სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების
პროექტი
ქ. თბილისი
„ -------„ 2020 წელი
(წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც
დაიდება ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების
დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად.)
ერთი მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა , წარმოდგენილი მისი გამგებლით ლევან
ჯაფარიძეს სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი:ქ. თბილისი კრწანისის ქუცა მეორე შესახვევი №33
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 204521776
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიო ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22
და მეორე მხრივ, ---------, წარმოდგენილი ------------ სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი: №
ტელეფონის ნომერი:
საბანკო რეკვიზიტები:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:
შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც
„მხარეები“, (საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-161 მუხლის პირველი პუნქტის „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“
სსიპ-სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული
ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33- ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების
ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის ( NAT------------) შედეგების
საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:
მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი
1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონის
ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების
საერთო სარგებლობის ხის, ლითონის კიბეების, აივნების, სადარბაზოს კარის, ეზოს ჭიშკრის მოწყობა ან/და
შეკეთების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45300000
მუხლი 2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები
2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და
მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე
თანდართული ყველა დოკუმენტით;
2.2. „ხელშეკრულების
ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს
შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით
შესრულებისათვის;
2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
2.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების
ფარგლებში;
2.6 „გამგებელი“- პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (გამგებელი);
2.7. „გამგებლის მოადგილე“- პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (გამგებლის
მოადგილე).
მუხლი 3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება
3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ------ლარს;
3.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება
მოიცავს
მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით
განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.
მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები
4.1. ხელშეკრულების ძალაში შესვლის ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღე;
4.2.შესყიდვის ობიექტის მიწოდება განხორციელდება შემსყიდველის მიერ გაცემული წერილობითი დავალების
შესაბამისად;
4.3. შესყიდვის ობიექტის სამუშაოების მიწოდების საბოლოო ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად

2020 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით.
4.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი მუნიციპალიტეტი კრწანისის რაიონის გამგეობის
ტერიტორია.
4.5. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების
შემდეგ;
მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
5.1. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ობიექტის (ნაწილის) მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, ფორმა
№2-ის საფუძველზე და ააიპ თბილისისი მუნიციპალიტეტის ლაბორატორიის დადებითი დასკვნის საფუძველზე.
5.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ აკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს, იგი უფლებამოსილია საგარანტიო
პერიოდში მოითხოვოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება. ხარვეზების გამოსწორებამდე შემსყიდველი
უფლებამოსილია უარი თქვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანაცვლო ვალდებულებების შესრულებაზე,
რის შესახებაც მიმწოდებელს ეცნობება წერილობით.
5.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების, ასევე მესამე პირის
დაზიანებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“.
5.4. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული
დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის
გაფორმების შემდეგ რომელზეც შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს თანადაფინანსებული პროექტების
განყოფილების უფროსი
მუხლი 6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია
6.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში;
6.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი რომელიც აუარესებს მისი
გამოყენების მაჩვენებელს;
6.3. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ
გამოავლენს დეფექტებს მისი ჩაბარებიდან მინიმუმ 3 (სამი) წლის განმავლობაში.
6.4. შემსყიდველი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს
მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.
6.5. ამ მუხლის 6.3 პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე
წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან,
შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა და
მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
6.4. შეტყობინების მიღების შემდეგ „მიმწოდებელი“ ვალდებულია შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში
აღმოფხვრას არსებული დეფექტები საკუთარი ხარჯით. „მიმწოდებელს“ დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების
ობიექტის დეფექტების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული დეფექტების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე
პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
6.5. თუ „მიმწოდებელი“ ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ არ შეასრულებს
თავის ვალდებულებებს, „შემსყიდველს“ უფლება აქვს „მიმწოდებლის“ ხარჯით უზრუნველყოს არსებული
დეფექტების გამოსწორება
მუხლი 7. ანგარიშსწორება
7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;
7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება ეტაპობრივად უნაღდო ანგარიშსწორებით; 2020
წლის ბიუჯეტით
7.3. წინასწარი ანგარიშსწორება გათვალისწინებული არ არის.
7.4. ანგარიშსწორება „შემსყიდველის“ მიერ მოხდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე
ხელშეკრულების მე-5 მუხლში მითითებული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო
დღის ვადაში.
