დამტკიცებულია
სემეკის 2021 წლის 2 სექტემბრის N38/1 გადაწყვეტილებით

განაწილების მომსახურების ხელშეკრულება
(სტანდარტული ფორმა)
ქ. თბილისი
I.

_______წელი

მხარეთა რეკვიზიტები:

1. ერთის მხრივ:
1.1. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი: ___________________________________________________ ;
1.2. საიდენტიფიკაციო კოდი:__________________________________________________________________;
1.3. საბანკო რეკვიზიტები:
______________________________ ;
1.4 საკონტაქტო მონაცემები:
ა) მისამართი: ____________________________;
ბ) ტელეფონის ნომერი: ___________________ ;
გ) ელ. ფოსტა: ___________________ ;
დ) ვებგვერდი: ___________________ ;
2. მეორე მხრივ:
2.1. მიმწოდებელი: _____________________________________________________________________;
2.2. საიდენტიფიკაციო კოდი:_____________________________________________________________;
2.3. საბანკო რეკვიზიტები: ______________________________ ;
2.4. მიწოდების საქმიანობის სახე: _____________________________________ ;
(თავისუფალი მიმწოდებელი ან უნივერსალური, საჯარო ან/და ბოლო ალტერნატივის მიმწოდებელი)

2.5. საკონტაქტო მონაცემები:
ა) მისამართი:____________________________;
ბ) ტელეფონის ნომერი: ___________________ ;
გ) ელ. ფოსტა: ___________________ ;
დ) ვებგვერდი (არსებობის შემთხვევაში): ___________________ ;
II.

ხელშეკრულების საგანი:

3. გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორი და მიმწოდებელი, შემდგომში ორივე ერთად როგორც

მხარეები ვდებთ განაწილების საქმიანობაზე მომსახურების ხელშეკრულებას საქართველოდ
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2021 წლის 28 ივნისის N19
დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტროენერგიის გამანაწილებელი ქსელის წესებით“ (შემდგომში ,,წესები“) დადგენილი პირობების შესაბამისად და წინამდებარე პირობების გათვალისწინებით.

III.
4.
5.

სპეციალური მოთხოვნები:

მიწოდების საქმიანობის დაწყების თარიღი: ___________________ ;
მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, გადაუხადოს გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორს

მომსახურების საფასური (ინიშნება მხოლოდ ერთი ქვეპუნქტი):

5.1 ყოველთვიურად, გასული ერთი თვის პერიოდში მომხმარებლისთვის მიწოდებული

ელექტროენერგიის მოცულობის შესაბამისად: ☐; ან

5.2 სხვა მეთოდით ☐, ასევე გადახდის პირობის აღწერა: ___________________ _______________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .
6.

მიმწოდებლის მიერ, სისტემის ოპერატორის მომსახურების საფასურის გადახდის

უზრუნველყოფის მექანიზმი (ინიშნება მხოლოდ ერთი ქვეპუნქტი):
6.1. დეპოზიტის1 წარდგენა ☐; ან
6.2. კომერციულ ბანკსა და ნებისმიერ სხვა პირთან, რომელიც ოპერირებას უწევს გადახდის
საშუალებას,
გადახდილი

ისეთი შეთანხმების დადება, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლის მიერ
მომსახურების

საფასურიდან

მიმწოდებლისათვის

გადასახდელი

ელექტროენერგიის ფასის ან კომისიის მიერ დადგენილი ტარიფის, გამანაწილებელი სისტემის
ოპერატორისა და გადამცემი სისტემის ოპერატორის მიერ გაწეული მომსახურებების
საფასურების გამიჯვნას და მიმწოდებლისა და სისტემის ოპერატორის საბანკო ანგარიშებზე
ასახვას; ☐; ან
6.3. სხვა მეთოდით ☐, ასევე გადახდის უზრუნველყოფის მექანიზმის აღწერა: _____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .

