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საკონკურსო  განცხადება 

 
1.  yvarlis municipaliteti  აცხადებს  კონკურსს   საპროექტო  მომსახურების  სახელმწიფო 

შესყიდვაზე და  იწვევს  კონკურსში  მონაწილეობის  მისაღებად  ყველა  დაინტერესებულ  პირს. 

 
2.  კონკურსის  მიზანია  yvarlis municipalitetSi 2013 wels gansaxorcielebeli 

infrastruqturuli samuSaoebis  საუკეთესო  არქიტექტურული  proeqtis  გამოვლენა  და 

საპროექტო  დოკუმენტაციის  შედგენა. 

 
3. შესყიდვის  სავარაუდო  ღირებულება  შეადგენს  3000 (samiaTas) 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  2013 წლის  18 აპრილს   11:00 საათზე . 

 

 
10. საკონკურსო  წინადადების  მიღება  მთავრდება  2013 წლის  18 აპრილს  15:00 საათზე. 

 

 
11. დაინტერესებულმა  პირებმა  საკონკურსო  წინადადება  უნდა  წარმოადგინონ  2013 წლის 18 აპრილს 15:00 

საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. ყვარელი kudigoris q #N1, I sarTuli 
 
 
12.  დაგვიანებით წარმოდგენილი  საკონკურსო   წინადადება  არ  განიხილება  და 

დაუბრუნდება  კონკურსანტს. 

http://procurement.gov.ge/
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13.  ანგარიშსწორება  განხორციელდება  უნაღდო  ანგარიშსწორებით  ეროვნულ  ვალუტაში 

საკონკურსო  განცხადებისა  და  საკონკურსო  დოკუმენტაციით  გათვალისწინებული  მომსახურების 

სრულად გაწევის  შემდეგ, მიღება-ჩაბარების  აქტისა  და  ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე. 
 
 
 

 
15. კონკურსანტმა  საკონკურსო  წინადადებაში  უნდა  mიუთითოს: 

 

 
საკონკურსო  წინადადების  ფასი  (დღგ–სCათვლით) 

გასაწევი  მომსახურების  სრული  არქიტექტურული ( naxazebi)  კონცეფცია. 

ინფორმაცია  მომსახურების  ვადის  Sესახებ; 

ინფორმაცია  ანგარიშსწორების  პირობების  შესახებ; 

რეკვიზიტები; 
 
 

 

 
16. კონკურსანტს  უფლება  აქვს  წარმოადგინოს  მხოლოდ  ერთი  საკონკურსო  წინადადება. 

ალტერნატიული  წინადადებები  არ  განიხილება. 
 

 
17.  საკონკურსო  წინადადება,  რომლის  ფასი  აღემატება  შესყიდვის  სავარაუდო 

ღირებულებას არ განიხილება. 
 

 
18. საკონკურსო  წინადადების  შეფასება  და  გამარჯვებული  კონკურსანტის  გამოვლენა: 

 

 
1. არქიტქტურული კონცეფცია, dizaini: koeficienti _ 0.8 

2. sakonkurso winadadebis fasi: koeficienti _ 0.2 

 

 
შენიშვნა:  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. 
 
 
19. გამარჯვებულმა  კონკურსანტმა  უნდა  უზრუნველყოს  ხელშეკრულების  დადებიდან  18 დღეში 

საპროექტო დოკუმენტაციის  წარმოდგენა. 
 

 
20. საჭიროების  შემთხვევაში  შემსყიდველი  იტოვებს  უფლებას  შეიტანოს  ცვლილებები  ესკიზში. 

 

 
21. წარმოდგენილ  საპროექტო  დოკუმენტაციას  თან  უნდა  ერთვოდეს  ელექტრონული ვერსია.  ამასთან, 

კონკურსანტმა  დამატებით  უნდა   წარმოადგინოს  საპროექტო  დოკუმენტაცია  PDF 

ფორმატში, რომლის  ერთი ფაილის  მოცულობა  არ  უნდა  აღემატებოდეს  8 მგბ–ს. 
 

