ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
(პროექტი)
(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში
გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების დადების დროს)

ქ. თბილისი

________წელი

ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობა, მდებარე: ქ. თბილისი, აკ.
ბელიაშვილის გამზირი N1 (შემდგომში `შემსყიდველი~), წარმდგენილი რაიონის გამგებლის _ ირმა
ზავრადაშვილის სახით და მეორეს მხრივ `--------------~, ს/კ -----------------, მდებარე: ქ. თბილისი, ------------------- (შემდგომში
`მიმწოდებელი~), წარმოდგენილი
ხელმძღვანელის _ ---------------სახით,
ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის მიერ ჩატარებული
ელექტრონული ტენდერის (განცხ. ნომერი) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება,
ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა
1.1 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე არსებული გზების მიმდინარე
შეკეთებაზე და საცხოვრებელი სახლების ეზოებში ასფალტის საფარის დაგებაზე დეფექტური აქტების,
ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა, ტოპო გეოდეზიური აზომვითი ნახაზებით (ფერადი), (საჭიროებიდან
გამომდინარე გრძივი და განივი პროფილებით), საჭიროების შემთხვევაში სათანადო ხარჯთაღრიცხვის
შედგენისა და კორექტირების (შედგენილი დეფექტური აქტებისა და ხარჯთაღრიცვების) მომსახურეობა.
1.2 შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.
1.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი -----------1.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ------------ ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
1.5 კლასიფიკატორის კოდი: 71300000/71320000 - საინჟინრო - საპროექტო მომსახურება
1.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ---------- ჩათვლით.
2. მომსახურების გაწევის პირობები და ვადები
2.1 საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ვადა - ეტაპობრივად, შემსყიდველის წერილობითი დავალების
შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 25 დეკემბრამდე;
2.2 ეტაპობრივი შესრულება გულისხმობს, რომ შესყიდვის ობიექტის კონკრეტული მისამართი, გასაწევი
მომსახურება (ტექნიკური დავალება) და შესრულების ვადა მიმწოდებელს გადაეცემა ეტაპობრივად,
წერილობითი დავალებების საფუძველზე.
2.3 საპროექტო დოკუმენტაციის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, აკ. ბელიაშვილის ქ. N1, ქ. თბილისის
მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა.
3. გასაწევი მომსახურების ხარისხი
3.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ გაწეული მომსახურების ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
3.2 შემსყიდველი ვალდებულია აცნობოს მიმწოდებელს საპროექტო დოკუმენტაციაში რაიმე წუნის (ხარვეზის)
აღმოჩენის შესახებ, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შენიშვნების გაცნობიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო
დღს ვადაში (გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ) საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას
საპროექტო დოკუმენტაციაში აღმოჩენილი წუნი.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე განახორციელოს უხარისხოდ შესრულებული
მომსახურების ან მისი ნაწილის გამოსწორება შემსყიდველის მხირდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის
გარეშე.
4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)
4.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს
შემსყიდველი;
4.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის
მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის დიდუბის რაიონის გამგეობის
თანამშრომლები:
4.3 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;
4.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად
გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
6.2. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე
უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ ამ ხელშეკრულების 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.
6.3. შესყიდვის ობიექტის მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას
საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
6.4. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს
შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).
6. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა
6.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
6.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით ეტაპობრივად, მიღება–
ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
6.3 ამ ხელშეკრულების მე-8 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული ჯარიმის
(პირგასამტეხლოს) ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე. ამ
შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული
ჯარიმის (პირგასამტეხლოს) გადახდის შემდეგ.
6.4 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-8 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის
გამოყენებასთან
დაკავშირებით
შეტყობინების
მიღებიდან
7.2
პუნქტით
გათვალისწინებულ
ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველს ასევე შეუძლია მიღება-ჩაბარების აქტით
განსაზღვრული შესრულებული მომსახურეობის ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების
დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც
მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.
6.5 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

7. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)
7.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში
გამოიყენება საჯარიმო სანქციები;

