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თბილისი                                                                                                                                                                 16 დეკემბერი, 2022   
„კომპანიის დასახელება“ [ს/კ---------], კომპანია, რეგისტრირებული და მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობის 
შესაბამისად, იურიდიული მისამართით: [მისამართი], წარმოდგენილი მისი დირექტორის [სახელი, გვარი] სახით, 
შემდგომში წოდებული, როგორც „დამკვეთი“, ხოლო ერთობლივად - როგორც „მხარეები“, თანხმდებიან შემდეგზე: 
და 
შპს ნიუტელკო ჯორჯია  (ს/კ 404936192), კომპანია, რეგისტრირებული და მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობის 
შესაბამისად, იურიდიული მისამართი:  საქართველო, თბილისი, 0186, ანნა პოლიტკოვსკაიას ქ. #5, წარმოდგენილი 
მისი დირექტორის [სახელი, გვარი] სახით, შემდგომში წოდებული, როგორც „შემსრულებელი “, ან „ნიუტელკო “, 
ინდივიდუალურად წოდებული, როგორც „მხარე “, 
 

1 ხელშეკრულების საგანი: 
1.1. შემსრულებელი ფლობს დანართ A-ში მოცემულ ფართს. 
1.2. შემსრულებელი ვალდებულებას იღებს, გაუწიოს დამკვეთს საკოლოკაციო მომსახურება ფართზე, რომელიც 

მოცემულია დანართ A-ში. მომსახურება აღწერილია დანართ A-ში, „მომსახურების“ პარაგრაფში.  თითოეული 
მომსახურება დამკვეთს მიეწოდება „შეკვეთის ფორმის“ შესაბამისად, რომელსაც წინასწარ, დამკვეთი გააფორმებს 
შემსრულებელთან. ამგვარი შეკვეთის ფორმის ბლანკი თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას.  

1.3. დამკვეთი იღებს ვალდებულებას, გადაუხადოს შემსრულებელს შეკვეთის ფორმაში შეთანხმებული მომსახურების 
ყოველთვიური საფასური წინამდებარე ხელშეკრულების პირობის მიხედვით. 

1.4. დამკვეთი, ან  მისი მოკავშირე ნებისმიერი კომპანია უფლებამოსილია, კავშირი დაამყაროს შემსრულებლის 
შენობაში ან მის გარეთ მყოფ ნებისმიერ  ოპერატორთან. დაკავშირებისთვის საჭირო კაბელის სიგრძე და სხვა 
ტექნიკური ინფორმაცია აღირიცხება ამგვარი კავშირის პირობებში.    

1.5. დამკვეთის მოკავშირე კომპანიებს შეუძლიათ შეავსონ შეკვეთის ფორმა ხელშეკრულების პირობების მიხედვით, 
ხოლო შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ასეთი ფორმა(ები). წინამდებარე პარაგრაფის მიხედვით „მოკავშირე 
კომპანია“ ნიშნავს დამკვეთის მფლობელ კომპანიას ან მის ნებისმიერ ფილიალს. 

 

2. ხელშეკრულების და შეკვეთის ფორმის დაწყების თარიღი და შეწყვეტის პირობები 

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან. 
2.2. ხელშეკრულება ძალაში რჩება შეკვეთის ფორმის ვადის ამოწურვამდე პლუს 3 (სამი) თვე, თუ მანამდე არ მოხდა 

მისი შეწყვეტა 2.4. პუნქტში აღწერილი პირობების თანახმად. ასევე, დამკვეთს უფლება ეძლევა, შეწყვიტოს 
ხელშეკრულება, თუ შემსრულებელი მუდმივად არღვევს შეთანხმებული ხარისხის პირობებს, რომლებიც 
განხილულია დანართში D.  

2.3. ნებისმიერი მხარე უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება წინასწარ 90 დღით ადრე გაგზავნილი 
წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე. 

2.4. ხელშეკრულების შეწყვეტა არ იმოქმედებს შეწყვეტის მომენტისთვის ძალაში არსებულ შეკვეთის ფორმის ვადაზე. 
ყველა ასეთი შეკვეთის ფორმა ძალაში რჩება მათი პირობების შესაბამისად და წინამდებარე ხელშეკრულების 
პირობები გავრცელდება ყველა ასეთ შეკვეთის ფორმაზე მათი ვადების სრულ ამოწურვამდე.   

