
 
gancxadeba konkursis Catarebis Sesaxeb 

 

1. Sps “engurhesi” iuridiuli misamarTi q. Tbilisi, a. politkovskaias q. 8, (faqtiuri 

mdebareoba: galis r-ni, das. saberio) acxadebs konkurss saproeqto-

saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sesyidvis mizniT da iwvevs konkursSi 

monawileobis misaRebad yvela daintersebul pirs. 

2. konkursis mizania, Sps ,,engurhesis” TaRovani kaSxlis marcxena sanapiros kalTaze 

mdebare kabelamwis estakadis liTonokonstrqciebis sademontaJo da  misi 

Semdgomi dasawyobebis samuSaoebisa Catarebis proeqtisa da saxarjTaRricxvo 

dokumentaciis Sedgena. 

3. Sesyidvis savaraudo Rirebuleba Seadgens 5000 (xuTi aTas) lars dRg-s gareSe. 

4. dafinansebis wyaro Sps “engurhesis”-s 2014 wlis biujeti. 

5. konkursSi monawileobis safasuri 

5.1. konkursSi monawileobis misaRebad sakonkurso winadadebis wardgenisaTvis 

piri ixdis safasurs 50 (ormocdaaT) lars, romelsac ricxavs saagentos 

oficialur vebgverdze (www.pocurement.gov.ge) miTiTebul angariSze.  

5.2. safasuris gadaxdis damadasturebel dokumentSi miTiTebuli unda iyos: 

a) gadaxdis damadasturebeli dokumentis unikaluri nomeri da gadaxdis 

TariRi; 

b) Semsyidveli organizaciis dasaxeleba da saidentifikacio kodi; 

g) konkursantis dasaxeleba da saidentifikacio kodi; 

d) sakonkurso gancxadebis saagentos oficialur vebgverdze gamoqveynebis 

Sedegad gancxadebisaTvis miniWebuli unikaluri nomeri. 

am muxlis  5.2 punqtiT gaTvaliswinebuli monacemebis darRveviT gacemuli 

dokumentis warmodgenis SemTxvevaSi piris sakonkurso winadadeba 

eqvemdebareba diskvalifikacias. 

sakonkurso winadadeba, romelic ar Seicavs safasuris gadaxdis 

damadasturebel Sesabamis documents, ar ganixileba. 

6. konkursi Catardeba  2014 wlis 23 seqtembers. 

7. საკონკუ რსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუ მენტი ან/და ინფორმაცია 
წარმოდგენილი უ ნდა იყოს ქართუ ლ ენაზ ე და ხელმოწერილი უ ნდა იყოს შესაბამისად 

უ ფლებამოსილი პირის მიერ.   
შენიშვნა: დოკუ მენტის ან/და ინფორმაციის უ ცხოუ რ ენაზ ე წარმოდგენის შემთხვევაში , მათ 

უ ნდა დაერთოს ნოტარიუ ლად დამოწმებუ ლი ქართუ ლი თარგმანი . აღნიშნუ ლ შემთხვევაში 

უ პირატესობა ენიჭება ქართუ ლ თარგმანს.  
8. საკონკუ რსო წინადადება დალუ ქუ ლი პაკეტით წარმოდგენილი უ ნდა იყოს 2 

ეგზ ემპლარად (დედანი და ასლი) 2014 წლის 23 seqtemberis 10:00 საათიდან 12:00 საათამდე 
შემდეგ მისამართზ ე:  ქ. zugdidi, rusTavelis 90, me-2 sarTuli, engurhesis ofisi). 

წინადადების შერჩევა–შეფასება განხორციელდება imave dRes  
9. საკონკუ რსო წინადადება ხელმოწერილი უ ნდა იyos კონკუ რსის მონაწილის მიერ, 

ხელმოუ წერელი წინადადება არ განიხილება.  
10. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკუ რსო წინადადება (მათ შორის საკონკუ რსო 

წინადადების წარდგენისათვის საფასუ რის ქვითრის გარეშე), არ განიხილება და გაუ ხსნელად 

დაუ ბრუ ნდება უ კან კონკუ რსანტს.  
11. საკონკუ რსო წინადადება მოქმედებს კონკუ რსში გამარჯ ვებუ ლ კონკუ რსანტთან 

ხელშეკრუ ლების დადებამდე.  

http://www.pocurement.gov.ge/


12. ანგარიშსწორება განხორციელდება უ ნაღდო ანგარიშსწორებით ლარებში , საკონკუ რსო 

განცხადებისა და საკონკუ რსო დოკუ მენტაციით გათვალისწინებუ ლი მომსახუ რების სრუ ლად 

გაწევaze  მიღება– ჩაბარების აქტისa da finansuri dokumentaciis წარმოდგენიდან  10 (ათი ) 

საbanko დღის განმავლობაში . 

