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ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 3/366 

 

შესყიდვა ხორციელდება ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” კანონის მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის ,დ” ქვეპუნქტის 

საფუძველზე. საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 მაისის № 847 განკარგულების შესაბამისად (SMP210001004)  

     

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2021 წლის 01 ნოემბერს ერთის მხრივ სსიპ საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი გენერალური დირექტორის 

მოვალეობის შემსრულებლის, პაატა გაფრინდაშვილის სახით და მეორეს მხრივ ფ/პ მერაბ ბუჩუკურის  პ/ნ  01025000406  

(შემდგომში ,,მიმწოდებელი”) სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები   

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ _ „ხელშეკრულება“) _ შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში 

გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული 

ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის; 

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს 

შესყიდვას; 

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების გაწევას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული 

ხელშეკრულების ფარგლებში; 

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“  ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.  

     

2. შესყიდვის საგანი და ობიექტი  

2.1 შესყიდვის საგანია: საკონსულტაციო მომსახურეობა (CPV 73300000) მეორე ეტაპი: მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის - 

გელათის სამონასტრო კომპლექსში შემავალი ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის კედლის მხატვრობის მდგომარეობის 

შეფასებისა და ასევე  საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი გამოსასწორებელი ქმედებების შემუშავება მდგომარეობის შემდგომი 

გაუარესების თავიდან აცილების მიზნით, კერძოდ: 

➢ კედლის მხატვრობის და მოზაიკის მდგომარეობის შესასწავლად გაფართოებული კვლევა, საჭიროების შემთხვევაში 

ზედაპირულ ფენებში წარმოქმნილი მარილების ექსტრაქციის მიზნით, მხატვრობისა და ბათქაშის ზედაპირზე გამოსული 

მარილის კრისტალების მოცილება, ასევე მოხატულობიანი ბათქაშის დაშლილი ფენებისა და ქიმების გამაგრება; 

➢ კედლის მხატვრობისა და მოზაიკის გადაუდებელი საკონსერვაციო სამუშაოები, მათ შორის გადაუდებლად 

არასტაბილური არეალების სატესტო გამაგრებების განხორციელებას კედლის მხატვრობის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად, კედლის საფუძვლიდან მოცილებული მოხატულობიანი ბათქაშის ინექტირება, აქერცლილი საღებავის ფენის 

გამაგრება და ბათქაშის სხვადასხვა ფენას შორის აშრევებული ნაწილების გამაგრება; 

➢ ხარვეზების გამოსასწორებლად სამუშაოების დაგეგმვა, ყველა ჩარევის ფოტოდოკუმენტირება და ტექნიკური ანგარიში 

და საჭიროების შემთხვევაში სხვა ყველა გადაუდებელი სამუშაოების განხორციელება კედლის მხატვრობისა და მოზაიკის 

კონსერვაციისთვის. 

 

3.  ხელშეკრულების საერთო ღირებულება   

3.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში. 

3.2. შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 5625,00 ლარი   (ხუთი ათას ექვსასოცდახუთი) ლარს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული თანამდევი ხარჯების ჩათვლით.  

3.3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან 

დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს (მ.შ. საშემოსავლო) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

გადასახადებს. 

 

4. სამუშაოს შესრულების პირობები       

4.1. მიმწოდებელი მომსახურების გაწევას უზრუნველყოფს 2021 წლის 01 ნოემბრიდან 30 ნოემბრის ჩათვლით. 

 

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

5.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს 

კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე და განახორციელოს გაწეული მომსახურების 

პერიოდული ინსპექტირება.  

5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) 

ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ 

შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას 

უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი. 

5.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით 

აცნობებს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ნაწილის და წუნდების მიზეზების მითითებით. 

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი 

ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა შემსყიდველის მიერ მითითებულ  ვადაში. 
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5.5 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება 

ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

5.6 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების სხვა ვალდებულებებისაგან. 

5.7 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან 

განახორციელებენ სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ეროვნული სააგენტოს 

ინსპექციის შესაბამისი პირები. 

   

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი 

6.1.   მიმწოდებელი ატყობინებს შემსყიდველს მომსახურების საბოლოო დასრულების შესახებ.  

6.2 წარმოდგენილი პირობებისა და ვადების ფარგლებში მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქტის სახით შემსყიდველს უნდა 

გადასცეს გაწეული მომსახურების საბოლოო ანგარიში.  

6.3. შემსყიდველი ამოწმებს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების სრულყოფილებას, მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი 

დოკუმენტების წარმოდგენის დღიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში. 

6.4. სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხელშეკრულების 5.7 მუხლში აღნიშნული პირების მიერ შემოწმების შედეგად შედგება 

შესაბამისი დასკვნა და მიღება-ჩაბარების აქტი.  

6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შესახებ შესაბამისი აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო 

დღის ვადაში აღმოფხვრას ინსპექტირების შედეგად აღმოჩენილი დეფექტები. 