 
22.  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. 
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23. საკონკურსო პირობებთან  და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული  განმარტებების მიღება 

კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: გელა სეფაშვილი  599 85 60 25 
 
 

 

teqnikuri davaleba 

kaxeTis regionSi mukuzani-yvarelis saavtomobilo gzis mimdebared 

md.”alaznis” xidTan yvarlis municipalitetis Semosavlelis sarekonstruqcio 

samuSaoebis saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentaciis Sedgenis momsaxureba 

 

აღნიშნული ობიექტის სამშენებლო ღირებულება საორიენტაციოთ უნდა შეადგენდეს 200000 

(ორასიათასი) ლარს 

 

 

 zogadi saxelmZRvanelo principebi 

Sesyidvis obieqts warmoadgens md. “alaznis” xidTan yvarlis municipalitetis 

Semosasvlelis rekonstruqciisa da keTilmowyobis saproeqto-saxarjTaRricxvo 

samuSaoebi. (ixileT fotomasala) 

konkursis Sedegad miRebuli saproeqto dokumentaciis mixedviT 

ganxorcilebuli samuSaoebi xels Seuwyobs municipalitetis turistuli 

infastruqturis ganviTarebasa da adgilobrivi mosaxleobisTvis dasaqmebis 

perspeqtivas. 

 ZiriTadi pirobebi 

saproeqto samuSaoebis Semsrulebeli SemsyidvelTan SeTanxmebuli 

CamonaTvalis Sesabamisad, warudgens konkursiT gaTvaliswinebuli samuSaoebis 

saproeqto dokumentacias. igi valdebulia gaiTvaliswinos Semsyidvelis SeniSvnebi 

da winadadebebi, rac SemdgomSi safuZvlad daedeba Sesrulebeli samuSaoebis 

anazRaurebas. 

 municipalitetis Semosasvlelis sarekonstruqcio samuSaoebis saproeqto 

dokumentaciaSi gasaTvaliswinebelia: 

 

1. sainformacio turistuli centris Senoba baris stilis saTavsoTi 

2. sayrdeni kedeli 

3. sasmeli wylis Wa, sasmeli wylis Sadrevani 

4. sapirfareSo sakanalizacio WiT 

5. elmomaragebiT uzrunvelyofa 
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6. eleqtroenergiiT gasanaTebeli warwerebi qarTul da inglisur enebze 

7. arsebuli nagebobebis SekeTeba 

8. avtoparkingis zonaSi (orenovani) sainformacio dafa 

9. gareganaTeba, minaTeba 

10. mcire arqiteqturuli formebi (skamebi, sanagveurnebi, dekoratiuli Robe) 

11. teritoriis keTilmowoyoba 

12. saproeqto-saxarjTaRricxvo dokumentacia 

 

infrastruqturis obieqtis aRweriloba: 

sarekonstruqcio obieqti iTvaliswinebs arsebuli nagebobebis SekeTebas. 

sainformacio centris Senobis gansaTavseblad saWiroa sayrdeni kedlis mowyoba; 

sainformacio centris Senobis farTobi SesaZlebelia Seadgendes 50-60 m2, 

romelSic moTavsdeba sveli wertili, darbazi monitorebiT da oTaxi farTobiT 15 

m2. Senobis gare kedlebi dasaSvebia iyos Seminuli tipis, SesaZlebelia meore 

sarTulze moTavsdes baris tipis Ria saTavso msubuqi konstruqciebisgan. 

eleqtroenergiis wyaro sarekonstruqcio obieqtidan mdebareobs 1500 m-is 

monakveTSi; warwerebi, romlebic damzaddeba orgminisagan proporciebis 

Sesabamisad ganaTdeba eleqtoenergiiT. moewyoba sasmeli Wa, saidanac el-tumbis 

saSualebiT wyali miewodeba sasmeli wylis Sadrevans da svel wertilebs. 

moewyoba gare sapirfareSo sakanalizacio WiT, romelic mTavar gzatkecils 

daukavSirdeba saavtomobilo misasvleli gziT. gasaTvaliswinebelia teritoriis 

keTilmowyobis (gazoni, safexmavlo filebi, yvavilebi, skamebi, urnebi) samuSaoebi. 

mosawyobia gare ganaTeba da minaTeba. 

