ნიმუში და მოახდინოს მათი დალუქვა. სინჯების
აღება უნდა განხორციელდეს ავტოცისტერნის ზედა ყელიდან სწორ ადგილას, მისი გაჩერებიდან
არანაკლებ 30 წუთის გასვლის შემდეგ. ნიმუშის აღება და დალუქვა აუცილებლად უნდა განხორციელდეს 2
ცალად, ერთი ნიმუში დალუქულ მდგომარეობაში უნდა გადაეცეს მიმწოდებლის წარმომადგენელს, ხოლო
მეორე ნიმუში რჩება შემსყიდველის უფლებამოსილ პირთან. ნიმუშის აღება, დალუქვა და შემდგომი
გადაცემა მიმწოდებლის წარმომადგენლისათვის აუცილებლად უნდა იყოს დაფიქსირებული ამ საწვავის
გადაცემაზე გაფორმებულ მიღება-ჩაბარების აქტში, სადაც უნდა მიეთითოს ნიმუშის აღების თარიღი, იმ
პირის ვინაობა და თანამდებობა, რომელმაც აიღო ნიმუში და მოახდინა დალუქვა, აგრეთვე იმ სპეციალური
ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი, რომლითაც მიწოდებულია ეს საწვავი. იგივე მონაცემები უნდა იყოს
აღნიშნული ნიმუშზე დადებულ ლუქებზე, მიღება-ჩაბარების აქტში ზემოთხსენებული მონაცემების
არარსებობა ნიშნავს, რომ ნიმუში არ აღებულა. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია
მოახდინოს ნიმუშში მოთავსებული საწვავის ხარისხის შემოწმება. შემოწმების ჩატარების თარიღისა და
ადგილის შესახებ აუცილებლად უნდა ეცნობოს მიმწოდებელს წერილობით (ან ფაქსის მეშვეობით)
შემოწმებამდე არანაკლებ 24 საათით ადრე. მიმწოდებელი უფლებამოსილია დაასწროს თავისი
წარმომადგენელი შემოწმების პროცესს, აგრეთვე მოითხოვოს მასთან არსებული მეორე ნიმუშის შემოწმება.
აღებული ნიმუშის შენახვის ვადა განისაზღვრება 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღით მისი აღებიდან.
შემსყიდველის მიერ საწვავის გარკვეული პარტიის ერთიანად შესყიდვის შემთხვევაში ნიმუში აღება ხდება
დასაწყობების ადგილზე, რეზერვუარში, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის თანდასწრებით.
აღნიშნული პროცედურის შემდეგ რეზერვუარი ორმხრივად ილუქება საწვავის მიწოდების დაწყებამდე.
2.4.3. ინსპექტირებისას ავტობაზის მთავარი ინჟინერი:
 ავსებს და ხელს აწერს მიღება-ჩაბარების აქტს;
 ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციის შესაბამისობას ხელშეკრულების
მოთხოვნებთან;
 აკონტროლებს დიზელის საწვავის ნიმუშების აღების პროცესის შესაბამისობას ხელშეკრულების
სპეციფიკური პირობების 2.4.2 პუნქტის მოთხოვნებთან;
 შესყიდვების სამსახურს, წერილობითი ფორმით, (16:00 საათამდე) უგზავნის ყოველდღიურ
ინფორმაციას მომდევნო დღეს მოსაწოდებელი დიზელის საწვავის რაოდენობის შესახებ, ხოლო ყოველი
კვირის ბოლო სამუშაო დღის 16:00 საათამდე, უგზავნის ინფორმაციას ყოველდღიურად საჭირო
დიზელის საწვავის რაოდენობის შესახებ მომდევნო კვირის პირველი სამუშაო დღის ჩათვლით.
2.4.4. ინსპექტირებისას ავტობაზის საწვავ-საცხი მასალების ტექნიკოსი:
 ხელს აწერს მიღება-ჩაბარების აქტს;
 ახორციელებს დიზელის საწვავის ნიმუშების აღებას, ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 2.4.2
პუნქტის შესაბამისად;
 საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს დიზელის საწვავის ნიმუშის ლაბორატორიულ შემოწმებას.
2.4.5. ინსპექტირებისას ავტობაზის საწვავის გამმართველი:

