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სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

 

 

 

 

პირველი სასწავლო კორპუსის ეზოში-პანთეონი  იოსებ ყიფშიძის ბიუსტის  განთავსების მიზნით  

ესკიზური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის საკონკურსო დოკუმენტაცია 

 

 

წინამდებარე საკონკურსო პირობები შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა 

და წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 

თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე 
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საკონკურსო განცახდება  

1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს 

კონკურსს იოსებ ყიფშიძის ბიუსტის (პოსტამენტით)  განთავსების მიზნით  მხატვრულ ესკიზური 

პროექტისა და დადგმის ხარჯთაღრიცხვის შედგენის მომსახურების კონკურსის წესით სახელმწიფო 

შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს 

(როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი).  

2. შესყიდვის ობიექტი:  

იოსებ ყიფშიძის ბიუსტის  (პოსტამენტით) ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.  

ბიუსტის განთავსების ადგილია  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზო-პანთეონი, ი.ყიფშიძის საფლავი  (ქ.თბილისი, 

ი.ჭავჭავაძის გამზ.#1). 

3. კონკურსის მიზანია - იოსებ ყიფშიძის ბიუსტისათვის (პოსტამენტით) საუკეთესო ესკიზის შერჩევა 

და მისი განხორციელება.  

 4. შესყიდვის საერთო სავარაუდო ღირებულება (მათ შორის ესკიზის, ხარჯთაღრიცხვის შედგენისა 

და საავტორო უფლებების გადაცემის)    შეადგენს:  5000.00 ლარს; 

5. საკონკურსო წინადადების წარდგენისათვის პირი იხდის საფასურს 50 (ორმოცდაათი) ლარის 

ოდენობით. საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს 

ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge). 

მიმღების ბანკი სს ბანკი ,,რესპუბლიკის’’ ცენტრალური ფილიალი 

ბანკის კოდი REPLGE22 

მიმღები სსიპ ,,კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო’’ 

მიმღების ანგარიში #GE52BR0000010591718543 

6. საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:  

 გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;  

 შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი (204864548);  

 კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი; 

 საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად 

განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი. 

7. საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ 

შესაბამის დოკუმენტს არ განიხილება. ამასთანავე, ამ განცხადების  მე-5 და მე-6 პუნქტების  

დარღვევით წარდგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში 

პირის საკონკურსო წინადადება არ განიხილება.  

8. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან 

ხელშეკრულების დადებამდე. 

9.  საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი 

უნდა იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ.  

http://www.procurement.gov.ge/
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შენიშვნა: დოკუმენტაციის ან/და ინფორმაციის უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში მას თან უნდა 

დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.  

დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს 

შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს საკონკურსო კომისია. 

10. საკონკურსო წინადადებების მიღება იწყება: 2014 წლის 16 სექტემბრის 10:00  საათზე. 

11. საკონკურსო წინადადებების მიღება მთავრდება: 2014 წლის 16 სექტემბრის 18:00 საათზე. 

12. დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო წინადადება (ერთ დალუქულ კონვერტში) და 

საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინონ 2014 წლის 16 

სექტემბრის  18:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ.#1 თსუ პირველი 

კორპუსი, ოთახი 016,  შესყიდვების განყოფილება. 

13. საკონკურსო ნამუშევრების გამოფენა მოეწყობა 2014 წლის  18 სექტემბრის 11:00 საათიდან             

22 სექტემბრის 17:00 საათამდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში, ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.#1, თსუ პირველი კორპუსი 

 

14.         დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება  

კონკურსანტს.  

