ხელშეკრულების საგანი და პირობები
N: GE-18-005(2)

Terms and Conditions of the Contract
No: GE-18-005(2)

თბილისი, საქართველო

Tbilisi, Georgia

ოქტომბერი XX, 2019

საქართველოს
სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია „გრენა“,
რომელიც რეგისტრირებულია და მოქმედებს
საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში,
იურიდიული მისამართი: უნივერსიტეტის ქუჩა 9,
0186, თბილისი, საქართველო (ოფისის მისამართი:
ჭოველიძის
ქუჩა
10,
0108,
თბილისი,
საქართველო),
საიდენტიფიკაციო
კოდი
204931654, წარმოდგენილი აღმასრულებელი
დირექტორის რამაზ ქვათაძის („დამკვეთი“) სახით

Between:

და

and

(„მიმწოდებელი“)

(the “Supplier”)
<Full official name>
<Full official address>
<Official registration number>
<Represented by>

რომელთაც
ხელშკრულება.

გააფორმეს

წინამდებარე

October XX, 2019

The Georgian Research and Educational Networking
Association GRENA, organized and existing under
the laws of Georgia with registered address: 9,
University street, 0186, Tbilisi, Georgia (office
address: 10, Chovelidze street, 0108, Tbilisi,
Georgia),
Identification
Code
204931654,
represented by Executive Director Ramaz Kvatadze
(the “Contracting Authority”)

concluded the following Contract.

1. განმარტება
1.1.
ამ
ხელშეკრულებაში
გამოყენებულ
ტერმინთა განმარტება:
- ხელშკრულება - აღნიშნავს სამართლებრივ
დოკუმენტს, რომელიც წარმოადგენს მხარეთა
შეთანხმებას
დადებულს
დამკვეთსა
და
მიმწოდებელს შორის, დანართი I-ის ჩათვლით;
- მიწოდების თარიღი - აღნიშნავს თარიღს,
როდემდეც საქონელი უნდა მიეწოდოს დამკვეთს;
- საქონელი - აღნიშნავს იმ საქონელს, რაც უნდა
მიეწოდოს
მიმწოდებლისგან
დამკვეთს
წინამდებარე ხელშკრულების თანახმად;
- მხარე - აღნიშნავს მიმწოდებელს ან დამკვეთს
(შესაბამისად) და მხარეები აღნიშნავს ორივე
მათგანს ერთად;
- ხელშეკრულების ღირებულება - აღნიშნავს იმ
ღირებულებას,
რაც
უნდა
გადაუხადოს
მიმწოდებელს
დამკვეთმა
ხელშეკრულების
თანახმად,
სრულად
და
ჯეროვნად
შესრულებული ვალდებულებების სანაცვლოდ;
- სპეციფიკაცია - აღნიშნავს მიმწოდებლის მიერ
დამკვეთზე
მისაწოდებელი
საქონლის
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1. Interpretation
1.1.
In these terms and conditions:
- Contract – means the legal document that
represents the consent of will of the parties,
concluded between the Contracting Authority and
the Supplier and including Annex I;
- Date of Delivery - means that date by which the
goods must be delivered to the Contracting
Authority;
- Goods - means the goods to be supplied by the
Supplier to the Contracting Authority under this
Contract;
- Party - the Supplier or the Contracting
Authority (as appropriate) and Parties shall mean
both of them;
- Price of the Contract - the price payable to the
Supplier by the Contracting Authority according to
the Contract, for the full and appropriate execution
of all obligations assumed through the present
Contract;
- Specification - means the specification for the
goods and delivery conditions to be supplied by the

მახასიათებლებს და მიწოდების პირობებს
(რაოდენობას, აღწერილობასა და ხარისხს, ასევე
მიწოდების თარიღს და მისამართს) რაც
მოცემულია დანართ I-ში;
- VAT- აღნიშნავს დამატებითი ღირებულების
გადასახადს;
სამუშაო დღე - აღნიშნავს ყველა დღეს
შაბათისა და კვირის, ასევე საქართველოში
მოქმედი ეროვნული დღესასწაულების გარდა.
1.2.
ხელშეკრულებაში მოცემული მუხლების
სათაურები მხოლოდ ინფორმაციული ხასიათისაა
და
არ
ახდენენ
ხელშეკრლულების
ინტერპრეტაციაზე ზეგავლენას.

