
 
                                                                                                                 შპს მოვა დელივერი 

                                                                                                                LTD MOVA DELIVERY 
                                                                                                                  
 

ხელშეკრულება საკურიერო მომსახურეობაზე                                                                                       #   _____ 

 
 

 
ხელშეკრულების მომზადების თარიღი:                                                                                          ______/______/__________ 
 

 

ერთის მხრივ _________________________________, შემდგომში ‘’დამკვეთი,, წარმოდგენილი მისი დირექტორი, 

_________________________________ -ს სახით და მეორეს მხრივ  შპს ‘’მოვა დელივერი’’ (ს/კ 416368656) 

შემოდგომში ‘’შემსრულებელი’’ წარმოდგენილი მისი დირექტორი ლიკა გულიკაშვილის სახით დებენ 

წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

 

                                                                                       1. ხელშეკრულების საგანი 

 

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსრულებლის მიერ დამკვეთისათვის კვალიფიციური და 

ეფექტიანი საკურირო მომსახურეობის გაწევა, ხოლო დამკვეთი ვალდებულია დროულად და სრული 

მოცულობით გადაიხადოს გაწეული მომსახურეობის საფასური. 

                                                                                   

                                                                                   2. მომსახურების პირობები და 

 

2.1  მომსახურების საფასური განისაზღვრება ყოველი კონკრეტული გადაზიდვისათვის განაცხადში მითითებული 

გზავნილის მახასიათებლებისა და დამატებითი პირობების მიხედვით, მხარეთა შეთანხმებით (დანართი N1) 

 

2.2 ანგარიშსწორება ხორციელდება შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი ინვოისის/ანგარიშფაქტურის 

საფუძველზე, მიღებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.  

 

2.3 მომსახურების საფასურის გადახდა ხორციელდება ნაღდი, ან უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, 

შემსრულებლის მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.  

 

2.4 გადაზიდვის საფასურის ოდენობა განისაზღვრება წინამდებარე შელშეკრულების დანართი N1-ით, რომელიც 

წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.  

 

                                                                                                      3. გირავნობა                                                                                                         

 

3.1 შემსრულებელი სარგებლობს გირავნობის უფლებით მის მფლობელობაში არსებულ დამკვეთის ტვირთზე, 

ხელშეკრულების 2-ე მუხლის შესაბამისად გაწეულ ნებისმიერ მომსახურებასთან დაკავშირებით დამკვეთის მიერ 

შემსრულებლის წინაშე არსებული დავალიანების ფარგლებში. 

 

3.2 შემსრულებელი უფლებამოსილია გამოიყენოს გირავნობის უფლება დამკვეთთან დადებული 

ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად.  

 

3.3 შემსრულებელი უფლებამოსილია გამოიყენოს ამ მუხლში მითითებული გირავნობის უფლება, იმ შემთხვევაშ 

თუ დამკვეთი შემსრულებელს არ გადაუხდის წინამდებარე ხელშეკრულებითა და დანართებით 



გათვალისწინებულ მომსახურების საფასურს ამავე ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში.  

 

 

 

 

 

                                                                          4. მხარეთა ვალდებულება და უფლებები                                                                  
 
 

4.1 შემსრულებელი ვალდებულია:     
 

4.1.1 განახორციელოს ,,დამკვეთისგან’’ მიღებული გზავნილის (ამანათი, მცირე პაკეტი, წერილი,  და სხვა სახის 

გზავნილი) მიღება, გადაგზავნა და ადრესატებზე ჩაბარება ქვეყნის (საქართველოს) ფარგლებში.  

 

4.1.2 უზრუნველყოს ,,დამკვეთისგან’’ მიღებული, ამანათების და სხვა სახის გზავნილების ადრესატებისთვის 

ჩაბარება - დანართი 1 -ს შესაბამისად.  

 

4.1.3 ,,შემსრულებელი’’ იხსნის პასუხისმგებლობას ,,დამკვეთის’’ მიერ 4.2.1. გათვალისწინებული პირობების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, აგრეთვე თუ გზავნილზე არაზუსტი მისამართის ჩვენების გამო გზავნილი არ 

ჩაბარდება ადრესატს ან ჩაბარდება დაყოვნებით.  