 

13. კონკუ რსანტმა საკონკუ რსო დოკუ მენტაციის სახით უ ნდა წარმოადგინოს:  
 

13.1 საკონკუ რსო წინადადების ფასი (დღგ–ს gareSe, konkursSi dRg-s gadamxdelis 
gamarjvebis SemTxvevaSi dRg-s ganakveTi gaTvaliswinebuli iqneba saxelSekrulebo 

TanxaSi), წინადადების ფასი წარმოდგენილი უ ნდა იყოს მხოლოდ ლარებში .   
13.2 ტექნიკუ რი დავალების შესაბამისად შედგენილი saproeqto-saxarjTaRricxvo 

dokumentacia გამარჯ ვებუ ლმა კონკუ რსანტმა უ ნდა წარმოადგინოს xelSekrulebis 

pirobebis moTxovnis შესაბამისად .  
13.3 ინფორმაცია კონკუ რსანტის მიერ bolo sami wlis ganmavlobaSi Catarebuli 
Tvisobrivad analogiuri momsaxurebis gawevaze;  
13.4 ინფორმაცია მომსახუ რების გაწევის ვადის შესახებ.   
13.5 რეკვიზ იტები .  

 

14. კონკუ რსანტს უ ფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკუ რსო წინადადება. 
ალტერნატიუ ლი წინადადება არ განიხილება.   

15. საკონკუ რსო წინადადება რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუ დო 

ღირებუ ლებას 5000 (xuTi aTas) ლარს dRg-s gareSe არ განიხილება.   
16. საკონკუ რსი წინადადების შეფასება და გამარჯ ვებუ ლი კონკუ რსანტის 

გამოვლენა:  
 

- საკონკუ რსი წინადადების შეფასება განხორციელდება 10 ქუ ლიანი სისტემით. 

 საკონკუ რსო წინადადების ფასი : კოეფიციენტი – 0,7.    
 მომსახუ რეობის გაწევის ვადა: 

კოეფიციენტი – 0,3.  
  

- კონკუ რსანტი გამარჯ ვებუ ლად ჩაითვლება, თუ  მას საკონკუ რსო კომისიის წევრთა 
მიერ მიენიჭება ყველაზ ე მაღალი ჯ ამუ რი ქუ ლა. ქუ ლათ თანაბრად განაწილების 
შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკუ რსო კომისიის თავმჯ დომარის მიერ 
მინიჭებუ ლი ქუ ლა.   

17. გამარჯ ვებუ ლმა კონკუ რსანტმა უ ნდა უ ზ რუ ნველყოს ხელშეკრუ ლების დადებიდან 20 
(oci) კალენდარუ ლი დღის განმავლობაში საპროექტო-სახარჯ თაღრიცხვო დოკუ მენტაცის 
წარმოდგენა. SesaZleblobis SemTxvevaSi  SesaZlebeli dokumentaciis vadaze adre 
warmodgena.   

18. საკონკუ რსო კომისიას უ ფლება აქვს ხელშეკრუ ლების დადებამდე ნებისმიერ დროს 
შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედუ რა, თუ  ეს აუ ცილებელი გახდება მისგან 
დამოუ კიდებელი და წინასწარ გაუ თვალისწინებელი ობიექტუ რი მიზ ეზ ებით, აგრეთვე 
საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზ ოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. 
შემსყიდველი ორგანიზ აცია ვალდებუ ლი არ არის, კონკუ რსანტს აუ ნაზ ღაუ როს 
შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებუ ლი ხარჯ ები .   

