
პროექტი 

ინტერესთა გამოხატვის პირობები 

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  

 

1. ინტერესთა გამოხატვის მიზანი და საგანი 

1.1. წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის საგანია ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული 

პირის მიერ ამ პირობებით განსაზღვრულ უძრავ ქონებაზე საცხოვრებელი შენობა-

ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის განხორციელებადობის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავება, გამარჯვებული პირისთვის უძრავი 

ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით, სიმბოლურ ფასად - 1 (ერთი) ლარად, საკუთრების 

უფლებით გადაცემა და გამარჯვებული პირის მიერ საცხოვრებელი და შესაბამისი 

საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების/ ინფრასტრუქტურის  მშენებლობა, 

აშენებულ შენობა-ნაგებობებში საცხოვრებელი ფართების ნაწილის 

მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში გადაცემის პირობით (შემდგომში - „პროექტი“).  

1.2. ინტერესთა გამოხატვის პირობები და მასში გამარჯვებული პირის (შემდგომში - 

„გამარჯვებული პირი“/„კომპანია“) გამოვლენის კრიტერიუმები დადგენილია წინამდებარე 

პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

1.3. წინამდებარე პირობებით განსაზღვრულ ვადაში ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულ 

პირსა (შემდგომში - „გამარჯვებული პირი“) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მთავრობას (შემდგომში - „მთავრობა“) შორის დაიდება იმპლემენტაციის ხელშეკრულება 

პროექტის განხორციელების შესახებ (შემდგომში  - „იმპლემენტაციის ხელშეკრულება“), 

რომლითაც დეტალურად განისაზღვრება პროექტის განხორციელების პირობები და 

ვადები, მხარეთა უფლება-მოვალეობანი და პასუხისმგებლობები, პირგასამტეხლოს 

ოდენობა და წესი, ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები და სხვა პირობები, 

საქართველოს კანონმდებლობისა და წინამდებარე პირობების შესაბამისად.  

 

2. პროექტის აღწერილობა და ძირითადი პირობები 

2.1. უძრავი ქონება/საპროექტო ტერიტორია:  

2.1.1. ვარკეთილის მიწა: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. 

თბილისიში, ვარკეთილის რაიონში მდებარე მიწის ნაკვეთები: ს/კ: N01.19.39.004.002; 

N01.19.39.005.002; N81.21.03.038; N81.21.03.037; N01.19.39.006.132; N01.19.39.005.034; 
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N01.19.39.005.010, N01.19.39.006.001; N01.19.39.005.068; N01.19.39.005.063; 

N01.19.39.005.064; N01.19.39.005.070, სავარაუდო ჯამური ფართობი დაახლოებით - 

360,000 კვ.მ (შემდგომში - „ვარკეთილის მიწა“); 

2.1.2. გლდანის მიწა: ქ. თბილისიში, გლდანის რაიონში მდებარე, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები: ს/კ: N72.13.43.475; 

N72.13.10.476; N72.13.10.870; N72.13.10.871; N72.13.48.171; N72.13.48.164; N72.13.48.166; 

N72.13.48.173; N72.13.48.161; N72.13.48.182; N72.13.48.181; N72.13.48.184; N72.13.48.158; 

N72.13.48.176; N72.13.48.160; N72.13.48.186; N72.13.48.163; N72.13.48.162; N72.13.49.385; 

N72.13.48.183; N72.13.48.178; N72.13.49.381; N72.13.49.382; N72.13.49.384; N72.13.48.159; 

და მუნიციპალიტეტის საკუთრებად რეგისტრაციას სავარაუდოდ 

დაქვემდებარებული (დაურეგისტრირებელი) მიწის ნაკვეთები ამ პირობების 

დანართ N1-ში მოცემული სიტუაციური ნახაზის ფარგლებში, სავარაუდო ჯამური 

ფართობი დაახლოებით - 380,000 კვ.მ (შემდგომში - „გლდანის მიწა“);  

2.1.3. საპროექტო ტერიტორიაზე სავარაუდო (მაქსიმალური) განაშენიანების 

ინტენსივობის კოეფიციენტით (კა-2) გათვალისწინებული საანგარიშო ფართობი 

(შემდგომში - „სრული განაშენიანება“) გლდანისა და ვარკეთილის მიწებისთვის 

შეადგენს ჯამში 1 000 000 (ერთი მილიონი) კვ.მ-ს, თითოეული მიწაზე - 500 000 

(ხუთასი ათასი) კვ.მ-ს. 

