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საფუძველი: წინადადების ღია მოთხოვნა №330.20. ----

Основание: Открытый запрос предлож

ერთი მხრივ, სს ,,თელასი’’ (შემდგომში ,,დამკვეთი’’),
წარმოდგენილი გენერალური დირექტორის სერგეი კობცევის
სახით და მეორე მხრივ, შპს. „------------”
(შემდგომში შემსრულებელი), წარმოდგენილი დირექტორის -------------- -------, პ/ნ.
-----------პ/ნ. --------------- სახით, ვდებთ
წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1.
ხელშეკრულების საგანი
1.1
შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას წინამდებარე
ხელშეკრულებითა და ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული
პირობების შესაბამისად, საკუთარი ძალებით, პესონალითა და
მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით, ხარისხიანად და
სრულფასოვნად განახორციელოს სს „თელასის“ ტერიტორიების
დეზინფექცია
(ტერიტორიების
სრული
ჩამონათვალი
განსაზღვრულია დანართში №1) (შემდგომში – მომსახურება).
1.2
მომსახურების წლიური და ყოველთვიური ღირებულება
მოცემულია დანართში №2-ში.
1.3
ტექნიკური დავალება, დანართი №1 და №2 თან ერთვის
წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ
ნაწილს.

АО «Теласи» (далее - Заказчик), в л
директора Сергея Кобцева, с одной ст
-----------», ИНН: -------------- (далее - Исп
Д/Л директора ------------- ----------------------, ------------------- ---------------- Л/№
стороны,
заключили
настоящий
нижеследующем:

1.
Предмет Догово
1.1 Исполнитель обязуется в соответс
определенными настоящим Договоро
заданием (приложение №1), собст
персоналом и материально-техничес
качественно и полноценно осуществл
территорий (полный перечень террит
приложении №1) АО «Теласи» (далее

1.2 Годовая и ежемесячная стоимос
представлена в приложении №2.
1.3 Техническое задание, Приложе
прилагаются к настоящему Договору
2.
ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი неотъемлемой частью.
2.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ----------2.
Стоимость Договора и пор
-,00 (--------------- ლარი დღგ-ს და საქართველოს მოქმედი
კანონმდებლობით
დადგენილი
სხვა
გადასახადების 2.1. Общая стоимость Договора состав
ჩათვლით).
----------------- лари с учетом НДС и
2.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება
ყოველთვიურად установленных
действующим
з
მხარეთა შორის გაწეულ მომსახურებაზე მიღება-ჩაბარების Грузии).
აქტის გაფორმების და შემსრულებლის მიერ საგადასახადო 2.2. Расчёт будет осуществляться еже
ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) კალენდარული (двадцати) календарных дней с мом
დღის ვადაში, ხოლო თუ გადახდის თარიღი ემთხვევა между сторонами акта приема-сдачи
Обслуживания и представления н
დასვენების დღეს გადახდა განხორციელდება დასვენების фактуры Исполнителем, а если дата о
შემდგომ პირველივე სამუშაო დღეს.
выходным днем, оплата осуществляет
2.3. შემსრულებელმა დამკვეთს ელექტრონული ანგარიშ- выходным первый же рабочий день.
ფაქტურა უნდა წარუდგინოს მიღება-ჩაბარების აქტის 2.3. Исполнитель должен представ
налоговый счет-фактуру Заказчику в
გაფორმებიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) სამუშაო დღისა.
(одного) рабочего дня с момента
приема-сдачи.
3.
მომსახურების გაწევის პირობები
1