 

saproqtodo kumentacia unda Seicavdes: 

 

1. ganmartebiTi baraTi 

2. situaciuri gegma 1:250 

3. saproeqto teritoriis topografiuli gegma 1:500 

4. teritoriis generaluri gegma 1:250 

5. arqiteqturuli proeqti (gegmebi, Wrilebi, fasadebi, 3D versia) 

6. konstruqciuli proeqti 

7. elmomaragebis proeqti (maRali Zabvis xazi da el. momaragebis sqema) 

8. wyalgayvaniloba 

9. kanalizacia 

10. xarjTaricxva 

11. renderebi 

saproeqto dokumentaciis obieqti unda iyos esTetikurad daxvewili da maqsimalurad 

integrirebuli bunebriv landSaftTan. 
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saproeqto dokumentacia unda damuSavdes saqarTvelos kanonmdeblobisa da 

kanonqvemdebare normatiuli dokumentebis moTxovnebis gaTvaliswinebiT, 

Tanamedrove teqnologiebis gamoyenebiT. grafikuli masala unda momzaddes 

cifrul (DWG, PLN gafarToebis faili _ AchiCADanAutoCAD) formatSi. 

 

 

 

sakonkurso winadadeba, romlis fasi aRemateba Sesyidvis savaraudo Rirebulebas 

3000 lari ar ganixileba. 

 
საკონკურსო  წინადადების  ფასში  სრულად  უნდა  იყოს  მოცემული  კონკურსით  გათვალისწინებული 

საპროექტო  დოკუმენტაციის    მომზადებასთან   დაკავშირებული  ყველა     ხარჯი  და 

კანონმდებლობითგათვალისწინებული ყველა გადასახადები.   საპროექტო    დოკუმენტაცია 

დამზადებული უნდა იყოს  საქართველოში   მოქმედი სამშენებლო    ნორმებით   და 

სტანდარტებით.  პროექტირების   პერიოდში  საპროექტო  დავალებით   გაუთვალისწინებელი 

სამუშაოების დაპროექტების  საკითხი  ზეპირი  სახით  თანხმდება  შემსყიდველთან. 
 
 
 
 
 
 
SeniSvna: danarTi 4 is saxiT documents axsavs saproeqto obieqtis adgilmdebareoba.



8  
 

 

xelSekruleba # 
 
 
ქ.yvareli „----’’ ----------------- 2013 წელი 

 
yvarlis municipalitetis gamgeoba SemdgomSi “Semsyidvelad” wodebuli, warmodgenili 
gamgeblis მოვალეობის შემსრულებლის დავით ქევხიშვილის saxiT, erTis mxriv და  მეორეს 
მხრივ---------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------- (შემდგომში  მიმწოდებელი) შორის. იმის 
გათვალისწინებით, რომ  შემსყიდველმა  ჩაატარა  გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი 
arqiteqturuli ( naxazebi) momsaxurebis SesaZenaT რომელშიც  გამარჯვებულად  მიჩნეულ 

იქნა  ------------------------------------- სატენდერო  წინადადება, რომლის თანახმად  მიმწოდებელმა  აიღო 

ვალდებულება  --------------------------------------------------------------------------- ლარად  შეასრულოს აღნიშნული 
samuSaoebi. 

 

 
 

1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი 
 

 

1.1 შემსყიდველი,   მისი   წარმომადგენლის   მეშვეობით   ახდენს   gaweuli momsaxurebis 
ინსპექტირებას. 

1.2 მიმწოდებლის  მიერ  გასაწევ,  ან  უკვე  გაწეულ  მომსახურების  კონტროლი  (ინსპექტირება) 
ხორციელდება  სისტემატიურად  შემსყიდველის  შეხედულებისამებრ.ამ  მუხლის  არცერთი 
პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა 
ვალდებულებებისაგან. 

1.3 მიმწოდებელი  უზრუნველყოფს  ინსპექტირების  ჩატარებას  აუცილებელი  პერსონალით  და 
ტექნიკური საშუალებებით. 

1.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ინსპექტირების 
შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის და ან ნაკლის აღმოფხვრა. 

1.5 შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად  აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების 
მიმდინარეობაზე,  თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, 
სტანდარტების  და   წესებისა,   რომელთა  დარღვევის  შემთხვევაში  შემსყიდველს  გააჩნია 
უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები. 