IV.
7.

ძირითადი მოთხოვნა:

მხარეები ხელმოწერით გამოხატავენ თანხმობას წინამდებარე ხელშეკრულებაში მოცემული

ინფორმაციის გათვალისწინებით, წესებით და კომისიის 2020 წლის 13 აგვისტოს N47 დადგენილებით
დამტკიცებული

,,ელექტროენერგიის

საცალო

ბაზრის

წესებით“

დადგენილი

პირობების

და

პროცედურების დაცვით, განხორციელდეს ელექტროენერგიის განაწილების მომსახურება, მათ შორის
დროულად იქნეს გადახდილი განაწილების მომსახურების ღირებულება.

V.
8.

საგამონაკლისო/განსხვავებული პირობები:

წესებით დადგენილი პირობები წარმოადგენს ელექტროენერგიის განაწილების მომსახურების

შესახებ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
9.

მხარეები ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას ასრულებენ კეთილსინდსიერების, მხარეთა

ურთიერთანამშრომლობისა და გულისხმიერების პრინციპებზე დაყრდნობით. მხარეები ვალდებულნი
არიან მჭიდროდ ითანამშრომლონ ერთმანეთთან (კონსულტაციის გაწევით, ურთიერთდახმარებით და
სხვ.) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროულად და სათანადოდ შესრულების მიზნით.

1

დეპოზიტი არ უნდა აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ სისტემის ოპერატორისთვის ბოლო 12 თვის განმავლობაში გადახდილი მომსახურების
საფასურის საშუალო თვიურ ოდენობას, ხოლო 12 თვეზე ნაკლები პერიოდის შემთხვევაში, იგი უნდა გაანგარიშდეს მისაწოდებელი
ელექტროენერგიის საპროგნოზო მოცულობების შესაბამისად. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს შეცვალოს სისტემის
ოპერატორისათვის დეპოზიტის სახით წარდგენილი თანხა საბანკო გარანტიით

10. თითოეული

მხარე ვალდებულია, მეორე მხარეს დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია

იურიდიული მისამართ(ებ)ის შეცვლის ან მისამართის (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მისამართის)
დამატების შესახებ, რაც სავალდებულოა მეორე მხარისათვის მიწოდების მომენტიდან, მიუხედავად
იმისა, განხორციელდება თუ არა შესაბამისი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულების ტექსტში.
11. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს

თანაბარი იურიდიული ძალა და თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების თითოეულ მხარესთან.
12. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა (კორესპონდენცია) შესრულებული

უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
13. მხარეები თანხმდებიან, იმოქმედონ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პირობებითა

და პროცედურებით, იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც პირდაპირ არ არის მოწესრიგებული
კომისიის მიერ დადგენილი წესებით ან/და სხვა აქტებით;
14. მხარეები თანხმდებიან, რომ დამატებითი პირობისა და კომისიის მიერ დადგენილ აქტ(ებ)ს შორის
წინააღმდეგობის შემთხვევაში, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს კომისიის მიერ დადგენილ პირობას.
VI.

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და გარდამავალი პირობები:

15. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს ________________;
16. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებმა მე-15 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვამდე 3 (სამი)

თვით ადრე არ აცნობეს ერთმანეთს მომსახურების შეწყვეტის შესახებ, წინამდებარე ხელშეკრულება
ავტომატურად გაგრძელდება 1 (ერთი) წლის ვადითა და იმავე პირობებით. ხელშეკრულების აღნიშნული
პირობა ვრცელდება ყოველ მომდევნო პერიოდზე. 2
VII.

თანდართული დოკუმენტაცია:

17. ამონაწერი სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან ☐;
18. მომსახურების

საფასურის

გადახდის

უზრუნველყოფის

დამადასტურებელი

დოკუმენტი

(ხელშეკრულების 6.1.; 6.2.; პუნქტის მონიშვნის შემთხვევაში) ☐;
19. სხვა თანდართული დოკუმენტაცია (სურვილის შემთხვევაში): __________________________________;

გამანაწილებელი სისტემის ოპერატორის
_______________________________:

ან

მისი

წარმომადგენლის

სახელი

გვარი:

ხელმოწერა __________________
მიმწოდებლის ან მისი წარმომადგენლის სახელი გვარი: ______________________________________;

ხელმოწერა __________________

2

თუ ხელშეკრულება დადებულია 3 თვეზე ნაკლები ვადით, მხარეები ვალდებულნი არიან ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ ერთმანეთს აცნობონ

გონივრული ვადით ადრე.

