დანართი 7
დამტკიცებულია
ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერის 2022 წლის _____ ივლისის
№___________________ ბრძანებით
პროექტი
ხელშეკრულება №

ქ. ბათუმი

„

“

წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანო (შემდგომში „დაფინანსების გამცემი“) წარმოდგენილი მერის
მოადგილის სოფიკო ხალვაშის სახით, ხოლო მეორე მხრივ, ქვეპროგრამის „საერთაშორისო
ფესტივალების მხარდაჭერა“ ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში გამარჯვებული ______
_____________________________ ს/კ ________________________ (შემდგომში „დაფინანსების
მიმღები“) წარმოდგენილი ____________________________________ სახით, ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის _____ ივლისის
№____________________ ბრძანების
თანახმად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი
წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე დაფინანსების მიმღები თანახმაა განახორციელოს

ქვეპროგრამის

„საერთაშორისო ფესტივალების

მხარდაჭერა“

ფარგლებში

შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილებით (ოქმი N________ ___,____, _____ წ.) შერჩეული
პროექტის „

“ ორგანიზება, ხოლო დაფინანსების

გამცემი კისრულობს ვალდებულებას, დაფინანსების მიმღების ხელშეწყობის მიზნით,
დააფინანსოს იგი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.
2. მხარეთა ვალდებულებები
2.1. დაფინანსების მიმღები ვალდებულია ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად, დათქმულ
ვადაში განახორციელოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები დანართი 2-ის
შესაბამისად, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2.2. დაფინანსების მიმღები ვალდებულია უზრუნველყოს სახელშეკრულებო თანხის
მიზნობრივი ხარჯვა დანართ 1-ში წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად, რომელიც
წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2.3. დაფინანსების მიმღები უზრუნველყოფს შესრულებული სამუშაოს ხარისხს და
პასუხს აგებს მის უხარისხობაზე, თუ იგი გამოწვეულია დაფინანსების მიმღების არასწორი
ქმედებით. დაფინანსების გამცემის მიერ გამოვლენილი წუნის ან უხარისხობის შემთხვევაში
დაფინანსების მიმღები ვალდებულია საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას იგი.
2.4. დაფინანსების მიმღები ვალდებულია ხელი შეუწყოს ხელშეკრულების მიმდინარეობის პროცესში დაფინანსების გამცემის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს
და უზრუნველყოს ხელშეკრულების კოორდინატორის ღონისძიებაზე დასწრება.
2.5. დაფინანსების მიმღები ვალდებულია, პროექტის ხელშემწყობად მიუთითოს ქალაქ
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ნებისმიერ მედია საშუალებაში და განათავსოს ქალაქ
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ლოგო პროექტთან დაკავშირებულ სარეკლამო ნაწარ„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“