15.   საკონკურსო პირობების შესაბამისად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს: 

 საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტი; 

 განცხადება კონკურსში მონაწილეობის მიღების შესახებ; 

 რეკვიზიტები: მისამართი (იურიდიული და ფაქტობრივი), ტელეფონი, ფაქსი, საბანკო 

რეკვიზიტები; 

 საკონკურსო წინადადების ფასი  (საკონკურსო პრემია 5 000 ლარი); 

 ხარჯთაღრიცხვა (ჩამოსხმის/დადგმის) არაუმეტეს 10 000 ლარისა; 

სავალდებულო მოთხოვნა: ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი:     

ა) ბიუსტის მასალა უნდა იყოს ბრინჯაო; ბ) პოსტამენტისათვის მოსაპირკეთებელად გამოყენებული 

უნდა იყოს ბუნებრივი  ქვა; გ) პოსტამენზე ამოტვიფრული უნდა იყოს წარწერა ქართულ ენაზე.  

  ბიუსტი შესრულებული ნატურალურ ზომაში (თაბაშირი), ხოლო პოსტამენტი წარმოდგენილი 

ფოტომონტაჟით (დასრულებული კომპოზიცია მასშტაბში) და ესკიზური ნახაზით (ზუსტი ზომების 

მითითებით). მთლიანი კომპოზიციის (პოსტამენტი ბიუსტთან ერთად) სიმაღლე უნდა იყოს არც მეტი 

არც ნაკლები 250 სმ. 

16. საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებულის გამოვლენა: 

საკონკურსო წინადადების შეფასება განხორციელდება შემდეგი კრიტერიუმით: ესკიზის ვიზუალური  

მხარე - კოეფიციენტი –1,0.  

კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება 

ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად გადანაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა.  

საკონკურსო კომისიას შეუძლია მოახდინოს იმ საკონკურსო წინადადების დისკვალიფიცირება, 

რომლის კონცეფციაც მიუღებელი იქნება ესთეტიკური და კონცეფციალური თვალსაზრისით. 

17. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობა: 

17.1.   გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ საკონკურსო 

განაცხადის შესაბამისად დაზუსტებული საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 



4 

 

წარმოდგენა შემსყიდელისათვის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული 

დღის ვადაში როგორც წერილობითი, ასევე ელექტრონული ფორმით.  

17.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება  მომსახურების სრულად გაწევის შემდეგ, უნაღდო 

ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში ერთ ეტაპად, მიღება–ჩაბარების აქტისა და/ან 

ინვოისის/საგადასახადო ანგარიშფაქტურის, ინსპექტირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე, 

დოკუმენტაციის გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

17.3. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება. 

17.4.  საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა აისახოს კონკურსით გათვალისწინებული 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი. 

18. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებას იტოვებს, შეიტანოს ცვლილებები ესკიზში და 

საბოლოო  დოკუმენტაციაში. 

19. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საბოლოო დოკუმენტაციის შედგენისას მჭიდროდ უნდა 

ითანამშრომლოს შემსყიდველთან და გაითვალისწინოს მისი შენიშვნები და წინადადებები. 

20.  საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს, ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს 

შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზების გამო, აგრეთვე სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი 

ინტერესებიდან გამომდინარე, შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, აუნაზღაუროს 

კონკურსანტს შესყიდვაში მონაწილეობის ხარჯები. 

21.     კონკურსთან   დაკავშირებული     განმარტებების    მიღება   კონკურსანტს შეუძლია საკონკურსო 

კომისიის აპარატში. ი.ჭავჭავაძის გამზ.#1 თსუ პირველი კორპუსი, ოთახი 016,  შესყიდვების 

განყოფილება. საკონტაქტო პირი: ინგა მერკვილიშვილი ტელ. 2 22 78 62,   577 59 58 39. 

 

ტექნიკური დავალება 

 შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს იოსებ ყიფშიძის ბიუსტის (პოსტამენტით) ესკიზისა და 

ხარჯთაღრიცხვის შედგენა. ბიუსტის განთავსების ადგილია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის  ეზო-პანთეონი, ი.ყიფშიძის საფლავი. 

