6.

შესყიდვის სტანდარტული პირობები
1.

ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილები

ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილებს წარმოადგენენ
მხოლოდ და მხოლოდ: შეკვეთის წერილი დანართებთან
ერთად, შესყიდვის ეს სტანდარტული პირობები, და
გამყიდველის შემოთავაზება.
თუ
ხელშეკრულების
ჩამოთვლილი
შემადგენელი
ნაწილები
არიან
ურთიერთკომფლიქტში,
მათი
მნიშვნელობა განიხილება აბზაც 1-ის მიხედვით.
მყიდველის ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები არ
იქნება აღიარებული.

2.

გადახდები

თუ შეთანხმებულია გადახდის საავანსო ან წილობრივი
ფორმა, მათი შესრულება სავალდებულო ხდება მხოლოდ
GIZ-ის მიერ აღიარებული ბანკისაგან უვადო გარანტიის
მიღების შემთხვევაში. განარტია უნდა იყოს უპირობო და
GIZ-ის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე
გადახდადი.

3.

სახელშეკრულებო
შეფერხებისთვის

ჯარიმა

მოწოდების

მოწოდების დაგვიანების შემთხვევაში GIZ-ს შეუძლია
მოითხოვოს სახელშეკრულებო ჯარიმა შეთანხმებული
ფასის (შეფუთვის, ტრანსპორტირების და დღგ-ეს
ჩათვლით) 1/2 %-ის ოდენობით ყოველი დასრულებული
კვირისთვის, ხოლო დაუსრულებელი კვირის ყოველი
დღისთვის 1/12 %-ის ოდენობით, რაც მთლიანობაში არ
უნდა აღემატებოდეს მაქსიმუმ 10 % .
გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში
მომწოდებელს
შეუძლია
მოითხოვოს
სახელშეკრულებო
ჯარიმა
შეთანხმებული ფასის (შეფუთვის, ტრანსპორტირების და
დღგ-ეს ჩათვლით) 1/2 %-ის ოდენობით ყოველი
დასრულებული კვირისთვის, ხოლო დაუსრულებელი
კვირის ყოველი დღისთვის 1/12 %-ის ოდენობით, რაც
მთლიანობაში არ უნდა აღემატებოდეს მაქსიმუმ 10 % .
საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს
მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

4.

გარანტია

GIZ-მა დაუყოვნებლივ მოწოდებისთანავე, რამდენადაც ეს
შესაძლებელია, უნდა შეამოწმოს მოწოდებული საქონელი.
ნაკლი აღმოჩენისთანავე უნდა შეეტყობინოს გამყიდველს
ეს ყოველივე უნდა მოხდეს 10 დღის განმავლობაში
წუნდებული საქონლის გამოცვლისას GIZ საქონელს
უბრუნებს მომწოდებელს იმავე ადგილას სადაც მან მიიღო
პროდუქტი.
გამყიდველის
ადგილამდე
საჭირო
ტრანსპორტირების ხარჯებს გაიღებს თვით მომწოდებელი.

5.

შეძენილი ქონების მიღება-ჩაბარების წესი

დანიშნულების ადგილას მიტანისას მომწოდებელი ან მისი
უფლებამოსილი წარმომადგენელი წარუდგენს GIZ-ეს ან
მის
უფლებამოსილ
წარმომადგენელს
სხვა
ანგარიშსწორებისთვის საჭირო დოკუმენტებთან ერთად
მიღება-ჩაბარების აქტს.

