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სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N
ქალაქი ბათუმი

2018 წელი

ერთი მხრივ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის
სამინისტრო (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი ------------------------ სახით და მეორე მხრივ
„----------“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი ------------------ სახით, „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო
წინადადების საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის (სატენდერო
განცხადება N--------) შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას
შემდეგზე:
1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები
1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება მასზე თანდართული ყველა
დოკუმენტითა და დამატებებით, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ;
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა
გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული
და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ;
1.3. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
1.4. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას მოცემული ხელშეკრულების
ფარგლებში;
1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
1.6. ,,ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის რაოდენობის, მახასიათებლებისა და ფასების შესახებ’’ –
მიმწოდებლის მიერ გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი
,,ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის რაოდენობის, მახასიათებლებისა და ფასების შესახებ’’ რომელიც თან
ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
2. ხელშეკრულების საგანი
2.1. ხელშეკრულების საგანია სასცენო კოსტიუმების (აქსესუარების) (CPV - 18410000, 18420000)
სახელმწიფო შესყიდვა (შემდგომში - შესყიდვის ობიექტი და/ან მომსახურება)
2.2. საქონლის ზუსტი დასახელება და რაოდენობა განსაზღვრულია დანართი N1-ით (ინფორმაცია
შესყიდვის ობიექტის რაოდენობის, მახასიათებლებისა და ფასების შესახებ), რომელიც თან ერთვის
ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
3. ხელშეკრულების ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულება შეადგენს -------------- ( -------------- ) ლარს.
3.2. საქონლის ერთეულის ღირებულება განსაზღვრულია დანართ N1-ში არსებული ინფორმაციით შესყიდვის ობიექტის რაოდენობის, მახასიათებლებისა და ფასების შესახებ.
3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს საქონლის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებით
მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა სავარაუდო ხარჯს და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს, რომელთა გადახდაზეც პასუხისმგებელია
მიმწოდებელი.

4. საქონლის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიღება-ჩაბარების წესი
4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 2018 წლის 25 დეკემბრამდე
პერიოდი.
4.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების დადებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის
ვადაში წარმოადგინოს ფორმების თითო ეგზემპლარი ესკიზების შესაბამისად.
4.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია შემსყიდველის იურიდიული მისამართი - ქ. ბათუმი, ლ.
გუდიაშვილის ქ. N4.
4.4.შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯებით.
4.5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარებას ახორციელებენ სათანადოდ უფლებამოსილი პირები.
4.6. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლები არიან
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.
4.7. საქონელი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის დასახელების,
რაოდენობისა და ღირებულების მითითებით შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
4.8. სასცენო კოსტიუმების მიღება-ჩაბარება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად,
მიმწოდებლის მიერ ერთი კონკრეტული ანსამბლის სრული კომპლექტის მოწოდების შემთხვევაში.
4.9. შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტი უნდა მიეწოდოს სატენდერო პირობებით განსაზღვრული
ტექნიკური მახასიათებლებისა და ხელშეკრულების დანართ 2-ში მითითებული ,,ესკიზები’’-ს შესაბამისად;
მოსაწოდებელი საქონლის ქსოვილი და ყველა პარამეტრი აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს
დანართი 2-ით განსაზღვრულ „ესკიზებს“ და წერილობით შეთანხმებულ უნდა იყოს შესაბამისი ანსამბლის
ხელმძღვანელთან, რის შესახებაც მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შესაბამისი აქტი;
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ანსამბლების წევრთათვის სასცენო კოსტუმების მორგება, რისთვისაც
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მოწოდებამდე და მიღება-ჩაბარების აქტის
გაფორმებამდე უნდა განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები (ზომების აღება ან/და ინფორმაციის
შეგროვება). იმ შემთხვევაში, თუ ანსამბლის რომელიმე წევრს სასცენო კოსტუმი არ მოერგება
მიმწოდებელი ვალდებული იქნება უმოკლეს ვადაში გამოასწოროს ხარვეზი. ზომების მითითება უნდა
მოხდეს დანართი N3 (ზომების აღების სქემა) შესაბამისად, ფეხსაცმლისა და აზიურის შემთხვევაში კი
დანართი N4 (ზომების აღების წესი) შესაბამისად, ხელშეკრულების დადებიდან 3 (სამი) კვირის ვადაში,
ანსამბლის ხელმძღვანელთან შეთანხმებით.
4.10. იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდების პროცესში ან მიწოდების შემდეგ შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული
კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფი საჭიროდ ჩათვლის და მიმართავს მიმწოდებელს სსიპ ლევან
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის
მიერ გაცემული ექსპერტიზის დასკვნის წარმოსადგენად, მაშინ მიმწოდებელი ვალდებულია
წარმოადგინოს აღნიშნული დასკვნა ჯგუფის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში. დასკვნა
შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან შემდეგი მასალების
შესაბამისობაზე:




შალისა და პოლიესტერის ნარევი
(შალის
შემცველობა
არაუმეტეს 280 გრამისა) შესაბამისობაზე;
ხავერდი (ბამბის ბოჭკო) შესაბამისობაზე;
თხელი მაუდის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესაბამისობაზე.

