
   
 

   
 

ხელშეკრულება 

ქ. თბილისი         _______________2020 წ. 

 

ერთი მხრივ, სსიპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო (შემდგომში 

„სააგენტო”), წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის ავთანდილ კასრაძის სახით და მეორეს 

მხრივ მოქალაქე ___________________ (პ/ნ ___________________) (შემდგომში „სტუდენტი“) 

ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

 

1. ხელშეკრულების საგანი 

 

მხარეები თანხმდებიან, რომ სააგენტო უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის ანაზღაურების 

გარეშე, (xxx) ლარის ღირებულების ონლაინ ტრენინგის ჩატარებას (საგნის დასახელება) და 

(xxx) აშშ დოლარის (ექვივალენტი ლარში) ღირებულების საერთაშორისო სასერთიფიკატო 

გამოცდის ორგანიზებას (გამოცდის/სერთიფიკატის დასახელება). 

 

2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები 

 

„სააგენტოს“ უფლება-მოვალეობები 

 

2.1 „სააგენტო“ ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულების 1-ლი მუხლით ნაკისრი 

ვალდებულება შეასრულოს კეთილსინდისიერად 

2.2 „სააგენტო“ ვალდებულია უზრუნველყოს „სტუდენტი“ „სააგენტოს“ მიერ დაგეგმილი 

ტრეინინგისთვის ყველა საჭირო პირობით; 

2.3  „სააგენტოს“ უფლება აქვს მონიტორინგი გაუწიოს „სტუდენტის“ მიერ სატრენინგო 

პროცესში მონაწილეობას, მათ შორის დასწრებას, ტესტირებას, დავალებების 

შესრულებას და სხვა აქტივობებს, რომელიც ტრენინგით არის გათვალისწინებული; 

2.4  ტრენინგის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში „სააგენტო“ უფლებამოსილია უარი თქვას 

ხელშეკრულებაზე. ასეთ შემთხვევაში მას არ წარმოეშობა ამ ხელშეკრულებით  

გათვალისწინებული ვალდებულებები. 

 

„სტუდენტის“ უფლება-მოვალეობები 

 

2.5 „სტუდენტი“ ვალდებულია დაესწროს „სააგენტოს“ მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებს, 

სრულად გაიაროს სასწავლო კურსი მოდულით დადგენილი მინიმალური მოთხოვნების 

შესაბამისად1, რათა შეძლოს „სააგენტოს“ მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო 

სასერთიფიკატო გამოცდაზე გასვლა; 

2.6 „სტუდენტი“, მას შემდეგ რაც მიიღებს საგამოცდო ვაუჩერს, ვალდებულია გავიდეს 

საერთაშორისო სასერთიფიტაკო გამოცდაზე, ტრენინგ კურსის გავლიდან არაუგვიანეს 1 

თვის განმავლობაში; 

 
1 სასწავლო პროგრამის მოდულით გათვალისწინებული მინიმალური დასწრება შეადგენს საერთო 

სტრენინგო საათების 70%-ს. 



   
 

   
 

2.6.1 „სტუდენტი“ ვალდებულია საერთაშორისო გამოცდაზე დაფიქსირებული შედეგის ან 

მიღებული სერთიფიკატის ასლი გააგზავნოს მითითებულ ელექტრონულ მისამართებზე: 

info@gita.ge, gita@newhorizons.bg; 

2.7 „სტუდენტი“ ვალდებულია თავად უზრუნველყოს ონლაინ ტრენინგისთვის საჭირო 

ტექნიკური რესურსის მოძიება, როგორიც არის ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი 

დანართ 1-ში მოცემული მინიმალური კონფიგურაციით (თუ სხვა რამ არაა პირდაპირ 

დადგენილი მხარეთა შორის ხელშეკრულებით); 

2.8 „სააგენტოს” უფლება აქვს მოსთხოვოს „სტუდენტს” გამოცდაზე დაფიქსირებული 

ოფიციალური შედეგის ან/და მიღებული სერთიფიკატის წარმოდგენა2; 

2.9 „სტუდენტს“ შეუძლია უარი თქვას ხელშეკრულებაზე არაუგვიანეს პირველი სატრენინგო 

დღის დასრულებიდან 1 საათის განმავლობაში, რის შესახებაც წერილობით უნდა 

აცნობოს „სააგენტოს“. ასეთ შემთხვევაში მას არ წარმოეშობა ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებები. 

 

3. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

 

3.1 მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობისთვის ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის საქართველოს მოქმედი   

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

3.2  ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მოსთხოვოს მეორე მხარეს წინამდებარე 

ხელშეკრულებიდან და მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მოვალეობათა 

კეთილსინდისიერი შესრულება. 

