ვარიანტი 1
ბუნებრივი გაზის ნასყიდობის (არა საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის)
ხელშეკრულება N

ტიპიური ხელშეკრულების საიდენტიფიკაციო ნომერი: #1

ქ. --------------

„----“ „-------------“ 201_ წ.

ერთის მხრივ სს „საქორგგაზი“ (შემდგომში მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დისტრიბუციისა და ანალიზის სამსახურის
უფროსის ზაზა მღებრიშვილის სახით (შემდგომში ”მიმწოდებელი”) მოქმედი უფლებამოსილების მინიჭებისა და
პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ სს „საქორგგაზის“ დირექტორის __________________ ბრძანების საფუძველზე,
ხოლო მეორეს მხრივ ______________________________ (აბონენტის ნომერი ________________________;
(ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება)

საკონტაქტო მონაცემები:
ძირითადი ტელ: ---------------------------; ალტერნატიული ტელ:--------------------------; ელ. ფოსტა:
________________@_________; ალტ. ელ. ფოსტა ________________@_________; შემდგომში „მომხმარებელი“) წარმოდგენილი მისი
_____________________________________________სახით, შემდგომში „მხარეებად“ წოდებულნი
(ივსება იურიდიული პირის შემთხვევაში)

ვთანხმდებით შემდეგზე:
წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით „მიმწოდებელი“ აწვდის, ხოლო მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას
გადაიხადოს ბუნებრივი გაზის მოხმარების საფასური, კერძოდ 86 (ოთხმოცდაექვსი) ყოველ 1 კუბ. მეტრ მიწოდებულ ბუნებრივ
გაზზე (დღგ-ს ჩათვლით);
მიწოდებისა და მოხმარების პარამეტრები: ბუნებრივი გაზის მიწოდების დაწყების თარიღი: ____ ________________ _______წ. და
დასრულების თარიღი __ ____________ ____წ; მისამართი სადაც უნდა მოხდეს ბუნებრივი გაზით მომარაგება:
________________________________________; განაწილების ლიცენზიანტის დასახელება (რომლის ქსელზეც დაერთებულია
მომხმარებელი) ____________________________________;
ხელშეკრულების მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას ურთიერთობა აწარმოონ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობითა და
„ბუნებრივი გაზის მიწოდებისა და მოხმარების წესებით“ განსაზღვრული პირობებით.
მომხმარებელი ვალდებულია მოხმარებულ ბუნებრივ გაზზე ანგარიშსწორება აწარმოოს მიმწოდებლის მიერ ყოველთვიურად
წარდგენილი ანგარიშსწორების ქვითარში/ან და შესაბამისი ანგარიშ-ფაქტურში (რომელიც შეიძლება მიეწოდოს მომხმარებლს
ელექტრონული ფორმით - მოკლე ტექსტური შეტყობინებით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით -წინამდებარე ხელშეკრულებაში
მითითებული საკონტაქტო მონაცემების თანახმად) ასახული საფასურისა და მითითებული ვადების მიხედვით.
ანგარიშსწორების ქვითარში მითითებულ ვადაში ბუნებრივი გაზის საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში მიმწოდებელი
უფლებამოსილია მომხმარებელს დაარიცხოს პირგასამტეხლო ვადაგადაცილებული დავალიანების 0,1% ოდენობით ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე.
„მომხმარებელი“ ვალდებულია შეისყიდოს და მოიხმაროს ბუნებრივი გაზი მხოლოდ არა საყოფაცხოვრებო მიზნებისათვის.
მოხმარების მიზნების ან/და წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მონაცემების ცვლილების შემთხვევაში „მომხმარებელი“
ვალდებულია 1 თვის ვადაში აცნობოს „მიმწოდებელს“.
ბუნებრივი გაზის მოხმარების საფასური შეიძლება შეიცვალოს მიმწოდებელის მიერ მომხმარებლისთვის ცალმხრივად
შეტყობინების გზით.
„მომხმარებელი“ თანახმაა წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მისი საკონტაქტო მონაცემები მიეწოდოს
ელექტროენერგეტიკისა და წყალმომარაგების სექტორში მომსახურე საწარმოებს (სადაც იგი რეგისტრირებულია მომხმარებლად და
გააჩნია შესაბამისი აბონენტის ნომერი).
„მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს „მომხმარებლის“ ბუნებრივი გაზის უწყვეტი, საიმედო და ხარისხიანი მიწოდება
კანონმდებლობისა და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად.
ხელშეკრულების აღსრულებისათვის აუცილებელი ყველა შეტყობინება მხარეებს მიეწოდებათ ამ ხელშეკრულებაში დაფიქსირებულ
იურიდიულ მისამართზე ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
“ბუნებრივი გაზის მყიდველი -,,მომხმარებელი“
_______________________________________
მის:
პ/ნ ან ს/კ #_______________________
mis: ________________________________________
ბანკი:
ანგ. # D
/____________________________________/
___________________________
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