მომსახურების გაწევისას დამკვეთის ან მესამე პირის
ქონების
ნებისმიერ
დაზიანებაზე
ან
განადგურებაზე 3. Условия предоставления Обслужи
პასუხისმგებლობას
და
ზიანის
აღმოფხვრის
და/ან 3.1 Ответственность за любое п
уничтожение имущества Заказчика л
ანაზღაურების ვალდებულებას იღებს შემსრულებელი.
во
время
предоставления
О
3.2.
თუ
შემსრულებელი
გადააჭარბებს
წინამდებარე обязательство по устранению и/или во
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ
მომსახურების возлагает на себя Исполнитель.
превышении
Исполни
დამკვეთთან წინასწარი წერილობითი შეთანხმების გარეშე, 3.2 При
предусмотренного
настоящим
Договор
შეუთანხმებლად გაწეული მომსახურების ღირებულება მას არ
без предварительного письменного
აუნაზღაურდება.
Заказчиком, стоимость Обслуживания,
3.3.
მომსახურება ხორციელდება შემსრულებლის ძალებით, без согласования, Исполнителю не опл
პერსონალით, მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებით და 3.3 Предоставление
Обслуживания
მასალებით.
силами,
персоналом,
материал
3.4.
მხარეები
თანხმდებიან,
რომ
მომსახურების средствами и материалами Исполните
განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევისას, შემსრულებელი
Стороны
соглашаются,
чт
პრიორიტეტულად განიხილავს სს „თელასის“ მიერ წარდგენილ 3.4.
обслуживающего персонала в прио
კანდიდატურებს.
исполнитель
будет
рассматрива
3.5.
შემსრულებელი პასუხისმგებელია საკუთრებისა და выдвинутых АО «Теласи».
ადამიანთა დაზიანებაზე, რომელიც შეიძლება გამოწვეული
იყოს შემსრულებლის, მისი თანამშრომლის, ქვეკონტრაქტორის
ან სხვა არაპირდაპირი თანამშრომლის მიერ წინამდებარე
3.5. Исполнитель несет ответственнос
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევით, собственности, увечья людей в резул
თუ ასეთი ზარალი გამოწვეული იყო შემსრულებლის მიერ случая вследствие предоставления
მომსახურების
არაპროფესიულად
ან/და настоящим Договором Обслуживания
არაკეთილსინდისიერად
შესრულებით,
ასევე
იგი сотрудником, субконтрактором либо
პასუხისმგებელია მის მიერ გაწეული მომსახურების თანამდევ сотрудником, в случае наличия п
вследствие
непрофессиональ
ნებისმიერ უარყოფით შედეგზე.
недобросовестного
выполнения
3.6.
Исполнителем, он также несет ответст
4.
მომსახურების გაწევის ვადა და
მიღებაнегативный
результат,
ჩაბარების წესი
предоставленному им Обслуживанию.
4.1.
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება
შემსრულებლის მიერ უნდა განხორციელდეს ტექნიკურ
4. Срок и порядок приема-сдачи О
დავალებაში (დანართი 1) გათვალისწინებული სიხშირითა და
4.1.
Исполнитель
должен
სპეციფიკით.
предусмотренное
по
Договору
Обслуж
4.2.
მომსახურების ვადებში და პირობებში ცვლილებების
и спецификой, предусмотренной в тех
შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა წერილობითი
(приложение 1).
შეთანხმების საფუძველზე, რის შესახებაც ინიციატორმა მხარემ
წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს, ვადების 4.2. Внесение изменений в срок
возможно исключительно на основ
გაგრძელების ან ცვლილების აუცილებლობის დასაბუთებით.
4.3.
დამკვეთი
იტოვებს
უფლებას
არ
დაეთანხმოს договоренности между сторонами,
инициатор должна заранее уведомить
მომსახურების შესრულების ვადაში ცვლილების შეტანას.
обоснованием необходимости продлен
4.4.
შემსრულებლის
მიერ
ამ
ხელშეკრულებისა
და сроков.
ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობების სრული ან
ნაწილობრივი შეუსრულებლობის შემთხვევაში დამკვეთი არ 4.3. Заказчик оставляет за собой пра
на внесение изменения в срок Обслуж
3.1.
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მიიღებს და არ აანაზღაურებს შემსრულებლის მიერ გაწეულ
მომსახურებას და უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს
ხელშეკრულება.
4.5.
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება არ ათავისუფლებს
შემსრულებელს
შემდგომში
მიღება-ჩაბარების
აქტის
გაფორმებისას დაუფიქსირებელი უხარისხო მომსახურების
შედეგად გამოვლენილი ნაკლის გამოსწორებისგან და ამით
დამკვეთისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან.

4.4. В случае полного либо частичн
Исполнителем определенных по насто
техническому заданию условий, Заказ
оплатит предоставленное Исполнител
и вправе односторонне прекратить Дог

4.5. Оформление акта приема-сдачи
Исполнителя
от
исправлени
незафиксированного при оформлен
5.
მხარეთა უფლება-მოვალეობები
сдачи, выявленного в
дальнейш
некачественного
Обслуживания,
5.1.
შემსრულებლის ვალდებულებები:
5.1.1. ამ
ხელშეკრულებით
განსაზღვრული
პირობების нанесенного этим ущерба Заказчику.
შესაბამისად საკუთარი ძალებით, სახსრებით, მატერიალური და
მატერიალურ-ტექნიკური
საშუალებებით,
შეასრულოს
5.
Права и обязанности
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
მომსახურება, 5.1. Обязательства Исполнителя:
არსებული ნორმებისა და სტანდარტების გათვალისწინებული 5.1.1. качественно и в установл
პირობების სრული დაცვით, ხარისხიანად და დადგენილ соответствии с определенными наст
условиями,
собственными
силам
ვადებში.
материальными
и
материал
5.1.2. უზრუნველყოს დამკვეთი ყველა იმ სამეურნეო და средствами осуществлять предусмотр
ჰიგიენური
საქონლით,
რომელიც
აუცილებელია Обслуживание с полным соблюдени
ვალდებულებების
სრულყოფით
და
ხარისხიანი норм и стандартов;
შესრულებისთვის. შემსრულებელი ვალდებულია გამოიყენოს
მხოლოდ
ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის
უსაფრთხო 5.1.2. обеспечивать Заказчика всеми
საშუალებები.
гигиеническими
товарами,
необ
5.1.3. შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას, რომ გაწეული полноценного
и
качественног
Исполнитель
обя
მომსახურების
ხარისხი
უპასუხებს
ხელშეკრულებით обязательств.
გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს დამკვეთის исключительно безопасные для
средства;
მოთხოვნებს.
5.1.4. შემსრულებელი
ვალდებულია
ყოველდღიურად 5.1.3.
обеспечивать
соответс
საკუთარი
რესურსებით
უზრუნველყოს
გაწეული предоставленного Обслуживания пре
მომსახურების შესრულების კონტროლი და ამისთვის გამოყოს Договору условиям и требованиям Зак
შესაბამისი პერსონალი.
5.1.5. შემსრულებელი
ვალდებულია
შეტყობინების
მიღებისთანავე განახორციელოს უხარისხოდ შესრულებული 5.1.4.ежедневно, собственными ресу
контроль выполнения предоставляем
მომსახურების გამოსწორება დამკვეთის მხრიდან რაიმე
и, в этих целях, выделить соответствую
დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.
შემსრულებელი ვალდებულია გახსნას/წარუდგინოს
დამკვეთს
ინფორმაცია
მოსაზიდი
თანაშემსრულებლის/სუბმენარდის შესახებ, შემსრულებელის
მიერ ხელშეკრულების დადებისას წარსადგენი დოკუმენტების
მოცულობაში.
5.1.7. შემსრულებელი ვალდებულია ყოველკვარტლურად,
არაუგვიანეს კვარტლის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში,
წარუდგინოს დამკვეთს დოკუმენტური დადასტურება, რომ
5.1.6.