Supplier to the Contracting Authority (including
quantity, description and quality, date of delivery,
address of delivery) as specified in the Annex I;
VAT - means value added tax;
Working Day - means a day other than a
Saturday or Sunday and national holidays of Georgia.
1.2.
The headings to the clauses of these terms
and conditions are for information only and do not
affect the interpretation of the Contract.

2. ხელშეკრულების საგანი
2.1.
მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას,
მიაწოდოს
საქონელი
დამკვეთის
მიერ
მითითებულ
ადგილზე
წინამდებარე
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
2.2.
მიმწოდებელმა
უნდა
მიაწოდოს
საქონელი
დანართ
I-ში
განსაზღვრული
მახასიათებლების შესაბამისად (ერთი ლოტი).
მიმწოდებელი
უზრუნველყოფს,
რომ
წინამდებარე
ხელშეკრულების
ფარგლებში
მიწოდებული
საქონელი
იქნება
ახალი,
გამოუყენებელი და უდეფექტო.
2.3.
დამკვეთის მიერ საქონლის შესყიდვა
ხორციელდება
ევროკავშირის
EaPConnect
პროექტის ფარგლებში (საგრანტო ხელშეკრულება
- ევროკავშირის საგარეო აქტივობა 2015/356-353)
კვლევის, განვითარებისა და სატრეინინგო
აქტივობების
განსახორციელებლად
და
თავისუფალია
დამატებითი
ღირებულების
გადასახადისგან.

2. Subject of the Contract
2.1.
The Supplier undertakes to deliver the
goods at the Contracting Authority’s premises in
accordance with the terms and conditions of the
present Contract.
2.2.
The Supplier shall supply all goods in
accordance with the specification in Annex I (one
lot). The Supplier guarantees that the goods supplied
under this Contract shall be new, unused and free
from defects.
2.3.
The goods are purchased by the Contracting
Authority in scope of the European Union
EaPConnect project (Grant Contract – External
Actions of the European Union 2015/356-353) for
realization of research, development and training
activities and are VAT exempt.

3.
ხელშეკრულების
დოკუმენტების
თანმიმდევრობა პრიორიტეტების მიხედვით
წინამდებარე ხელშეკრულება შედგება შემდეგი
დოკუმენტებისაგან პრიორიტეტების მიხედვით:
- ხელშეკრულების საგანი და პირობები;
- ტექნიკური შემოთავაზება (დანართი II და III);
- ფინანსური შემოთავაზება (დანართი IV
ჩაშლილი ბიუჯეტი);
- პირობების დაცვის დეკლარაცია;
- იურიდიული პირის ფორმა;
- ფინანსური იდენტიფიკაციის ფორმა;
- ანალოგიური
პროდუქტების
მიწოდების
გამოცდილება;
- მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა.

3. Order of precedence of contract documents
The Contract is made up of the following documents,
in order of precedence:
- Terms and Conditions of Contract;
- Technical offer (Annex II+III);
- Financial offer (Annex IV budget breakdown);
- Declaration of honour;
- Legal entity form;
- Financial identification form;
- Evidence of experience of delivery similar
products;
- Manufacturer's authorization form.
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4. ეროვნებისა და წარმოშობის წესები
ევროკომისიის EaPConnect-ის პროექტისთვის
დაშვებული
განთავისუფლების
თანახმად,
ეროვნებისა და წარმოშობის წესები არ ვრცელდება
აღნიშნულ ტენდერზე.

4. Rules of nationality and origin
According to the derogation obtained for the
European Union EaPConnect project the rules of
nationality and origin shall not apply for this tender.

5. შესრულების გარანტია
შესრულების გარანტია არ მოითხოვება.

5. Performance guarantee
No performance guarantee is required.

6. კომუნიკაცია
6.1.
ხელშეკრულებასთან
დაკავშირებული
ნებისმიერი სახის წერილობითი კომუნიკაცია
დამკვეთსა და მიმწოდებელს შორის უნდა
შეიცავდეს
ხელშეკრულების
ნომერს
და
გაგზავნილი უნდა იქნას ფოსტით, პირადად
მიწოდებით
ან
ელექტრონული
ფოსტით,
მხარეების მიერ განსაზღვრულ მისამართზე.
6.2.
თუ გამგზავნი მხარე ითხოვს წერილის
მიღების დადასტურებას, ასეთი მოთხოვნა
გაცხადებული უნდა იქნას შეტყობინებაში.

