
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 
 

 ქ.თბილისში, გულუას ქ.№10–ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის №2 

შესასვლელის წინა ეზოში ასაშენებელი ერთსართულიანი საკონტროლო გამშვები პუნქტის        

სრული საპროექტო დიზაინის  შესყიდვის განცხადება და ტექნიკური დავალება 

 

წინამდებარე საკონკურსო განცხადება 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  
 

 

 

 

 

 

 

ქ. თბილისი 
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საკონკურსო განცხადება 
 

1. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს კონკურსს არქიტექტურულ და საპროექტო მომსახურების 

სახელმწიფო შესყიდვაზე და იწვევს კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ყველა დაინტერესებულ პირს.  

 

2. კონკურსის მიზანია   ქ.თბილისში, გულუას ქ.#10–ში მდებარე შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის #2 შესასვლელის წინა ეზოში ასაშენებელი 

ერთსართულიანი საკონტროლო გამშვები პუნქტის საუკეთესო პროექტის გამოვლენა და 

შემდგომში გამარჯვებული კონკურსანტის მიერ ხელშეკრულების საფუძველზე სრული 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. 

 

3. შესყიდვის  სავარაუდო  ღირებულება  შეადგენს 500.00(ხუთასი) ლარს; 

 

4. საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. 

საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-

გვერდზე (http://procurement.gov.ge).  

 

5. საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:  

ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;  

ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;  

გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;  

დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად  

განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.  

 

6. საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ შესაბამის 

დოკუმენტს, არ განიხილება. ამასთან, მე–4 ან მე–5 პუნქტის დარღვევით წარდგენილი საფასურის 

გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება 

დისკვალიფიკაციას.  

 

7. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება მოქმედებს კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან 

ხელშეკრულების დადებამდე.  

 

8. საკონკურსო წინადადებით წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა 

იყოს ქართულ ენაზე და ხელმოწერილი უნდა იყოს შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ.  

 

შენიშვნა: დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა 

დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი. აღნიშნულ შემთხვევაში უპირატესობა 

ენიჭება ქართულ თარგმანს.  

 

9. საკონკურსო  წინადადების  მიღება  იწყება  2014  წლის  23 მაისს  12:00  საათზე.  

 

10. საკონკურსო  წინადადების  მიღება  მთავრდება  2014  წლის  23 მაისს 17:00  საათზე.  

 

11. დაინტერესებულმა  პირებმა  საკონკურსო  წინადადება  უნდა  წარმოადგინონ  2014  წლის  23 მაისს  

17:00  საათამდე,  შემდეგ  მისამართზე:  ქ. თბილისი, გ. გულუას ქუჩა N8, IV  სართული. 

12. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და დაუბრუნდება 

კონკურსანტს.  

 



 

 
 

13. ანგარიშსწორება გამარჯვებულ კონკურსანტთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით 

ეროვნულ ვალუტაში საკონკურსო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მომსახურების სრულად გაწევის 

შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 20 კალენდარულ დღეში.  

 

საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა 
 

1. საკონკურსო  წინადადების  შეფასება  და  გამარჯვებული  კონკურსანტის  გამოვლენა:  

 
 დიზაინი  და  საორიენტაციო პროექტი: კოეფიციენტი – 0.8 

 საკონკურსო წინადადების ფასი: კოეფიციენტი – 0.2  

 

2. შეფასება განხორციელდება 10 ქულიანი სისტემით, კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას 

საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად 

განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა. 

3. გამარჯვებულად გამოვლინდება ყველაზე მაღალი შეფასების მქონე კონკურსანტი, თუ საკონკურსო 

კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება 7 ან 7 ქულაზე მაღალი ჯამური ქულა. ასეთი კონკურსანტთან  

გაფორმდება ხელშეკრულება. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო 

კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა.  

 

 

კონკურსანტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია 

 
1. კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია.  