19. დამატებითი ინფორმაცია დაინტერესებუ ლ პირებს შეუ ძლიათ მიიღონ საკონკუ რსო 

კომისიაში , საკონტაქტო პირი  levan Wanturia tel. 599 33 90 20



Sps ,,engurhesis” TaRovani kaSxlis marcxena sanapiros kalTaze mdebare kabelamwis 

estakadis liTonokonstrqciebis sademontaJo da  misi Semdgomi dasawyobebis 

samuSaoebisa Catarebis proeqtisa da saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sesyidvis 

 

ფასების ცხრილი 
 

# დასახელება  

ზ ომის 
ერთეუ ლი  

რა-ბა გასაწევი მომსახუ რების 
ღირებუ ლება 

I 

ლითონო 
კონსტრუ ქციების 
დემონტაჟი  

ტონა 375 

  

II 

დემონტირებუ ლი 
ლითონოკონსტრუ ქციების 
ტრანსპორტირება და 
დასაწყობება 

კმ 7 

  

 
ტექნიკუ რი დავალება დაპროექტებაზ ე 
 

    შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს Sps ,,engurhesis” TaRovani kaSxlis mSeneblobis 

periodSi   kabelamwis estakadad gamoyenebuli  liTonokonstrqciebis darCenili  4 
(ოთხი  )  vertikaluri anZis sademontaJo da  maTi Semdgom 7 km   manZilze gadatanisa 
da dasawyobebis samuSaoebis Catarebis proeqtisa da saxarjTaRricxvo dokumentaciis 
Sedgenas. 
 

 vertikaluri sayrdeni anZebis zomebia: 
pirveli anZa 54 metri 
me-2 anZa 48 metri; 
me-3 anZa 42 metri; 
me-4 anZa 30 metri. 
 

SeniSvna: anZebis ganlagebis suraTebi da saproeqto naxazebi sakonkurso 
dokumentacias Tan erTvis. 

 

იმ შემთხვევაში , თუ  სამუ შაოების შესრუ ლების პროცესში აღმოჩნდება საპროექტო–

სახარჯ თარღიცხვო დოკუ მენტაციით გათვალისწინებუ ლი დამატებითი სამუ შაოების 
შესრუ ლების აუ ცილებლობა, ამ დამატებით საპროექტო–სახარჯ თაღრიცხვო 

დოკუ მენტაციის შედგენას მიმწოდებელი განახორციელებს ანაზ ღაუ რების გარეშე. 
პროექტირების პერიოდში საპროექტო დავალებით გაუ თვალისწინებელი სამუ შაოების 

დაპროექტების საკითხი ზ ეპირი სახით შეთანხმდება შემსყიდველთან. 



 
 
                                                ხელშეკრუ ლების   პროექტი 
 
 

q. zugdidi                                                                   ––––– 2014 წელი 

 

       ერთის მხრივ,  Sps “engurhesi” iuridiuli misamarTi q. Tbilisi, a. 
politkovskaias q. 8,(faqtiuri mdebareoba: galis r-ni, das. saberio) 

    მეორეს მხრივ, –––––––––––, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) მისი დირექტორის –
–––––––  

–––––––– სახით, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრუ ლებას 
შემდეგზ ე: 

 

1. ხელშეკრუ ლებაში გამოყენებუ ლ ტერმინთა განმარტებები 
  

ხელშეკრუ ლებაში გამოყენებუ ლ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:  
1.1 “ხელშეკრუ ლება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომ _ “ხელშეკრუ ლება”) 
_ შემსყიდველ ორგანიზ აციასა და კონკუ რსში გამარჯ ვებუ ლ კონკუ რსანტს შორის 
დადებუ ლი ხელშეკრუ ლება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზ ე 
თანდართუ ლი ყველა დოკუ მენტით და დამატებებით და ასევე მთელი 

დოკუ მენტაციით, რომლებზ ეც ხელშეკრუ ლებაში არის მინიშნებები .   
1.2 “ხელშეკრუ ლების ღირებუ ლება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უ ნდა 
გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზ აციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრუ ლებით 

ნაკისრი ვალდებუ ლებების სრუ ლი და ზ ედმიწევნით შესრუ ლებისათვის;   
1.3 “შემსყიდველი ორგანიზ აცია” (შემდგომ “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზ აციას 
(დაწესებუ ლებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;   
1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯ ვება კონკუ რსში და 
ახორციელებს მომსახუ რებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემუ ლი 

ხელშეკრუ ლების ფარგლებში ;   
1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარუ ლ დღეს, კვირას, თვეს;   
1.6 ,,მომსახუ რება" – ხელშეკრუ ლების მე–2 მუ ხლით გათვალისწინებუ ლი 

ხელშეკრუ ლების საგანი ;   
1.7 ,,ტექნიკუ რი დოკუ მენტაცია" – მიმწოდებლის მიერ (საკონკუ რსო განაცხადი №...) 