2.5. ნებისმიერი მხარე უფლებამოსილია, შეწყვიტოს ხელშეკრულება 30 დღით ადრე გაგზავნილი წერილობითი 
შეტყობინების საფუძველზე იმ შემთხვევაში, თუ მეორე მხარე გაკოტრდება ან გახდება გადახდისუუნარო; 
შეწყვეტს საქმიანობას ან დაიწყებს ლიკვიდაციის პროცესს; გადააბარებს საკუთარ ქონებას და კაპიტალს 
რწმუნებულს, ლიკვიდატორს, მიმღებს ან სხვა მეურვეს.  

2.6. მხარეებს შეუძლიათ, იმთავითვე შეწყვიტონ ხელშეკრულება წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე, თუ მეორე 
მხარე არღვევს მატერიალურ პასუხისმგებლობას, და, იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი დარღვევა გამოსწორებადია, არ 
ცდილობს მის გამოსწორებას ასეთის წერილობითი მოთხოვნიდან 30 დღის განმავლობაში.  

2.7. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია, შეწყვიტოს ხელშეკრულება მე-12 პარაგრაფის (ფორს-მაჟორი) მიხედვით. 
2.8. მომსახურების ვადა („პირველადი ვადა“) განისაზღვრება შეკვეთის ფორმაში (დანართი D).  
2.9. შეკვეთის ფორმა ძალაში შედის მხარეების მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან. პირველადი ვადა დაიწყება მაშინ, 

როდესაც შემსრულებელი წერილობით შეატყობინებს დამკვეთს მომსახურების მზადყოფნის შესახებ 
(„მომსახურების მზადყოფნის უწყისი“). თუ პირველადი ვადის გასვლამდე 3 თვით ადრე არცერთი მხარე არ 
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გამოთქვამს მომსახურების შეწყვეტის სურვილს, შეკვეთის ფორმის ვადა ავტომატურად გაგრძელდება მომდევნო 
ერთი წლით. მანამდე, სანამ მხარეები წერილობით არ შეწყვეტენ შეკვეთის ფორმას 30 (ოცდაათი) დღით ადრე.  

 

3. წერილობითი ფორმა 

3.1. წინამდებარე ხელშეკრულება არის საბოლოო და ასახავს მხარეებს შორის შეთანხმებებს, ამრიგად იგი აბათილებს 
მანამდე არსებულ ნებისმიერ ზეპირ თუ წერილობით შეთანხმების და მოლაპარაკებებს. წინამდებარე 
ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ წერილობით - შესაბამისი რიცხვით 
დათარიღებული და აღმავალი თანრიგით დანომრილი დანართით, რომელიც ხელმოწერილი იქნება მხარეების 
მიერ.  

 

4. ზოგადი სტანდარტული პირობები 

4.1. ხელშეკრულების  მსვლელობისას იმოქმედებს დანართ D-ში მოცემული შემსრულებლის პირობები. წინამდებარე 
ხელშეკრულებასა, დანართებსა A, B, C, და D-სა და შეკვეთის ფორმებს შორის არსებული კონფლიქტის 
შემთხვევაში, დოკუმენტებს პრიორიტეტი მიენიჭება  შემდეგი თანრიგით: ხელშეკრულება, დანართები A, B, C და 
D.  

 

5. კონფიდენციალურობა 

5.1. მხარეებმა საიდუმლოდ უნდა შეინახონ ხელშეკრულებაში გამჟღავნებული ნებისმიერი კონფიდენციალური 
ინფორმაცია. კონფიდენციალური ინფორმაცია არის ინფორმაცია, რომელიც აღნიშნულია, როგორც საიდუმლო; 
ასევე, წინამდებარე ხელშეკრულების შინაარსი და ნებისმიერი ის ინფორმაცია, რომელიც თავისი ხასიათის, 
შინაარსის და იმ გარემოს მიხედვით, რომელშიც ის გამჟღავნებულია, ითვლება კონფიდენციალურად.  

5.2. მხარეებს უფლება აქვთ, გაუმხილონ საიდუმლო ინფორმაცია მხოლოდ თანამშრომლებს, აგენტებს და ქვე-
კონტრაქტორებს, თუ ეს საჭირო იქნება ხელშეკრულების ჯეროვნად შესრულებაში და/ან საკუთარ მრჩეველებს.  