6. Communications
6.1.
Any written communication relating to this
Contract between the Contracting Authority and the
Supplier shall state Contract number, and shall be
sent by post, personal delivery or e-mail to the
appropriate addresses designated by the parties for
that purpose.
6.2.
If the sender requires evidence of receipt, it
shall state such requirement in its communication.

7. ინტერესთა კონფლიქტი
7.1.
მიმწოდებელი ვალდებულია მიიღოს
ყველა საჭირო ზომა, რათა თავიდან იქნას
აცილებული ან შეწყვიტოს ნებისმიერი სიტუაცია,
რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს კონტრაქტის
მიკერძოებული და არაობიექტური შესრულება.
ინტერესთა
ასეთი
კონფლიქტი
შეიძლება
წარმოიშვას
ეკონომიკური
დაინტერესების,
პოლიტიკური ან ეროვნული შეხედულების,
ოჯახის ან ემოციური კავშირების, ან სხვა
შესაბამისი კავშირის ან საერთო ინტერესის
შედეგად.
ხელშეკრულების
შესრულებისას
წარმოშობილი
ნებისმიერი
ინტერესთა
კონფლიქტი დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს
დამკვეთს. ასეთი კონფლიქტის შემთხვევაში
მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ
იმოქმედოს კონფლიქტის გადასაწყვეტად.
7.2 დამკვეთი იტოვებს უფლებას, შეამოწმოს, რომ
ასეთი ზომები არის ადეკვატური და საჭიროების
შემთხვევაში მოითხოვოს დამატებითი ზომების
მიღება.
მიმწოდებელი
ვალდებულია
უზრუნველყოს, რომ მისი თანამშრომლები, მათ
შორის მენეჯმენტი, არ
მოექცეს ისეთ
სიტუაციაში, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს
ინტერესთა კონფლიქტი.

7. Conflict of Interest
7.1.
The Supplier shall take all necessary
measures to prevent or end any situation that could
compromise the impartial and objective performance
of the Contract. Such conflict of interests could arise
in particular as a result of economic interest, political
or national affinity, family or emotional ties, or any
other relevant connection or shared interest. Any
conflict of interests which may arise during
performance of the Contract shall be notified to the
Contracting Authority without delay. In the event of
such conflict, the Supplier shall immediately take all
necessary steps to resolve it.
7.2.
The Contracting Authority reserves the
right to verify that such measures are adequate and
may require additional measures to be taken if
necessary. The Supplier shall ensure that its staff,
including its management, is not placed in a situation
which could give rise to conflict of interests.

8. ხელშეკრულების ხანგრძლივობა
8.1.
ხელშეკრულება ძალაში შედის მას შემდეგ

8. Duration of the Contract
8.1.
The Contract enters in force after it is dually
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რაც ხელმოწერილია ორივე მხარის მიერ.
8.2.
ხელშეკრულების ვადა განისაზღვრება
ორივე
მხარის
მიერ
სახელშეკრულებო
ვალდებულებების სრულად შესრულებით, მაგრამ
არა უგვიანეს 30.06.2020 წლისა.

signed by the parties.
8.2.
The term of the Contract expires on the day
of completion of contractual obligations by both
parties, but no later than 30.06.2020.

9. ხელშეკრულების ღირებულება და გადახდის
მეთოდი
9.1.
ხელშეკრულების სრული ღირებულება,
რაც დამკვეთმა უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელს
არის
XXX
(XXX)
ევრო,
დამატებითი
ღირებულების გადასახადის გარეშე.
9.2.
გადახდის
მეთოდი
მდგომარეობს
შემდეგში - ხელშეკრულების ღირებულების 100%ის გადახდა ხდება არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი)
სამუშაო დღისა საქონლის მიწოდებიდან, მიღების
აქტის გაფორმებიდან და ხელშეკრულების
ღირებულების
100%-ის
ინვოისის
დამკვეთისთვის ჩაბარებიდან. ინვოისი უნდა
გაიცეს ევროში.
9.3.
იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი
რეგისტრირებულია და მოქმედებს საქართველოს
კანონმდებლობის
ფარგლებში,
გადახდა
განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში)
მოცემული დღისთვის საქართველოს ეროვნული
ბანკის მიერ განსაზღვრული გაცვლითი კურსის
შესაბამისად.
9.4.
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ღირებულების გადახდა დამკვეთის მიერ უნდა
განხორციელდეს
საბანკო
გადარიცხვით,
ფინანსური
იდენტიფიკაციის
ფორმაში
მითითებულ საბანკო ანგარიშზე და არ უნდა
მოიცავდეს დამკვეთის საბანკო მოსაკრებელს.
დამკვეთს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა საბანკო
გადარიცხვის დროს მიმღების ბანკის ხარჯებზე.