არანაკლებ 40%

-

4.11. შემსყიდველის მიერ არ მოხდება საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება, თუ
წარმოდგენილი დასკვნით არ დადგინდება მასალის შესაბამისობა სატენდერო პირობებით
გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან.
5. ანგარიშსწორების ფორმა, წესი და ვადები
5.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე, ეროვნულ ვალუტაში.

ფორმით

5.2. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში, საქონლის მიღებიდან 10 (ათი)
სამუშაო დღის ვადაში.
5.3. მიმწოდებელი ვალდებულია საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაზე ან/და სასაქონლო ზედდებულზე
მიუთითოს ყველა საჭირო რეკვიზიტი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს არ მიიღოს
დოკუმენტი.
5.4. მიმწოდებლის დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში
შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 50%-ის
ოდენობით. საავანსო ანგარიშსწორების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შემსყიდველი თავისი
შეხედულებისამებრ.
5.5. საავანსოდ გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკის ან/და სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული
უპირობო გარანტიები.
5.6. საავანსო გარანტიის (მისი წარმოდგენის შემთხვევაში) მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი)
კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.
6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
6.1. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს
ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.
6.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული
პირები.
6.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ხორციელდება სისტემატიურად.
6.4. შესყიდვის ობიექტის მიღებისა და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნივთის ნაკლის
აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
6.5. შემსყიდველი ვალდებულია წერილობითი ფორმით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების
შედეგები დაწუნებული საქონლის რაოდენობისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.
6.6. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უხარისხო საქონლის
შეცვლა შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
6.7. მიმწოდებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს
თვითონ მიიღოს ზომები შესყიდვის ობიექტის დეფექტის გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს
მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით
მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხისაგან.
6.8. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი ექსპლუატაციის დროს არ
გამოავლენს დეფექტებს.
6.9. ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში მიმწოდებელი მიწოდებული საქონლის ხარისხზე
იძლევა 1 (ერთი) წლიან გარანტიას, რაც გულისხმობს გარანტიის მოქმედების პერიოდში წუნდებული
საქონლის ან მისი ნაწილის ხარვეზის გამოსწორებას და/ან შეცვლას.
7. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის
7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცილების შემთხვევაში,
მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი
ვალდებულების ღირებულების 0.02 პროცენტის ოდენობით.
7.2. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ძირითადი
ვალდებულებების შესრულებისაგან.
8. დაუძლეველი ძალა
8.1. მხარეები
თავისუფლდებიან
ხელშეკრულებით
განსაზღვრული
ვალდებულებების
შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი
ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს აცნობოს
ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

8.2. მხარეთა ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების
დასრულებისთანავე.
9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის მიერ
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
9.2. 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.
9.3. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის
სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
10. ხელშეკრულების შეწყვეტა
10.1. შემსყიდველს
შეუძლია
მთლიანად
ან
ნაწილობრივ
შეწყვიტოს
ხელშეკრულება,
მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:
ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან/და არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
რომელიმე ვალდებულებას;
ბ) თუ მიმწოდებელი არ ახდენს ნაკლისა და ხარვეზების აღმოფხვრას შემსყიდველის
მიერ
განსაზღვრულ ვადაში;
გ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ
უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
11. სადავო საკითხების გადაწყვეტა
11.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური
მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ
შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
11.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მიმართოს სასამართლოს.
12. სხვა პირობები
12.1. 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.
12.2.მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს მიაწოდოს შემსყიდველთან შეთანხმებული ესკიზისა და
სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისი საქონელი.
12.3. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქონლის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანების
ან გაფუჭებისაგან მიწოდების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში.
12.4. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები,
მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ
თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.
12.5. ხელშეკრულება
დადებულია
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
და
ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
12.6. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე
მხარეს, გაიგზავნება წერილის, ელექტრონული წერილის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი
წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე. შეტყობინება ძალაში შედის
ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით,
თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.
12.7. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა
დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

12.8. ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად,
რომელთაგან ორი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან და ერთი ეგზემპლარი მიმწოდებელთან.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს
2019 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.
14. მხარეთა რეკვიზიტები
შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