5.3. თითოეული მხარე პასუხისმგებლობას იღებს იმაზე, რომ, ნებისმიერი პიროვნება, რომელსაც მან გაუმხილა 
საიდუმლო ინფორმაცია, ეთანხმება ხელშეკრულების მე-5 პარაგრაფით გათვალისწინებულ პირობებს. მე-5 
პარაგრაფი  (კონფიდენციალურობა) არ შეეხება ისეთი სახის ინფორმაციას, რომელიც საჯაროა თავისთავად (იმ 
შემთხვევაში, თუ არ გასაჯაროვდა ხელშეკრულების დარღვევის გზით); რომელსაც მიმღები მხარე ფლობდა ამ 
ინფორმაციის მიღებამდე; რომელსაც მიმღები მხარე გაეცნო დამოუკიდებლად და/ან ინფორმაცია, რომლის 
გამხელაც საჭირო ხდება იურიდიული მიზეზებით.  

5.4. შემსრულებელს არ აქვს უფლება, შეიტანოს დამკვეთის კომპანიის დასახელება საინფორმაციო ბიულეტენში 
დამკვეთის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. ბიულეტენში დამკვეთის დასახელების შეტანა არ არღვევს 
პირობას კონფიდენციალურობის შესახებ. 

 

6. მომსახურების საფასური 

6.1. მომსახურების საფასური აღინიშნება შეკვეთის ფორმაში, დამკვეთის მიერ შეკვეთილ ყოველ ცალკეულ 
მომსახურებაზე.  

6.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობის მიუხედავად, მომსახურების პირველადი ვადის გასვლის 
შემდეგ, ნიუტელკო უფლებამოსილია, შეცვალოს მომსახურების საფასური ყველა სერვისისათვის. 

6.3. შემსრულებელი ვალდებულია ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე 60 (სამოცი) დღით ადრე წერილობით 
აცნობოს დამკვეთს მომსახურების ტარიფის ცვლილების შესახებ. 
 

7. გადახდის პირობები 

7.1. შემსრულებლის მიერ თითოეული შეკვეთის ფორმის შესაბამისად გამოწერილი ყველა ინვოისი უნდა ასახავდეს 
მომსახურების თვის ღირებულებას და კანონით გათვალისწინებულ დამატებითი ღირებულების გადასახადს 
(დღგ) (შემდგომში, „მომსახურების ყოველთვიური საფასური“).  
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7.2. შემსრულებელმა უნდა მიაწოდოს ინვოისი დამკვეთს ელ-ფოსტის საშუალებით, რომელიც მოცემულია 
ხელშეკრულების მე-8 პუნქტში.  

7.3. მომსახურების ერთჯერადი გადასახადი, რომელიც აღნიშნულია შესაბამის შეკვეთის ფორმაში, გადახდას 
ექვემდებარება  მხარეების მიერ შეკვეთის ფორმის ხელმოწერისთანავე.  

7.4. მომსახურების ყოველთვიური საფასური, რომელიც აღნიშნულია შესაბამის შეკვეთის ფორმაში, პირველად 
გადახდას ექვემდებარება მომსახურების მზადყოფნის უწყების გაფორმებისას, ხოლო შემდგომში - ყოველ 
მომდევნო თვეს.  

7.5. ელექტროენერგიის მოხმარების საფასური მხარეს დაერიცხება ცალკე, მისი რეალური მოხმარების შესაბამისად და 
აღირიცხება იმ მონეტისთვის მოქმედი ნიუტელკოს ტარიფით.   

7.6. დამკვეთი ვალდებულია, დაფაროს ინვოისი მისი მიღებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. 
შემსრულებელი უფლებამოსილია, დააკისროს დამკვეთს ჯარიმა, თუ იგი აგვიანებს მომსახურების საფასურის 
გადახდას. ჯარიმა განისაზღვრება ინვოისის საერთო თანხის 0.05% -ით თითოეულ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

7.7. იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი არ ეთანხმება ინვოისში ასახულ თანხას, იგი ვალდებულია, გადაიხადოს უდავო 
თანხა და წერილობით აუწყოს სადავო თანხის შესახებ შემსრულებელს, ამასთან, დაუსაბუთოს მას თანხის 
სადავოობა შესაბამისი დამატებითი დეტალების და საბუთების თანდართვით. 
უწყება სადავო თანხის შესახებ გაგზავნილ უნდა იყოს წერილობით, ინვოისის მიღებიდან 10 დღის განმავლობაში, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვოისში ასახული თანხა ჩაითვლება დამკვეთისთვის მისაღებად და 
დადასტურებულად. 

