
ნასყიდობის  ხელშეკრულება № 

 

ქ. თბილისი                                                                                                        

”------”  --------2019 წელი 

ერთის მხრივ, სს ”საქართველოს  რკინიგზა ” 

(საიდენტიფიკაციო №202886010),  შემდგომში- 

”გამყიდველი”, წარმომადგენელი მისი 

სატვირთო გადაზიდვების  დირექტორის გურამ 

გურამიშვილი  სახით  

მეორეს მხრივ ---------- (ს.კ. ----------------) , მის. -

------------------------ , შემდგომში ”მყიდველი”, 

წარმოდგენილი 

სს ”საქართველოს  რკინიგზის” დირექტორთა 

საბჭოს 2018 წლის ------------- №----------- 

დადგენილების, სს ”საქართველოს რკინიგზის” 

სამეთვალყურეო საბჭოს -------წლის --------- №--

---სხდომის ოქმის და საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, ვდებთ 

წინამდებარე ნასყიდობის  ხელშეკრულებას 

შემდეგზე: 

 

1.  ხელშეკრულების საგანი  

1.1.  ,,გამყიდველი“ გადასცემს „მყიდველს“ 

საკუთრების უფლებას შემდეგ ქონებაზე: 

 1670 ერთეული ექსპლუატაციისათვის 

უვარგისი, საბუქსირე კვანძებით 

დაუკომპლექტებელი წყვილთვალა; 

 652 ერთეული წყვილთვალის თვალი; 

 95 ერთეული წყვილთვალის ღერძი. 

1.2. ,,მყიდველისთვის” ნასყიდობის საგნის 

გადაცემა მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაფორმებით. 

1.3. ქონების მახასიათებლები 

(ადგილმდებარეობა, ნომრული სია, ღერძის 

ტიპი, ღერძის ნომერი, აშენებისა და 

ფორმირების წლები) წარმოდგენილია 

დანართი 1 სახით. 

 

Договор купли-продажи № 

Г.  Тбилиси --- --- 2019год 

С одной стороны, АО «Грузинская железная дорога» 

(идентификационный № 202886010), в дальнейшем – 

Продавец, представленный его директором 

грузоперевозок, Гурамом Гурамишвили …… ……… …… …………… ……… 

С другой стороны, ---------- (рег. код. -------------), адрес: -------

----, в дальнейшем Покупатель, 

Представленный ----------------------- 

В соответствии с постановлением № ----- 2018 года совета 

директоров АО «Грузинская железная дорога», протоклом 

№ ---- заседания наблюдательского совета АО «Грузинская 

железная дорога», 2018 года, и законодательству Грузии, 

заключаем настоящий Договор купли-продажи на 

предмет: …… …………… …………… …………… ……… 

1. Предмет Договора 

1.1. Продавец передает Покупателю право 

собственности на следующее имущество: 

 1670 единиц непригодных для 

эксплуатации, не оснащенных 

буксировочными узлами парные 

колеса;  

 652 единиц колес парных колес; 

 95 единиц осей парных колес; 

1.2. Передача Покупателю предмета купли 

осуществится оформлением акта приема-

передачи. 

1.3. Характеристики (местоположение, номерной 

список, тип оси, номер оси, годы строительства 

и формирования) представлены в виде 

Приложения №1. 

2. Цена Договора 

2.1. Общая стоимость Договора составляет ---------- 

долларов США (без НДС). 

2.2. НДС должен уплатить Покупатель в 

соответствии с действующем в Грузии 

налоговым законодательством. 