 

4.1.4 თუ ადრესატი გზავნილზე მითითებულ მისამართზე არ ცხოვრობს, ადგილზე არ იმყოფება ან ვერ მოხდა 

მასთან ტელეფონით დაკავშირება (არ პასუხობს ან გამორთული არის ნომერი) გზავნილი ორჯერ განმეორებით 

გატანის შემდეგ (ორი დღის განმავლობაში), საკურიერო წესების თანახმად გაფორმებული და დაბრუნების 

მიზეზის ჩვენებით უბრუნდება ,,დამკვეთს’’. 

 

4.1.5 კეთილსინდისიერად და სათანადო გულისხმიერებით შეასრულოს მასზედ დაკისრებული მოვალეობები.  

 

4.1.6 ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების (მათ შორის მოსალოდნელ შესაძლო დაბრკოლების) 

შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთს აღნიშნულის შესახებ და მიიღოს სათანადო ზომები ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად. 

 

4.1.7 მიიღოს შეკვეთა ,,დამკვეთთან’’ შეთანხმებულ დროს და ადგილას _______________________________________, 

 

4.1.8 განახორციელოს ,,დამკვეთისაგან’’ კურიერის (‘’შემსრულებლის“ კურიერი) მეშვეობით გზავნილის მიღება და 

უზრუნველყოს შესაბამისი ადრესატისათვის (მიმღებისათვის) ჩაბარება, რომელიც უნდა დადასტურდეს 

ადრესატის (მიმღების) ხელმოწერით.  

 

4.1.9 შეატყობინოს წერილობითი სახით დამკვეთს ნებისმიერი მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ 

მომსახურების ფასებში, მიწოდების ვადებსა და სხვა პირობებთან დაკავშირებით, არაუგვიანეს 10 (ათი) დღისა, 

სანამ ეს ცვლილებები ძალაში შევა.  

 

4.1.10 შემსრულებელი კისრულობს ვალდებულებას დაიცვას და დამკვეთის თანხმობის გარეშე არ გაამჟღავნოს 

წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების განხორციელებისას მიღებული დამკვეთის 

კომერციული ან სხვა საიდუმლოება ან დამკვეთის საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაცია, გარდა 

მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

 

4.1.11 სრულად, ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად და დათქმულ ვადებში შეასრულოს ამ ხელშეკრულების 

უკლებრივ ყველა პირობა. 



4.2 დამკვეთი ვალდებულია:     

 

4.2.1 დროულად და სრული მოცულობით გადაიხადოს მომსახურეობის საფასური შემსრულებლის ტარიფებსა და 

დამკვეთის მიერ არჩეული/გამოყენებული სერვისებიდან დანართი 1-ის შესაბამისად. 

 

4.2.2 უზრუნველყოს გზავნილის შეფუთვა შიგთავსის შესაბამისად, სწორად და გარკვევით შეავსოს და ხელი 

მოაწეროს აუცილებელ დოკუმენტებს: წარმოადგინოს ინფორმაცია გზავნილის შიგთავსის შესახებ, აუცილებელი 

თანმდევი დოკუმენტები,  აგრეთვე არ გადასცეს დანიშნულების ადგილზე მისატანად საკურიერო ან საფოსტო 

გზავნილებით ის საგნები, რომლებიც აკრძალულია საფოსტო კავშირების მომსახურების წესებით ან რომელიც 

ითხოვს სპეციალურ ნებართვას.  

 

4.2.3 დროულად შეატყობინოს შემსრულებელს თავისი საფოსტო და საბანკო რეკვიზიტების ცვლილებების 

შესახებ. 

 

4.2.4 მოითხოვოს ინფორმაცია გზავნილის მოძრაობის მარშუტისა და მის ადრესატზე ჩაბარებასთან 

დაკავშირებით. 

 

4.2.5 გასაგზავნ გზავნილებს ,,დამკვეთი’’ აფიქსირებს ,,შემსრულებელთან’’ ტელეფონით, ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე განთავსებული შეკვეთის ფორმით, ან ოფიციალურ ელ. ფოსტაზე info@mova.ge, შეტყობინების სახით, 

სამუშაო დღეებში არაუგვიანეს 15:00 საათისა. გაფორმებულ გზავნილებზე მითითებული უნდა იყოს მიმღების 

სრული მისამართი: (ქალაქი, ქუჩის დასახელება, კორპუსის ნომერი, ბინის ნომერი ან დაწესებულების ოფისის 

ნომერი, დაწესებულების დასახელება) ტელეფონის ნომერი და ადრესატის სახელი, გვარი სრულყოფილად. 
 