5.1.5. сразу же после получен
осуществить
исправление
предоставленного Обслуживания без
либо дополнительных расходов со сто

5.1.6. раскрыть/представить Заказчик
подлежащем
соисполнителе/субподрядчике, в объ
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შემსრულებელს,
თანაშემსრულებლებს/
სუბმენარდეებს
გააჩნიათ შრომითი და მატერიალური რესურსები, რომლებიც
გამოიყენება
წინამდებარე
ხელშეკრულების
ფარგლებში
მოვალეობების შესრულების დროს.
5.1.8. მომსახურება განახორციელოს დამკვეთის მოთხოვნების
შესაბამისად.
5.1.9. მომსახურების გაწევის პროცესში გაითვალისწინოს
დამკვეთის ყველა შენიშვნა და მოთხოვნა, თუ ისინი არ ზრდიან
მომსახურების ღირებულებას ან მნიშვნელოვნად არ ცვლიან
არსებულ მაჩვენებლებს.
5.1.10. პასუხისმგებელია მომსახურების პროცესში მონაწილე
პირთა კვალიფიკაციაზე, გამოცდილებაზე, სანდოობაზე, და მათ
მოქმედებაზე.
5.1.11. მომსახურების განხორციელების დროს მიღებული
ინფომაცია არ გამოიყენოს არაკანონიერი მიზნებისათვის, არ
გადასცეს ეს ინფორმაცია ან შესაბამისი დოკუმენტაცია მესამე
პირს.
5.1.12. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსრულებლის
მესაკუთრეების (ნომინალური მფლობელების), ბენეფიციარების
ჩათვლით (მათ
შორის
საბოლოო
მოგების
მიმღების/ბენეფიციარის/პარტნიორის)
წილების
შესახებ
ინფორმაციის ცვლილების შემთხვევაში, ასეთი ცვლილების
დადგომიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში მიაწოდოს
განახლებული ინფორმაცია დამკვეთს. მხარეები თანხმდებიან,
რომ წინამდებარე პუნქტის ეს დებულება არსებითი ხასიათისაა
და
შემსრულებლის
მიერ
ამ
პუნქტის
მოთხოვნათა
შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში
დამკვეთი
უფლებამოსილია
ცალმხრივად
შეწყვიტოს
წინამდებარე ხელშეკრულება;
5.1.13. მკაცრად დაიცვას ამ ხელშეკრულების პირობები და
ნაკისრი ვალდებულებები.

представляемых
Исполнителем;

при

заключе

5.1.7. ежеквартально, в срок не по
момента завершения квартала, пред
документальное подтверждение налич
соисполнителей/субподрядчиков
материальных ресурсов, использу
выполнения обязанностей в рам
Договора;

5.1.8.
осуществлять
Обслужив
требованиям Заказчика;
5.1.9. в процессе предоставлени
учитывать все замечания и требован
условии, что подобное не влечет
стоимости Обслуживания либо значит
существующих показателей;
5.1.10. нести ответственность за ква
надёжность и действия лиц, участву
Обслуживания;

5.1.11.
полученную
во
время
Обслуживания информацию
не
незаконных целях, не передавать да
или соответствующую документацию т

5.1.12. после оформления Договора, в
информации о долях собственник
владельцев), в том числе бенефи
окончательного
прибыли/бенефициара/партнера)
предоставить Заказчику обновленну
срок 5 (пяти) календарных дней с мом
подобного изменения. Стороны пришл
том, что данное положение настоящ
5.2.
შემსრულებლის უფლებები:
существенный характер и в случае н
5.2.1. მოითხოვოს ანაზღაურება სრულფასოვნად გაწეული ненадлежащего выполнения требован
მომსახურებისთვის
ამ
ხელშეკრულების
პირობების Исполнителем, Заказчик вправе прек
Договор в одностороннем порядке;
შესაბამისად.

5.1.13. строго соблюдать условия наст
დამკვეთის ვალდებულებები:
взятые на себя обязательства.
მიიღოს სრულფასოვნად გაწეული მომსახურება
და
გადაუხადოს
შემსრულებელს
სათანადოდ
გაწეული
მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულების პირობების 5.2. Права Исполнителя:
შესაბამისად;
5.2.1. требовать оплаты за полноценно
5.3.
5.3.1.
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მისი
მიზეზით
მომსახურების
მიმდინარეობის Обслуживание, согласно условиям нас
შეფერხების შემთხვევაში უზრუნველყოს მომსახურების
დასრულების ვადის შესაბამისი პერიოდით გახანგრძლივება.
5.3. Обязательства Заказчика:
5.3.1.
принять
полноценно
Обслуживание и уплатить Исполн
5.4 დამკვეთის უფლებები:
надлежащим образом предоставленн
5.4.1. არ მიიღოს და არ აანაზღაუროს გაწეული მომსახურება იმ в соответствии с условиями настоящег
შემთხვევაში თუ არ იქნება მომსახურება გაწეული სრულად და
ხარისხიანად ან/და სამუშაოებში გამოყენებული მასალები არ 5.3.2. в случае задержки в процессе
შეესაბამება მოთხოვნილს.
его вине, обеспечить продление сроко
5.4.2. მოითხოვოს
არასრულფასოვნად
შესრულებული на соответствующий период.
მომსახურების გამოსწორება შემსრულებლის ხარჯებით;
5.4.3. განახორციელოს შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულებით 5.4 Права Заказчика:
ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულების
კონტროლი 5.4.1. не принимать и не оплачивать
ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.
Обслуживание в случае, если Обслу
5.4.4. შემსრულებლისაგან
მოითხოვოს
ყველა
საჭირო предоставлено полностью и кач
использованные в работах матер
დოკუმენტაციის წარმოდგენა;
5.4.5. მოსთხოვოს
შემსრულებელს ამ ხელშეკრულებით соответствовать требуемому;
5.4.2.
требовать
исправления
ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით დამდგარი
выполненного Обслуживания за счет И
ზიანის ანაზღაურება სრული მოცულობით.
5.4.3. осуществлять контроль выполне
5.4.