7.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს
დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ამ ხელშეკრულების
ჯამური ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.
7.3 გადაცემული დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული მომსახურეობის დასრულების ვადის დარღვევის
შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ამ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,02%-ის
ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;
7.4 თუ მიმწოდებლის მიერ მომსახურეობის დასრულების ვადის დარღვევა გამოწვეული არის შემსყიდველის
მიერ შერჩეული ორგანიზაციის მიერ შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპი) რაოდენობრივი და
ხარისხობრივი პარამეტრების შემოწმებისათვის აუცილებელი დროის გამოყენებით, ასეთ შემთხვევებში არ
იქნება გამოყენებული ამ მუხლის 8.4 პუნქტით გათვალისწინებული საჯარიმო სანქციები.
7.5 ამ მუხლის 8.3. პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში თუ პირგასამტეხლოს ოდენობა გადააჭარბებს
ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,2%-ს ან ამ მუხლის 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული სანქციის
ორჯერ ან მეტჯერ გამოყენების შემთხვევაში,
შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს
ხელშეკრულება. აღნიშნული საფუძვლით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება
პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით.
7.6 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში
გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე.
7.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.
8. ხელშეკრულების შეწყვეტა
9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან
არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების
სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.
9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს
მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.
9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა
მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.
9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი
ვალდებულებების შესრულებისაგან.
9.5 შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ,
მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:
ა) მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის 10 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით
გადაცილების შემთხვევაში;
ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ
უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის
ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას
სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.
9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს
მიმწოდებელს ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი
10.1.
ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა,
სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა
და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც

მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება,
თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების
შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ
ვრცელდება.
10.2. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული
გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების
შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.
10.3. 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 დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების
ზეგავლენისაგან.
10.4. იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი
შეთანხმების სახით.
11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1.
თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშვება ხელშეკრულების
პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე
მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს
რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების
პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
11.2.
ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით
ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით
უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება
ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
11.3.
მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა.
11.4.
ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი
ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
11.5.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის
შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე
მეტი ოდენობით გაზრდა.
11.6.
ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.
12. უფლებების გადაცემა
12.1 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი განცხადება მესამე პირისათვის
მთლიანი ან დარჩენილი უფლება-მოვალეობების გადაცემის თაობაზე, აგრეთვე, მესამე პირის წერილობითი
თანხმობა ხელშეკრულებით განსაზღვრული მთლიანი ან დარჩენილი ვალდებულებების შესრულების
თაობაზე.
12.2 მიმწოდებელს არა აქვს უფლება მხარეთა (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი) წერილობითი
შეთანხმების გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
უფლება-მოვალეობანი.
12.3 უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი მიმწოდებელი - მესამე პირი).

13. სადავო საკითხების გადაწყვეტა
13.1.
ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან
დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს
მხარეთა შეთანხმებით, ხოლო ასეთის მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს სასამართლოს მიერ.
13.2.
ხელშეკრულება
დადებულია
საქართველოს
კანონმდებლობის
შესაბამისად
და
ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
14. სხვა პირობები
14.1.
ამ
ხელშეკრულებით
გაუთვალისწინებელი
პირობები
რეგულირდება
საქართველოს
კანონმდებლობით.
14.2.
ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს
თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი
შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს
ქართულ ენაზე.
14.3.
წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ,
რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.
14.4.
„ხელშეკრულების“ მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია მხოლოდ
მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს „ხელშეკრულების“ ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა არ ენიჭება.
მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის დასათაურებაში ან დანომვრაში ცდომილების/სხვაობის
არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენება ამავე მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის შესაბამისი
შინაარსის მქონე მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი.
14.5.
„ხელშეკრულების“ ტექსტში მექანიკური ან/და ტექნიკური შეცდომის ან/და ხარვეზის არსებობის
შემთხვევაში „მხარეთა“ მიერ, აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი განხილული და განმარტებული უნდა იყოს
„ხელშეკრულების“ შესაბამისი წინადადების (წინადადებების) ან/და შინაარსიდან გამომდინარე. იმ
შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შეცდომა ხარვეზი არ შეესაბამება „ხელშეკრულების“ სათანადო
წინადადებას/წინადადებებს ან შინაარს, მას (ხარვეზი/შეცდომა) „ხელშეკრულების“ შინაარსის განმარტებასთან
დაკავშირებით არ ექნება (არ მიენიჭება) რაიმე მნიშვნელობა.
15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები
შემსყიდველი
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
დიდუბის რაიონის გამგეობა
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