2. ხელშეკრულების ფასი 

2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება 

შეადგენს  ----------------------  აშშ დოლარს 

(დღგ-ს გარეშე);  

2.2. „დღგ“ მყიდველმა უნდა გადაიხადოს 

საქართველოში მოქმედი საგადასახადო 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

3. ანგარიშსწორების პირობები 

3. ანგარიშსწორების პირობები 

3.1. მყიდველი ვალდებულია სრულად 

გადაიხადოს წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ნასყიდობის ფასი ( 

დღგ-ს ჩათვლით, ”ბე-ს” თანხის ------- 

გამოკლებით), ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან              არაუგვიანეს  20 

კალენდარული დღის ვადაში, საქართველოს 

ეროვნული ბანკის მიერ გადახდის 

დღისთვის დადგენილი ლარის აშშ 

დოლართან გაცვლითი კურსის შესაბამისად, 

,,გამყიდველის“ შემდეგ საანგარიშსწორებო 

ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით: 

 

ეროვნულ ვალუტაში - ს/ს ”თი ბი სი” 

ბანკი მარჯანიშვილის ფილიალი,  

ბანკის კოდი: TBCBGE22;  

ანგარიშის ნომერი: 
GE93TB1100000112467112 

მიმღები: სს „საქართველოს რკინიგზა“ 

აშშ დოლარში: Intermediary Bank: 

CITIBANK N.A. NEW-YORK, USA 

SWIFT: CITIUS33,  

ABA: 021000089 

 

    Beneficiarys bank : HEAD OFFICE 

SWIFT: TBCBGE22; 

JSC ,,TBC BANK ” , Marjanishvili 

Branch;  

    SWIFT: TBCBGE22850 
     Name of beneficiary: JSC”GEORGIAN 

RAILWAY”    

Bens account: GE11TB1100000112070112.  

3. Условия расчета 

3.1. Покупатель обязан полностью заплатить 

предусмотренную настоящим Договором цену 

купли (включая НДС, с вычетом суммы задатка 

-----), в срок, не позднее 20 календарных дней с 

подписания Договора, по разменному курсу 

лари/доллар США, установленному 

Национальнмы банком Грузии на день 

платежа, с зачислением суммы на следующий 

расчетный счет Покупателя: 

В национальной валюте: АО ТиБиСи банк, филиал 

Марджанишвили; код банка: TBCBGE22; номер счета: 

GE93TB1100000112467112;  

Получатель: АО «Грузинская железная дорога» 

В долларах США: Intermediary Bank: CITIBANK N.A. NEW-

YORK, USA 

SWIFT: CITIUS33,  

ABA: 021000089 

 

Beneficiarys bank : HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22; 

JSC ,,TBC BANK ” , Marjanishvili Branch;  

SWIFT: TBCBGE22850 

Name of beneficiary: JSC”GEORGIAN RAILWAY”    

Bens account: GE11TB1100000112070112.  

3.2. В случае покупателя-нерезидента, расчет 

производится в долларах США; в случае 

покупателя-резидента расчет производится в 

ларах, по разменному курсу лари/доллар США, 

установленному Национальнмы банком Грузии 

на день платежа. 

3.3. Сумма задатка, уплаченного Покупателем -------

--- зачтется в цену купли. 

4. Переход права имущества ……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… …….. 

4.1. Право собственности на приобретенное 



3.2  „არარეზიდენტი“  „მყიდველის“ 

შემთხვევაში, ანგარიშსწორება წარმოებს 

აშშ დოლარში,  ხოლო „რეზიდენტი“ 

„მყიდველის“ შემთხვევაში, 

ანგარიშსწორება წარმოებს ლარში, 
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

გადახდის დღისათვის დადგენილი 

ლარის აშშ დოლართან გაცვლითი 

კურსის შესაბამისად 

3.3 ”მყიდველის” მიერ გადახდილი ”ბე”-ს 

თანხა -----------------  ჩაითვლება 

ნასყიდობის ფასში;  

 

4. საკუთრების უფლების გადასვლა 

4.1. შეძენილ ქონებაზე ”მყიდველი” 

საკუთრების უფლებას იძენს 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 

სრულად გადახდისა და  მიღება-ჩაბარების 

აქტის ხელმოწერის  დღიდან. 

4.2.  ,,გამყიდველის“ მხრიდან მიღება-

ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე 

უფლებამოსილია კომისია, რომელიც 

შეიქმნება შესაბამისი ბრძანების 

საფუძველზე. 