2.1.4. საპროექტო ტერიტორიების ფართობი და კონფიგურაცია, ასევე, საპროექტო 

ტერიტორიებზე სავარაუდო განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტი (კა-2) და 

სამშენებლო ლოტების/ქველოტების ეტაპობრიობა დადგინდება (დაზუსტდება) 

შესაბამისი განაშენიანების რეგულირების გეგმების საფუძველზე. 

2.1.5. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვა 

ითვალისწინებს პროექტის განვითარებას ვარკეთილისა და გლდანის მიწებზე 

ერთობლივად.  

2.2. უძრავი ქონების განკარგვის ძირითადი პირობები:  

2.2.1. განკარგვის ფორმა: პირდაპირი განკარგვის წესით, საკუთრების  უფლებით  

გადაცემა გამარჯვებული პირისთვის, წინამდებარე პირობების 2.5 პუნქტით 

განსაზღვრული უძრავი ქონების მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში გადაცემის 

პირობით; 

2.2.2. უძრავი ქონების საფასური: სიმბოლური ფასი - 1 (ერთი) ლარი; 

2.2.3. წინამდებარე პირობების 2.3.9 ქვეპუნქტში მითითებული სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების (შემდგომში - „სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ 

შეთანხმება“) ხელმოწერის შემდგომ ნებისმიერ დროს, კომპანია უფლებამოსილია 

წერილობით მიმართოს სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს (შემდგომში - „სააგენტო“) 
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უძრავი ქონების შესაბამისი ნაწილის გამიჯვნის (ცალკე საკადასტრო ერთეულად 

რეგისტრაციისა) და მისთვის  საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნით, როგორც 

განაშენიანების რეგულირების გეგმების შესაბამისად დადგენილი  ძირითადი 

სამშენებლო ლოტების, ასევე, სამშენებლო ქველოტების შესაბამისად, 

განაშენიანების რეგულირების გეგმებით გათვალისწინებული ეტაპობრიობის 

მიხედვით. ასეთ შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია, სააგენტოს წარუდგინოს ამ 

პირობების 2.6.2 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შესაბამისი ოდენობის 

სამშენებლო საბანკო გარანტია და 2.6.3 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

აუდიტორული დასკვნა.  

2.2.4. უძრავი ქონების შესაბამისი ნაწილი კომპანიას საკუთრებაში გადაეცემა ამ 

პირობების 2.2.3 ქვეპუნქტის შესაბამისად კომპანიის მიმართვის წარდგენიდან 45 

(ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში, სააგენტოს მიერ გაცემული 

საკუთრების მოწმობისა და სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 

(შემდგომში - „საჯარო რეესტრი“) საკუთრების უფლების რეგისტრაციის 

საფუძველზე.  

2.2.5. უძრავ ქონებაზე/მის ნაწილზე საკუთრების მოწმობა გაიცემა და საჯარო რეესტრში 

გამარჯვებული პირის საკუთრების უფლება რეგისტირდება ამ პირობებითა და 

იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული საპრივატიზებო პირობებისა 

და ვალდებულებების შესრულების პირობით/შეზღუდვით.  

2.2.6. ამ პირობებით გათვალისწინებული თითოეული ძირითადი სამშენებლო ლოტის 

ან/და ქველოტის ფარგლებში კომპანიის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად 

შესრულების შემდეგ, თითოეული ძირითადი სამშენებლო ლოტით/ქველოტით 

გათვალისწინებული მიწის ნაკვეთი გათავისუფლდება ამ პირობების 2.2.5 

ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირობისაგან/შეზღუდვისაგან, რაც აისახება საჯარო 

რეესტრიდან შესაბამისი მიწის ნაკვეთის ამონაწერში. 