6.6. შესყიდვის ობიექტის მიღება განხორციელდება მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე 

(შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ წინამდებარე 

ხელშეკრულების პირობების 5.7 მუხლში მითითებული პირები). 

 

7. ანგარიშსწორება 

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება ლარებში სსიპ „საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს“ 2021 

წლის ბიუჯეტის (პროგრამა) სახსრებით.  

7.2 გადახდის ფორმა – უნაღდო.   

7.3 გაწეული მომსახურების ანგარიშსწორება განხორციელდება, ერთ ეტაპად, მხარეთა მიერ შედგენილი მიღება-ჩაბარების აქტის 

მიხედვით. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო, მიმწოდებლის მიერ მომსახურების ღირებულებამ შეადგინა 

ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ თანხაზე ნაკლები, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტიურად 

გაწეული მომსახურების ღირებულებას წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეულის ფასების შესაბამისად.  

7.4. ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. 

7.5. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება. 

 

 8. ფასები 

8.1 მიმწოდებლის მიერ დაფიქსირებული შესყიდვის ობიექტის ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ღირებულებით პარამეტრებს. 

8.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დასაშვებია მხარეთა შეთანხმებით.  

8.3 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.  

8.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია 

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა. 

 

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი 

9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით. 

9.2   შემსყიდველი ვალდებულია: 

9.2.1. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 

9.2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისას აცნობოს მიმწოდებელს ყველა განსაკუთრებული 

გარემოებების წარმოშობის შესახებ; 

9.2.3.ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს  მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების  

ღირებულება. 

9.3. შემსყიდველს უფლება აქვს: 

9.3.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებების პირობების დაცვაზე; 

9.3.2. განახორციელოს კონტროლი შესაბამისი დოკუმენტაციის შედგენისას; 

9.3.3. მიიღოს მიმწოდებლისგან სათანადო წესით გაფორმებული დოკუმენტაცია. 

9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია: 

9.4.1. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, კვლევითი მომსახურების დაწყებამდე გადაიხადოს სანებართვო მოსაკრებელი 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ნებართვის მისაღებად 50 (ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით და აიღოს 

შესაბამისი ნებართვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

9.4.2. დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემების წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით; 

9.4.3. დოკუმენტაციაზე რაიმე შენიშვნების აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებიდან ინსპექტირების ჯგუფის მიერ 

განსაზღვრულ ვადაში აღმოფხვრას იგი, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე; 

9.4.4. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები; 
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9.6.  მიმწოდებელს უფლება აქვს: 

9.6.1. მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად გაწეული მომსახურების 

ღირებულების ანაზღაურება. 

 

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა 

10.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი 

შესწორებების გარდა. 

10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, 

ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია 

მომსახუირების ვადის ამოწურვამდე არაუგვიანეს  10 (ათი) დღის ვადაში. 

10.3 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  მოთხოვნათა გათვალისწინებით.  

10.4 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც 

ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად. 

 

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობისათვის მიმწოდებელს 

შეიძლება დაეკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების ან შეუსრულებელი ნაწილის 10%-ის ოდენობით 

იმისდა მიხედვით მთლიანად არის ვალდებულება შეუსრულებელი თუ ნაწილობრივ; 

11.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის (მ.შ. გეგმა-გრაფიკით/ეტაპებით გათვალისწინებული 

ვადების ჩამორჩენის, ვადის გადაცილების) გადაცილებისათვის დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.  

11.3. მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი 

შესრულებით მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. 

11.4. ხელშეკრულების არაჯეროვნად შესრულებისას ინსპექტირების ჯგუფის მიერ წუნის (დეფექტების) აღმოჩენის შემთხვევაში, 

საჯარიმო სანქციების ათვლა მოხდება ხელშეკრულების 9.4.3 პუნქტში მითითებული წუნის აღმოფხვრისთვის განსაზღვრული 

ვადის გასვლის შემდეგ.  

11.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.  

11.6. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 3 (სამი) 

პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

  

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო 

12.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ. 

12.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების 

შესრულებისაგან. 

12.3 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების 

შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. 

12.4 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე: 

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს 

ხელშეკრულებით ნაკისრი  ვალდებულებების შესრულებას; 

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში; 

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

12.5 ამ მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად 

ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება. 

12.6 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის 

მხრიდან  შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს. 

  

13. ფორს-მაჟორი 

13.1 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. 

13.2 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 იქნას 

ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო 

ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა. 

13.3 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 
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ხ ე ლ წ ე რ ი ლ ი 

     ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ 

  ქ. თბილისი          01 ნოემბერი, 2021 წელი 

სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური 

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ვადასტურებ, რომ სსიპ საქართველოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მიერ საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის 

პროცედურაში ხელშეკრულება #3/366 01.11.2021 წ. ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–8 მუხლის მოთხოვნებს და გამარტივებულ შესყიდვაში 

მონაწილეობით ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფები. 

 

 

გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი: 

პ. გაფრინდაშვილი    
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