1.6 მიმწოდებელი  ვალდებულია  სამუშაოების  შესრულების  დროს  გამოიყენოს  მხოლოდ  ის 
მასალები,   რომელთა   ხარისხი   შეესაბამება   საქართველოში   მოქმედ   სტანდარტებსა   და 
ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს 
მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები. 

1.7 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს (ინსპექტირებას) განახორციელებს: 
ა) ------------------------------------------------------------------------------------------ ; 
ბ) ------------------------------------------------------------------------------------------; 
გ) ------------------------------------------------------------------------------------------ ; 
დ) ----------------------------------------------------------------------------------------- ; 
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2. საქონლის მიწოდების პირობები 
 

 

2.1 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 18 DdRis vadaSi 
უზრუნველყოს momsaxurebis gaweva შემსყიდველისათვის. 

2.2 მიმწოდებელი ვალდებულია gawios momsaxureba ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 
ვადებში,  საქართველოში  მოქმედი  ყველა  საჭირო  ნორმების,  სტანდარტებისა  და  წესების 
მოთხოვნების დაცვით. 

2.3 მხარეები განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და  საჭიროების 
შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები. 

 

2.4 შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს მიწოდებული საქონლის ღირებულება 
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით. 

 
3.   შესყიდვის ობიექტის მიღება–ჩაბარების წესი 

 

 

3.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება–ჩაბარების 
აქტის გაფორმების შემდეგ. 

 

3.2.  შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად 

გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს 

მიმწოდებელი. 

 
4. ანგარიშსწორება 

 
4.1 ანგარიშსწორების ფორმა – უნაღდო. 

4.2 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად მიწოდებული 
momsaxurebis ღირებულება. 

4.3 შემსყიდველი ანგარიშსწორებას განახორციელებს მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და 
საგადასახადო ანგარიშ– ფაქტურის ან სასაქონლო ზედნადების წარმოდგენიდან 10 (ათი) 
კალენდარული დღის განმავლობაში. 

4.4 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხორციელდება ლარებში. 
 
 

5.   ფასები 
 

 

5.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ------------------------------------- ლარს. 
5.2 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით 

პარამეტრებს. 

5.3 ხელშეკრულების   ღირებულებით   პარამეტრების   შეცვლა   ხელშეკრულების   მოქმედების 
მთელი პერიოდის განმავლობაში დაუშვებელია. 

5.4 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით. 

5.5 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ 
ცვლილებების  შედეგად  იზრდება  ჯამური  ღირებულება  ან  უარესდება  ხელშეკრულების 
პირობები  შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა. 
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5.5  საქართველოს   სამოქალაქო   კოდექსის   398-ე   მუხლით   გათვალისწინებული   პირობების 
დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების 
ჯამური ღირებულების 10%-ის ზე მეტი ოდენობის გაზრდა. 

 
6.   ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

 

 

6.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხარის 
მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა. 

6.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელის მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების 
პირობების  შეცვლის  აუცილებლობა,  ცვლილებების  შეტანის  ინიციატორი  ვალდებულია 
წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. 

6.3 ნებისმიერი ცვლილება,რომელსაც მოჰყვება  ხელშეკრულების  ფასის    გაზრდა ან 
შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება,   დაუშვებელია გარდა საქართველოს 
სამოქალაქო  კოდექსის  398-ე  მუხლით  გათვალისწინებული  შემთხვევებისა  „სახელმწიფო 
შესყიდვების  შესახებ“  საქართველოს  კანონის და ამ ხელშეკრულების   მოთხოვნათა 
გათვალისწინებით. 

6.4 ხელშეკრულების  პირობების  ნებისმიერი  ცვლილება  უნდა  გაფორმდეს  ხელშეკრულების 
დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

 
7.   უფლებების გადაცემა 

 

 

7.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად 
და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულებები მესამე მხარეს. 

 
8.   სუბკონტრაქტორები 

 
 

8.1  ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს 
შემსყიდველს  სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის  აყვანის  ან   შეცვლის  შესახებ  (სუბ-კონტრაქტორის 
აყვანის აუცილებლობის მიზეზების დასაბუთებით).  სუბ-კონტრაქტორ(ებ)ის დასაშვებობის 
საკითხს წყვეტს შემსყიდველი და მიმწოდებელი ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე, 
რომელიც  გაფორმდება  წერილობითი  ფორმით  წინამდებარე  ხელშეკრულების  დამატების 
სახით. 