 

4.3 შემსრულებელს უფლება აქვს:     
 

4.3.1 უარი თქვას გზავნილის მიღებაზე დამკვეთის/გამგზავნის მიერ თანდართული დოკუმენტების არასწორად 

გაფორმების გამო ან არასრული ინფორმაციის (მისამართი და ტელეფონის ნომერი)  მითითების შემთხვევაში. 

 

4.3.2 აუცილებლობის შემთხვევაში მიიზიდოს მესამე პირები ამ ხელშეკრულებით გათვაისწინებული 

მომსახურეობის გაწევისათვის, ამავდროულად დამკვეთის წინაშე იღებს პასუხისმგებლობას ამგვარი მესამე 

პირების ქმედებაზე. 

 

4.3.3 მომსახურების გადახდის დაყოვნების შემთხვევაში, მომდევნო შეკვეთებზე მოითხოვოს დამკვეთისგან 

მომსახურეობის გაწევის წინასწარი გადახდა.  

 

4.3.4 დააყოვნოს გზავნილის გაგზავნა, რომლის შემადგენლობა კრძალავს გადაგზავნას ან მოითხოვს სპეციალურ 

პირობებს, მის გადაგზავნაზე სპეციალურ დოკუმენტებს, მისი აღმოჩენის ადგილზე, რაზედაც შემსრულებელი 

ატყობინებს დამკვეთს. მიწოდების ვადების დარღვევა მსგავსი ვითარებების აღმოჩენის შემთხვევაში არ 

ჩაითვლება ,,შემსრულებლის’’ მხრიდან შელშეკრულების პირობების დარღვევად.  

 

4.3.5 შემსრულებელი უფლებამოსულია შეაჩეროს მომსახურეობის გაწევა და/ან არ განახორციელოს მათი 

შესრულება იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთი სისტემატიურად არღვევს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ 

ანგარიშსწორებების პირობებს და ნაკისრ ვალდებულებებს არაჯეროვნად ასრულებს.  

 

4.3.6 არსებული ხელშეკრულების მიხედვით დამკვეთის მიერ მომსახურების საფასურის გადაუხდელობის 

შემთხვევაში, მიიღოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნებისმიერი ზომა წამოშობილი დავალიანების 

ანაზღაურებასთან, მომსახურების გაწევის ხარჯთან, დარიცხულ სანქციებთან და დანაკლისთან დაკავშირებით. 

შემსრულებელი უფლებამოსილია ჩარიოს მესამე პირები, ამასთან ერთად მიაწოდოს ინფორმაცია მესამე პირებს, 



რომელიც საჭიროა ამ ხელშეკრულების საფუძველზე დაგროვილი დავალიანების დასაფარად და ეხება მხოლოდ 

ამ დავალიანებას, არ წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კონფიდენციალობის 

მოთხოვნის დარღვევას.  

 

4.4 დამკვეთს უფლება აქვს:     
 

4.4.1 წარუდგინოს პრეტენზია შემსრულებელს ვადების და პროცედურების შესაბამისად, საქართველოს 

კანონმდებლობის გათვალისწინებით. 

 

4.4.2 მოსთხოვოს შემსრულებელს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და გაზიარებული პირობების 

სრულად, ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად და დათქმულ ვადებში შესრულება. 

 

4.4.3 მოსთხოვოს შემსრულებელს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოებისა და მიყენებული 

ზიანის სრულად ანაზღაურება. 

 

4.4.4 ისარგებლოს წინამდებარე ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული ყველა სხვა 

უფლებით. 

 

                                                                                  5. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

 

5.1 მხარეები თავისუფლდებიან ვალდებულებებისგან, რომელიც მიღებული აქვთ ამ ხელშეკრულებით, თუ მათი 

შეუსრულებლობა არის დაუძლეველი ძალის (ფორს-მაჟორი) მოქმედების შედეგი (ავტოსაგზაო შემთხვევა 

კურიერის მონაწილეობით, საომარი მოქმედებები, სტიქიური უუბედურებები, და სხვა.). 

 

5.2 წინამდებარე ხელშეკრულების ‘’2.3.’’ პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, შემსრულებელი უფლებამოსილია 

დააკისროს დამკვეთს პირგასამტეხლოს სახით, წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე დავალიანების 

საფასურის 1 (ერთი)%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

 

5.3 შემსრულებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების ‘’4.1.2’’, 4.1.3.’’ პუნქტებში მითითებული ვადების 

დარღვევის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია დააკისროს შემსრულებელს ჩაუბარებელი გზავნილის 

საფასურის 1 (ერთი)%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.  