საკონკუ რსო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკუ რი დოკუ მენტაცია, რომელიც 

ერთვის ხელშეკრუ ლებას, როგორც მისი განუ ყოფელი ნაწილი .  
 

  
2. ხელშეკრუ ლების საგანი  

   
2.1 Sps ,,engurhesis” TaRovani kaSxlis marcxena sanapiros kalTaze mdebare 
kabelamwis estakadis liTonokonstrqciebis sademontaJo da  misi Semdgomi 
transportireba dasawyobebis samuSaoebisa Catarebis proeqtisa da 
saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgena 

2.2 ხელშეკრუ ლებით გათვალისწინებუ ლი მომსახუ რების აღწერა მოცემუ ლია 
ტექნიკუ რ დოკუ მენტაციაში .  

 

  
3. ხელშეკრუ ლების ღირებუ ლება  

  
3.1 შესასრუ ლებელი მომსახუ რების ჯ ამუ რი ღირებუ ლება შეადგენს ––––––––––––– 



ლარს;   
3.2 ხელშეკრუ ლების ჯ ამუ რი ღირებუ ლება მოიცავს ხელშეკრუ ლებით 

გათვალისწინებუ ლი მომსახუ რების გაწევასთან დაკავშირებუ ლ მიმწოდებლის ყველა 
ხარჯ ს, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებუ ლ გადასახადს.  

 

4. ხელშეკრუ ლების შესრუ ლების კონტროლი  
  

4.1 ხელშეკრუ ლებით გათვალისწინებუ ლი პირობების შესრუ ლების კონტროლი 

განახორციელდება შპს ,,engurhesi”–ს TaRovani kaSxlis departamentis mT. inJineri –
l. Wanturia   
4.2 მიმწოდებელი ვალდებუ ლია საკუ თარი ხარჯ ებით უ ზ რუ ნველყოს კონტროლის 
შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.  
 
 

5. მომსახუ რების გაწევის პირობები და ვადები 
  

5.1 „მიმწოდებელი ვალდებუ ლია მომსახუ რების გაწევა განახორციელოს 
ხელშეკრუ ლების დადებიდან 10 (aTi) კალენდარუ ლი დღის განმავლობაში .   
5.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებუ ლია საპროექტო–სახარჯ თაღრიცხვო დოკუ მენტაცია 
წარმოადგინოს 2 (ორ) ეგზ ემპლარად ფერად ტონებში , რომლებსაც თან უ ნდა დაერთოს 
ელექტრონუ ლი ვერსია.  
5.3 ხელშეკრუ ლების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უ ფლება შეიტანოს 
მომსახუ რების პირობებში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.  
 

6.  შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი  
  

6.1 მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტი მიღებუ ლად ჩაითვლება მხოლოდ 

გაწეუ ლი მომსახუ რების მიღება–ჩაბარების აქტის ფაქტიუ რი დადასტუ რების შემდეგ.  
  

7. ანგარიშსწორება 
   

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი  მიღება–
ჩაბარების აქტისა და ფინანსუ რი  დოკუ მენტაციის საფუ ძველზ ე.    

7.3 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება უ ნაღდო ანგარიშსწორებით, 

ლარებში .   
7.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება გაწეუ ლი მომსახუ რების დადასტუ რებიდან 10 

(ათი ) სამუ შაო დღის განმავლობაში .  
 

8. ხელშეკრუ ლებაში ცვლილებების შეტანა  
  

8.1 თუ  რაიმე წინასწარ გაუ თვალისწინებელი მიზ ეზ ების გამო წარმოიშობა 
ხელშეკრუ ლების პირობების შეცვლის აუ ცილებლობა, ცვლილებების შეტანის 
ინიციატორი ვალდებუ ლია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი 

ინფორმაცია.  
8.2 ხელშეკრუ ლების პირობების შეცვლა დაუ შვებელია, თუ  ამ ცვლილების შედეგად 

იზ რდება ხელშეკრუ ლების ჯ ამუ რი ღირებუ ლება ან უ არესდება ხელშეკრუ ლების 
პირობები შემსყიდველი ორგანოზ აციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის 398–ე მუ ხლით დადგენილი შემთხვევებისა.  
8.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუ ხლით გათვალისწინებუ ლი 

პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუ შვებელია ხელშეკრუ ლების ჯ ამუ რი 

ღირებუ ლების 10%–ზ ე მეტი ოდენობით გაზ რდა.   



