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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ #
დაბა ხულო

-------------- 2018 წელი

ერთის
მხრივ,
ხულოს
მუნიციპალიტეტი
(შემდგომში–,,შემსყიდველი“)
წარმოდგენილი მერის გოჩა მელაძის სახით და მეორეს მხრივ ------------- (შემდგომში ,,მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი -------------------------- სახით, ორივე ერთად წოდებული
როგორც ,,მხარეები“, ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად
(------------------) ვაფორმებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
შემდეგზე:
1.Gგამოყენებული ტერმინების განმარტებები
ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშნელობა:
1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში _ „ხელშეკრულება“) _
შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება,
რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ _ საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს
შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული
და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების
ფარგლებში.
1.6. „მომსახურება~ წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული
ხელშეკრულების საგანი.
2. ხელშეკრულების საგანი
დაბა ხულოში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (შემდგომში ,,მომსახურება") (CPV 71300000) შესყიდვა

2.1.

წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო
დოკუმენტაციის დანართების მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილს.
2.2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება განასაზღვრება ტექნიკური დავალება
დანართი N1-ის, ხოლო ერთეულის ფასი და მთლიანი თანხა ფასების ცხრილის
(დანართი #2)

მიხედვით, რომლებიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ

ნაწილს.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების ღირებულებაა ------------------ ლარი.
3.2. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს როგორც გასაწევი მომსახურების
ღირებულებას ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით
მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით

გათვალისწინებულ გადასახადებს.
3.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია,
თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება, ან უარესდება
ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
3.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული
პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
4. მხარეთა ვალდებულებები
4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების
მიწოდება არაუგვიანეს ფასების ცხრილში მითითებული თითოეული პროექტის
მიწოდების ვადის შესაბამისად.
ბ) მიაწოდოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 5 (ხუთი)
ეგზემპლარად ფერად ტონებში და მისი შესაბამისი ელექტრონული ვერსია ჩაწერილი CD
დისკზე. საპროექტო ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნას А3 ფორმატში, ხოლო
ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა А4 ფორმატში. ელექტრონულ ვარიანტში
ტექსტური დოკუმენტაცია (ხარჯთაღრიცხვა, განმარტებები და სხვა) უნდა იყოს
დაბეჭდილი Sylfaen - ში, ხოლო ნახაზები PDF ფორმატში. თითოეული ფაილის მოცულობა
არ უნდა აღემატებოდოს 07 მეგაბაიტს.
დ) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვაჭრობის
დამატებითი რაუნდების შედეგად დაფიქსირებილი საბოლოო ფასის შესაბამისი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) ფასებით მომსახურების მიწოდება თანდართული ფასების
ცხრილის მიხედვით, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს;
ე) შესყიდვის მიმდინარეობის პროცესი უზრუნველყოს შესაბამისი რესურსით (მათ შორის
_ ადამიანური რესურსით, მოწყობილობებით და მასალით);
ვ)
განახორციელოს
ამ
ხელშეკრულებით
მასზე
დაკისრებული
სხვა
ვალდებულებები;
ზ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ დაშვებული ხარვეზების გამო მშენებლობის
პროცესში აღმოჩნდება სახარჯთაღრიცხვო ღირებულების 5%-ზე მეტი გაუთვალისწინებელი
დამატებითი სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა, ამ ანაზღაურებას მიმწოდებელი
იღებს თავის თავზე.
თ) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ფასების ცხრილში მითითებულ ვადაში
წარმოდგენილ საბოლოო საპროექტო-სახარჯთააღრიცხვო დოკუმენტაციაში შემსყიდველის
მიერ აღმოჩენილი ხარვეზის (უზუსტობა, შეუსაბამობა) გამოსწორება არაუგვიანეს 5 (ხუთი)
კალენდარულ დღეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.2% პროცენტის ოდენობით.
4.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;
ბ) უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება და დადებითი შეფასების
შემთხვევაში მისი მიღება;
გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

5. მომსახურების ხარისხი
5.1.
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.