3.3 “სტუდენის” მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის 

შემთხვევაში და/ან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში (თუ ეს არაა გამოწვეული “სააგენტოს” მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 

შეუსრულებლობით, ან ფორს-მაჟორული გარემოებებით), მას დაეკისრება 

პირგასამტეხლო, სააგენტოს მიერ გაწეული ხარჯის - ტრენინგისა და გამოცდის 

ღირებულების,   100%ის ოდენობით.  

 

4. ფორს-მაჟორი 

 

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან 

ვალდებულებების სრული და ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის ფორს-მაჟორის 

შემთხვევაში, რომლის დროსაც შეუძლებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. 

4.2 “ფორს მაჟორის“ ქვეშ იგულისხმება გარემოებები, რომლებიც არ არსებობდნენ 

წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმების დროს და რომელთა დადგომა და 

ზემოქმედება მხარეებს არ შეეძლოთ თავიდან აეცილებინათ და გადაელახათ. კერძოდ, 

 
2 სტუდენტის მიერ გამოცდაზე დაფიქსირებული შედეგი არ მოახდენს გავლენას მის ფინანსურ 

პასუხისმგებლობაზე. სტუდენტს წარმოეშობა გამოცდის საფასურის გადახდის პასუხისმგებლობა 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არ გამოცხადდება გამოცდაზე და ვერ წარმოადგენს საპატიო ცნობას ამის 

შესახებ. 

mailto:info@gita.ge
mailto:gita@newhorizons.bg


   
 

   
 

წყალდიდობა, მიწისძვრა, აფეთქებები, ხანძარი, ავარია, ომი და საომარი მოქმედებები, 

ბლოკადა, გაფიცვები, საგანგებო მდგომარეობა ან პანდემია. კანონმდებლობის 

ცვლილებები, რომლებიც აუარესებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას, სუბიექტების 

სამართლებრივ სტატუსსა და რეჟიმს. თუ ნებისმიერმა ზემოთ ნახსენებმა გარემოებებმა 

უშუალოდ იმოქმედეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების 

ვადებზე, მაშინ ეს ვადები ამ გარემოებების მოქმედების დროის თანაბარზომიერად 

გაიზრდება. 

4.3  მხარე, რომლისთვისაც ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო შეუძლებელი 

შეიქმნა ვალდებულებების შესრულება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ ყველა 

შემთხვევაში არაუგვიანეს  ხუთი  დღისა ამ გარემოებების დადგომიდან და 

დასრულებიდან, აცნობოს მეორე მხარეს. 

4.4  შეუტყობინებლობისა და დაგვიანებული შეტყობინების შემთხვევაში იგი კარგავს 

უფლებას დაეყრდნოს ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობას, როგორც 

პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლების საფუძველს.  შეტყობინებაში მითითებული 

ფაქტები შემდგომში უნდა დასტურდებოდეს. 

4.5  თუ დაუძლეველი ძალის მოქმედება გრძელდება 1 თვეზე მეტ ხანს, მხარეებმა უნდა 

გადაწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედების ვადები; თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ 

კომპრომისულ შეთანხმებას, დავას განიხილავს სასამართლო ან კერძო არბიტრაჟი 

მხარეთა შეთანხმებისამებრ. 

 

მუხლი 5. ხელშეკრულების შეწყვეტა 

 

5.1. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:  

   ა)  მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების  სრულად და სათანადოდ შესრულებით (რაც 

დასტურდება მხარეთა მიერ   შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერით). 

       ბ)  “მხარეთა” ორმხრივი წერილობითი შეთანხმებით. 

გ) ერთ-ერთი მხარის მიერ ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში მეორე მხარე 

უფლებამოსილია ცალხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება წინასწარი შეტყობინების 

საფუძველზე.  

5.2 ხელშეკრულების ცალკეული დებულებების ბათილობა არ იწვევს მთელი ხელშეკრულების  

ბათილობას. 

5.3  ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტა არ ათავისუფლებს დამრღვევ „მხარეს” 

ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან. 

 

მუხლი 6. დამატებითი პირობები 

 

6.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის ან 

ელექტრონული (მათ შორის წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მხარეთა 

ელექტრონული ფოსტის მისამართ(ებ)იდან) ფორმით / დისტანციური არხ(ებ)ით 

დადასტურების მომენტიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ წინამდებარე 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე. 



   
 

   
 

6.2 თუკი ერთ-ერთი მხარე შეიცვლის იურიდიულ მისამართს ან შეიცვლება მისი საბანკო 

ანგარიშის ან სადამფუძნებლო/სარეგისტრაციო მონაცემები, იგი ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ, ცვლილებების განხორციელებიდან არა უგვიანეს 1 (ერთი) სამუშაო 

დღისა შეატყობინოს მეორე მხარეს აღნიშნულის შესახებ. 