 
 დიზაინისა  და  საორიენტაციო პროექტის შესაფასებლად: 

 შენობის 3D ვიზუალი (რენდერი);  

 ესკიზური გეგმები; 

 სარემონტო სამუშაოების საორიენტაციო ხარჯთაღრიცხვა; 
 ზოგადი ინფორმაცია 

 რეკვიზიტები დანართი №1-ს შესაბამისად; 

  საკონკურსო  წინადადების  ფასი (დღგ–ს ჩათვლით); 

 ინფორმაცია  მომსახურების  გაწევის  ვადების  შესახებ;  

 პრეტენდენტის მიერ დაპროექტებული შენობა-ნაგებობების ფოტომასალა. 

შენიშვნა: ა) დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ალბომის სახით ნაბეჭდი ვერსია A4 

ფორმატზე, 5 -ეგზემპლარად ; CD- ვერსია PDF- ფორმატში - 5 ეგზემპლარად, რომლის ერთი ფაილის 

მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 8 მგბ–ს; 

 

2. კონკურსანტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი საკონკურსო წინადადება. ალტერნატიული 

წინადადებები არ განიხილება.  

 

3. საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას არ განიხილება.  

 

შენიშვნა 
 

1. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების დადებიდან არაუმეტეს 10 

კალენდარულ დღეში სრული საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენა.  

 

2. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები რენდერებში.  



 

 
 

 

3. საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს 

შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდება მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ობიექტური მიზეზებით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და 

საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, 

კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.  

4. საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება 

კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: გიორგი კვირიკაშვილი ტელეფონი  5(95)91-44-44.  

გურამ იაშვილს, ტელეფონი 5(99) 71-71-51, 

ტექნიკური  დავალება 

      q.TbilisSi, guluas q.#10-Si mdebare Sinagan saqmeTa saministros administraciuli 

Senobis #2 Sesasvlelis wina ezoSi asaSenebeli erTsarTuliani sakontrolo gamSvebi 

punqtis sruli sapreqto dokumentaciis momzadeba. 

saproeqto saangariSo farTi unda Seadgendes – 138 m2-s,  

proeqtis savaraudo Rirebuleba – 500 lari; 

 

TandarTuli dokumentacia: 

1. teritoriis sakadastro gegma, amonaweri sajaro reestridan da arsebuli situaciis 

amsaxveli foto masala; 

2. Senobis saorientacio gegmareba. 

3. arsebuli situaciis amsaxveli fotomasala. 

 

konkursze warmosadgeni dokumentacia: 

a)  Senobis 3D-vizuali (renderi); 

b) sarTulis eskizuri gegma; 

g) samSeneblo samuSaoebis saorientacio xarjTaRricxva; 

v) Sesrulebuli da ganxorcielebuli obiqtebis foto masala (PDF an JPEG – 

formatSi) CD – versis saxiT 1-egzemplarad; 

 

S e n i S v n a: 

a) dokumentacia warmodgenili unda iyos albomis saxiT nabeWdi versia A4 formatze, 5-

egzemplarad; 

b) CD - versia PDF an JPEG – formatSi - 3-egzemplarad 

 

gamarjvebuli proeqtantis mier warmosadgeni muSa dokumentacia xelSekrulebis 

gaformebidan 10 kalendarul dReSi: 

 

შენობის საპროექტო სამუშაოები: 

1. eskizuri proeqti; 

2. arqiteqturuli proeqti; 

3. konstruqciuli proeqti; 

4. santeqnikuri proeqti 

5. gaTboba-gagrilebis proeqti;  

6. Zalovani el.qselis proeqti; 

7. susti denebis proeqti 

8. mSeneblobis organizaciis proeqti; 



 

 
 

9. mSeneblobis xarjTaRricxva; 

10. saproeqto zedamxedveloba. 

 

 

S e n i S v n a: 

a) dokumentacia warmodgenili unda iyos albomis saxiT nabeWdi versia A3 formatze 5-

egzemplarad 

b) CD - versia (eleqtronuli)  PDF- failis saxiT  5-egzemplarad 

 

 
 

 

საკონკურსო წინადადების ფასში სრულად უნდა იყოს მოცემული კონკურსით გათვალისწინებული 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი და 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადები.  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი 

სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით. 