 ბიუსტის (პოსტამენტით) ესკიზური პროექტი - ბიუსტი შესრულებული ნატურალურ ზომაში 

(თაბაშირი), ხოლო პოსტამენტი წარმოდგენილი ფოტომონტაჟით (დასრულებული კომპოზიცია 

მასშტაბში) და ესკიზური ნახაზით (ზუსტი ზომების მითითებით). მთლიანი კომპოზიციის 

(პოსტამენტი ბიუსტთან ერთად) სიმაღლე უნდა იყოს არც მეტი არც ნაკლები 250 სმ. 

 კონკურსში მონაწილეების მიერ გათვალისწინებული უნდა იყოს ბიუსტის განთავსების ადგილი და 

გარემო პირობები. აგრეთვე, ბიუსტის დადგმის საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება არ უნდა 

აღემატებოდეს 10000.00 ლარს.  

 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიწოდება უნდა მოხდეს, შემდეგ მისამართზე: 

ი.ჭავჭავაძის გამზ.#1 თსუ პირველი კორპუსი, ოთახი 016,  შესყიდვების განყოფილება. 

 შესყიდვის საერთო ღირებულებაში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით 

გათვალისწინებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი ხარჯი. 
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 საავტორო ზედამხედველობა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მომზადებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი 

ნორმებითა და სტანდარტებით. 

 იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოების შესრულების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულების 

აუცილებლობა, ამ დამატებითი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უნდა 

განხორციელდეს ანაზღაურების გარეშე. 

 

 

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ   პროექტი 

 

 

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს კონკურსში 

გამარჯვებულ კონკურსანტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში. 

 

ქ.თბილისი                                                                                          2014  წელი 

 

 

ერთი მხრივ  სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

წარმოდგენილი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დავით ჩომახიძის სახით (შემდგომში 

,,შემსყიდველი’’) და მეორე მხრივ ,,---------------------’’, წარმოდგენილი მისი  ------------------ სახით 

(შემდგომში ,,მიმწოდებელი’’), სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის, ,,კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და წესესის დამტკიცების 

შესახებ’’ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის #3 ბრძანების 

შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ შემდეგზე: 

 

შემსყიდველმა ჩაატარა კონკურსი: 

იოსებ ყიფშიძის ბიუსტის (პოსტამენტით), ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის (შემდგომში მისი 

განხორციელების მიზნით) დამზადების მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად 

მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადება 

 

1. ხელშეკრულების საგანი 

1.1. იოსებ ყიფშიძის ბიუსტის  ესკიზის, ხარჯთაღრიცხვისა და აღნიშნულ ესკიზზე ყველა შესაბამისი 

საავტორო უფლებების ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საკუთრებაში გადაცემა 

2. ხელშეკრულების ღირებულება 

2.1. ხელშეკრულების ღირებულება განისაზღვრება ლარში. 

2.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ------------ ლარს. 

3.  ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 
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3.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელთა  ჯგუფი და/ან სხვა საამისოდ უფლებამოსილი 

პირი, რომელთაც შეუძლიათ ინსპექტირება განახორციელონ ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ 

ეტაპზე, როგორც ინდივიდუალურად, ასევე ერთობლივად. ინსპექტირება გულისხმობს შესაბამისობის 

დადგენას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან, ხელშეკრულების პირობების შესრულებას, 

მიწოდებისათვის აუცილებელი პირობებისა და ნორმების დაცვას. 

3.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) 

შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა. 
 

4. მიწოდების ვადა, ადგილი და პირობები 

4.1. მიმწოდებელმა შესყიდვის ობიექტის მოწოდება უნდა უზრუნველყოს  საკონკურსო პირობების 

შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის ვადაში. შემდეგ 

მისამართზე: ქ.თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #1. 

4.2. საბოლოო დოკუმენტაცია  წარმოდგენილ უნდა იქნეს იმ სახითა და მოცულობით, რომ მის 

საფუძველზე შესაძლებელი იყოს პროექტის რეალიზებისთვის აუცილებელი  სამუშაოების სახელმწიფო 

შესყიდვა მოქმედი წესებისა და გავრცელებული პრაქტიკის შესაბამისად.   

