
დანართი 

ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია # [●] 

ქ. თბილისი                                 ___ _______ 2020 წელი  

გარანტი: [●] (შემდგომში „გარანტი“) 

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: [●]  

გარანტის მისამართი: [●]  

პრინციპალი: [●] (შემდგომში „პრინციპალი“)  

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: [●]  

პრინციპალის მისამართი: [●]  

ბენეფიციარი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო (შემდგომში „ბენეფიციარი“)  

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 205296375  

საგარანტიო თანხა: 100 000.00 (ასი ათასი) აშშ დოლარი [ან მისი ეკვივალენტის ოდენობა ლარში/ევროში გარანტიის 

გაცემის დღისათვის მოქმედი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად] 

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა მონაწილეობა მიიღო „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებულ, ქ. თბილისში, გლდანისა და ვარკეთილის რაიონებში მდებარე შესაბამის მიწის ნაკვეთებზე 

საცხოვრებელი დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მიზნით უძრავი 

ქონების პრივატიზების თაობაზე“, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2020 წლის 23 სექტემბრის 

N20.1088.1388 და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 1 ოქტომბრის N270 განკარგულებების 

საფუძველზე გამოცხადებულ ინტერესთა გამოხატვაში და კისრულობს ვალდებულებას, წარმოადგინოს ქვემოთ 

მითითებული თანხის ოდენობის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირის 

განაცხადის, იმპლემენტაციის ხელშეკრულების დადების, იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

წინასამშენებლო ფაზის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების (მათ შორის, პროექტის მშენებლობის 

განხორციელებადობის თაობაზე ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის წარდგენისა და განაშენიანების რეგულირების 

გეგმების დამტკიცების) და სამშენებლო საბანკო გარანტიის წარდგენის ვალდებულებების შესრულების 

უზრუნველსაყოფად, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ, გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია.  

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენ წინაშე პრინციპალის 

სახელით საერთო თანხაზე, ჯამში 100 000.00 (ასი ათასი) აშშ დოლარის [ან მისი ეკვივალენტის ოდენობა ლარში/ევროში 

გარანტიის გაცემის დღისათვის მოქმედი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის 

შესაბამისად] ოდენობით და ვკისრულობთ აღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ზემოაღნიშნული 

რომელიმე ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, ბენეფიციარის ცალმხრივი წერილობითი მოთხოვნის 

წარმოდგენის საფუძველზე.  

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის 

მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება 

მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად და საბანკო რეკვიზიტები. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს 

საბანკო გარანტიის ასლი და მოთხოვნაზე ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი 

(აღნიშნული დოკუმენტი საჭირო არ არის, თუ ხელმომწერი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ 

ხელმისაწვდომია). 

წინამდებარე გარანტია ძალაშია 2023 წლის 9 აპრილის ჩათვლით.  

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობით მოთხოვნის ორიგინალი 

დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით [●] 

სათავო ოფისში, კანცელარიის სამსახურში, [●] დეპარტამენტის საყურადღებოდ, თბილისის დროით (UTC/GMT +04:00 

საათი) 17:00 საათის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე: [●].  

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება/მცირდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის 

დადგომისთანავე:  

 გარანტიის ვადის გასვლით;  



დანართი 

 გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია;  

 ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;  

 ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიის თანხის შემცირების შესახებ წერილობითი შეტყობინებით.  

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების 

გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.  

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. საბანკო 

გარანტიიდან გამომდინარე ან/და მასთან დაკავშირებით დავის წარმოშობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება 

საქართველოს საერთოს სასამართლოების მიერ.  

პატივისცემით, [●] 