 

ხელშეკრულება N ________ 
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 

(კონკურსი N------) 
 

              ქ. თბილისი                                                              “___“ __________” 2014წ. 

 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინიტრო (მის: ქ. თბილისი, გია გულუას ქუჩა #8, საბანკო 

რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი - TRESGE22, საიდ. კოდი - 204383176), შემდგომში წოდებული 

`შემსყიდველად”,  წარმოდგენილი საფინანსო-სამეურნეო დეპარტამენტის დირექტორის ვლადიმერ 

ხატიაშვილის სახით და მიმწოდებელი: შპს/სს/იმ/ფპ „XXXXXX“, საიდენტიფიკაციო კოდი XXXXXXXXX; 

მისამართი, ტელეფონი: ქ. XXXX, XXXX ქ. #XX. ტელ: XXX XX XX; 

დირექტორი/უფლებამოსილი წარმომადგენელი: XXXX XXXXXX; 

საბანკო რეკვიზიტები: სს „XXXX ბანკი“ ბანკის კოდი: XXXXXX; ანგ. ანგარიში: XXX XXX XXX XXX 

ორივე ერთად წოდებული როგორც `მხარეები~, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის და 

`სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონის შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე 

ხელშეკრულებას:  

1 გამოყენებული ტერმინების განმარტება 

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 „ხელშეკრულება’’ _ შემსყიდველსა  და მიმწოდებელს  შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც 

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, 

რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით 

შესრულებისათვის. 

1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ _ კალენდარული დღე, კვირა, თვე. 

1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას. 



 

 
 

1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურების გაწევას ამ ხელშეკრულების 

ფარგლებში. 

1.6 „მომსახურება“ – წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული 

ხელშეკრულების საგანი. 

 

2 ხელშეკრულების საგანი 

ქ.თბილისში, გულუას ქ.#10–ში მდებარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის #2 

შესასვლელის წინა ეზოში ასაშენებელი ერთსართულიანი საკონტროლო გამშვები პუნქტის 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება. 

3 ხელშეკრულების ღირებულება 

3.1 ხელშეკრულების ღირებულებაა: XXXX (თანხა სიტყვიერად) ლარი. 

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც გასაწევი მომსახურების ღირებულებას, ასევე 

წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა 

ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს. 

3.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ 

ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების 

პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

4 მხარეთა ვალდებულებები 

4.1 მიმწოდებელი ვალდებულია: 

ა) უზრუნველყოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 25 კალენდარულ დღის განმავლობაში;  

  ბ) ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის 

განხორციელებაში და განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი 

ყველა საკითხზე, აგრეთვე დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება; 

ვ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.  

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:  

ა)  უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი; 

ბ)  განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები. 

 

5 ხარისხი და საარანტიო ვადა 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მსაპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დამზადებული 

უნდა იყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით.  

 

6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი და მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი 

 

6.1 შემსყიდველის მიერ მომსახურების გაწევის ვადების, ხარისხისა და მოცულობის ხელშეკრულების 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა და ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი 



 

 
 

განხორციელდება პერიოდულად, როგორც მომსახურების გაწევის დროს, ისე ამ ხელშეკრულების 

მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.  

6.2 ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შსს საფინანსო-

სამეურნეო დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველოს 

თანამშრომელი გურამ იაშვილი რომელიც აგრეთვე უფლებამოსილია მომსახურების მიღება-ჩაბარების 

აქტის გაფორმებაზე. 

6.3 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) 

უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება უხარისხოდ გაწეული 

მომსახურება, მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი შეტყობინებიდან 3 (სამი) დღის 

განმავლობაში გამოასწოროს წუნი. 

6.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია განაცხადოს უარი უხარისხო (წუნდებული) ან დაგვიანებით 

გაწეული მომსახურების ნაწილის ან მთლიანი მოცულობის მიღებაზე. 