7.8. თანხის გადარიცხვის საბანკო საფასური ეკისრება დამკვეთს. 
7.9. შემსრულებელი უფლებამოსილია, შეუწყვიტოს მომსახურების გაწევა დამკვეთს, თუ ეს უკანასკნელი 

მომსახურების ყოველთვიური საფასურის გადახდას აგვიანებს ორ თვეზე მეტი ვადით. შემსრულებელი 
მომსახურების შეჩერებასთან ერთად დამკვეთს უწყვეტს ელექტროენერგიით მომარაგებას.  

7.10. მხარეები თანხმდებიან, რომ მომსახურების საფასური გადახდა წარმოებს ეროვნულ ვალუტაში, უნაღდო 
ანგარიშსწორებით შემსრულებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის გზით. 

 
8. მხარეების ინვოისის მისაღები მისამართები: 

შემსრულებელი: 
ელ-ფოსტა: finance@newtelco.ge 
საკ.: +995 322 425 425 

 

დამკვეთი: 
ელ-ფოსტა:  
საკ.: 

9. მხარეების იურიდიული მისამართები და საბანკო დეტალები: 
9.1. წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მხარეების მისამართები და საბანკო დეტალები იქნება 

შემდეგი: 
 
შემსრულებელი: 
შპს ნიუტელკო ჯორჯია 
ს/კ: 404936192 
ანნა პოლიტკოვსკაიას 5, 0186 თბილისი, საქართველო 

         ბანკი: სს ”ბაზისბანკი” 
IBAN: GE61BS0000000049636002 
SWIFT: CBASGE22 
 
დამკვეთი: 

[კომპანიის დასახელება] 
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ს/კ:  
მისამართი: 
ბანკი:  
   

9.2. აღნიშნულ მისამართებში და რეკვიზიტებში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში, მხარემ მეორეს უნდა აცნობოს ამის 
შესახებ წერილობით, ცვლილებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში.   
 

10. უფლებათა გადაცემა 
10.1. არცერთ მხარეს არ შეუძლია გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით ნაკისრი უფლებები და მოვალეობები მეორე 

მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე. არცერთ მხარეს არ შეუძლია გონივრული მიზეზის გარეშე უარი 
განაცხადოს ან შეაყოვნოს ასეთი თანხმობა. დამკვეთი უფლებამოსილია, გადასცეს მისი უფლებები და 
მოვალეობები თავის მოკავშირე/აფილირებულ კომპანიას შემსრულებლის თანხმობის გარეშე. 

10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულება სავალდებულო იქნება  ორივე მხარისათვის და მიზნად ისახავს 
მხოლოდ მხარეების სარგებელს. არაფერი წინამდებარე ხელშეკრულებაში, გამოთქმული ან ნაგულისხმები, არ 
მიანიჭებს არცერთ მხარეს რაიმე იურიდიულ ან სამართლებრივ უფლებას. 

 

11. დავების გადაწყვეტა და მოქმედი კანონმდებლობა 
11.1. მხარეები მიმართავენ ყველანაირ ძალისხმევას, რომ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

წამოჭრილი დავა თუ უთანხმოება გადაწყვიტონ მეგობრულად, მოლაპარაკებების გზით. თუ მხარეები 
ურთიერთშეთანხმებით ვერ მიაღწევენ გადაწყვეტილებას 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში, ნებისმიერი ასეთი 
უთანხმოება განიხილება საქართველოს საერთო სასამართლოების მიერ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 
შესაბამისად.  

 
12. ფორს-მაჟორი 
12.1. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან, თუ ხელშეკრულების რომელიმე პირობის დარღვევა 

გამოწვეულია მხარეების კონტროლის მიღმა არსებული მოვლენებით (ფორს მაჟორი). თუ რომელიმე მხარე 
განიცდის ფორს-მაჟორული მოვლენის ზეგავლენას, მან მეორე მხარეს  წერილობით უნდა აცნობოს ამის შესახებ. 
აღნიშნული მოვლენის მსვლელობისას მხარე უფლებამოსილია, შეაყოვნოს ნაკისრი მოვალეობების შესრულება. თუ 
ფორს-მაჟორული მოვლენის ხანგრძლივობა აღემატება 3 (სამ) თვეს, მხარეები გადახედავენ ხელშეკრულების 
შემდგომი შესრულების შესაძლებლობებს.   