9. Price of the contract and payment method
9.1.
The total price of the Contract payable by
the Contracting Authority to the Supplier is XXX
(XXX) Euro exclusive of VAT.
9.2.
The payment method is as follows – 100% of
the Contract price is payable not later than 30
(thirty) working days after the date of delivery of
goods, signing acceptance certificate and delivery
invoice at an amount of 100% of the Contract price
to the Contracting Authority. Invoice shall be issued
in Euro.
9.3.
In case Supplier is organized and existing
under the laws of Georgia payment shall be provided
in Georgian Lari (GEL) according to the official
exchange rate on the day of payment defined by the
National Bank of Georgia.
9.4.
Payment made by the Contracting
Authority under the Contract shall be made by wire
transfer to the bank account indicated in the
Financial identification form, and be free and clear
of all bank charges. For the avoidance of doubt, the
Contracting Authority is not responsible for any
charges imposed by the provider’s bank.

10. მიწოდება
10.1.
მიმწოდებელმა
უნდა
მიაწოდოს
დამკვეთს
ყველა
გადასახად
გადახდილი
საქონელი DDP არაუგვიანეს დანართ I-ში
განსაზღვრულ დღეს და მასში აღნიშნულ
მისამართზე.
10.2.
მიწოდებულ
საქონელს
თან
უნდა
ერთვოდეს საქონლის ტიპისა და რაოდენობის
განმსაზღვრელი დოკუმენტი.
10.3.
დამკვეთმა საქონელი უნდა ჩაიბაროს
მხოლოდ სამუშაო დღეებსა და სამუშაო საათების
განმავლობაში.

10. Delivery
10.1.
The Supplier shall deliver the goods to the
Contracting Authority on a DDP (Delivered Duty
Paid) basis on or by the date of delivery and to the
address specified in Annex I.
10.2.
Delivery of the goods shall be accompanied
by a delivery note which shows the type and
quantity of the goods.
10.3.
Deliveries shall only be accepted by the
Contracting Authority on working days and during
normal business hours.
10.4.
Contracting Authority shall provide all
necessary documents for VAT exemption of goods.
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10.4.
დამკვეთმა
უნდა
წარმოადგინოს
ტვირთის
დამატებითი
ღირებულების
გადასახადისაგან
განთავისუფლების
დოკუმენტაცია.
11. შემოწმება და პრეტენზიები
11.1.
დამკვეთმა
უნდა
შეამოწმოს
მიწოდებული საქონელი, რათა დაადგინოს მისი
შესაბამისობა ხელშეკრულების დანართ I-ში
მოცემულ სპეციფიკაციასთან.
11.2.
ნებისმიერი პრეტენზია მიწოდებული
საქონლის რაოდენობის, ტიპისა და ხარისხის
შესახებ დამკვეთმა უნდა აცნობოს მიმწოდებელს
საქონლის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის
განმავლობაში და აღნიშნოს მიღების აქტში.
11.3.
მიმწოდებელი ვალდებულია განიხილოს
პრეტენზია მისი მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო
დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში,
პრეტენზია ჩაითვლება სამართლიანად.
11.4.
დამკვეთს უფლება აქვს დაუბრუნოს
მიმწოდებელს წუნდებული საქონელი შესაბამისი
ხარისხის
სხვა
საქონლით
უსასყიდლოდ
ჩასანაცვლებლად.
11.5.
მიმწოდებელმა
უნდა
ჩაანაცვლოს
დეფექტის
მქონე
საქონელი
ხარისხიანით
მიღებიდან 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
11.6.
წუნდებული საქონლის მიწოდებასა და
დაბრუნებასთან
დაკავშირებული
ტრანსპორტირებისა და სხვა ხარჯები იფარება
მიმწოდებლის მიერ.