2.2.7. გამარჯვებულ პირს უფლება აქვს, უძრავი ქონების შესაბამისი ნაწილი 

უფლებრივად დატვირთოს იპოთეკით ან/და სხვაგვარად, ასევე, უძრავ ქონებაში 

ასაშენებელ შენობა-ნაგებობებში ფართები განკარგოს  სააგენტოს წერილობითი 

თანხმობის გარეშე (მის მიერ ამ პირობების 2.6.2 ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

მთავრობის სასარგებლოდ შესაბამისი სამშენებლო ლოტის/ქველოტისათვის 

დადგენილი ოდენობის სამშენებლო საბანკო გარანტიის წარდგენის საფუძველზე). 

2.3. წინასამშენებლო ფაზა 

წინასამშენებლო ფაზის ფარგლებში, ამ პირობებით და იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების გარდა, კომპანია ვალდებულია, 

საქართველოს კანონმდებლობისა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულების შესაბამისად: 
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2.3.1. განახორციელოს პროექტის მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევა (შემდგომში - „ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა“) და 

სააგენტოს წარუდგინოს შესაბამისი ანგარიში და მასთან დაკავშირებული 

დოკუმენტაცია იმპლემენტაციის ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 6 

(ექვსი) თვის ვადაში. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ადგენს, მიზანშეწონილია თუ 

არა პროექტის განხორციელება ტექნიკური და ფინანსურ-ეკონომიკური 

თვალსაზრისით და მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება):  

ა) თითოეული საპროექტო ტერიტორიის კვლევასა და ქალაქგეგმარებითი 

მახასიათებლების შესწავლას, საპროექტო ტერიტორიის დაზუსტებას; 

ბ) თითოეული საპროექტო ტერიტორიის ფარგლებში 

არამართლზომიერად/თვითნებურად დაკავებული ტერიტორიების შესწავლასა 

და დაზუსტებას; 

გ) უძრავი ქონების მომიჯნავედ, პროექტის განსახორციელებლად საჭირო,  მესამე 

პირების (სახელმწიფო ან/და კერძო) საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების 

შესწავლასა და მათ შესაძლო გამოსყიდვასთან დაკავშირებით ფინანსურ-

ეკონომიკურ კვლევებს; 

დ) თითოეულ საპროექტო ტერიტორიაზე ტოფოგრაფიული, დენდროლოგიური, 

გეოლოგიური და სატრანსპორტო (ზოგადი) კვლევების განხორციელებას; 

ე) პროექტის განხორციელების მიზნით საჭირო ინფრასტრუქტურული და 

სამშენებლო სამუშაოების შესწავლასა და მათი საპროექტო ღირებულების 

კვლევას; 

ვ) ქალაქ თბილისის საცხოვრებელი (რეზიდენტული) ბაზრის კვლევასა და 

ანალიზს, მოთხოვნის, მიწოდებისა და საფასო კატეგორიების ჭრილში;  

ზ) შესაბამისი საერთაშორისო მაგალითებისა და საუკეთესო პრაქტიკის 

შესწავლას, საპროექტო ტერიტორიაზე ახალი უბნის/დასახლების განვითარების 

შესაძლებლობების განსაზღვრის მიზნით; 

თ) ვარკეთილის მიწაზე წყლის კანალებისა და ხელოვნური ტბის მოწყობის 

მიზნით, თბილისის წყალსაცავიდან წყლის შეყვანისა და დაგუბების 

შესაძლებლობების შესწავლა და  მისი საპროექტო ღირებულების კვლევა; 

ი) პროექტის განხორციელების სავარაუდო ღირებულების შეფასებას, ბიზნეს-

გეგმის შემუშავებას, ფინანსურ მოდელირებასა და ხარჯსარგებლიანობის 

ანალიზს; 
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კ) კვლევის ფარგლებში გლდანისა და ვარკეთილის მიწების შესახებ მოპოვებული, 

აღწერილი და დამუშავებული მონაცემების სინთეზსა და ანალიზს, ორივე მიწაზე 

ერთობლივი პროექტის განხორციელების მიზნით; 

ლ) პროექტის განხორციელების დეტალურ გეგმა-გრაფიკს (წინამდებარე 

პირობებითა და ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით). 

