ხელშეკრულება

ქ. თბილისი
შპს “პრემიუმ ვებ სოლუშენს” (შემდგომში `შემსრულებელი~) და მეორეს მხრივ ექიმი
(შემდგომში `დამკვეთი~) შევთანმხდით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი
1.1. ,,დამკვეთი’’ ავალებს ,,შემსრულებელს’’ მომსახურების გაწევას, ხოლო ,,შემსრულებელი’’
კისრულობს ვალდებულებას გაუწიოს ,,დამკვეთს’’ წინამდებარე ხელშეკრულების 2.1 პუნქით
გათვალისწინებული მომსახურება.

2.

მხარეთა ვალდებულებები

2.1. შემსრულებელი ვალდებულია:
დამკვეთის დავალების საფუძველზე გაუწიოს მას შემდეგი მომსახურება:
● დამკვეთს განუთავსოს საიტზე: www.tsamali.ge მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია გოლდ
კატეგორიაში, რომელიც გულისხმობს: შესაბამის მიმართულებაში პოზიციონირებას, ექიმის შესახებ
ინფორმაციის განთავსებას და ფოტო გალერეას.
● პერიოდულად მოახდინოს დამკვეთთან შეთანხმებით განახლებული ინფორმაციის განთავსება.
● დამკვეთს დაუყენოს ონლაინ რეჟიმში პაციენტების ჩაწერის ფუნქცია, საიდანაც ნებისმიერი
პაციენტი
დამკვეთთან შეძლებს საიტის გამოყენებით ჩაწერას.
● ჩაურთოს დამკვეთს კითხვა - პასუხის რეჟიმი.
● გაუწიოს ტექნიკური მხარდაჭერა და მომსახურება.
● უზრუნველყოს სერვისის გამართული მუშაობა.
3. ხელშეკრულების ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი
1.,,შემსრულების’’ მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს:
● გოლდ პაკეტის შემთხვევაში თვეში 20 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)
● 6 თვიანი გოლდ პაკეტის შემთხვევაში თვეში 100 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)
● 1 წლიანი გოლდ პაკეტის შემთხვევაში თვეში 200 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)
2. ანაზღაურება ხდება გოლდ პაკეტის შემთხვევაში წინასწარ და შემდეგ ექნება საშუალება დამკვეთს
გამოიყენოს მომსახურება.
3. მხარეთა შორის ანგარიშწორება წარმოებს ლარებში საბანკო გადარიცხვის გზით.
4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და შეწყვეტის წესი

1.ხელშეკრულება ძალაში შედის გოლდ პაკეტის ჩართვის დღიდან, შესაბამისად დამკვეთს თუ
ჩართული აქვს
გოლდ სტატუსი ავტომატურად ეთანხმება ხელშეკრულების პირობებს.

2. ხელშეკურლება ძალაშია მანამდე სანამ დამკვეთი იხდის მომსახურების საფასურს, თუ
წინასწარ არ
მოხდება მომსახურების საფასური გადახდა დამკვეთს ავტომატურად გამოერთვება
ხელშეკრულებაში
მითითებული მომსახურებები, შესაბამისად მოხდება ხელშეკრულების შეწყვეტა.
5. ფორს-მაჟორი
5.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა შეიძლება შეჩერდეს ფორსმაჟორული გარემოებების
არსებობისას, როგორიცაა: სტიქიური მოვლენები, ხანძარი, წყალდიდობა, ავარია და სხვა
დაუძლეველი ძალა, საომარი მოქმედებები, სახელმწიფო ორგანოების აქტები და მხარეთაგან
დამოუკიდებელი მოვლენები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ ხელშეკრულებით ნაკისრი
ვალდებულებების
შესრულებაზე.
ასეთ
შემთხვევაში
მხარეები
თავისუფლდნენ
პასუხისმგებლობისაგან. ამასთანავე, ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომა არ იწვევს
ხელშეკრულების მოშლას.
5.2 მხარე, რომელსაც წარმოექნა ფორსმაჟორულ გარემოება, ვალდებულია დაუყონებლივ
აცნობოს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

6. დამატებითი პირობები
1.საკითხები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებით, წყდება
მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.
2. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი სახის ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა შესაძლებელია
მხოლოდ
მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.
3. სადაო საკითხები მოგვარდება მხარეთა შორის ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების
მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით.
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