 ხელს აწერს მიღება-ჩაბარების აქტს;
 ცვლის მიღებამდე, მიმწოდებლის ბაზაში ესწრება საწვავ მზიდის ცისტერნის შევსებას და აცილებს
საწვავ მზიდს ავტობაზაში;
 ავტობაზის საწვავის გასამართი სადგურის ავზების შევსებამდე, იბარებს წინა ცვლის ნაშთებს, რაც
დასტურდება შესაბამის ჟურნალში ხელმოწერით;
 ცვლის გადაბარების შემდგომ ახორციელებს საწვავის გასამართი სადგურის ავზების შევსებას.
 ხელმოწერილ მიღება-ჩაბარების აქტს, სპეციალურ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურასთან ერთად
გადასცემს ცენტრალურ ბუღალტერიას არაუგვიანეს მეორე დღისა, ხოლო მიღება-ჩაბარების აქტის
თითო ასლს უგზავნის შესყიდვების სამსახურსა და გენერალურ ინსპექციას.
2.4.6. ინსპექტირების ჯგუფებმა დიზელის საწვავის მიღება უნდა განახორციელონ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების
აქტების გაფორმებით (დანართი №1-ის შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ
ნაწილს).
3. საქონლის მიწოდების პირობები (6)
3.1. საქონლის მიწოდება ხორციელდება სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მიწოდების ვადების
შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
3.2. შესყიდვების სამსახურის უფროსი (უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი) წინამდებარე ხელშეკრულების
სპეციფიკური პირობების 2.4.3 პუნქტის შესაბამისად მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, მიმწოდებელს
უგზავნის მოთხოვნას (ელ. ფოსტით ან ფაქსით) მოსაწოდებელი დიზელის საწვავის რაოდენობის შესახებ.
3.3. საქონლის მიწოდებისას შემსყიდველი უფლებამოსილია დაასწროს თავისი წარმომადგენელი ავტო ცისტერნების
შევსებას, რომლითაც მიმწოდებელი განახორციელებს დიზელის საწვავის მიწოდებას.
3.4. მისაწოდებელი საწვავით ავტოცისტერნები უნდა შეივსოს მიმწოდებლის ბაზაში არსებული ავზებიდან, -----3.5. შემსყიდველის საწვავგასამართი ავზების შევსება უნდა განხორციელდეს საჭიროებისამებრ, დღის 12:00
საათამდე.
3.6. საქონელი შემსყიდველს უნდა მიეწოდოს (მოთხოვნის შესაბამისად) შემდეგ მისამართებზე: -------------4.
შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი (10)
4.1. შესყიდვის ობიექტის ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;
4.2. მიღება-ჩაბარებისათვის საქონელს თან უნდა ახლდეს სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;
4.3. მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ მიმწოდებლის და შემსყიდველის სათანადოდ უფლებამოსილი პირები
(ინსპექტირების ჯგუფი), რომლებიც აფორმებენ აქტს ხარისხისა და რაოდენობის შესაბამისად.
4.4. შემსყიდველის მიერ მოთხოვნილ საქონელთან და ამ საქონლის თანმხლებ დოკუმენტაციასთან
შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი მიღება-ჩაბარებისას ახდენს თითოეული ნაწილის
შემოწმებას
დადგენილი
წესით,
საჭიროების
შემთხვევაში
შესაძლებელია
გამოყენებულ
იქნეს
სპეციალიზირებული ლაბორატორია.
4.5. თუ მიღების პროცესში გამოვლინდება, რომ საქონლის ან მისი ნაწილის ხარისხი არ აკმაყოფილებს
ხელშეკრულების მოთხოვნებს, რისი ვალდებულებაც დოკუმენტურად დაფიქსირდება შემოწმების აქტში
შემსყიდველს უფლება აქვს დაუბრუნოს უხარისხო საქონელი მიმწოდებელს მისივე ხარჯით მთლიანად.
5.
ფასები(14)
5.1. დაუშვებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ერთეულის ფასის ცვლილება (ხელშეკრულების
მოქმედების ვადაში).
6. გარანტია (11)
6.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული პროდუქცია იქნება ხარისხიანი და დააკმაყოფილებს
ასეთი საქონლისთვის დადგენილ ტექნიკურ პირობებს.
6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს შემსყიდველს ზარალი, რომელიც მიადგება მას საგარანტიო
პირობების დარღვევით.
7. ანგარიშსწორება (12)
7.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, ფაქტიურად მიღებული საქონლის
მოცულობის შესაბამისად.
7.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ფაქტობრივად მოწოდებული საქონლის რაოდენობის
შესაბამისად, ყოველ კალენდარულ კვირაში (ორშაბათიდან დაწყებული კვირა დღის ჩათვლით) მოწოდებული
საწვავის ღირებულების ანაზღაურება განხორციელდება არაუგვიანეს მომდევნო კვირის ბოლო სამუშაო დღისა.
7.3. ანგარიშსწორების განხორციელებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მიღება-ჩაბარების აქტი,
სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.
8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (19)
8.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გამოყენებულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო
გარანტია (შემდგომში „საბანკო გარანტია“) მთლიანი სახელშეკრულებო თანხის 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით,