6.3 მხარეები თანხმდებიან კონფიდენციალურად შეინახონ ნებისმიერი კომერციული, 

ფინანსური თუ ტექნიკური ინფორმაცია, რაც გამომდინარეობს წინამდებარე 

ხელშეკრულებიდან. გამონაკლისი დაიშვება მხოლოდ თითოეული მხარის იურიდიული 

და ფინანსური მრჩევლისათვის ან ისეთი შემთხვევების მიმართ, როდესაც მოქმედი 

კანონმდებლობა ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულებას ითვალისწინებს.   

6.4  სტუდენტისათვის ცნობილია, რომ სააგენტო უფლებამოსილია დაამუშავოს სტუდენტის 

შესახებ არსებული კონფიდენციალური ინფორმაცია (მათ შორის პერსონალური 

მონაცემები, სახელი, ID, მისამართი, ელ-ფოსტა, ტრენინგის დასრულების შედეგები-

სტატუსი....) მონაცემთა დამუშავება, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს 

ავტომატური, ნახევრადავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით 

მონაცემთა მიმართ შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედებას, კერძოდ, მათ შეგროვებას, 

ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, 

შეცვლას, აღდგენას, გამოთხოვას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას მონაცემთა გადაცემის, 

გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფებას ან 

კომბინაციას, დაბლოკვას, წაშლას ან განადგურებას. 

6.5 ხელშეკრულების თაობაზე წარმოშობილი საკამათო საკითხები გადაწყდება “მხარეთა” 

შეთანხმებით, ხოლო შეუთანხმებლობის შემთხვევაში დავას მხარეთა შორის განიხილავს 

სასამართლო საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

6.6 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები მთლიანად 

ვრცელდება მხარეების უფლებამონაცვლეებზე (სამართალმემკვიდრეებზე); 

6.7 ყოველგვარ ცვლილებას ან დამატებას ხელშეკრულებაში ძალა აქვს, თუ იგი 

ხელმოწერილია / დადსტურებულია მხარეთა მიერ; წინამდებარე ხელშეკრულების 

ყოველი დანართი თუ დამატებითი შეთანხმება წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს 

მხარეთა მიერ ხელმოწერის / დადასტურების დღიდან; 

6.8   ამ მუხლის 6.1 და 6.6 პუნქტების მიზნებისათვის მხარეები გამოიყენებენ ელექტრონული 

ფოსტის შემდეგ მისამართებს: 

         სააგენტო -  info@gita.gov.ge   

         სტუდენტი - XXX 

6.9 წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის 

მიხედვით; 

6.10 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი რჩება “სტუდენტს”, ერთი კი  -  “სააგენტოს”. 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

მხარეთა იურიდიული მისამართები და ხელმოწერები 
 

„სტუდენტი”        

 

მოქალაქე: 

პ/ნ: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

____________________ 

`სააგენტო”  

 

სსიპ საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტო 

ტელ: 2991108 

ს/კ 204582521 

სახელმწიფო ხაზინა 

ანგ. 200122900 

კოდი: TRESGE22 

 

ავთანდილ კასრაძე 

 

თავმჯდომარე 
 

____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

დანართი 1 

 

მინიმალური კონფიგურაცია ონლაინ ტრენინგისთვის (დასახელება): 

 

ინტერნეტის სიჩქარე: მინიმუმ 1 მბ/წ. სასურველია სადენიანი კავშირი, რათა უსადენო კავშირს 

(wifi) არ ჰქონდეს გარკვეული შეფერხებები; 

 

ოპერაციული სისტემა: რეკომენდირებულია windows 10 ან macOS 

 

კომპიუტერის მონაცემები:  

 

მინიმალური რეკომენდაციები: 

CPU: Intel i5, 3GHz (რეკომენდირებულია) 

RAM: 8GB (რეკომენდირებულია) 

HDD: მინიმუმ 50GB თავისუფალი ადგილი, SSD-ს არსებობა სასურველია  

ხმა: კომფორტული ყურსასმენი და მიკროფონი. ლეპტოპის / ნოუთბუქის სპიკერის გამოყენება 

არ არის რეკომენდირებული  

ორი  მონიტორი: მეორე მონიტორის გამოყენება მეტად რეკომენდირებულია, რათა ერთი 

მონიტორი გამოყენებულ იქნას ვირტუალურ კლასში საურთიერთობოდ, ხოლო მეორე 

ვირტუალურ ლაბორატორიაში სამუშაოდ  

მონიტორის რეზოლუცია: Full HD 1920*1080 

 

შენიშვნა: გამომდინარე იქიდან, რომ საერთაშორისო სასერთიფიკატო გამოცდების 

უმრავლესობა ტარდება ონლაინ, სტუდენტი ვალდებულია წინასწარ დაიჭიროს თადარიგი, 

რათა გარდა ზემოთ აღნიშნული მოწყობილობებისა, საერთაშორისო სასერთიფკატო 

გამოცდისთვის ჰქონდეს წვდომა კამერაზე და მიკროფონზე (როგორც ეს საგამოცდო ცენტრის 

მიერ არის გათვალისწინებული).  