8.2 ამ   ხელშეკრულების   ფარგლებში   დადებული   ყველა   სუბ-კონტრაქტორის   ასლი   უნდა 
წარედგინოს შემსყიდველს. 

8.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არცერთი სუბ-კონტრაქტი არ ათავისუფლებს 
მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისაგან. 

 
9.   ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

 

 

9.1 თუ  მიმწოდებელი არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს,  ხელშეკრულებაში მითითებულ 
ვადებში, შემსყიდველი წერილობითი   ფორმით აფრთხილებს მიმწოდებელს დაიცვას 
ხელშეკრულების პირობები. 

9.2 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, მაშინ მას 
დაეკისრება  პირგასამტეხლოს  გადახდა  0,3  %-ის  ოდენობით  ყოველ  ვადაგადაცილებულ 
დღეზე. 

9.3 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცილებით გადახდილი (ან გადასახდელი) 
პირგასამტეხლოს  მთლიანი  თანხა  გადააჭარბებს  ხელშეკრულების  ჯამური  ღირებულების 
3%-ს, ამ ხელშეკრულების მოქმედება ვადამდე შეწყდება. 
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10. ფორს-მაჟორი 

10.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 
შეუსრულებლობა  არ  გამოიწვევს  საჯარიმო  სანქციების  გამოყენებას  და  ხელშეკრულების 
შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან 
მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი. 

10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი 
კონტროლისაგან   დამოუკიდებელ   გარემოებებს,   რომლებიც   არ   არიან   დაკავშირებული 
შემსყიდველისა  და/ან  მიმწოდებლის  შეცდომებსა  და  დაუდევრობასთან  და  რომლებსაც 
გააჩნია  წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი.  ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული 
იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე 
ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, 

რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ 

უნდა  გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი 
გამომწვევი   მიზეზების  შესახებ.  თუ  შეტყობინების  გამგზავნი  მხარე  არ  მიიღებს  მეორე 
მხარისაგან  წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და 
შესაძლებლობისდა   მიხედვით   აგრძელებს  ხელშეკრულებით   ნაკისრი  ვალდებულებების 

შესრულებას და  ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი 
ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული 
გარემოებების ზეგავლენისაგან. 

 
11. სადაო საკითხების გადაწყვეტა 

 
 

11.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი 
არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება 
და  დავა,   წარმოქმნილი  მათ  შორის  ხელშეკრულების  ან  მასთან  დაკავშირებული  სხვა 
კომპონენტის ირგვლივ. 

11.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და 
მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს 
დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს 
სასამართლოს, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

 
12. gამოყენებული სამართალი 

 

 

12.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და 
iტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით. 

 
13. ხელშეკრულების ენა 

 
 

14.1 ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 
მეორე  მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება 
მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი 
ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი 
წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა 

შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს. 
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16.   .გადასახადები და დაბეგვრა 

 
 
 

16.1   უცხოელი მიმწოდებელი პასუხს აგებს მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული 
ყველა  იმ გადასახადის, მოსაკრებელების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, 
რომლებიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ. 

16.2   ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, თუ 
ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

 
 
 

17. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 
 

 

17.1. წინამდებარე   ხელშეკრულება   ძალაშია   ხელშეკრულების   გაფორმებidan  20  dRis 
vadaSi 

18.1.  არც   ერთ   მხარეს   არა   აქვს   უფლება   გადასცეს   მესამე   პირს   თავისი   უფლებები   და 
მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 

18.2.   მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ სახელით, ხარჯებითა და რისკით. 

18.3.   ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს 
აქვს   თანაბარი   იურიდიული   ძალა   და   ინახება   ხელმომწერ   მხარეებთან   (ერთი   პირი 
მიმწოდებელთან  და  ორი  პირი  შემსყიდველთან).  ხელშეკრულებასთან  დაკავშირებული 
ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე. 

18.4. გამარჯვებული  პრეტენდენტის  მიერ  წარმოდგენილი  სატენდერო  წინადადება  და 
დანართები თან ერთვის ხელშეკრუელბას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

18.5.   წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას 
შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ. 

 
19..მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები 
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