მხარეთა პასუხისმგებლობა
6.1.
თუ შემსრულებელი უარს განაცხადებს ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების სრულფასოვან შესრულებაზე,
დაარღვევს
მომსახურების
შესრულებისთვი
დადგენილ
გრაფიკს ან არაჯეროვნად შეასრულებს ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ მომსახურებას დამკვეთი წერილობით
ელ.ფოსტიდან r.chkvianishvili@telasi.ge/ koba.qoqrashvili@telasi.ge
ელ.ფოსტაზე
info@hs.ge
მიუთითებს
შემსრულებელს
აღნიშნულზე, ხოლო შემსრულებელი ვალდებულია იმავე დღეს
სრულად შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
ვალდებულებები. ან აღმოფხვრას ხარვეზი, მსგავსი ფაქტის
განმეორების
შემთხვევაში
დამკვეთი
უფლებამოსილია
დააკისროს შემსრულებელს ჯარიმა ხელშეკრულების სრული
ღირებულების 01%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ
დღეზე, ხოლო 3 (სამი) დღით ვალდებულებების გადაცილების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში დააკისროს შემსრულებელს იმ
თვეში ასანაზღაურებელი მომსახურების ღირებულების 10%-ის
ოდენობით. და ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება,
მოითხოვოს მომსახურების შეუსრულებლობით მიყენებული
ზიანის ანაზღაურება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
6.2.
6.1 პუნქტით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდა არ
ათავისუფლებს შემსრულებელს ძირითადი ვალდებულებების
შესრულებისაგან.
6.

взятых по Договору обязательств
действия Договора;

5.4.4. требовать предоставления в
документации от Исполнителя;
5.4.5. требовать от Исполнителя возм
объеме
ущерба,
наступивше
невыполнения взятых по Договору обя

6. Ответственност
6.1. В случае если Исполнител
полноценного
выполнения
взятых
обязательств, нарушит установленны
Обслуживания график либо ненадл
предусмотренное по Договору Обслу
письменно,
с
почты: r.chkvianishvili@telasi.ge/ koba.q
на эл. почту: info@hs.ge, укажет
указанное, а Исполнитель обязан
полностью выполнить предусмотрен
обязательства или устранить из
повторения подобного факта, Заказчи
на Исполнителя штраф в размере
стоимости Договора за каждый проср
случае просрочки в выполнении обяза
дня, наложить на Исполнителя 10
Обслуживания, подлежащей возмещен
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გადახდის
ვადის
გადაცილების
შემთხვევაში
შემსრულებელს უფლება აქვს წინასწარი წერილობითი
გაფრთხილების შემდეგ, დააკისროს დამკვეთს პირგასამტეხლო
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ვადაში გადაუხდელი
თანხის 0,06%-ის ოდენობით.
6.4.
მხარეები ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შეუსრულებლობის გამო ერთმანეთისათვის მიყენებულ ზიანს
აანაზღაურებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის
შესაბამისად.
6.5.
დამკვეთი უფლებამოსილია გაწეული მომსახურების
ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს
ანაზღაურება) შემსრულებელზე დარიცხული თანხა (ჯარიმა,
მიყენებული ზიანი და სხვა).
6.3.

односторонне
прекратить
Догово
возмещения ущерба, нанесённого нев
(при наличии такового).

6.2. Выплата штрафа, предусмотренн
не освобождает Исполнителя от вып
обязательств.