7.5. იმ შემთხვევაში თუ ,,მიმწოდებელი“ დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს, ან სხვა გარემოებების
გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია უარი თქვას
სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით
დაფარვამდე.
მუხლი 8. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი
8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს
მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს
ბინათმესაკუთრეთა განყოფილება.
8.2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი
უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების
კონტროლი (ინსპექტირება).
8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად
გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან
დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 9.1.
შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი
გარემოების შესახებ;
ბ) შეუფერხებლად აუნაზრაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად. 9.2. შესყიდველს უფლება აქვს:
ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა
მიმწოდებლის მიერ
ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტოს შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში;
გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
დადებული ხელშეკრულების მოქმედება. 9.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე‐10 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების
შესაბამისად;
ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე‐4 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული
მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილია და თან ერთვის მას;
გ) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების
განხორციელებისას
გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის
იერსახე და
ხარისხი;
დ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების
მე‐6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
ე) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
ვ)
დაიცვას
შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის
დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
მუხლი 10. სამუშაოს შესაბამისობა
10.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება მიმწოდებლის მიერ უნდა
შესრულდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ჯეროვნად, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე
დადგენილი
სტანდარტების, ხელშეკრულებითა
და
მასზე თანდართული ტექნიკური
დავალებით
გათვალისწინებულ პირობების შესაბამისად.
10.2. ამ მუხლში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის
შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს
ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.
მუხლი 11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას
11.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
11.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების, დავალებით განსაზღრული ვადის
დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, კონკრეტული
დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოს ღირებულების 0,02%‐ის ოდენობით.
11.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის
მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდელს მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების
შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და
უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის 11.2 პუნქტით განსაზღვრული
შემთხვევისა.
11.4. ამ მუხლის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის
შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა
დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად.
11.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან
არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება
ეკისრება მიმწოდებელს.
11.6.
მიმწოდებლის
მიერ
ჩადენილი
საქართველოს
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა
კოდექსით
გათვალისწინებული
სამართალდარღვევისათვის,
შემსყიდველისათვის
დაკისრებული ადმინისტრაციული
სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.
11.7.
მიმწოდებელს ეკისრება
სრული პასუხისმგებლობა
ტექნიკური
დავალებით გათვალისწინებული
ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.
11.8 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის
შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ დაგვიანებულ შესრულებულ სამუშაოეზე, გეგმა- გრაფიკით
გათვალისწინებული
კონკრეტული
პუნქტის
ღირებულების
0,4%-ის
ოდენობით.

მუხლი12 .ხელშეკრულების შეწყვეტა
12.1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან
არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების
მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
12.2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის
გაფორმების გზით.
12.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ
ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
ე) პროექტირებას დაქვემდებარებულ კონკრეტულ ობიექტზე მიღებული დეტალური ტექნიკური დავალებით
გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადა, მიმწოდებლის მიერ დაირღვა და დეფექტური აქტების და
საპროექტო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა შეადგენს 15 (თხუთმეტი)
კალენდარულ დღეს;
ვ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა
ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
მუხლი 13. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა
13.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება,
ორივე მხარის მიერ
ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;
13.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე
მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;
13.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების
შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები
შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
13.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში,
დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის
გაზრდა;
13.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილს.
მუხლი 14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება
14.1. 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.
14.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან
ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.
მუხლი 15. ფორს-მაჟორი
15.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ
შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა,
ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი
უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა
გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
15.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები
გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის
უფლების მოთხოვნის გარეშე.
15.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ
მეორე მხარეს.
მუხლი 16. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
16.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია
გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;
16.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 17 სხვა პირობები
17.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის
წერილობითი თანხმობის გარეშე.
17.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.
17.3. ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ქართულ ენაზე რომლის ყოველა ელექტრონული ეგზემპლარი
ორიგინალია.
17.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის
წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.
17.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი
წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.
17.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების
სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.
17.7.ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს
წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად
უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის, ელექტრონული ფოსტის, დოკუმენტბრუნვის ან/და
შესყიდვების ერთიანი ელექტრონულ გვერდზე ატვირთვის სახით, რომელიც ითვლება ოფიციალურად
ჩაბარებულად.
მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2024 წლის 31 იანვარის ჩათვლით.
მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