12.2. ფორს-მაჟორულ მოვლენად ჩაითვლება: ხანძარი, მიწისძვრა, ეპიდემია, სატრანსპორტო საშუალებების 
ბლოკადა და მხარეების კონტროლის მიღმა არსებული სხვა ფაქტორები, რომლებიც ხელს შეუშლიან 
ხელშეკრულების შესრულებას.  

12.3. ფორს-მაჟორული მოვლენის დადგომის და დასრულების შესახებ დაზარალებული მხარე მეორეს წერილობით, 30 
დღის განმავლობაში აცნობებს. ცნობას მხარემ უნდა დაურთოს კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოს მიერ 
გაცემული დასტური ფორს-მაჟორული მოვლენის დადგომისა და დასრულების შესახებ.  

 

13. მხარეების ხელმოწერა 

შპს ნიუტელკო ჯორჯია 

თარიღი:                                                                                
სახელი, გვარი:  
თანამდებობა:  
ხელმოწერა ------------------------------- 

კომპანიის დასახელება 
თარიღი:   
სახელი, გვარი:  
თანამდებობა:  
ხელმოწერა ---------------------- 
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დანართი A  
საკოლოკაციო მომსახურება 

 
1. ზოგადი დებულებები 
1.1. შპს ნიუტელკო უზრუნველყოფს დამკვეთს ფართით, სადაც დამკვეთი განათავსებს საკუთარ ქსელურ აპარატურას. 

დამკვეთი ვალდებულია, ფლობდეს ქსელური აპარატურის მუშაობისთვის საჭირო ყველა  სათანადო ლიცენზიას. 
1.2. შემდგომი პირობების შესაბამისად, შპს ნიუტელკო უზრუნველყოფს მომხმარებელს ფართით და კარადებით 

(ერთობლივად „ფართი“) და უზრუნველყოფს მარტივ ტექნიკურ მხარდაჭერის მომსახურებას საჭიროების 
შემთხვევაში, რომელიც დამკვეთს მიეწოდება უფასოდ, 24 საათის განმავლობაში, კვირაში 7 და წელიწადში 365 
დღე. ნიუტელკო მომხმარებელს ასევე უზრუნველყოფს საკოლოკაციო ცენტრში არსებულ ოპერატორებთან 
ფიზიკური პასიური შეერთების (Physical cross-connect) მომსახურებით, რომლის საფასურიც მომხმარებელს 
დაერიცხება ცალკე.  

1.3. საკოლოკაციო ფართი მომხმარებლის მიერ გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ შეკვეთის პირობებში 
შეთანხმებული მიზნებისთვის. სხვა მატერიალური მიზნების გამოყენებისთვის, საჭიროა ნიუტელკოს 
წერილობითი თანხმობა. ნიუტელკოს არ შეუძლია, გონივრული მიზეზის გარეშე უარი განაცხადოს ან დააყოვნოს 
ასეთი თანხმობის გაცემა. 

 
2. ადგილმდებარეობა 
2.1. შპს ნიუტელკო მომხმარებელს უზრუნველყოფს საკოლოკაციო მომსახურებით შემდეგ მისამართზე: ა. 

პოლიტკოვსკაიას 5, თბილისი, 0186, საქართველო. 
 
3. აპარატურა / მომსახურება 
3.1. ნიუტელკო დამკვეთს ფართით უზრუნველყოფს  შემდეგი პირობებით: 

 
ტექნიკური პირობები 
 ჩაკეტილი სათავსო 
 ჰაერის კონდიცირება  
 უწყვეტი ელექტროენერგიის საგარანტიოდ, ნიუტელკო უზრუნველყოფს დამატებით, 220-230 ვოლტს UPS 

წყაროდან და სათადარიგო დიზელ-გენერატორს, რომლებსაც ინარჩუნებს შეკვეთის ფორმის მსვლელობის 
მანძილზე. ნიუტელკო ამ სახით უზრუნველყოფს ელექტროენერგიის 99.80% უწყვეტობას  ერთი წლის 
განმავლობაში, ელექტრო ენერგიის ერთ-ერთ  დამატებით წყაროზე დენის გათიშვის შემთხვევაში 
გარანტირებულია 15 წუთიანი შეყოვნება.  