6.3. В случае просрочки срока опл
вправе,
после
предварительно
предупреждения, за каждый просрочен
7. განცხადებები გარემოებების შესახებ
Заказчику неустойку в размере 0.06%
7.1.
შემსრულებელი
არწმუნებს
დამკვეთს,
რომ в срок суммы.
ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის და მისი მოქმედების
6.4. Ущерб, причиненный друг д
მთელი დროის განმავლობაში:
невыполнения взятых по насто
ა) შემსრულებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებიდან
обязательств, стороны возмещают
წარმოქმნილი ვალდებულებების შესასრულებლად მოზიდულ действующим законодательством Груз
მუშაკებს და სხვა ფიზიკურ პირებს აქვთ ამისათვის
вправе
при
оп
აუცილებელი ცოდნა, გამოცდილება და კვალიფიკაცია, 6.5. Заказчик
предоставленного Обслуживания, вы
რომელიც დადასტურებულია შესაბამისი დოკუმენტებით.
возмещение) начисленную на Ис
ბ) წინამდებარე ხელშეკრულების დადება და შესრულება არ
(штраф, причиненный ущерб и прочее)
ეწინააღმდეგება და არ წარმოადგენს შემსრულებლის მიერ სხვა
რაიმე ვალდებულების დარღვევას, რომელიც გამომდინარეობს
რაიმე გარიგებიდან ან სხვა საფუძვლიდან;
გ) შემსრულებელი გადახდისუნარიანი და შეძლებულია. ამ
7. Заявления об обстояте
მუხლის მიზნებისთვის, ტერმინები „გადახდისუნარიანი და 7.1. Исполнитель заверяет Заказчик
შეძლებული“ ნიშნავს: 1) რომ შემსრულებლის წმინდა აქტივები заключения Договора и в течение в
შეადგენს დადებით სიდიდეს, რომელიც აღემატება მისი действия:
კაპიტალის ოდენობას; 2) შემსრულებელს უნარი შესწევს
სათანადოდ შეასრულოს თავისი ვალდებულებები იმდენად, а) привлеченные Исполнителем
რამდენადაც
ასეთი
ვალდებულებები
შესასრულებლად возникших из настоящего Догово
სავალდებულო ხდება; 3) შემსრულებელს არა აქვს განზრახული работники и прочие физические л
необходимым
для
этого
знани
იკისროს ისეთი ვალდებულებები, რომელთა შესრულებას ვერ квалификацией, что подтверждено
შეძლებს სათანადოდ; 4) შემსრულებლის მიმართ არ არის документами;
აღძრული
საქმე
გაკოტრებაზე
(გადახდისუუნარობაზე),
დაკვირვების პროცედურის, ფინანსური გაჯანსაღების, გარე б) заключение и выполнение настоя
მართვის,
კონკურენტული
წარმოების
ჩათვლით;
5) противоречит и не является наруше
შემსრულებელს არა აქვს ცნობები კრედიტორის მიერ შეტანის обязательства Исполнителем, кото
какой-либо сделки или иного основани
ან
კრედიტორის
განზრახვის
შესახებ
შეიტანოს
შემსრულებელის მიმართ განცხადება მისი გაკოტრებულად
(გადახდისუუნაროდ) ცნობის შესახებ;
в) Исполнитель платежеспособен
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დ) შემსრულებელს გააჩნია რესურსები, ტექნოლოგიები,
საქმიანი კავშირები, ცოდნა, უნარ-ჩვევები, ასევე გამოცდილება,
რომელიც
საჭიროა
წინამდებარე
ხელშეკრულებიდან
გამომდინარე ვალდებულებების შესასრულებლად;
ე) შემსრულებელი, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების
შესრულების
მიზნით
მოსაზიდი
თანაშემსრულებლები/სუბმენარდეები არიან გადასახადების
კეთილსინდისიერი გადამხდელები;
ვ) შემსრულებელმა, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების
შესრულების
მიზნით
მოსაზიდმა
თანაშემსრულებლებმა/სუბმენარდეებმა, დღგ-ს და მოგების
გადასახადის გაანგარიშების და გადახდის მიზნებისათვის,
საგადასახადო ბაზის გაანგარიშებაში შეიტანეს სამეურნეო
ოპერაციები, რომლებიც განხორციელდა ამ ხელშეკრულების
ფარგლებში;
ზ)
შემსრულებლის
მიერ
თითოეული
მოზიდული
თანაშემსრულებლის/სუბმენარდის მიმართ შემსრულებელი
მოითხოვს და შეისწავლის ინფორმაციასა და დოკუმენტებს
(რომლებიც
დამკვეთის
მიერ
შემსრულებელისაგან
მოთხოვნილი
ინფორმაციისა
და
დოკუმენტების
ანალოგიურია),
რომლებიც
საკმარისია
დასკვნის
გასაკეთებლად,
რომ
თანაშემსრულებლის/სუბმენარდის
გადასახადების გაანგარიშების და გადახდის წესი შეესაბამება
მოქმედ საგადასახადო კანონმდებლობას;
თ) შემსრულებელს აქვს საჭირო დოკუმენტები, რომლებიც
ადასტურებს, რომ ასეთი თანაშემსრულებლის/სუბმენარდის
გადასახადების გაანგარიშებისა და გადახდის წესი შეესაბამება
მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნებს.
7.2.
მხარეები ადასტურებენ და თანხმდებიან, რომ ამ
ხელშეკრულებაში მითითებული განცხადებები გარემოებების
შესახებ, ასევე განცხადებები გარემოებების შესახებ, რომლებიც
წარდგენილი იქნება წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების
პერიოდში:
ა)
წარმოადგენს
განცხადებებს
გარემოებების
შესახებ,
რომლებსაც აქვს არსებითი მნიშვნელობა წინამდებარე
ხელშეკრულების დასადებად და შესასრულებლად;
ბ) წარმოადგენს ცნობებს, რომლებსაც ეყრდნობა დამკვეთი ამ
ხელშეკრულების დადების და შესრულების დროს.
7.3.
მხარეები
შეთანხმდნენ,
რომ
წინამდებარე
ხელშეკრულების შესაბამისად, შემსრულებლის მიერ მიცემული
გარემოებების შესახებ განცხადებების ნამდვილობის ან
არანამდვილობის მიუხედავად, შემსრულებელი ვალდებულია
აუნაზღაუროს დამკვეთს ყველა წარმოქმნილი დანაკარგი,

целях настоящей статьи, термины «п
состоятелен» означают: 1) чистые ак
составляют
положительную
вел
превышает размер его капитала;
способен надлежаще выполнять свои
мере их становления обязательными
Исполнитель не намеревается воз
обязательства,
которые
не
см
надлежащим образом; 4) против
возбуждено
дело
о
(неплатежеспособности),
включа
наблюдения, финансового оздоров
управления,
конкурентного
пр
Исполнитель не располагает сведен
кредитором либо намерении кредито
Исполнителя заявление о его приз
(неплатежеспособным);

г) Исполнитель располагает ресурса
деловыми связями, знанием, умение
также
опытом,
необходимым
д
обязательств, вытекающих из настоящ

д) Исполнитель, а также привле
выполнения
настоящего
соисполнители/субподрядчики
добросовестными налогоплательщика

е) Исполнитель, а также привле
выполнения
настоящего
соисполнители/субподрядчики, в целях
НДС и налога на прибыль, в расче
внесли хозяйственные операции,
осуществлены в рамках настоящего До