რომლის ვადა 30 (ოცდაათი) დღით აღემატება, საქონლის მიწოდების გრაფიკის შესაბამისად, საქონლის
მიწოდების საბოლოო ვადას.
8.2. შემსყიდველის მიერ, აღნიშნული საბანკო გარანტიის გამოყენების და დაბრუნების პირობები მოცემულია
ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 8.3 და 8.4 პუნქტებში.
8.3. ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 10.2. პუნქტის საფუძველზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში,
შემსყიდველი უფლებამოსილია საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში მიმართოს გარანტს და მოითხოვოს
საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის გადახდა.
8.4. საბანკო გარანტია მიმწოდებელს დაუბრუნდება:
8.4.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისას;
8.4.2 ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 11.2. პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტისას.
9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (20)
მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე
ხელშეკრულების

შეუსრულებლობისათვის

ან

არასრულად

შესრულების

შედეგად

მიყენებული

ზიანი,

მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
10. ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
10.1.1. მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
10.1.2. ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
10.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საწარმოო აუცილებლობიდან გამომდინარე, ცალმხრივად შეწყვიტოს
ხელშეკრულება, თუ მოთხოვნიდან მეორე დღის 14:00 საათამდე მიმწოდებელი არ განახორციელებს საქონლის
მიწოდებას.
11.1. მხარეთა პასუხისმგებლობა
11.2. შემსყიდველი პასუხისმგებლობას კისრულობს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების
ვადების დარღვევისათვის, პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს ვადაგადაცილებული
თანხის 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
11.3. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან:
11.2.1. 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.
11.2.2. ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 11.2.1 პუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია
დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის
გამომწვევი მიზეზებისა
და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან
არაუგვიანეს 2 დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპენტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.
11.2.3. ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 11.2.2. 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.
12.
ფასის ცვლილება
12.1 საწვავის ერთეულის ფასი გაანგარიშებული და წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემდეგი ფორმულის
მიხედვით:
C=Rx(P+Z)x(100%+18%)x D/1000, სადაც:
C=ნავთობპროდუქტის (საწვავის) ერთი ლიტრის ფასი (ლარში);
R=წინადადების წარმოდგენის, ზეპირი ვაჭრობის ჩატარების ან ხელშეკრულების დადების შემდეგ
შემსყიდველის მიერ საწვავის მიწოდების მოთხოვნის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი აშშ დოლართან მიმართებაში
P=წინადადების წარმოდგენის, ზეპირი ვაჭრობის ჩატარების ან ხელშეკრულების დადების შემდეგ
შემსყიდველის მიერ საწვავის მიწოდების მოთხოვნის დღიდან PLATTS EUROPEAN MARKETSCAN–ის FOB
Med (Italy) ბირჟაზე დაფიქსირებული (გამოქვეყნებული) საწვავის ერთი მეტრული ტონის წინა სამი
მონაცემის საშუალო ფასი.
Z=ტრანსპორტირებასთან, ლოჯისტიკასთან და შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯები, ზედნადები
ხარჯები, საწარმოს მოგება და აქციზი;