 თითოეულ დგარზე გათვალისწინებულია მაქსიმალური ჯამური დატვირთვა 3,5კვტ. 
 სათადარიგო, 24 საათიანი დიზელ-გენერატორი საწვავის შევსების სერვისით 
 სივრცე დაცულია მონიტორინგის სისტემით და დაშვების მკაცრი კონტროლით 
 ხანძრის საწინააღმდეგო და/ან ხანძარქრობის სისტემით 
 ორმაგი იატაკი შედგება ანტისტატიკური და დამიწებული, 60 x 60 სმ ზომის ფილებისგან 
 დატვირთვა იატაკზე: 7,5 კნ/მ2 
 იტევს 80 სმ-მდე სიგანის და 220 სმ-მდე სიმაღლის ტვირთს 
 საკმაო განათება, ხელმისაწვდომია დამატებითი განათება 
 კაბელები (კანალიზაცია, საკაბელო არხები) უზრუნველყოფილი იქნება ნიუტელკოს მიერ და აღირიცხება 

დამატებით, შეკვეთის ფორმაში.  
  

4. დამკვეთის აპარატურის დამონტაჟება  
4.1. საკოლოკაციო სივრცეში დამონტაჟებული მომხმარებლის აპარატურა უნდა შეესაბამებოდეს ელექტრონული 

უსაფრთხოების ეროვნულ ნორმებს.  
4.2. დამკვეთს არ აქვს უფლება, ჩაატაროს რაიმე სახის სამუშაოები საკოლოკაციო სივრცის გარეთ. 

 
5. დაშვების უფლება 
5.1. საკოლოკაციო სივრცე ექვემდებარება ტერიტორიაზე დაშვების კონტროლს. ნიუტელკო ნებისმიერ დროს 
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(წელიწადში 365 დღე, დღეში 24 საათი) მხოლოდ იმ პირებს დაუშვებს, რომლებიც წინასწარ განსაზღვრული იქნება 
დამკვეთის მიერ.  
 

6. უსაფრთხოების ვალდებულება 
6.1. თუ სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან მხარეები, დამკვეთის მიერ ნიუტელკოს სივრცეზე დამონტაჟებული 

აპარატურის ექსპლუატაციისა და მის ტექნიკურ მხარდაჭერაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ და 
მხოლოდ დამკვეთს.  
 

7. აპარატურის დაზღვევა 
7.1. ნიუტელკოს მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში, დამკვეთი ვალდებულია, დააზღვიოს სივრცეზე დამონტაჟებული 

თავისი აპარატურა. იგი ვალდებულია, წარუდგინოს ნიუტელკოს სადაზღვევო კონტრაქტის ასლი და სადაზღვევო 
თანხის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი. 
 

8. შემსრულებლის ვალდებულებები 
8.1. წინამდებარე კონტრაქტის და შეკვეთის ფორმის ხელმოწერით, შემსრულებელი ვალდებულია: 

8.1.1.შეინარჩუნოს სივრცე მომსახურების მიწოდებისთვის შესაბამის მდგომარეობაში. 
8.1.2.დამკვეთს მიაწოდოს სერვისი შესაბამისი კომპეტენციით, პროფესიონალიზმით, კვალიფიკაციით, 

დროულად და ეფექტურად. 
8.1.3.შეიძინოს და კონტრაქტის და შეკვეთის ფორმის მსვლელობისას ამოქმედოს ის სადაზღვევო პოლისები, 

რომელთაც იგი ჩათვლის საჭიროდ. 
8.1.4.დარწმუნდეს, რომ კონტრაქტის მსვლელობისას მომსახურება დამკვეთს მიეწოდება ხელშეკრულების 

პირობების თანახმად. 
8.1.5.დამკვეთს წერილობით შეატყობინოს დანართ B-ში ნებისმიერი ცვლილების შეტანის შესახებ. შეტანილი 

ცვლილება ამოქმედდება ამის შეტყობინებიდან 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში. 
8.1.6.უზრუნველყოს, რომ მას გააჩნია სერვისის მოწოდებისთვის საჭირო ყველა ლიცენზია, თანხმობა, და საბუთი, 

რაც საჭიროა ამგვარი სერვისის მოწოდებისთვის და წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების 
შესრულებისთვის. 

 

9. მხარეების ხელმოწერა 

 

შპს ნიუტელკო ჯორჯია 

თარიღი:                                                                               

სახელი, გვარი:  

თანამდებობა:  

ხელმოწერა -------------------------- 

კომპანიის დასახელება 

თარიღი:                                                                              

სახელი, გვარი: ----------------- 

თანამდებობა: ------------------ 

ხელმოწერა --------------------- 

 


