
საქართველოს საქართველოს საქართველოს საქართველოს საბიბლიოთეკოსაბიბლიოთეკოსაბიბლიოთეკოსაბიბლიოთეკო    ასოციაცია ასოციაცია ასოციაცია ასოციაცია     

    

ხელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულებახელშეკრულება    №№№№    
 

    
ქ. თბილისი                                                                                            “__”  “________________”, 20 __ წელი     

 

 
  

საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაცია, მისი პრეზიდენტის რუსუდან ასათიანის სახით, ერთი 

მხრივ, და მეორე მხრივ (შემდგომში „განმცხადებელი“), ინდივიდუალური წევრი --------------------

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

------------------------ ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ 

წინამდებარე ხელშეკრულებას, შემდეგზე:        

1. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების    საგანისაგანისაგანისაგანი 
 

1.1. ხელშეკრულების საგანია განმცხადებლის ასოციაციაში გაწევრება  და თანმხლები 

მომსახურება. 

 

2. ასოციაციის ასოციაციის ასოციაციის ასოციაციის  ვალდებულებებივალდებულებებივალდებულებებივალდებულებები 

 

2.1   ასოციაცია განმცხადებლის მიერ შევსებული და ხელმოწერილი ინდივიდუალური ან 

კოლექტიური გაწევრების განაცხადის ფორმის მიღებისა და საწევრო გადასახადის 

გადახდის შემდეგ აწევრებს განმცხადებელს ასოციაციაში მათ შორის არსებული 

შეთანხმების შესაბამისად.  

2.4. განმცხადებლის მხრიდან ხელშეკრულების ვადამდელი გაუქმების ან დარღვევის 

შემთხვევაში საწევრო გადასახადი დარჩება ასოციაციის საკუთრებაში. 
 

 

3. საწევროსაწევროსაწევროსაწევრო გადასახადებიგადასახადებიგადასახადებიგადასახადები 

  

3.1  დამკვეთი, როგორც ასოციაციის წევრი, ვალდებულია გადაიხადოს ყოველწლიური 

საწევრო გადასახადი. 

3.2  2015 წლისათვის საწევრო გადასახადი განისაზღვრება ------------- ლარის ოდენობით. 
 

    

4. წევრობისწევრობისწევრობისწევრობის გაუქმებაგაუქმებაგაუქმებაგაუქმება     

    

4.1. განმცხადებლის წევრობის შეწყვეტის შემთხვევაში, დარჩენილი წევრობის ვადის 

შესაბამისი გადახდილი საწევრო გადასახადის თანხის განმცხადებლისთვის უკან 

დაბრუნება არ ხდება.  

 

    5. 5. 5. 5. მომსახურებმომსახურებმომსახურებმომსახურებისისისის    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    ვადებივადებივადებივადები    

    

5.1. განმცხადებლის წევრობის ვადა იწყება მოცემული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული  

გაწევრებისთვის საჭირო პირობების შესრულებისთანავე.  

5.2. განმცხადებლის წევრობა წყდება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის შეწყვეტასთან 

ერთად.  
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6. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების ღირებულებაღირებულებაღირებულებაღირებულება     

    

6.1. წლიური საწევრო გადასახადის ღირებულება რეგულირდება ასოციაციის ტარიფებით. 

ტარიფები ყოველწლიურად  ქვეყნდება ასოციაციის ვებ გვერდზე (www.gela.org.ge).  

6.2. ასოციაციის მომსახურება განმცხადებელს მიეწოდება უფასოდ ან ფასდაკლებით  

ასოციაციის მიერ წევრთათვის დადგენილი ტარიფების შესაბამისად.  

  

7. ანგარიშსწორებანგარიშსწორებანგარიშსწორებანგარიშსწორებიიიისსსს ფორმაფორმაფორმაფორმა, ვადებივადებივადებივადები დადადადა ადგილიადგილიადგილიადგილი     

    

7.1. წლიური საწევრო გადასახადის გადახდა ხდება გაწევრიანებისას უნაღდო 

ანგარიშსწორებით საბანკო ანგარიშზე შევსებული განაცხადის წარდგენასთან ერთად და 

შემდგომ განაცხადის გარეშე.  

  

8. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების ვადავადავადავადა     

 

8.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მასზე ხელის მოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ჯეროვანი შესრულების 

პირობებში.  

8.2. ვადა გაგრძელებულად ჩაითვლება წინა პერიოდის დასრულებამდე ერთი კვირით ადრე 

მომდევნო წლის საწევროს გადახდასთან ერთად. წინააღმდეგ შემთხვევაში წევრობის ვადა 

ჩაითვლება დასრულებულად. 

 

9.9.9.9. ხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულებისხელშეკრულების მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების ვადავადავადავადა დადადადა მხარეთამხარეთამხარეთამხარეთა იურიდიულიიურიდიულიიურიდიულიიურიდიული მისამართებიმისამართებიმისამართებიმისამართები 

9.1   ამ ხელშეკრულებას მხარეები დებენ 2015  წლის 31 დეკემბრამდე. 

9.2  ხელშეკრულების ცვლილების ან გაუქმების შესახებ მეორე მხარეს წერილობით უნდა 

ეცნობოს არანაკლებ 1 თვით ადრე. 

 

 

ააიპააიპააიპააიპ    საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს საბიბლიოთეკოსაბიბლიოთეკოსაბიბლიოთეკოსაბიბლიოთეკო 

ასოციაციაასოციაციაასოციაციაასოციაცია    

თბილისი, 0107, გუდიაშვილის ქუჩა 7 

ტელ: 2363413 

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204417862 

საბანკო რეკვიზიტები: 

თიბისი ბანკის ცენტრალური ფილიალი, 

კოდი : TBCBGE22 

ანგარიშსწორების 

ანგარიში: GE73TB0600000100700861  

 (ლარი) 

 

ასოციაციის პრეზიდენტი 

რ. ასათიანი 

 
_________________________ 

 (ხელმოწერა) 

______________________ 

 (თარიღი) 

 

                                                                განმცხადებელიგანმცხადებელიგანმცხადებელიგანმცხადებელი    

    

    

სახელისახელისახელისახელი, , , , გვარიგვარიგვარიგვარი: : : :     

პირადი ნომერი პირადი ნომერი პირადი ნომერი პირადი ნომერი : : : :     

მისამართი მისამართი მისამართი მისამართი : : : :     

 

ტელტელტელტელ::::    

    

EmailEmailEmailEmail    

 

 

 
     ______________________ 

 (ხელმოწერა) 

    _______________________ 

 (თარიღი) 
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