8.4 ხელშეკრუ ლების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უ ნდა გაფორმდეს 
ხელშეკრუ ლების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრუ ლების განუ ყოფელ 

ნაწილად .  

 

9. მხარეთა უ ფლება–მოვალეობები 
 

9.1     შემსყიდველი უ ფლებამოსილია:  
–გასაწევი მომსახუ რების დასრუ ლებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს 
მიმწოდებლისგან   მისთვის საჭირო ინფორმაცია;  
9.2         შემსყიდველი ვალდებუ ლია: 
– უ ზ რუ ნველყოს მიმწოდებლის მიერ გაწეუ ლი მომსახუ რების ანაზ ღაუ რება 
ხელშეკრუ ლებით გათვალისწინებუ ლი ვადების და პირობების დაცვით; 

 9.3        მიმწოდებელი უ ფლებამოსილია: 
9.3.1       მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეუ ლი მომსახუ რების ღირებუ ლების ანაზ ღაუ რება   
ხელშეკრუ ლებით გათვალისწინებუ ლი ვადებისა და პირობების დაცვით. 

9.4      მიმწოდებელი ვალდებუ ლია: 
9.4.1 დროუ ლად და კეთილსინდისიერად შეასრუ ლოს ხელშეკრუ ლებით ნაკისრი 

ვალდებუ ლებები . 
  

10. ხელშეკრუ ლების პირობების შეუ სრუ ლებლობა 
  

10.1 დაუ ძლეველი ძალის გარდა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრუ ლების პირობების 
შეუ სრუ ლებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრუ ლების შემთხვევაში 

გამოიყენება საჯ არიმო სანქციები :   
– ხელშეკრუ ლების თვითნებუ რად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელი გადაიხდის 
ხელშეკრუ ლებით გათვალისწინებუ ლი თანხის 30 (ოცდაათი ) %-ის ოდენობით.   

10.2. ხელშეკრუ ლებით გათვალისწინებუ ლი პირობების დაგვიანებით 

შესრუ ლებისათვის ყოველ  

ვადაგადაცილებუ ლ დღეზ ე ხელშეკრუ ლების ჯ ამუ რი ღირებუ ლების 0.1%–ს.  
10.3. იმ შემთხვევაში თუ  საჯ არიმო სანქციების ჯ ამუ რი თანხა გადააჭარბებს 

ხელშეკრუ ლების ღირებუ ლების 10 %–ს, შემსყიდველს უ ფლება აქვს 
შეწყვიტოს ხელშეკრუ ლება.    

10.4. საჯ არიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუ ფლებს მიმწოდებელს ძირითადი 

ვალდებუ ლებების შესრუ ლებისადმი .  
 

 

11. ხელშეკრუ ლების შეწყვეტა 
  
11.1. ხელშეკრუ ლების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრუ ლების 

პირობების შეუ სრუ ლებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუ ძლია მიიღოს 
გადაწყვეტილება ხელშეკრუ ლების სრუ ლი ან მისი ცალკეუ ლი პირობის 
მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.   

11.2. ხელშეკრუ ლების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას 
ვალდებუ ლია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებუ ლი გადაწყვეტილება, მისი 

მიღების საფუ ძველი და ამოქმედების თარიღი . აღნიშნუ ლი შეტყობინება 
დაუ ყონებლივ უ ნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს გადაწყვეტილების ძალაში 

შესვლიდან.   
11.3. ხელშეკრუ ლების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუ ფლებს 

მიმწოდებელს ხელშეკრუ ლების შეუ სრუ ლებლობისათვის გათვალისწინებუ ლი 

პასუ ხისმგებლობისაგან.  