 

5.შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 
 

მიღება-ჩაბარებისას შემსყიდველი ორგანიზაცია განახორციელებს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის 

ინსპექტირებას. ინსპექტირების შედეგებზე შედგენილ იქნება დასკვნა უფლებამოსილი პირების 

ხელმოწერით. 

 

6. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადა და პირობები 

6.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში. 

6.2. გადახდის ფორმა - უნაღდო 

6.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება ესკიზისა და ხარჯთაღრიცხვის,  აღნიშნულ ესკიზზე ყველა 

შესაბამისი საავტორო უფლებების ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტის, ინსპექტირების დადებითი 

დასკვნისა და/ან ინვოისის/საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ, 15 კალენდარული 

დღის განმავლობაში.  

 

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

7.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართვლოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. 

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:   

7.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

7.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს 

გაწეული მომსახურების ღირებულება; 

 7.3. შემსყიდველს უფლება აქვს: 

7.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების 

პირობების დაცვაზე. მოითხოვოს გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა; 

7.3.2. საჭიროების შემთხვევაში შეიტანოს ცვლილებები ესკიზში და საბოლოო  დოკუმენტაციაში; 
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7.3.3. მოითხოვოს სამუშაოების შესრულების პროცესში  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციით გაუთვალისწინებელი დამატებითი სამუშაოების შესრულება ანაზღაურების 

გარეშე; 

7.4.  მიმწოდებელი ვალდებულია: 

7.4.1. შემსყიდველს საკუთრებაში გადასცეს  ესკიზი/პორტრეტი და შესაბამისი ყველა საავტორო 

უფლებები; 

7.4.2. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

7.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს: 

7.5.1.  მოითხოვოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება; 

7.5.2. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის ანაზღაურება 6.3. 

პუნქტის შესაბამისად. 

 

8. გაუთვალისწინებელი გარემოებები ( ,,ფორს -მაჟორი’’) 

8.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთ ვალდებულებათა სრულად ან ნაწილობრივ 

შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა: 

წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი 

მოქმედებები, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნების მკვეთრი შემცირება, თუ ისინი უშუალო 

ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. აღნიშნულ შემთხვევებში 

ვალდებულებების შესრულების ვადა შეიძლება გახანგრძლივდეს ხსენებული საგანგებო 

მდგომარეობების და ბუნებრივი უბედურებების არსებობის პერიოდით. 

8.2. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორის გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ 

მეორე მხარეს. 

8.3. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის 

პირობები გრძელდება ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების 

მოქმედება კომპენსაციის მოთხოვნის უფლების გარეშე. 

9. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

 

9.1. ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში სახელშეკრულებო ვალდებულების შეუსრულებლობის ან 

არაჯეროვანი შესრულების შემთვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია დააკისროს მიმწოდებელს 

პირგასამტეხლო შეუსრულებელი ვალდებულების 0,1%-ის ოდენობით ყოველი ვადაგადაცილებული 

დღისათვის. 

9.2. ხელშეკრულების ღირებულების გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელი 

უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო გადასახდელი თანხის 0,1%-ის 

ოდენობით ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის. 

9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება, ასევე 

დააკისროს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად: 

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს  ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ვალდებულებებს; 
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ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო 

მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას; 

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში. 

 

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა  

ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ 

წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე. 

 

11.  დავები და მათი გადაწყვეტის წესი 

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება 

ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად 

მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად.   

12.  ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა უფლებამოსილი პირების ხელმოწერის დღიდან და 

მოქმედებს 2014 წლის --------------   

13. დასკვნითი დებულებები 

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი ინახება ,,მიმწოდებელთან’’, ორი - ,,შემსყიდველთან’’. 

 

14. მხარეთა რეკვიზიტები 

 


