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მისამართი/ტელეფონი
ელ - ფოსტა
დასახელება
ნივთის
რაოდენობა/ზომის
ერთეული
ჯართის
ადგილმდებარეობა

ს.ს. ,,საქორგგაზი“
208147637
ქ. თბილისი, ქიზიყის ქუჩა #13
ტელ: 577 105 235
a.aliyev@socar.ge
შავი ლითონი (მეტალი)

სავარაუდო წონა 716 (შვიდას თექვსმეტი) კგ.
ქ. თბილისი, ქვედა ალექსევკის დასახალება.
716 კგ-ს საწყისი ღირებულება 600 (ექვსასი) ლარი
(კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
მოქმედი
გადასახადების ჩათვლით) ჯართის საბოლოო საფასური
განისაზღვრება
აუქციონის
დასრულების
შემდეგ,
აუქციონის შედეგების შესაბამისად
ერთეულის
ღირებულებისა და დაზუსტებული წონის ნამრავლით.
50 (ორმოცდაათი) ლარი.

საწყისი ფასი
ბიჯის სიდიდე
უპირებო
და
გამოუხმობი
საბანკო
გარანტიის/ბეს თანხის
120 ( ასოცი) ლარი
ოდენობა
1 ( ერთი ) ფოტო სურათი
ფოტო სურათების
რაოდენობა
შავი ლითონის (მეტალის) ჯართი წარმოადგენს
ინფორმაცია ჯართის
ექსპლოატაციისათვის
გამოუსადეგარ
წნევის
შესახებ
რეგულატორებს.
განთავსების
7 კალენდარული დღე
ხანგრძლივობა
სს ,,საქართველოს ბანკი’’
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა
GE25BG0000000121184400
საბანკო რეკვიზიტები
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ჯართის
ზუსტი
წონა
დაუზუსტებელია.
გამარჯვებული ვალდებულია, ს.ს. ,,საქორგგაზი“-ს
უფლებამოსილ
წარმომადგენელთან
ერთად
დააზუსტოს ჯართის წონა.
· ჯართის წონის დაზუსტების ხარჯები ეკისრება
აუქციონში გამარჯვებულს.
· აუქციონში
გამარჯვებულთან
ნასყიდობის
ხელშეკრულება
გაფორმდება
აუქციონში
გამარჯვებულად გამოცხადებიდან 10 დღის
განმავლობაში.
· აუქციონში გამარჯვებული (მყიდველი) შავი ლითონის
(მეტალის) ჯართს იღებს იმ სახით, რა სახითაც არის
წარმოდგენილი ხელშეკრულების ხელმოწერის დღეს.
· გამარჯვებული (მყიდველი) უარს ამბობს გამყიდველის
მიმართ ქონებრივი
ან
სხვა
სახის
ზიანის
ანაზღაურებაზე,
მოთხოვნაზე,
საჩივარზე
და
სარჩელზე.
· აუქციონში გამარჯვებულს (მყიდველს) ჯართზე
საკუთრების
უფლება
გადაეცემა,
ნასყიდობის
საფასურის სრულად გადახდის მომენტიდან.
· გამარჯვებული ვალდებულია თანხის გადახდიდან
მაქსიმუმ 10 დღის ვადაში გაიტანოს შავი ლითონის
(მეტალის) ჯართი ტერიტორიიდან. ჯართის წონის
დაზუსტებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების
შემდეგ, ჯართის შენახვის პასუხისმგებლობა ეკისრება
აუქციონში გამარჯვებულს.
· თანხის გადახდა შესაძლებელია ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 10 დღის განმავლობაში. გამარჯვებული
ვალდებულია
გადაიხადოს
მხარეების
მიერ
დაზუსტებული ჯართის საფასური, რაზეც გაფორმდება
მიღება-ჩაბარება.
· ჯართის ტრანსპორტირებისა და სხვა მასთან
დაკავშირებულ ნების მიერ ხარჯს უზრუნველყოფს
აუქციონში გამარჯვებული (მყიდველი).
· მყიდველის მიერ შავი ლითონის (მეტალის) ჯართის
გატანის
სამუშაოები
უნდა
შესრულდეს
უსაფრთხოების
ნორმებისა
და საქართველოს
კანონმდებლობით
დადგენილი
სტანდარტების
დაცვით.
აუქციონში გამარჯვებულს ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში დაეკისრება
პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,1 %
ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
·

დამატებითი
ინფორმაცია
პასუხისმგებლობა
სააუქციონო და
სახელშეკრულებო
პირობების
დარღვევისათვის