 

5. მხარეთა ვალდებულებები 

5.1. ”გამყიდველი” ვალდებულია ”მყიდველს” 

ეტაპობრივად გადასცეს წინამდებარე 

ხელშეკრულების 1.1 პუნქტში 

განსაზღვრული ქონება, ამ უკანასკნელის 

მხრიდან ნასყიდობის ფასის სრულად 

გადახდის შემდეგ; 

5.2. „მყიდველი“ ვალდებულია, რეალიზებული 

ქონების  გადაცემის შესახებ 

„გამყიდველის“ შეტყობინების მიღებიდან, 

10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში 

გამოცხადდეს შეტყობინებაში მითითებულ 

ადგილზე და ჩაიბაროს შეძენილი ქონება, 

მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერიდან  

20 კალენდარული დღის ვადაში კი 

имущество Покупатель получает после полной 

уплаты цены Договора и со дня подписания 

акта приема-передачи. 

4.2. Подписывать акт приема-передачи со стороны 

Продавца уполномочена комиссия, которая 

будет создана на основании соответствующего 

приказа. 

5. Обязанности сторон ……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..…… ….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… …… ..……….. ……… ………….  ………… …… …… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….   ………… ……..………..  ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….   … ……… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. …………  

………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… …….. 
5.1. Продавец обязан поэтапно передать 

Покупателю определенное 1.1 пунктом 

настоящего Договора имущество, после полной 

уплаты Покупателем цены купли. 

5.2. Покупатель обязан в течение 10 (десять) 

календарных дней после получения от 

Продавца сообщения о передаче 

реализованного имущества явится на 

указанное в сообщении место и принять 

приобретенное имущество, а в течение 20 

календарных дней после подписания акта 

приема-передачи обеспечить вывоз 

приобретенного имущества с территории АО 

«Грузинская железная дорога», (в противном 

случае на Покупателя будет наложен расход на 

содержание приобретенного имущества, 

составляющий 0.1% реализационной 

стоимости имущества за каждый 

просроченный день). Если Покупатель не 

явится на указанное в сообщении место, или по 

его причине не будет оформлен акт приема-

передачи, отсчет 20 дневного срока начнется с 

11-го дня после получения сообщения. 

5.3. Покупатель обязан обеспечить вывоз 

приобретенного на электронном аукционе 

имущества  за собственный счет (погрузка-

выгрузка и транспортировка). 

6. Обязанности сторон ……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. …… … …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… …….. 

6.1. В случае невыполнения пункта 3.1 настоящего 

Договора, на Покупателя будет наложена пеня 

в размере 0.1% неуплаченной суммы за 

каждый просроченный день. Если количество 

просроченных дней превзойдет 30 



უზრუნველყოს სს „საქართველოს 

რკინიგზის“ ტერიტორიდან გატანა,  

(წინააღმდეგ შემთხვევაში მყიდველს 

დაეკისრება შეძენილი ქონების შენახვის 

ხარჯი, ქონების  სარეალიზაციო 

ღირებულების 0.1% ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე). 

შეტყობინებიდან 10 დღის ვადაში 

შეტყობინებაში მითითებულ ადგილზე 

,,მყიდველის“ გამოუცხადებლობის ან მისი 

მიზეზით მიღება-ჩაბარების აქტის 

გაუფორმებლობის შემთხვევაში 20 დღიანი 

ვადის ათვლა დაიწყება შეტყობინებიდან 

მე-11 დღეს. 

5.3. ,,მყიდველი“ ვალდებულია უზრუნველყოს 

ქონების საკუთარი ხარჯით გატანა 

(დატვირთვა-გადმოტვირთვა და 

ტრანსპორტირება); 

 

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

6.1.  წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. 

პუნქტით გათვალისწინებული პირობის 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, 

,,მყიდველს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო 

ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

გადაუხდელი თანხის  0.1 %-ის ოდენობით. 

ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ 

ვადაგადაცილებულ დღეთა რაოდენობა 

გადააჭარბებს 30 კალენდარულ დღეს, 

„გამყიდველი“ უფლებამოსილია უარი 

თქვას/შეწყვიტოს ნასყიდობის 

ხელშეკრულება, რა შემთხვევაშიც 

მყიდველს არ დაუბრუნდება მის მიერ 

გადახდილი „ბე“-ს თანხა. 