 

5.4 პირგასამტეხლოს დაკისრება მხარეთა უფლებაა და არც ერთ მხარეს არ ააქვს ცალსახა ვალდებულება ამ 

ხელშეკრულების 5.3. და 5.4. მუხლებით გათვალისწინებული გარემოების დადგომის შემთხვევაში დააკისროს 

მეორე მხარეს პირგასამტეხლოს გადახდა.  

 

                                                                             6. ცვლილებების განხორციელება 

 

6.1 მხარეები იტოვებენ უფლებას, მოქმედი ტარიფის შეცვლის შემთხვევაში გადახედონ მომსახურების საფასურის 

საკითხს რის შესახებაც უნდა აცნობოს მეორე მხარეს 4.1.9.  მუხლის პირობების შესაბამისად.  

 

6.2 ხელშეკრულების პირობების, ნებისმიერი ცვლილება უნდა განხორციელდეს მხარეთა ურთიერთშეთანხმების 

წერილობითი სახით. 
 
 
 
 
 
   



                                                                         7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

 

7.1 ეს ხელშეკრულება იდება _________________ ვადით და ავტომატურად გრძელდება თუ ამ ვადის გასვლამდე 10 

(ათი) კალენდარული დღით ადრე, მხარეების წერილობითი სახით უარს არ განაცხადებენ მის გაგრძელებაზე.  

 

7.2 ხელშეკრულების გაუქმება ვადაზე ადრე დასაშვებია: 

 

7.2.1 მხარეთა შეთანხმებით, რომელიმე მხარის ინიციატივით, რის შესახებაც ინიციატორი მხარე ვალდებულია 10 

(ათი) სამუშაო დღით ადრე, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ხელშეკრულების გაუქმების თაობაზე. 

 

                                                                                        8. დასკვნითი ნაწილი 

 

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულების, ყველა დამატება თუ დანართი, წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ 

ნაწილს და მათში მოცემული დებულებები განიმარტება და აღსრულდება წინამდებარე ხელშეკრულების 

პირობებთან ერთობლიობაში. 

 

8.2 დამკვეთი გაეცნო და ეთანხმება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, შესაძლო შეზღუდვებით და 

მოთხოვნებით. 

 

8.3 საკითხები, რომლებიც არ არის რეგულირებული წინამდებარე ხელშეკრულებით წყდება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

8.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა პირობა და დებულება ვრცელდება და სავალდებულოა მხარეთა 

უფლებამონაცვლეთათვის, წარმომადგენლისთვის და რწმუნებულისთვის. 

 

8.5 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ გათვალისწინებული რომელიმე უფლებების გამოუყენებლობა არ 

წარმოადგენს ამ უფლებაზე უარის თქმას.  

 

8.6 მხარეები მიმართავენ მთელს ძალისხმევას წარმოშობილი დავისა და ანდა უთანხმოების მოლაპარაკებათა 

გზით გადაწყვეტის შესახებ, შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, დავას განიხილავს საქართველოს სასამართლო 

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 

8.7 ამ ხელშეკრულების ცალკეული პუნქტების გაუქმება არ იწვევს დანარჩენი პუნქტების გაუქმებას. 

 

8.8 ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლიარად. ორივე მხარეს 

გადაეცემა ამ ხელშეკრულების თითო ეგზემპლარი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                     9. მხარეთა რეკვიზიტები და იურიდიული მისამართები 

 

შემსრულებელი შპს მოვა დელივერი დამკვეთი  
 
ს/კ 416 368 656 ს/კ   პ/ნ  

ბანკი საქართველოს ბანკი ბანკი  

ბანკის კოდი BAGAGE22 ბანკის კოდი  

ანგარიშის N GE60BG0000000537412128 ანგარიშის N  

მისამართი აკაკი კვანტალიანის N9 მისამართი  

ტელეფონი 577901586      599919377 ტელეფონი  

WEB www.mova.ge WEB  

E-mail Info@mova.ge E-mail  

 

 
ლიკა გულიკაშვილი 
/დირექტორი/ 

 

 
ხელმოწერა: 
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 /დირექტორი/ 

 

 

ხელმოწერა:  

 