11. Inspection and claims
11.1.
The Contracting Authority shall examine
the delivered goods, in order to verify their
compliance with the specification in Annex I of the
Contract.
11.2.
Any claim about the quantity, assortment
and quality of supplied goods shall be presented by
the Contracting Authority to the Supplier within 5
(five) working days of receiving goods and shall be
stated in acceptance certificate.
11.3.
The Supplier is obliged to consider the claim
in 5 (five) working days, after receiving the claim,
otherwise the claim will be deemed agreed.
11.4.
The Contracting Authority has the right to
return to the Supplier the rejected goods for their
free of charge replacement by the goods of proper
quality.
11.5.
The Supplier shall replace the equipment in
30 (thirty) working days of receipt of defective
goods.
11.6.
The transport and other expenses associated
with delivery and return of defective goods shall be
paid by the Supplier.

12.
საქონლის
ხარისხი
და
საგარანტიო
ვალდებულება
12.1
საქონლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს
მწარმოებლის მიერ განსაზღვრულ ტექნიკურ
მახასიათებლებს.
12.2
მწარმოებლის
საგარანტიო
ვალდებულებების ფარგლებში, მიმწოდებელი
პასუხს
აგებს
საქონლის
საგარანტიო
მომსახურებაზე.
12.3
დამკვეთის
მიერ
მოწყობილობაზე
არაავტორიზებული ქმედება ან მისი არაჯეროვანი
გამოყენება
განაპირობებს
საგარანტიო
მომსახურების გაუქმებას.
12.4
საგარანტიო
ვალდებულებები
არ
ვრცელდება ფორს-მაჟორულ შემთხვევებზე.

12. Quality of goods and warranty obligations
12.1.
The quality of the goods shall conform to
the technical specifications stated in manufacturer’s
descriptions.
12.2.
In the limits of the warranty obligations of
manufacturer the Supplier is responsible for the
warranty service of the goods.
12.3.
Unauthorized interference with equipment
or its inappropriate exploitation by the Contracting
Authority leads to a loss of the warranty.
12.4.
The warranty obligations do not cover the
force majeure cases.
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13. დავალებები და ქვეკონტრაქტები
13.1
მიმწოდებელს
არ
აქვს
უფლება,
დამკვეთის წერილობითი თანხმობის გარეშე
ხელშეკრულების შესრულებისთვის გააფორმოს
ქვეკონტრაქტი სხვა პირთან. თანხმობის მიცემის
შემთხვევაში
დამკვეთს
უფლება
აქვს
წარმოადგინოს
ამგვარ
ცვლილებასთან
დაკავშირებული
დამატებითი
პირობები.
მიმწოდებელი სრულად აგებს პასუხს თავისი
ქვეკონტრაქტორის ქმედებებზე.
13.2.
იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი თანხმდება
ქვეკონტრაქტის
დადებაზე,
მიმწოდებელმა,
დამკვეთის მოთხოვნით, უნდა გაუგზავნოს მას
ქვეკონტრაქტის ასლი.
13.3.
დამკვეთს შეუძლია გაასხვისოს ან
სხვამხრივ განკარგოს თავისი უფლებები და
მოვალეობები წინამდებარე ხელშეკრულების
ფარგლებში მიმწოდებლის თანხმობის გარეშე
იმის გათვალისწინებით, რომ ამგვარი ქმედება არ
გაზრდის
ხელშეკრულების
ფარგლებში
მიმწოდებლის ვალდებულებებს.

13. Assignment and sub-contracting
13.1
The Supplier shall not without the written
consent of the Contracting Authority assign, subcontract or in any way dispose of the benefit and/ or
the burden of the Contract or any part of the
Contract to other party. The Contracting Authority
may, in the granting of such consent, provide
additional terms and conditions relating to such
assignment. The Supplier shall be fully responsible
for the acts and omissions of its sub-contractor.
13.2.
Where the Contracting Authority has
consented to the placing of sub-contract, the
Supplier shall, at the request of the Contracting
Authority send copy of sub-contract.
13.3.
The Contracting Authority may assign or
otherwise dispose of its rights and obligations under
the Contract without the consent of the Supplier
provided that such assignment or disposal shall not
increase the burden of the Supplier’s obligations
under the Contract.