ж) в отношении привлеченного Испо
соисполнителя/субподрядчика Исполн
изучит информацию и документ
запрошенной Заказчиком от Исполнит
документов), которые достаточны дл
порядок
расчета
и
упл
соисполнителя/субподрядчика
действующему налоговому законодате
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ერთობლივად შემდეგი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში:
ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-13 კარით
განსაზღვრული
წესით,
საგადასახდო
ორგანოს
მიერ
საზოგადოების
მიმართ
მიღებულია
გადაწყვეტილება
საგადასახადო პასუხისმგებლობის გამოყენების შესახებ, იმ
საგადასახადო სამართალდარღვევის გამო { გადასახადებთან
დაკავშირებული
დავალიანების
შესაბამისი
თანხების
მითითებით - ძირითადი გადასახადი (მოგების გადასახადი,
დღგ), ჯარიმა, საურავი}, რომლებიც გამოწვეული იყო
შემსრულებლის,
ასევე
წინამდებარე
ხელშეკრულების
შესრულების
მიზნით
მოზიდული
თანაშემსრულებლების/სუბმენარდეების არაკეთილსინდისიერი
ქმედებებით გადასახადების გაანგარიშების და გადახდის
დროს;
ბ) გადასახადების (მოგების გადასახადი, დღგ) დავალიანების
თანხები, ჯარიმების, საურავების შესაბამისი თანხები
ჩამოწერილი იქნება დამკვეთის საბანკო ანგარიშიდან უაქცეპტო
წესით/გადარიცხული იქნება დამკვეთის მიერ ნებაყოფლობით
საგადასახადო
ორგანოს
მოთხოვნის
შესაბამისად.
შემსრულებელი აუნაზღაურებს დამკვეთს ამ პუნქტში
მითითებულ ქონებრივ დანაკარგებს, დამკვეთის მიერ
შესაბამისი მოთხოვნის წარდგენის თარიღიდან 10 (ათი)
კალენდარული დღის განმავლობაში იმ თანხების ოდენობით,
რომლებიც ჩამოწერილი იქნა დამკვეთის საბანკო ანგარიშიდან
უაქცეპტო წესით/გადარიცხული იქნება
დამკვეთის მიერ
ნებაყოფლობით საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის თანახმად.
7.4 მხარეები შეთანხმდნენ, რომ, საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 38-ე თავით განსაზღვრული წესით, საგადასახადო
შემოწმების აქტის მიღებიდან, რომელშიც შემმოწმებლების მიერ
ასახულია გადასახადებისა და მოსაკრებლების შესახებ
საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევების ფაქტობრივი
გარემოებები, რომლებიც გამოწვეული იყო შემსრულებლის,
ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების მიზნით
მოზიდული
თანაშემსრულებლების/სუბმენარდეების
არაკეთილსინდისიერი
მოქმედებებით
გადასახადების
გაანგარიშების და გადახდის დროს, დამკვეთი 10 (ათი)
კალენდარული დღის განმავლობაში კონტრაგენტს უგზავნის
საგადასახადო ორგანოს აქტიდან ამონაწერს (შემდგომ ამონაწერი) საგადასახადო სამართალდარღვევების შესაბამის
ფაქტობრივ გარემოებებზე.
7.5 მხარეები შეთანხმდნენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ
შემსრულებელი არ ეთანხმება ამონაწერში მოყვანილ ფაქტებს,
ასევე
შემმოწმებელთა
დასკვნებსა
და
წინადადებებს,
შემსრულებელი, ამონაწერის მიღების მომენტიდან 10 (ათი)

з) Исполнитель
располагает
документами, подтверждающими, что
уплаты
налогов
соисполнит
соответствует требованиям действу
законодательства;
7.2. Стороны подтверждают и соглас
об обстоятельствах, указанные в насто
также заявления об обстоятельства
представлены в период действия насто

а)
являются
заявлениями
об
которые имеют существенное значени
и выполнения настоящего Договора;

б) являются сведениями, на ко
Заказчик во время заключения и выпол
Договора.
7.3. Стороны соглашаются, что в
настоящим Договором, несмотря на
либо
недействительность
данных
заявлений об обстоятельствах, Исп
возместить Заказчику все возни
совокупности, при наличии следующих

а) в порядке, определенном раздел
кодекса Грузии, налоговым органом,
принято
решение
о
примене
ответственности
вследствие
правонарушения (с указанием соотв
связанной с налогами задолженности
(налог на прибыль, НДС), штраф, пе
вызвано недобросовестными действи
а также привлеченных в целях выпол
Договора, соисполнителей/субподряд
расчета и уплаты налогов;

б) суммы задолженности по налогам (
НДС), соответствующие суммы штра
списаны с банковского счета Заказчи
порядке/перечислены
Заказчиком
соответствии с требованием на
Исполнитель возместит указанные
имущественные потери Заказчика в
8

კალენდარული დღის განმავლობაში, დამკვეთს უგზავნის
წერილობით მოტივირებულ საჩივარს მასში მოყვანილ
ფაქტებთან (შემმოწმებელთა დასკვნებთან) დაკავშირებით,
რომელიც დამკვეთმა უნდა წარადგინოს საგადასახადო
ორგანოში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-14 კარით
განსაზღვრული წესის შესაბამისად. ამონაწერში მოყვანილ
ფაქტებთან (შემმოწმებელთა დასკვნებთან) დაკავშირებით,
შემსრულებლის მიერ ზემოაღნიშნულ ვადაში წერილობითი
მოტივირებული საჩივარის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში,
მიჩნეულ უნდა იქნას, რომ შემსრულებელი ეთანხმება
შემმოწმებელთა მიერ ამონაწერში მოყვანილი დასკვნების
მართლზომიერებას და მთლიანად ათავისუფლებს დამკვეთს
შემმოწმებელთა დასკვნებთან საგადასახადო დავის წარმოების
მოვალეობისგან.
7.6 იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ხელშეკრულების 7.3
პუნქტის შესაბამისად, შემსრულებლის მიერ ქონებრივი
დანაკარგების ანაზღაურების შემდეგ, საგადასახადო ორგანოს
გადაწყვეტილება (სხვა არანორმატიული აქტი) მიჩნეული
იქნება უკანონოდ იმ ნაწილში, რომლის შესაბამისადაც
შემსრულებელის მიერ განხორციელდა საზოგადოებისთვის
ქონებრივი
დანაკარგების
ანაზღაურება,
დამკვეთი
ვალდებულია დაუბრუნოს შემსრულებელს მიღებული თანხა
(პროცენტების გათვალისწინების გარეშე), საგადასახადო
ორგანოს
მიერ
ამოღებული
დაბრუნებული
თანხების
ოდენობით, მათი დაბრუნების დღიდან 10 (ათი) კალენდარული
დღის განმავლობაში. ამასთან, პროცენტები არ ექვემდებარება
დარიცხვას
დამკვეთის
მიერ
შემსრულებლისათვის
დაბრუნებულ თანხაზე.
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ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა
8.1
წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი სახის
ცვლილება და დამატება ძალაშია მხოლოდ იმ პირობით, თუ ის
შესრულებულია წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილია
მხარეთა მიერ.
8.2
თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების
გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის
აუცილებლობა,
ცვლილებების
შეტანის
ინიციატორი
ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს
შესაბამისი ინფორმაცია.
9
ხელშეკრულების შეწყვეტა
9.1 წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
9.1.1 შემსრულებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით

календарных
дней
с
даты
соответствующего требования Заказ
сумм, списанных с банковского сч
безакцептном
порядке/перечисленн
добровольно согласно требованию нал

7.4. Стороны соглашаются, что с м
акта налоговой проверки в поряд
главой 38 Налогового кодекса Гр
проверяющим, отражены фактически
нарушений налогового законодател
налогов и сборов, которые вызваны не
действиями Исполнителя, а также при
выполнения
настоящего
соисполнителей/субподрядчиков во
уплаты налогов, Заказчик, в ср
календарных дней, отправляет контр
акта налогового органа (далее
соответствующих
фактических
налоговых правонарушений.

7.5. Стороны согласились, что
Исполнитель не согласен с приведе
фактами, а также заключениями
проверяющих, Исполнитель, в ср
календарных дней с момента пол
отправляет Заказчику письменную
жалобу по приведённым в ней фак
проверяющих), которые должны бы
Заказчиком в налоговый орган, в поряд
разделом 14 Налогового кодекса Г
непредставления в указанный в
мотивированной жалобы Исполните
приведенными в Выписке фактам
проверяющих), должно быть сочтено
согласен
с
правомерностью
проверяющими в Выписке заключени
освобождает Заказчика от обязанн
налогового спора по заключениям пров
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გათვალისწინებული,
დოკუმენტების/ინფორმაციის
მიწოდებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მოვალეობის
შეუსრულებლობის
ან
არასათანადო
შესრულების,
ამ
ხელშეკრულების მე-7 მუხლში მითითებული ნებისმიერი
გარემოებების შესახებ განცხადების არანამდვილობის (მათ
შორის
ნაწილობრივი)
შემთხვევაში,
დამკვეთი
უფლებამოსილია ცალმხრივად, სასამართლოს გარეშე წესით,
უარი თქვას ხელშეკრულების შესრულებაზე. მხარეები
აღიარებენ, რომ ამ პუნქტში მითითებული საფუძველი
ხელშეკრულების შესრულებაზე ცალმხრივი უარისთვის,
წინამდებარე ხელშეკრულებასა და საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსში მითითებულ საფუძვლებთან ერთად, მიეკუთვნება
საფუძვლებს, რომლებიც დაკავშირებულია შემსრულებელის
მიერ საკუთარი ვალდებულებების დარღვევასთან.
9.1.2 ნებისმიერ დროს მხარეთა ურთიერთშეთანხმების
საფუძველზე;
9.1.3 მხარეთა მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანი
შესრულების შემთხვევაში;
9.1.4 დამკვეთის მიერ ცალმხირავად, შემსრულებლისათვის 3
(სამი) თვით ადრე გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების
საფუძველზე;
9.1.5 წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
9.1.6 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში დამკვეთი
ვალდებული არ არის გადაუხადოს შემსრულებელს რაიმე
თანხა, გარდა იმ თანხისა, რომელიც მან შემსრულებელს უნდა
გადაუხადოს ხელშეკრულების შეწყვეტის თარიღის ჩათვლით
გაწეული მომსახურებისთვის.
10
ფორს მაჟორი
10.1 ამ მუხლის მიზნებისათვის `ფორს-მაჟორი~ ნიშნავს
მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან
დამოუკიდებელ
გარემოებებს,
რომლებიც
არ
არიან
დაკავშირებული დამკვეთის და/ან შემსრულებლის შეცდომებსა
და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ
გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოებები შეიძლება
გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით,
კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით და
სხვა.
10.2 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

7.6. В случае если после возмещени
потерь Исполнителем в соответстви
настоящего Договора, решение (проч
акт) налогового органа будет призна
части,
согласно
которой
было
возмещение
имущественных
по
Исполнителем, Заказчик обязан возвр
сумму Исполнителю (без учета проц
возвращенных сумм, изъятых налогов
10 (десяти) календарных дней со дня
этом процент не подлежит начисл
возвращенную Заказчиком Исполнител

8. Внесение изменений в Д

8.1. Любое изменение и дополнен
Договоре в силе исключительно при
выполнено в письменной форме и под

8.2. В случае возникновения н
изменении
условий
Договора
непредвиденным
причинам,
с
изменений обязана заранее письменн
стороне соответствующую информаци

9. Прекращение Догов
9.1. Настоящий Договор может быть
9.1.1. В случае невыполнения либ
выполнения
Исполнителем
любо
связанной
с
предоставлением
настоящим
Договором
докуме
недействительности (в том числе част
в статье 7 настоящего Договора люб
обстоятельствах, Заказчик вправе
внесудебном порядке отказаться
Договора. Стороны признают, что ук
пункте основание для односторон
выполнение
Договора,
вместе
указанными в настоящем Договоре
кодексе Грузии, относятся к осно
связаны с нарушением собственн
Исполнителем.
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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.
10.3 ფორს-მაჟორის ფაქტი უნდა დამოწმდეს საქართველოს
სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ; თუ ფორს-მაჟორი ერთ
თვეზე მეტ ხანს გრძელდება ან ხელშეკრულების აღსრულების
დაყოვნება მხარ(ეებ)ის ინტერესის დაკარგვას იწვევს, მაშინ
მხარეებმა შეიძლება დააყენონ საკითხი ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ.