18% = დღგ;
D=წინადადებით წარმოდგენილი ნავთობობპროდუქტის (საწვავის) სიმკვრივის მაჩვენებელი.
- ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საწვავის ერთეულის ფასის “C”–ს ცვლილება შესაძლებელია
მხოლოდ “R”–ის ან/და „P“–ს ისეთი ცვლილების შემთხვევაში, რომელიც იწვევს “C”-ს სამი ან მეტი
პროცენტული ოდენობით ცვლილებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ (მხარეებს შორის ბოლო
შეთანხმებული) ფასთან მიმართებაში. ამასთან, “C” უნდა იყოს, შემსყიდველის მიერ საწვავის მიწოდების
მოთხოვნის დღეს შესაბამისი მიმწოდებლის ქსელში იგივე პროდუქტის ერთ ლიტრ საწვავზე მინიმუმ სამი
თეთრით (0,03 ლარით) ნაკლები.
12.2 ფასების შეცვლის ინიციატორმა მხარემ წინასწარ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ მეორე მხარეს
წერილობითი ფორმით. ფასების ცვლილება ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით.

2011 წლის ___ _____________ ხელშეკრულება №_____________ დანართი №1

შპს ”თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” №_____ ავტობაზა
მიღება-ჩაბარების აქტი №__________
ქ.თბილისი

”___” ”____________”2011 წ.

ერთის მხრივ მიმწოდებლის წარმომადგენელი__________________________________________________________________
(თანამდებობა, გვარი, სახელი)
მეორეს მხრივ შემსყიდველის წარმომადგენლები:
შპს ”თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის” №______ ავტობაზის მთავარი ინჟინერი _____________________________________,
(გვარი, სახელი)
საწვავ-საცხი მასალების ტექნიკოსი _________________________________________________________________________ და
(გვარი, სახელი)
საწვავის გამმართველი ________________________________________________________________________________________
(გვარი, სახელი)
ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს, რომ მიღებული იქნა:
_____________________________________________________________________________________________________________
(საწვავის რაოდენობა ციფრით და სიტყვიერად, განზომილება)
საწვავს თან ახლავს სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა №__________________ და შესაბამისობის სერტიფიკატი.
საწვავი გადაზიდულია ავტომანქანით:
მარკა _______________________________
სახ.№ _______________________________
მძღოლი _____________________________
აღებული ნიმუშების რაოდენობა: _____________ ცალი, აღების თარიღი ”_____” ”_________________________” 2011 წ.
ნიმუშები აიღო და დალუქა საწვავ-საცხი მასალების ტექნიკოსმა _________________________________________________
(გვარი, სახელი, ხელისმოწერა)
ერთი ნიმუში გადაეცა მიმწოდებლის წარმომადგენელს __________________________________________________________
(გვარი, სახელი, ხელისმოწერა)

საწვავი ჩააბარა _________________
(ხელისმოწერა)

საწვავი მიიღო ____________________________________
(საწვავის გამმართველის ხელისმოწერა)

საწვავის მიღებას ვადასტურებთ:
თარიღი ”____” ”______________” 2010 წ.

მთავარი ინჟინერი

_______________________
(ხელისმოწერა)

საწვავ-საცხი მასალების ტექნიკოსი _________________
(ხელისმოწერა)

თარიღი ”____” ”______________” 2011 წ.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)
ვის:__________________________________________________________
(შემსყიდველის დასახელება)
მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ ___________________________________
(მიმწოდებლის დასახელება)
შემდგომში “მიმწოდებელმა” ______________ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)
სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული
ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ
გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.
ამასთან
დაკავშირებით,
ვადასტურებთ,
რომ
ვართ
გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე
მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე
__________________________________________
(თანხა ციფრებით)
(თანხა სიტყვებით)
და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის
საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.
წინამდებარე გარანტია ძალაშია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ
დამთავრებამდე.

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი
______________________________________
______________________________________
___________________________________________________
(თარიღი)
___________________________________________________
(მისამართი)