 

12. დაუ ძლეველი ძალა 
  
12.1. მხარეები თავისუ ფლდებიან ხელშეკრუ ლებით განსაზ ღვრუ ლი 

ვალდებუ ლებების შეუ სრუ ლებლობით გამოწვეუ ლ პასუ ხისმგებლობისგან, თუ  

აღნიშნუ ლი გამოწვეუ ლია დაუ ძლეველი ძალის ზ ეგავლენით. აღნიშნუ ლის 
არსებობის შემთხვევაში , მხარე ვალდებუ ლია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი 

ვალდებუ ლებების შესრუ ლებლის შეუ ძლებლობის შესახებ.   
12.2. თუ  ერთ–ერთი მხარე დაუ ძლეველი ძალის გამო ვერ ასრუ ლებს ნაკისრ 

ვალდებუ ლებებს, იგი ვალდებუ ლია დაუ ყონებლივ, მაგრამ არაუ გვიანეს 
მომდევნო კალენდარუ ლი დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის 
ან/და დასრუ ლების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში , შესაბამისი მხარე არ 

გათავისუ ფლდება ნაკისრი ვალდებუ ლებებისაგან.   
12.3. მხარეთა პასუ ხისმგებლობა და ვალდებუ ლებები განახლდება დაუ ძლეველი 

ძალის მოქმედების დასრუ ლებისთანავე.  
 

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 
 

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უ ნდა იხმაროს, რათა 
პირდაპირი არაოფიციალუ რი მოლაპარაკებების პროცესში  შეთანხმებით 

მოაგვარონ ყველა უ თანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის 
ხელშეკრუ ლების ან მასთან დაკავშირებუ ლი სხვა კომპონენტის ირგვლივ;   

13.2. თუ  ,,შემსყიდველი" და ,,მიმწოდებელი" ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის 
შეთანხმებით მოგვარებას, nებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზ ნით 

შეუ ძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს 
სასამართლოს. 

 

14. გამოყენებუ ლი სამართალი 
  
14.1. ხელშეკრუ ლება დადებუ ლია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და 

ინტერპრეტირებუ ლი იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.  

 

15. გადასახადები და დაბეგვრა 
  

15.1  მიმწოდებელი პასუ ხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

გადასახადის, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზ ე. 
 

16. ხელშეკრუ ლების მოქმედების ვადა 
  
16.1. წინამდებარე ხელშეკრუ ლების მოქმედების ვადა განისაზ ღვრება მომსახუ რების 

გაწევის ვადის დასრუ ლებიდან ერთი თვის განმავლობაში .   
16.2. ხელშეკრუ ლება შედგენილია ორ ეგზ ემპლარად , რომელთაგან თითოეუ ლს აქვს 

თანაბარი იუ რიდიუ ლი ძალა და ინახება თითო თითო პირი ხელმომწერ 

მხარეებთან.  

 

17. მხარეთა რეკვიზ იტები და ხელმოწერები 

 

          შემსყიდველი :            მიმწოდებელი : 
 

Sps “engurhesi”  



s/kodi-251716371 

   iur. misamarTi q.Tbilisi, a. 

politkovskaias #8, faqt. mdebar. 

galis r-ni das.  saberio 

 

ss ,,prokredit bankis’’ quTaisis 

ganyofilebis zugdidis filiali  

 

bankis kodi MIBGGE22   

a/a GE59PC0173600100015015    

direqtorTa sabWos Tavmjdomare  

  

------------------------- l. mebonia  

  

 
                                                                                                         

დანართი №1 
 
 
 

ინფორმაცია მიმდინარე წლის 
(დასრუ ლებუ ლი ხელშეკრუ ლებები ) და ბოლო სამი წლის (2011; 2012; 2013წწ.)  

განმავლობაში შესრუ ლებუ ლი ანალოგიუ რი მომსახუ რების გამოცდილების შესახებ, 

რომელიც არ უ ნდა იყოს საკონკუ რსო თანხის 150%-ზ ე ნაკლები 

 

№ მომსახუ რების შემსყიდველის ხელშეკრუ ლებით ფაქტიუ რად 

ხელშეკრუ ლებ
ის 

 დასახელება დასახელება 
გათვალისწინებუ
ლი გაწეუ ლი დადების 

   მომსახუ რების მომსახუ რების თარიღი და № 

   ღირებუ ლება ღირებუ ლება  

      

      

      
 
 
 
 

 
 
 
 