9.1.2. в любое время
договоренности сторон;

на

осно

9.1.3. в случае невыполнения или/
выполнения сторонами взятых по нас
обязательств;

9.1.4. заказчиком,
односторонне,
письменного уведомления, отправлен
заранее за 3 (три) месяца;

9.1.5. в предусмотренных настоящ
законодательством Грузии иных случая
9.16 В случае прекращения Догов
обязан выплачивать Исполнителю
11
სადავო საკითხების გადაწყვეტა
помимо суммы, которую он обязан
11.1 წინამდებარე
ხელშეკრულებიდან
წამოჭრილი
Обслуживание, предоставленное на
ნებისმიერი დავა წყდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით, Договора, включительно.
წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეებს შეუძლიათ მიმართონ
საქართველოს საერთო სასამართლოებს.
10. Форс-мажор
11.2 პირობები,
რომლებიც
არ
რეგულირდება
ამ
10.1. В целях настоящей статьи
ხელშეკრულებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი
означает непреодолимые для сторон
კანონმდებლობის შესაბამისად.
их контроля обстоятельства, которы
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ხელშეკრულების სხვა პირობები
12.1 შემსრულებელს არ შეუძლია გადასცეს წინამდებარე
ხელშეკრულება ან რომელიმე აქ განსაზღვრული უფლება ან/და
მომსახურება ან თავისი სხვა ვალდებულებები მესამე მხარეს
დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ასეთი
წერილობითი თანხმობის გარეშე მიღებული გადაწყვეტილება
ბათილია და ძალას კარგავს. შემსრულებლის ნებისმიერი
იურიდიული წარმომადგენელი ან მისი სამართალმემკვიდრე
უნდა
დაემორჩილოს
წინამდებარე
ხელშეკრულების
დებულებებს.
12.2 ხელშეკრულების რომელიმე დებულების ბათილობა არ
გამოიწვევს ამ ხელშეკრულების ბათილობას;
12.3 ხელშეკრულება ძალაში შედის 2020 წლის 17 ივნისიდან
და მოქმედებს 2022 წლის 16 ივნისის ჩათვლით .
12.4 წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ და
რუსულ ენებზე, ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე
ეგზემპლარად, რომლებიც ინახება ხელშეკრულების მონაწილე
მხარეებთან.
12.5 ხელშეკრულების ქართულ და რუსულ ტექტებს შორის
შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ქართულ

ошибками или неосторожностью
Исполнителя, и которые носят заране
характер. Такие обстоятельства мог
войной, стихийными явлениями, эпиде
и введением эмбарго на поставку това

10.2. В
случае
наступления
обстоятельств, заключившая Догов
которой становится невозможным вы
обязательств, должна без промед
другой стороне письменное уведомле
обстоятельствах и причинах их н
направившая уведомление
сторо
письменный ответ от второй сторон
усмотрению, исходя из целесооб
возможности, продолжает выполне
Договору
обязательств
и
пыт
альтернативные способы выполнен
независящие
от
воздействия
обстоятельств.
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ენაზე შედგენილ ტექსტს.

მხარეთა რეკვიზიტები:
დამკვეთი
ს/ს “თელასი”
ს/კ 202052580
ქ.თბილის, ვანის ქ. #3
ტელ: +995322 77 99 99 ფაქსი: +995 32 77 99 81
ბანკი: UGEBGE22
ა/ა: GE83VT6600000000508302
გენერალური დირექტორი
სერგეი კობცევი
_______________________

შემსრულებელი:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________________

10.3. Факт форс-мажора должен б
Торгово-промышленной палатой Гру
мажор продолжается более одно
задержка выполнения Договора в
интереса сторон (стороны), стороны
вопрос о прекращении Договора.

11. Разрешение спорных во
11.1. Любой спор, возникший на осно
Договора, решается путём взаимны
противном случае стороны могут обр
суды Грузии.

11.2. Условия,
не
урегулирован
Договором, регулируются в соответств
законодательством Грузии.

12. Прочие условия Дого
12.1. Исполнитель не располагает
настоящего Договора или определенн
либо права и/или Обслуживания, и
обязательств третьему лицу без
письменного согласия Заказчика.
подобного
письменного
согл
недействительно и теряет силу.
представители и правопреемники Исп
соблюдать положения настоящего Дог
12.2. Недействительность какого-либ
Договора не влечет за собой не
настоящего Договора.

12.3. Договор вступает в силу силу с 1
16 июня 2022 года включительно.

12.4. Настоящий Договор составлен
русском языках, в юридически ра
экземплярах, которые хранятся у
Договора.

12.5. В случае несоответствия меж
русским текстом Договора, преимущес
придается тексту, составленному на гр

Реквизиты сторон:
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Заказчик
АО «Теласи»
ИНН: 202052580
г. Тбилиси, ул. Ванская №3
Тел: +995322 779999 факс: +995 32 77
Банк: UGBGE22
Р/С: GE83VT6600000000508302
Генеральный директор
Сергей Кобцев

____________________

Исполнитель:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________
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