მომსახურების

ხარისხი

უნდა

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
6.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება
ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.
6.2. ინსპექტირებას განახორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის ბრძანებით
შექმნილი კომისია, ან შესაბამისი ტენდერით, გამოვლენილი პირი/პირები.
6.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები,მოწვეული ექსპერტი)
უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნითგაწეული
მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 5 (ხუთი)
დღეში გამოასწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე
გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული
მომსახურების ღირებულება.
6.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა სცილდება
ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მიმწოდებლის მიერ წუნის გამოსწორება, ხოლო
წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის დაბრუნება უნდა
განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.
6.5. 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.
7. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი
7.1. მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან
არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეში.
7.2. მომსახურების მიღება-ჩაბარებას განხორციელებს ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის
ბრძანებით შექმნილი კომისია, ან შესაბამისი ტენდერით, გამოვლენილი პირი/პირები.
7.3. მომსახურების მიწოდების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარდგენის
ადგილია ხულოს მუნიციპალიტეტი, დაბა ხულო ტბელ აბუსერისძის ქ.#1.
8. ანგარიშსწორება
8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით;
ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება

მიღება-ჩაბარების

აქტის

გაფორმებისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო
დღის განმავლობაში.
8.2. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
8.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება ხულოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით
შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
9.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე
ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების
შესრულება. Aამ 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 მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნულ
გარემოებებთან დაკავშირებით.
9.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო
მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების
თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების
შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად.
9.3. შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული
ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება
წუნით
გაწეული
მომსახურება,
მიმწოდებელი
ვალდებულია
წერილობითი
შეტყობინებიდან 5 (ხუთი) დღეში გამოასწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება
შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების ღირებულება
დაუბრუნოს შემსყიდველს აღნიშნული მომსახურების ღირებულება.
9.4. თუ ამ მუხლის 6.3. პუნქტით გათვალისწინებული წუნის გამოსწორების ვადა
სცილდება
ხელშეკრულების
მოქმედების
ვადას,
მიმწოდებლის
მიერ
წუნის
გამოსწორება, ხოლო წუნის გამოსწორების შეუძლებლობის შემთხვევაში თანხის
დაბრუნება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე.
9.5. 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.
10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების, წარმოდგენილი კალენდარული
გრაფიკის შესაბამისად, შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში,
ყოველ
დაგვიანებულ
დღისათვის
მიმწოდებელს
ეკისრება
პირგასამტეხლო
ხელშეკრულების ფასის 0.2% პროცენტის ოდენობით;
10.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს
ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 2% პროცენტს, შემსყიდველს უფლება
აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
10.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი
ვალდებულებების შესრულებისაგან.
10.4. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად
შესრულების,
შემთხვევაში

ან

არაჯეროვნად

მიმწოდებელს

შესრულებისათვის

ეკისრება

ღირებულების 10%–ის ოდენობით;

პირგასამტეხლო

ხელშეკრულების
ხელშეკრულების

შეწყვეტის
საერთო

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
11.1.
ნებისმიერი
ცვლილება
წინამდებარე
ხელშეკრულებაში
განხორციელდება
წერილობით ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.
11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა
ხელშეკრულების
პირობების
შეცვლის
აუცილებლობა,
ცვლილებების
შეტანის
ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი
ინფორმაცია.
12. დავების გადაწყვეტა
12.1. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი
უთანხმოება წყდება მოლაპარაკების გზით.
12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში
შემსყიდველი და მიმწობელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას,
ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის
შესაბამისად მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
13 ხელშეკრულების შეწყვეტა
13.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების
მოქმედება, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების
შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში.
13.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს
მიმწოდებელს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებისაგან.
13.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების
საფუძველზე.
14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
14.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების
თარიღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

გაფორმების

15. ფორს-მაჟორი
15.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების
შეუსრულებლობა
არ
გამოიწვევს
საჯარიმო
სანქციების
გამოყენებას,
თუ
ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
15.2 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, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

15.3 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.
16. სხვა პირობები
16.1.

ხელშეკრულება

შედგენილია

სამი

თანაბარი

იურიდიული

ძალის

მქონე

ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს,
ხოლო ორი შემსყიდველს.
17. მხარეთა რეკვიზიტები

`შემსყიდველი~

ხულოს მუნიციპალიტეტი
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