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9 წლის 5 აპრილს გაფორმებულ

/01/19-CON
შესახებ

ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის

ქ. თბილისი

დეკემბერი

წ.

შეთანხმების საგანს წარმოადგენს სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი
დახმარების ცენტრის“ საჭიროებისთვის
ფარმაცევტული პროდუქტების CPV კოდი 3360
შესყიდვის მიზნით, კონსოლიდირებული ტენდერის (უნიკალური კოდით CON190000074) ჩატარების
შედეგად გაფორმებულ ხელშეკრულებაში 19/01/19-CON ცვლილებების შეტანა
ერთის მხრივ სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების
ცენტრი შემდგომში შემსყიდველი დირექტორის ავთანდილ თალაკვაძის სახით და მეორეს
მხრივ შპს ავერსი-ფარმა
შემდგომში მიმწოდებელი
კომერციული დირექტორის ეკატერინე
მიქელაძის სახით ვთანხმდებით შემდეგზე
1.

2.

3.

2019 წლის 05 აპრილს გაფორმებული ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11.4 პუნქტის
საფუძველზე შევიდეს ცვლილება, კერძოდ შემსყიდველის მიერ 2019 წლის 05 აპრილს
გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის რაოდენობა
შემცირდეს და განისაზღვროს წინამდებარე შეთანხმებაზე თანდართულ დანართში
მითითებული ოდენობით.
წინამდებარე შეთანხმების პირველი პუნქტის შესაბამისად შემცირდეს ხელშეკრულების
ღირებულება 1918.00 (ერთი ათას ცხრაას თვრამეტი) ლარით და განისაზღვროს 5120.49
(ხუთი ათას ას ოცი ლარი და 49 თეთრი) ლარით.
ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს უცვლელად;
წინამდებარე შეთანხმება წარმოადგენს ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების განუყოფელ
ნაწილს და ძალაშია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის დასრულებამდე;
წინამდებარე შეთანხმება შედგენილია ქართულ ენაზე, ერთ ეგზემპლარად და
ხელმოწერილი იქნება მხარეთა უფლებამოსილი პირების მიერ, „ელექტრონული
დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით, რომელთაგან თითოეული
მხარის ელექტრონულ ვერსიას აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ
მხარეებთან.
წინამდებარე შეთანხმების ერთი ეგზემპლარი ინახება მომწოდებელთან ერთი
შემსყიდველთან

შემსყიდველი
სსიპ „საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა
დაგადაუდებელი დახმარების ცენტრი“

მიმწოდებელი
შპს „ავერსი–ფარმა“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 205307960
იურ. მის.:ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N144
ფაქტ. მის.:ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზ. N121
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
საბანკო რეკვიზიტები:
ხაზინის ერთიანი ანგარიში
ბანკის კოდი - TRESGE22
შიდა ანგარიში ან ანგარიშის ნომერი- 200122900
სახაზინო კოდი - 2703030702

საიდენტიფიკაციო კოდი: 211386695
იურ. მის.: ქ.თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 148
ფაქტ. მის: ქ.თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 148
საბანკო რეკვიზიტები:
ბანკის დასახელება: სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი: GE06BG0000000122932100

____________________________

____________________________
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კომერციული დირექტორი
ეკატერინე მიქელაძე

დანართი N1

დეკემბერი 2019 წ.

ქ. თბილისი

N

წამლის დასახელება, ტექნიკური
მახასიათებლები

საერთაშორისო
დასახელება

1 ასპირინი 0.5გ #10ტ

Acetylsalicylic Acid

2 დოფამინი 4% 5მლ #10ა (დარნიცა)
3 ფუროსემიდი 1% 2მლ #10ა (თბ)

ზომის
რაოდენო
ერთეული
ბა

ერთეული
საერთო
ს ფასი,
ფასი, ლარი
ლარი

მწარმოებელი
ქვეყანა

ტაბლეტი

16000

0.02

Dopamine

ამპულა

340

3.41

1159.40 უკრაინა

დარნიცა კიევი

Furosemide

ამპულა

28670

0.13

3641.09 საქართველო

ბიოფარმი თბილისი

სულ:

შემსყიდველი:
სსიპ "საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და
საიდენტიფიკაციო კოდი: 205307960
დირექტორი:
ავთანდილ თალაკვაძე

320.00 საქართველო

მწარმოებელი კომპანია
თბილისის ფარმაც. ქარხანა

5120.49

მიმწოდებელი:
შპს"ავერსი–ფარმა"
საიდენტიფიკაციო კოდი: 211386695
კომერციული დირექტორი:
ეკატერინე მიქელაძე