მზე.
2.6. დაფინანსების გამცემი ვალდებულია, დააფინანსოს ხელშეკრულებაში მითითებული
პროექტის ღირებულება ამ ხელშკრულების მე-3 პუნქტის შესაბამისად.
2.7. დაფინანსების გამცემი და დაფინანსების მიმღები იღებენ ვალდებულებას, დროულად და სრულად შეასრულონ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
3. ფასი და გადახდის წესი
3.1. სახელშეკრულებო თანხა შეადგენს
(
) ლარს.
3.2. დაფინანსების ფორმაა უნაღდო ანგარიშსწორება ეროვნულ ვალუტაში.
3.3. დაფინანსების საფუძველს წარმოადგენს დაფინანსების მიმღების მიერ ვალდებულების შესრულების ანგარიშის მიღება-ჩაბარების აქტები, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა
უფლებამოსილი პირების (მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მხრიდან - ხელშეკრულების კოორდინატორის) მიერ.
3.4. დაფინანსება ხდება დაფინანსების მიმღების მიერ ვალდებულების შესრულების
ანგარიშის მიღება-ჩაბარების აქტების მხარეების მიერ ხელმოწერიდან 15 სამუშაო დღის
ვადაში.
3.5. საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში დასაშვებია წინასწარი დაფინანსება
სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით.
3.6. საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან,
ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.
3.7. წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 (ოცდაათი) კალენდარული
დღით უნდა აღემატებოდეს დაფინანსების მიმღების მიერ ხელშეკრულების პირველი
პუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების ვადას, რომელიც განსაზღვრულია ამ ხელშკრულების 8.2 პუნქტით.
3.8. დაფინანსების მიმღები ვალდებულია დაფინანსების გამცემს წარუდგინოს მის მიერ
მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს მიღების, გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი
მასალები. საბოლოო დაფინანსებისას ერთეულის ფასები კორექტირებული იქნება და გადაანგარიშდება ფაქტიური (შესრულების) ხარჯების მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა.
4. ხელშეკრულების პირობების შესრულება და
მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების წესი
4.1 ხელშეკრულების პირობები შესრულებულად ითვლება მას შემდეგ, როდესაც:
ა) დაფინანსების მიმღები ხელშეკრულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული
ვალდებულების შესრულების ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის ვადაში
წარმოადგენს შესრულებული სამუშაოს, გაწეული მომსახურების მიღების, ხარჯის გაწევის
სხვადასხვა ტიპის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას დანართი 1-ით გათვალისწინებული
ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისად და დანართი 2-ით გათვალისწინებული შესრულებული
სამუშაოს ამსახველ ინფორმაციულ და ვიზუალურ მასალას;
ბ) დაფინანსების მიმღების მიერ შესრულებული სამუშაოს, გაწეული მომსახურების
მიღების, ხარჯის გაწევის სხვადასხვა ტიპის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის
წარმოდგენის შემდეგ, 7 სამუშაო დღის ვადაში ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
4.2. 4.1. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის არასრული სახით
წარმოდგენის შემთხვევაში დაფინანსების გამცემი დაფინანსების მიმღებს განუსაზღვრავს
დამატებით ვადას (არაუმეტეს 5 სამუშაო დღისა) ხარვეზის შევსების მიზნით. ასეთ
შემთხვევაში - მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება დაფინანსების მიმღების მიერ ხარვეზის
გამოსწორების მიზნით დოკუმენტების სრული სახით წარმოდგენიდან 7 სამუშაო დღის
„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“

ვადაში.
4.3. დადგენილ ვადაში დაფინანსების მიმღების მიერ ხარვეზის აღმოუფხვრელობა
განიხილება, როგორც ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულება.
5. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და ხელშეკრულების მოშლა
5.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეცვლა, შესაძლებელია მხარეთა
გადაწყვეტილებით, რომელიც ფორმდება მხარეების მიერ წერილობით, ახალი ხელშეკრულების ან შეთანხმების აქტის მეშვეობით. მხარეთა გადაწყვეტილებით მიღებული ცვლილებები, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
5.2. დაფინანსების გამცემი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში
დაფინანსების მიმღებისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით უარი თქვას
ხელშეკრულებაზე, მაგრამ მან უნდა აუნაზღაუროს დაფინანსების მიმღებს ხელშეკრულების
მოშლამდე შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.
5.3. მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების მოშლის ფაქტი ფორმდება მხარეების მიერ
დოკუმენტურად შეთანხმების აქტის მეშვეობით.
6. ხელშეკრულების პირობების შესრულების
შეფერხება
თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება,
ერთმა მხარემ შეფერხების წარმოშობიდან დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 (სამი)
სამუშაო დღის განმავლობაში, უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება
შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ.
შეტყობინების მიმღებმა მხარემ, შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო
დღისა, უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება აღნიშნულ გარემოებებთან
დაკავშირებით.
7. მხარეთა პასუხისმგებლობა და პირგასამტეხლო
7.1. ვალდებულების შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში დაფინანსების მიმღები
იხდის პირგასამტეხლოს დაფინანსების გამცემის სასარგებლოდ ყოველ გადაცილებულ
დღეზე სახელშეკრულებო თანხის 0,01%-ის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს სახელშეკრულებო
თანხის 5%-ისა.
7.2. თუ დაფინანსების მიმღები არღვევს ხელშეკრულების პირობებს ან არაჯეროვნად
ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს, დაფინანსების გამცემი უფლებამოსილია არ აუნაზღაუროს მას წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა.
7.3. იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულება არ შესრულდება, დაფინანსების მიმღები უზრუნველყოფს ავანსად გაცემული თანხის სრულ დაბრუნებას დაფინანსების გამცემის მიერ თანხის
დაბრუნების მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის განმავლობაში.
8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა
8.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ორმხრივად ხელმოწერის მომენტიდან
და ძალაშია მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.
8.2. დაფინანსების მიმღებმა ხელშეკრულების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული
ვალდებულება უნდა შეასრულოს მიმდინარე წლის ___________________ ჩათვლით.
9. ფორსმაჟორი
„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“