14. კონფიდენციალურობა
14.1
თითოეულმა მხარემ:
14.1.1. უნდა დაიცვას მეორე მხარის მიერ
გამოგზავნილი
ინფორმაციის
კონფიდენციალურობა და არ გაუმჟღავნოს ის სხვა
პირებს მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი
თანხმობის გარეშე;
14.1.2. არ
გამოიყენოს
კონფიდენციალური
ინფორმაცია
რაიმე
ფორმით,
გარდა
ხელშეკრულების მიზნების შესასრულებლად.
14.2.
მხარემ
შესაძლოა
გაამჟღავნოს
კონფიდენციალური
ინფორმაცია,
რომელიც
მეორე მხარისგან მიიღო:
9.2.1.
14.2.1. თუ ამის გამჟღავნებას ითხოვს შესაბამისი
კანონმდებლობა ან სასამართლო;
14.2.2. თავის
აუდიტორთან
ან
მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნების
შესაბამისად.
14.3.
დამკვეთს უფლება აქვს გაუმჟღავნოს
მიმწოდებლისგან
მიღებული
ინფორმაცია
ევროკავშირის
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის
EaPConnect პროექტის პარტნიორებს.

14. Confidentiality
14.1
Each party shall:
14.1.1. treat confidential information it receives
from other party as confidential, safeguard it
accordingly and not disclose it to any other person
without the prior written permission from the other
party;
14.1.2. not use or exploit the confidential
information in any way except for the purposes
anticipated under the Contract.
14.2.
Party may disclose confidential information
which it receives from the other party:
14.2.1. where disclosure is required by applicable
law or by a court of competent jurisdiction;
14.2.2. to its auditors or for the purposes of
regulatory requirements.
14.3.
The Contracting Authority may disclose
confidential information which it receives from the
Supplier on a confidential basis to the EaPConnect
project partners.

15. ჯარიმები და ხელშეკრულების შეწყვეტა
15.1.
იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ვერ
მიაწვდის დამკვეთს საქონელს დანართ 1-ში
განსაზღვრულ თარიღამდე, დამკვეთს აქვს

15. Penalties and termination of the Contract
15.1.
In case the Supplier fails to deliver the goods
by the date of delivery, the Contracting Authority
has the right to request payment of penalties for the
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უფლება
მოსთხოვოს
ჯარიმების
გადახდა
თითოეულ
ვადაგადაცილებულ
დღეზე
ხელშეკრულების
ღირებულების
0.1%-ის
ოდენობით.
აღნიშნული
თანხა,
შესაძლოა
გამოკლებული იქნას ხელშეკრულების თანხას
დამკვეთის მიერ ხელშეკრულების ღირებულების
გადახდის დროს.
15.2.
იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ
დამკვეთისთვის
დაგროვილი
ჯარიმების
ოდენობა
გადააჭარბებს
ხელშეკრულების
მთლიანი
ღირებულების
5%-ს,
დამკვეთს
შეუძლია
შეწყვიტოს
ხელშეკრულება
და
მიმწოდებელს მოსთხოვოს ჯარიმების დაფარვა.
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული
თანხის გადახდა დამკვეთის მიერ წერილობით
შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის
განმავლობაში.
15.3.
იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი ვერ
გადაიხდის
ხელშეკრულების
ღირებულებას
საქონლის
მიწოდებიდან,
მიღების
აქტის
გაფორმებიდან
და
ხელშეკრულების
ღირებულების
100%-ის
ინვოისის
დამკვეთისთვის ჩაბარებიდან 30 (ოცდაათი)
სამუშაო დღეში, მიმწოდებელს უფლება აქვს
მოითხოვოს ჯარიმების სახით, დამკვეთის მიერ
ყოველ
ვადაგადაცილებულ
დღეზე,
ხელშეკრულების
ღირებულების
0.1%-ის
გადახდა. დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს
აღნიშნული
თანხის
და
ხელშეკრულების
ღირებულების გადახდა მიმწოდებლის მიერ
წერილობით შეტყობინების მიღებიდან 20 (ოცი)
სამუშაო დღის განმავლობაში.

delay with an amount of 0.1% of Contract price per
day of delay. This amount may be deducted by the
Contracting Authority from the Contract price
payment.
15.2.
If total amount of penalties payable by the
Supplier to the Contracting Authority exceeds 5% of
the price of the Contract, the Contracting Authority
may terminate the Contract and request from the
Supplier payment of penalties. This payment shall be
provided by the Supplier in 20 (twenty) working
days after receiving written notice from the
Contracting Authority.
15.3.
In case the Contracting Authority fails to
pay Contract price in 30 (thirty) working days after
the date of delivery of goods, signing acceptance
certificate and delivery of invoice at an amount of
100% of the Contract price to the Contracting
Authority, the Supplier has the right to request
payment of penalties with an amount of 0.1% of
Contract price per day of delay. This payment
together with price of the Contract shall be provided
by the Contracting Authority in 20 (twenty) working
days after receiving written notice from the Supplier.