6.5 მომსახურების მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება 

წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით. 

6.6 ამ მუხლის 6.2 პუნქტში მითითებული პირის მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერით, 

მომსახურების მიღებასთან ერთად დასტურდება ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის 

განხორციელებაც. 

6.7 იმ შემთხვევაში, თუ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ 

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ 

ჩაითვლება მიმწოდებლის მხრიდან ვადის გადაცილებად. 

 

 

 

7 ანგარიშსწორება 

 

7.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:  

ა) ანგარიშსწორების ვალუტა _ ლარი; 

ბ) ანგარიშსწორების ფორმა _ უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული 

მიმწოდებლის საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად. 

7.2 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული მომსახურების 

ღირებულება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და თანმდევი დოკუმენტაციის (საგადასახადო 

ანგარიშ-ფაქტურა) გამოწერიდან/წარმოდგენიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში. თუ კი 

ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ 

ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს. 

  

8 ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება 
 

8.1 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 მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 

აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით. 

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები 

შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს 



 

 
 

გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების 

მე-10 მუხლის შესაბამისად. 

 

 

9 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

 

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის `ა~ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული  

მომსახურების გაწევის ვადების გადაცილების შემთხვევაში ან 6.3 პუნქტით განსაზღვრული პირობების 

დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესაბამისად ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ან/და წუნდებული მომსახურების ღირებულების 0.2%-ის 

ოდენობით. 

9.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ერთჯერადი პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის 

ოდენობით.  

9.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების 

შესრულებისაგან გარდა ამ მუხლის 9.2 პუნქტში მითითებული შემთხვევისა. 

 

10 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

 

10.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით ორივე 

მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით. 

10.2  თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების 

პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით 

შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.  

 

11 დავების გადაწყვეტა 
 

11.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება 

მოლაპარაკების გზით. 

11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და 

მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის 

გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს. 

 

12 ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

12.1   შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების ნებისმიერ ეტაპზე მთლიანად ან ნაწილობრივ 

შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება, თუ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას, ან საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში, რის შესახებაც შემსყიდველი წერილობით აცნობებს 

მიმწოდებელს. 

12.2 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი პასუხს 

არ აგებს ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად გამოწვეული ზიანისათვის, გარდა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.  

12.3 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. 



 

 
 

12.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების  მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების  შესრულებისგან. 

 

13 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

         

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და 

მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

 

14 ფორს-მაჟორი 

 

14.1  წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 

შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების 

შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული 

მდგომარეობით. 

14.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის `ფორს-მაჟორი~ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი 

კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის 

ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ 

გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური 

მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

14.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა 

აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან 

ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან. 

 

15 სხვა პირობები 

 

    ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ 

ენაზე, აქედან ერთი  ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი_შემსყიდველს.  

 
 

16 მხარეთა რეკვიზიტები: 

 

          შემსყიდველი            მიმწოდებელი 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო,  

მის:  ქ. თბილისი, გია გულუას ქუჩა #8; 

საბანკო რეკვიზიტები:                                         

სახელმწიფო ხაზინა, კოდი TRESGE22,  

ს/კ - 204383176. 

 

 

 

 

 

შპს/სს/იმ/ფპ „XXXXXX“,  

მის: ქ. XXXX, XXXX ქ. #XX  

ტელეფონი: XXX XX XX;, 

საბანკო რეკვიზიტები:  

ა/ა # XXX XXX XXX XXX 

სს „XXXX ბანკი“  ბ/კ XXXXXX,  

   ს/კ: XXXXXXXXX  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

,,დანართი #1” 

1. პრეტენდენტის იურიდიული ფირმის დასახელება;  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი; 

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი;  

საიდენტიფიკაციო კოდი;  

ბანკის კოდი; 

ანგარიშის ნომერი;  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი;  

ელექტრონული მისამართი;  

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი 