 

7. დავის გადაწყვეტა  

7.1.  მხარეები ეცდებიან ხელშეკრულების 

შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა 

календарных дней, Продавец имеет право 

отказаться/расторгнуть Договор купли-

продажи; в таком случае сумма, уплаченная 

Покупателем в виде задатка не будет ему 

возвращена. 

7. Решение споров ……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… …….. 

7.1. Стороны будут прилагать усилия для решения 

путем переговоров всех споров, связанных с 

выполнением Договора. 

7.2. В случае, если соглашение не будет достигнуто, 

стороны обратятся в суд, в соответствии с 

правилом, предусмотренным судом Грузии. 

8. Срок действия Договора ……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ……… … ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… …….. 

8.1. Договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует до полного 

и подобающего выполнения условий, 

предусмотренных Договором. 

9. Другие условия 

9.1. Каждая сторона обязана строго соблюдать 

условия Договора. 

9.2. Ущерб, вызванный нарушением условий 

Договора будет возмещен в соответствии с 

правилом, установленным грузинским 

закондательством. 

9.3. Администраторы Договора будут определены в 

соответствии с приказом № 0001162, от 10 

октября 2013 года, директора грузоперевозок 

АО «Грузинская железная дорога», Гурама 

Гурамишвили. 

9.4. Договор составлен на грузинском языке в 3-х 

экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

9.5. Внесение в Договор изменений и поправок 

возможно только с письменного согласия 

сторон. ……….. ……… …………. ………… ………… ….  ………………….. ……… …………. ………… ………… ….  ………… ……..……….. ……… …………. ………… ……… … ….  ………… …….. …….. 

 

 

 



დავა გადაჭრან ურთიერთმოლაპარაკების 

გზით; 

7.2.  შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში 

მხარეები მიმართავენ სასამართლოს 

საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. 

 

8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

8.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა 

მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან და 

მოქმედებს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ვალდებულებების 

სრულად და ჯეროვნად შესრულებამდე. 

 

 

9. სხვა პირობები 

9.1. თითოეული მხარე ვალდებულია მკაცრად 

დაიცვას ხელშეკრულების პირობები; 

9.2.  ხელშეკრულების განსაზღვრული 

პირობების დარღვევით მიყენებული ზიანი 

ანაზღაურდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის 

შესაბამისად.  

9.3. ხელშეკრულების ადმინისტრატორები 

განისაზღვრონ სს ,,საქართველოს 

რკინიგზის“ სატვირთო გადაზიდვების 

დირექტორის 2013 წლის 10 ოქტომბრის 

N0001162 ბრძანების შესაბამისად. 

9.4.  ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ 

ენაზე 3 თანაბარი იურიდიული ძალის 

მქონე ეგზემპლარად.  

9.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანა შესაძლებელია 

მხოლოდ მხარეთა წერილობითი 

შეთანხმებით.  

 

მხარეთა რეკვიზიტები 

 

Реквизиты сторон 

 

 Продавец 

АО «Грузинская железная дорога» 

к/с 202886010                                                                            

адрес: г. Тбилиси, пр. Царицы Тамар, №15 

АО Банк Грузии 

Код банка: BAGAGE22 

Номер счета: 

GE03BG0000000859804100 

-------------------------------- 

/Г. Гурамишвили/ 

Покупатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------- /--------------/ 

 

 



”გამყიდველი”                                                                                      

”მყიდველი” 

სს ”საქართველოს რკინიგზა”                                                           

ს/კ  202886010                                                                                          

მის: ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზ. №15                          

 ს.ს ”საქართველოს ბანკი”   

ბანკის კოდი: BAGAGE22;  

ანგარიშის ნომერი: 

GE03BG0000000859804100 

 

----------------------------  /გ. გურამიშვილი/                          

----------------------------/----------------/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…… ……… 

…… ……… 

…… ……… 

 

 

 