16. დავების მოგვარება
16.1.
ამ ხელშეკრულების შესრულების დროს
წამოჭრილი ყველა დავა შეძლებისდაგვარად
უნდა გადაიჭრას მხარეთა შორის მოლაპარაკების
გზით.
16.2.
იმ შემთხვევაში, თუ მხარეების მიერ
დავის მოგვარება არ მოხერხდა 30 (ოცდაათი)
სამუშაო დღის განმავლობაში, მხარეებს აქვთ
უფლებამოსილება მიმართონ სასამართლოს.

16. Dispute resolution
16.1.
The parties shall attempt in good faith to
negotiate a settlement to any dispute between them
arising in connection with the Contract.
16.2.
If the dispute cannot be resolved by the
parties within 30 (thirty) working days, the parties
are authorized to apply to the court.

17. ფორს-მაჟორი
მხარეებს არ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
შეუსრულებლობის,
არაჯეროვანი
შესრულების
ან
ვადის
გადაცილებისათვის, თუკი შეუსრულებლობა

17. Force Majeure
Neither party shall have any liability under or be
deemed to be in breach of the Contract for any delays
or failures in performance of the Contract which
result from circumstances beyond the reasonable
control of the party affected. The party, that claims
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გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით.
მხარე, რომელიც მიუთითებს ფორს-მაჟორულ
გარემოებებზე, ვალდებულია 10 (ათი) სამუშაო
დღის განმავლობაში წერილობით აცნობოს მეორე
მხარეს ფორს-მაჟორული სიტუაციის დაწყებისა
და დასრულების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ
მსგავსი გარემოებები აღემატება 30 (ოცდაათი)
სამუშაო დღეს, მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს
ხელშკრულება მეორე მხარის წერილობითი
შეტყობინების საფუძველზე.

Force Majeure circumstances, is obliged to notify in
writing in 10 (ten) working days the other party
about the commencement and cessation of the Force
Majeure circumstances. In case such circumstances
exceed 30 (thirty) working days, either party may
terminate the Contract by written notice to the other
party.

18.ზოგადი დებულებები
18.1.
ორივე მხარე წარმოადგენს და გარანტიას
იძლევა, რომ გააჩნიათ სრული უნარი და
უფლებამოსილება, და ყველა აუცილებელი
თანხმობა და ნებართვა, რომ შეასრულონ
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
პირობები.
18.2.
ხელშეკრულებში ცვლილებების შეტანა
უნდა
გაფორმდეს
ორივე
მხარის
მიერ
ხელმოწერილი დანართის სახით.
18.3.
ხელშეკრულება
მოიცავს
სრულ
შეთანხმებას მხარეებს შორის და ანაცვლებს მათ
შორის არსებულ ყველა წინა წერილობით თუ
ზეპირ შეთანხმებას და განცხადებას. მხარეები
ადასტურებენ, რომ მათ შორის ხელშეკრულება არ
ფორმდება წინამდებარე ხელშეკრულების მიღმა
არსებული რაიმე ურთიერთობების საფუძველზე.
18.4.
ხელშეკრულება არ წარმოადგენს ან
აღნიშნავს
რაიმე
ტიპის
პარტნიორობას,
ერთობლივ საწარმოს ან ურთიერთობის სხვა
ფორმას,
ხელშეკრულებაში
განსაზღვრული
ურთიერთობის ფორმის გარდა.
18.5.
საკითხები რომლებიც არ რეგულირდება
წინამდებარე
ხელშეკრულებით
უნდა
დარეგულირდეს საქართველოს კანონმდებლობის
და
ევროკავშირის
საგარეო
აქტივობების
ხელშეკრულების პროცედურების პრაქტიკული
სახელმძღვანელოს

18. General
18.1.
Each of the parties represents and warrants
to the other that it has full capacity and authority,
and all necessary consents and permissions to enter
into and perform its obligations under the Contract,
and that the Contract is executed by its duly
authorised representative.
18.2.
The Contract amendments must be
formalised by a contract addendum signed by both
parties.
18.3.
The Contract contains the whole agreement
between the parties and replaces any prior written or
oral agreements, representations or understandings
between them. The parties confirm that they have
not entered into the Contract on the basis of any
representation that is not expressly incorporated into
the Contract.
18.4.
The Contract shall not constitute or imply
any partnership, joint venture or other relationship
between the parties other than the contractual
relationship provided in the Contract.
18.5.
Issues that are not regulated by the present
contract should be decided according to the Georgian
low and practical guide on contract procedures for
European Union external action (PRAG)
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do).
18.6.
The present Contract is made up in three
copies having the same value, one for the Supplier
and two for the Contracting Authority.

