
ტექნოლოგიური პარკის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის  
მომსახურების ხელშეკრულება  

 

o რეგისტრაციის ღილაკზე ხელის დაჭერით,  თქვენ ადასტურებთ, რომ 
გაეცანით და დაეთანხმეთ წინამდებარე ხელშეკრულებას. 

 

o ნებისმიერი პირი, რომელსაც სურს ისარგებლოს ტექნოლოგიური პარკის 
სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის სერვისებით უნდა გაეცნოს და 
დაეთანხმოს ხელშეკრულების პირობებს. 

 

o ვებგვერდის გამოყენებამდე, გთხოვთ, დეტალურად გაეცნოთ აღნიშნულ 
პირობებს. რეგისტრაციის განხორციელებით თქვენ აცხადებთ თანხმობას 
წინამდებარე  ხელშეკრულების მოქმედების თქვენზე გავრცელებაზე.  

 
წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეებს წარმოადგენენ საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირი სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო და ნებისმიერი პირი, 
რომელიც დარეგისტრირდება ვებგვერდზე (შემდგომში - მომხმარებელი).  

მუხლი 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და განმარტებები 

1. წინამდებარე ხელშეკრულებაში, გამოყენებულ ტერმინებს და განმარტებებს აქვთ ქვემოთ 
განსაზღვრული მნიშვნელობა:  

ა) სააგენტო - სსიპ - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო მისამართი: ქ. 
თბილისი, ინოვაციების ქუჩა 7, რომელიც აფორმებს წინამდებარე ელექტრონულ 
ხელშეკრულებას; 

ბ) მომხმარებელი - ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი (პირთა გაერთიანება), 
რომელიც წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ელექტრონული ფორმით დათანხმებით, 
სააგენტოსთან აფორმებს ელექტრონულ ხელშეკრულებას; 

გ) ელექტრონული ხელშეკრულება - წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც მხარეებს შორის 
გაფორმებულია ელექტრონული ფორმით; 

დ) ფაბლაბი  - ტექნოლოგიური პარკის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია; 

ე) მომსახურების საფასური - საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 ივნისს N237 
დადგენილებით განსაზღვრული საფასური; 

მუხლი 2 . ხელშეკრულების საგანი 



წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია, ფაბლაბში დადგენილებით განსაზღვრული 
მომსახურებით სარგებლობა, მომხმარებლის მიერ საფასურის გადახდის სანაცვლოდ. 

 
მუხლი 3. რეგისტრაციის პირობები  

1. ვებგვერდზე რეგისტრაცია შეუძლია ნებისმიერ სრულწლოვან პირს.  
2. ფიზიკური პირი სარეგისტრაციო ფორმაში ავსებს შემდეგ ინფორმაციას:  „პირადი 

ნომერი“ (პირადობის მოწმობის 11 ნიშნა პირადი ნომერი), „გვარი“ და „სახელი“, ,,დაბადების 
თარიღი“, ,,მომხმარებლის სახელი“, „ტელეფონი“, „მისამართი“, „სამუშაო ადგილი ან 
სტატუსი“, „ელ. ფოსტა“.  

3. არასრულწლოვანი პირის რეგისტრაცია ხდება კანონიერი წარმომადგენლის მიერ, რა 
შემთხვევაში, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებისათვის 
პასუხისმგებლობა ეკისრება კანონიერ წარმომადგენელს.   

4.  იურიდიული პირი სარეგისტრაციო ფორმაში ავსებს შემდეგ მონაცემს: 
„საიდენტიფიკაციო კოდი“, „საფირმო სახელწოდება“, „იურიდიული მისამართი“, 
“ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი“,  წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის 
(დირექტორი, ან სხვა უფლებამოსილი წარმომადგენელი) „სახელი“ და  „გვარი“, „ტელეფონი“, 
„ელ. ფოსტა“.  

 
  

მუხლი 4. სერვისით სარგებლობა 
 

1. რეგისტრირებულმა მომხმარებელმა, რომელსაც სურს ისარგებლოს ფაბლაბის 
სერვისით, უნდა:  

1.1.  გაიაროს ავტორიზაცია;  
1.2. სერვისებით სარგებლობის განყოფილებაში დაარეგისტრიროს პროექტი და 
მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია: 

 ა) “სახელი გვარი“; 
 ბ) “მობ.ტელეფონი“; 
 გ) “ელ.ფოსტა“; 
 დ) “კომპანიის/ორგანიზაციის დასახელება“; 
 ე) “საიდენტიფიკაციო კოდი“; 
 ვ) „პროექტის სახელი“; 
 ზ) „პროექტის მიზანი და აღწერა“; 
 თ) „პროექტის ტექნიკური აღწერა“; 
 ი)  „რა ტექნიკური სამუშაოების ჩატარებას მოითხოვს პროექტი“; 
 კ)  „უკავშირდება თუ არა პროექტი იარაღის ან სამხედრო დანიშნულების 

პროტოტიპის დამზადებას/კანონმდებლობით აკრძალულ ან სპეციალურ 
ნებართვას/ლიცენზირებას დაქვემდებარებულ საქმიანობას“;  

2. სააგენტო საჭიროების შემთხვევაში  მოხმარებელს იბარებს კონსულტაციაზე. 
3. კონსულტაციიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში სააგენტო მომხმარებელს  აცნობებს სერვისის 

გამოყენების შესაძლებლობას.  