9.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების
გამოყენებას.
9.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორსმაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და
მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული
მხარეების შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური
მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების
მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
9.3 ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა
მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება,
დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა, 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 დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორსმაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
10. სადავო საკითხები
წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან დაკავშირებული მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა წყდება მხარეთა კონსულტაციის გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის
შემთხვევაში, მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა წყდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
11. დასკვნითი ნაწილი
11.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და
მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
11.2. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ორ ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. ორივე
ეგზემპლარის ტექსტი იდენტურია და გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა.
12. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
12.1. დაფინანსების გამცემს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვთ ხელშეკრულების
შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელონ კონტროლი დაფინანსების მიმღების მიერ
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.
12.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს ქალაქ ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის პროგრამების მართვის
განყოფილების
(თანამდებობა, სახელი გვარი)

(ხელშეკრულების კოორდინატორი).

„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“

13. შენიშვნა
ხელშეკრულების საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია დაფინანსების მიმღებთან შეთანხმებით ხელშეკრულებას დაემატოს სხვადასხვა პუნქტი.
14. კითხვარი
დაფინანსების მიმღები ვალდებულია განახორციელოს პროექტის მონაწილე / დამსწრე /
მნახველ პირთა (არანაკლებ 130 პირი) გამოკითხვა, დანართი 3-ის შესაბამისად.
15. მხარეთა რეკვიზიტები

„დაფინანსების გამცემი“
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანო
მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ს/კ 245576826;
ბანკის დასახელება-სახელმწიფო ხაზინა
ბ/კ: TRESGE22
ანგ. №GE24NB0330100200165022
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერის მოადგილე სოფიკო ხალვაში

„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“
(ორგანიზაციის სახელწოდება)

ს/კ
მის:
ს.ს.
ბ/კ:
ანგ. №

„დაფინანსების მიმღები“

დანართი 1
პროექტის
(სახელწოდება)

ხარჯთაღრიცხვ ა

სამუშაოს/მომსახურების
დასახელება

N

განზომილების ერთეული,
რაოდენობა

ერთეულის
ფასი

საერთო ფასი
(ლარი)

(ლარი)

1
2
3
4
5
6
7

ჯამი

„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“

დანართი 2

პროექტის „

“ ფარგლებში

დაფინანსების მიმღებმა უნდა უზრუნველყოს:

1. ----------------------------------------2. ----------------------------------------3. ----------------------------------------4. ----------------------------------------5. -----------------------------------------

„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“

დანართი 3

ქვეპროგრამის „საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა“ ფარგლებში გამოცხადებულ
კონკურსში გამარჯვებული იურიდიული პირის მიერ, ბრძანებით გათვალისწინებული განაცხადით
(დანართი 2) აღებული ვალდებულების შესრულების მიზნით, ტარდება ანონიმური გამოკითხვა
განხორციელებულ პროექტთან დაკავშირებით, მონაწილე/დამსწრე/მნახველ პირთა შორის,
ანალიზისა და შედეგების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, საბოლოო შედეგების გაზომვის
ინდიკატორის სახეებთან მიმართებაში:
 ხარისხობრივი (პუნქტი 2 და 3);
 თვისობრივი (პუნქტი 4);

 რაოდენობრივი
კ ი თ ხ ვ ა რ ი
1. რამდენად მნიშვნელოვანია კულტურის მიმართულებით მსგავსი პროექტების განხორციელება?
o არც ისე
o მეტნაკლებად საჭიროა
o აუცილებელია
2. როგორ მოგეწონათ პროექტი (წარმოდგენილი პროგრამა / ხარისხი)?
o უარყოფითად
o არც ისე ძალიან / საშუალოდ
o დადებითად
3. პროექტის ჩატარების შედეგად, გაუმჯობესდა/გახდა თუ არა ქალაქის კულტურული ცხოვრება
უფრო მრავალფეროვანი/სარგებლიანი?
o არა
o არც ისე
o დიახ
4. გაუზიარებთ თუ არა სხვებს, თქვენს შთაბეჭდილებებს?
o კი
o არა
o თავს შევიკავებ

გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გამოკითხვაში. თქვენი შეფასება მნიშვნელოვანია

„დაფინანსების გამცემი“

„დაფინანსების მიმღები“