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do)
შესაბამისად.
18.6.
წინამდებარე
ხელშეკრულება
შედგენილია სამ თანაბარი იურიდიული ძალის
მქონე ეგზემპლარად, ერთი მიმწოდებლისთვის,
ორი კი - დამკვეთისთვის.
19. განმსაზღვრელი კანონი
ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს
კანონმდებლობით.

19. Applicable law
The validity and performance of the Contract shall
be governed by Georgian law.
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დამკვეთი
საქართველოს სამეცნიერო-საგანმანათლებლო
კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია
აღმასრულებელი დირექტორი
რამაზ ქვათაძე

Contracting Authority
Georgian Research and Educational
Networking Association GRENA
Executive Director
Ramaz Kvatadze

მიმწოდებელი

Supplier
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Annex I
Specification for the goods and delivery conditions

1.
Item
Number

2.
Specifications Required for Sever 1 - 3

1
1

1. HDD bays

1

1.b Number of installed disks: 14

1
1
1
1

2. HDD disks
2.a Minimum: 4 x 400 GB SAS SSD Mix Use 12Gbps 2.5"
2.b Minimum: 8 x 2.4TB 10K SAS disks 12Gbps 2.5"
2.c Minimum 2 x 1.6TB, PCIe NVMe Internal Drives, Mixed Use. Minimum random read and
write IOPS: 100000

1.a At least: 24 x 2.5" SAS/SATA bays

1
3. RAID controller
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.a Data transfer rates: Up to 12Gbps per port
3.b Supported RAID levels: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, Non-RAID (pass-through) (Mixed Drive Types
Allowed)
3.c Cache memory: Minimum 2GB 1866MT/s DDR3 SDRAM
3.d Possibility to boot operating system from RAID volume
4. Processors
4.a Number of installed CPUs: 2
4.b Single CPU minimal parameters:
4.b.1 Physical core count: 18
4.b.2 Threads: 36
4.b.3 Processor generation: Intel Gold
4.b.4 Base frequency: 2.7 GHz
4.b.5 Cache: Minimum 24 MB L3
4.b.6 Thermal Design Power: 165 W
4.b.7 Minimum supported memory size: 768 GB
4.b.8 x86_64 compatible
4.b.9 Intel Virtualization Technology
4.b.10 Memory Types DDR4-2666, LRDIMM
5. Main memory
5.a Installed capacity: 1 TB
5.b Base frequency: 2666 MHz
5.c Minimum DIMM size 64GB
6. Network interfaces:
6.a 1G port count: 2
6.b 1G ports must use RJ45 connectors
6.c 10G port count: 8 (Optocal SFPs should be included)
6.d 10G ports must use optical SFPs
7. PCI slots
7.a With all previous requirements fulfilled, there should be at least 1 PCI slot available
7.b If any PCI risers are required to fulfill these requirements, it must be also included
8. I/O ports
8.a At least 4 USB ports
8.b VGA port, integrated graphics card
9. Management
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1.
Item
Number

2.
Specifications Required for Sever 1 - 3

1
1

9.a Server remote management(seperate port) with Enterprise permanent license
9.b Remote management must enable full remote text and graphical console access, remote media
mounting and remote reset functionality
9.c LED status indicators for power and network link
9.d Disk activity LED indicators
10. Chassis and cooling
10.a Rackmount (19-inch rack)
10.b Maximal size: 2U
10.c Redundant power supplies, hot-swappable minimum 1500W
10.d Power feed from 2 sources
10.e Redundant cooling fans, hot-swappable
10.f Rack mounting kit, possibility to fully retract the chassis from server rack
11. Warranty
11.a Manufacturer hardware warranty
11.b Maximum 30 days to change parts under warranty
12. Documentation
12.a Operating and mounting guides, drivers
13. Certificates
13.a EU RoHS compliance
13.b Manufacturer ISO 9001 certificate for servers design and manufacture
14. Delivery
14.a Delivery time: 8 weeks (after signing the contract)
14.b Delivery address: 10, Chovelidze street, 0108, Tbilisi, Georgia
14.c Payment terms: 100% payment after delivery and acceptance of goods
14.d Price should be given excluding VAT
14.e Quantity: 3 units

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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