4. მომხმარებელი საიტზე განთავსებული კალენდარის გამოყენებით ირჩევს მომსახურების 
მიღების მისთვის სასურველ  თარიღს, რომელსაც 1 სამუშაო დღის ვადაში უდასტურებს 
სააგენტო. 

5. სააგენტოს მხრიდან მომსახურების მიღების თარიღის დადასტურების შემდეგ, 
მომხმარებელი უფლებამოსილია აღნიშნულ თარიღში მიიღოს მომსახურება. 

  
მუხლი 5. ანგარიშსწორება 

1. ფასიანი მომსახურების მიღების შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია 
აანაზღაუროს საფასური მომსახურების  მიღება-ჩაბარების აქტის მისთვის გადაცემის დღიდან 
არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.  

2. მომხმარებლის მხრიდან ამ მუხლის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მას 
დავალიანების დაფარვამდე შეეზღუდება ფაბლაბის სერვისის გამოიყენების შესაძლებლობა 
შემდეგ ფაბლაბებში: ტექნოპარკის ფაბლაბი, ზუგდიდის ტექნოპარკის ფაბლაბი. 
 

მუხლი 6. კონფიდენციალურობა 

1. მომხმარებელი პასუხს აგებს მისი სახელით და არჩეული პაროლით განხორციელებულ 
ნებისმიერ ქმედებაზე. 

2. აკრძალულია ხელშეკრულების მე-3 მუხლში მოცემული პარამეტრების გაყალბება, რაც 
ექვემდებარება პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

3. მომხმარებელი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს ინფორმაცია თავისი პაროლის შესახებ. თუ 
სხვადახვა მიზეზის გამო პაროლი ცნობილი გახდება სხვა პირისთვის, მომხმარებელმა ის 
უნდა შეცვალოს. 

4. სააგენტო უზრუნველყოფს მომხმარებლის მიერ მისი პროექტის შესახებ წარმოდგენილი 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობას და არ დაუშვებს მესამე პირების მიერ თვითნებურად 
აღნიშნული ინფორმაციის გამოყენებას.  

5. სააგენტო უფლებამოსილია მის  ვებ გვერდებზე, ასევე ფეისბუქის გვერდებზე 
განათავსოს ფაბლაბში განხორციელებული პროექტების შესახებ ინფორმაცია, მომხმარებლის 
(პროექტის ავტორის) წინასწარი წერილობითი თანხმობის მოპოვების შემდეგ. ვებგვერდზე 
რეგისტრაციისას მითითებული ელექტრონული ფოსტით მომხმარებლისგან მიღებული 
თანხმობა ითვლება უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემულ წერილობით თანხმობად.  

მუხლი 7. დამატებითი პირობები 

1. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების ათვლა ხორციელდება 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად. 

2. მომხმარებლისთვის ნებისმიერი ინფორმაციის მიწოდება ხორციელდება მის 
ელექტრონულ მისამართზე ან მობილური ტელეფონის ნომერზე შეტყობინების გაგზავნის 
სახით, რაც ჩაითვლება ინფორმაციის ოფიციალურ შეტყობინებად. 

3. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებზე მოქმედებს საქართველოს 
კანონმდებლობა. 



ტექნოპარკის ფაბლაბის მომსახურება და ფასები : 
 

მომსახურება  იურიდიული 
პირები 

ფიზიკური 
პირები 

სტუდენტი 

ლაზერით მომსახურება 1 წუთი - 0.80 ლ 1 წუთი - 0.80 ლ  1 წუთი - 0.5 ლ 

სამგანზომილებიანი ბეჭდვა 
uprint se plus 

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 1ლ  

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 1 

ლ  

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 

0.5 ლ 

სამგანზომილებიანი ბეჭდვა 
objet 

1კუბური 
სანტიმეტრი - 2 

ლ 

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 2 

ლ  

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 1 

ლ  

სამგანზომილებიანი ბეჭდვა 
Felix  

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 

0.80 ლ  

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 

0.8 ლ 

1 კუბური 
სანტიმეტრი - 

0.5 ლ  

პროგრამირებადი ჩარხი  1 წუთი - 1 ლ  1 წუთი - 0.70ლ 1 წუთი - 0.50 ლ 
 

სამგანზომილებიანი სკანირება  1 წუთი - 1ლ 1 წუთი -  0.70 
ლ  

1 წუთი -  0.50ლ  

ბრტყელ ზედაპირზე 
ულტრაიისფერი ტექნოლოგიით 

საბეჭდი პრინტერი 

1გრამი საღებავი -
1.5 ლ  

1გრამი საღებავი 
-1.5 ლ 

1გრამი საღებავი 
-0.8 ლ  

ვაკუუმფორმირების დანადგარი 1 წუთი - 0.80 ლ 1 წუთი - 0.80ლ 1 წუთი - 0.5 ლ  

საბეჭდი პრლოტერი  1გრამი საღებავი -
1.5 ლ  

1გრამი 
საღებავი  - 1.5ლ  

1გრამი საღებავ - 
0.80ლ 

სასერი პლოტერი 1 წუთი - 0.80 ლ 1 წუთი -  0.80 
ლ 

1 წუთი - 0.50 ლ  

თრმოგადატანა 1 წუთი - 1ლ  1 წუთი -  0.80 
ლ  

1 წუთი - 0.5 ლ  

ფაბლაბის ჯგუფთან ტექნიკური 
კონსლტაცია  

60ლ 35ლ 25ლ 

 