GIZ-ის უფლება
მოსყიდვისას

კონკურენციის

შეზღუდვის

და

თუ
მომწოდებელმა,
მისმა
თანამშრომელმა
ან
წარმომადგენელმა GIZ-ის თანამშრომელს, თანამშრომლის
ნათესავს ან სხვა მასთან დაახლოვებულ პირს შესთავაზებს
ან მისცემს საჩუქარს ან რაიმე სახის სარგებელს შეკვეთის
გაფორმებასთან დაკავშირებით, ან თუ მომწოდებელი სხვა
მომწოდებლებთან ერთად მოინდომებს კონკურენციის
შეზღუდვას,
GIZ
უფლებამოსილია,
ზარალის
ანაზღაურების უფორ მაღალი თანხის მოთხოვნის
უფლებაზე
უარის
თქმის
გარეშე,
ერთჯერადად
შეთანხმებული ფასის (შეფუთვის, ტრანსპორტირების და
დღგ-ეს
ჩათვლით)
10%
მოითხოვოს
ზარალის
ანაზღაურების
სახით
დასაბუთების
გარეშე.
თუ
გამყიდველი დაასაბუთებს, რომ GIZ-ეს უფრო ნაკლები
ზარალი მიადგა, მაშინ ანაზღაურდება დასაბუთებული
თანხა. თუ გამყიდველი დაასაბუთებს, რომ GIZ არ მიუღია
ზარალი, მისი ანაზღაურების ვალდებულებაც ბათილდება.
თუ
მომწოდებელი
ან
მისი
თანამშრომელი
ან
წარმომადგენელი GIZ-ის თანამშრომელს ან მის ნათესავს
ან მათთან სხვაგვარად ახლო ურთიერთობაში მყოფ პირს
მისცემს ან შეთავაზებს საჩუქარს ან რაიმე სახის სარგებელს
შეკვეთის შესრულებასთან დაკავშირებით ან თუ
მომწოდებელი ან მისი თანამშრომელი დავალების
განხორციელებასთან დაკავშირებით მიიღებს საჩუქარს ან
სხვა უპირატესობას მესამე პირებისაგან, გამყიდველი
ვალდებულია გადაუხადოს GIZ-ს ყოველ ცალკეულ
შემთხვევაში სახელშეკრულებო ჯარიმა შეთანხმებული
ფასის 15% ოდენობით. თუ შეთანხმებული ან მიცემული
სარგებელი უფრო მეტია, ვიდრე პირველ აბზაცში
ჩამოყალიებბული სახელშეკრულებო ჯარიმა, მაშინ
ჯარიმის ოდენობა იმატებს მიცემული ან შეთავაზებული
სარგებლის ღირებულების მიხედვით. სხვა ზარალის
ანაზღაურებასთან დაკავშირებული პრეტენზიები რჩება
ხელშეუხებელი.
სახელშეკრულებო
ჯარიმა
ასეთი
ზარალის ანაზღაურების პრეტენზიების არსებობის
მიუხედავად უნდა დაანგარიშდეს.
გარდა ამისა ყველა პირველ და
ჩამოთვლილ
შემთხვევებში
GIZ
გააუქმოს ხელშეკრულება.

7.

მეორე აბზაცში
უფლებამოსილია

მორალური ქცევის წესები

მომწოდებელს ნათლად უნდა ესმოდეს, რომ GIZ-ის
თანამშრომლებმა უნდა დაიცვან ორგანიზაციის შიდა
მორალური ქცევის წესები. იგი ვალდებულია პატივი სცეს,
GIZ-ის თანამშრომლებთან ურთიერთობისას ამ წესებს.
8.

მოქმედი სამართალი

გამოყენებას
პოულობს
გერმანიის
ფედერაციული
რესპუბლიკაში მოქმედი სამართალი საერთაშორისო
საქონლის ყიდვა-გაყიდვის გაერთიანებული ერების 1980
წლის 11 აპრილი შეთანხმების გამოკლებით.
ყველა სახელშეკრულებო დავის გადაწყვეტის ერთადერთი
ადგილი არის მაინის ფრანქფურტი (გერმანია). გარდა
ამისა GIZ-ს აქვს უფლება უჩივლოს სასამართლოში
გამყიდველს მისი, ან მისი ფილიალის, რომლის
მეშვეობითაც მოხდა ყიდვის შეთანხმება, რეგისტრაციის
ადგილის მიხედვით.
9.

წერილობითი ფორმა

ხელშეკრულების ყოველგვარი
უნდა მოხდეს წერილობით.

შესწორება/

ცვლილება

10.

ფორს მაჟორი

მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან თუ
მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა
გამოწვეული იყო ფორს მაჟორული გარემოებების გამო.
ამ მუხლის მიზნებისათვის ”ფორს მაჯორი” 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
გამოწვეულ
იქნეს
ომით,
სტიქიური
უბედურებებით, ეპიდემიით, კარანტინით და სხვა.
ფორს
მაჟორული
გარემოებათა
გამო
ნაკისრ
ვალდებულებათა შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარე,
რომელიც ვერ ასრულებს ვალდებულებებს ატყობინებს
მეორე მხარეს აღნიშნულის შესახებ 24 (ოცდაოთხი) საათის
განმავლობაში და აცნობებს მას ნაკისრ ვალდებულებათა
შესრულების სავარაუდო ვადას. შესაბამისად, მხარეთა
ვალდებულებების
შესრულება
გადაიწევს
ფორსმაჟორული გარემოებების მოქმედების განმავლობაში.
თუ ფორს-მაჟორული გარემოებები გრძელდება 30
(ოცდაათ) დღეზე მეტს, ამ ვადის გასვლის შემდეგ
მხარეები მოლაპარაკებით გადაწყვეტენ ხელშეკრულების
შემდგომი მოქმედების საკითხს.
11.

სხვა პირობები

ეს შეთანხმება მომზადებულია გერმანულ და ქართულ
ენებზე ორ ეგზემპლარად. თითო ორიგინალს ქართულ და
გერმანულ ენაზე მიიღებს მომწოდებელი, თითოს GIZ-ი.
შეთანხმების ორივე ტექსტს თანაბარი ძალა გააჩნია.
ტექსტის განსხვავებული ინტერპრეტაციის შემთხვევაში
უპირატესობა ენიჭება გერმანულ ენაზე შესრულებულ
ტექსტს.