მ) კვლევის ფარგლებში მოპოვებული, აღწერილი და დამუშავებული მონაცემების, 

მათ შორის, საუკეთესო პრაქტიკისა და თბილისის საცხოვრებელ ბაზარზე 

არსებული მდგომარეობის ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით, ასევე, 

ქალაქგეგმარებითი და ფინანსურ-ეკონომიკური თავისებურებების 

გათვალისწინებით, გლდანისა და ვარკეთილის მიწებზე ერთობლივი პროექტის 

განხორციელების ოპტიმალური კონცეფციის/გეგმის შემუშავებას. 

2.3.2. ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, კვლევის ანგარიშის 

წარდგენიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს 

იმპლემენტაციის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 9 (ცხრა) თვისა), 

მუნიციპალიტეტის ურბანული პოლიტიკის განმახორციელებელ და საჭიროების 

შემთხვევაში, სხვა ორგანოებს დადგენილი წესით/ფორმით გლდანისა და 

ვარკეთილის მიწაზე ცალ-ცალკე წარუდგინოს განაშენიანების რეგულირების 

გეგმების გეგმარებითი დავალების პროექტები, რაც მოიცავს საქართველოს 

კანონმდებლობითა და შესაბამისი ორგანოების მიერ მოთხოვნილ ყველა საჭირო 

დოკუმენტაციას სრულად.  

2.3.3. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შესაძლო მოკლე ვადაში, მაგრამ 

არაუგვიანეს შესაბამისი დოკუმენტაციის სრულად წარდგენიდან 3 (სამი) თვისა, 

ურბანული პოლიტიკის განმახორციელებელი და საჭიროების შემთხვევაში, 

მუნიციპალიტეტის სხვა ორგანოები დადგენილი წესით განიხილავენ წარდგენილ 

დოკუმენტაციას. იმ შემთხვევაში, თუ წარდგენილი დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს 

საქართველოს კანონმდებლობითა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ მოთხოვნებსა და პირობებს, ურბანული პოლიტიკის 

განმახორციელებელი ორგანო აღნიშნულ ვადაში უზრუნველყოფს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმების გეგმარებითი დავალების პროექტების წარდგენას ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობისა და საკრებულოსთვის, მათი 

დამტკიცების მიზნით.  

2.3.4. კომპანია ვალდებულია განაშენიანების რეგულირების გეგმების გეგმარებითი 

დავალების პროექტების ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 

დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში მუნიციპალიტეტის ურბანული 

პოლიტიკის განმახორციელებელ და საჭიროების შემთხვევაში, სხვა ორგანოებს 

დადგენილი წესით/ფორმით  გლდანისა და ვარკეთილის მიწაზე ცალ-ცალკე 

წარუდგინოს განაშენიანების რეგულირების გეგმების პროექტები, რაც მოიცავს 
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საქართველოს კანონმდებლობითა და შესაბამისი ორგანოების მიერ მოთხოვნილ 

ყველა საჭირო დოკუმენტაციას სრულად.  

2.3.5. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შესაძლო მოკლე ვადაში, მაგრამ 

არაუგვიანეს შესაბამისი დოკუმენტაციის სრულად წარდგენიდან 3 (სამი) თვისა, 

ურბანული პოლიტიკის განმახორციელებელი და საჭიროების შემთხვევაში, 

მუნიციპალიტეტის სხვა ორგანოები დადგენილი წესით განიხილავენ წარდგენილ 

დოკუმენტაციას. იმ შემთხვევაში, თუ წარდგენილი დოკუმენტაცია აკმაყოფილებს 

საქართველოს კანონმდებლობითა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით 

განსაზღვრულ მოთხოვნებსა და პირობებს, ურბანული პოლიტიკის 

განმახორციელებელი ორგანო აღნიშნულ ვადაში უზრუნველყოფს განაშენიანების 

რეგულირების გეგმების პროექტების წარდგენას ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მთავრობისა და საკრებულოსთვის, მათი დამტკიცების მიზნით. 

2.3.6. იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ორგანოები განაშენიანების რეგულირების 

გეგმარებითი დავალების ან/და გეგმის პროექტების განხილვის რომელიმე ეტაპზე 

კომპანიას განუსაზღვრავენ დამატებით გონივრულ ვადას ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად ან/და დამატებითი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის წარსადგენად, 

კომპანია ვალდებულია, ხარვეზი აღმოფხვრას ან/და მოთხოვნილი 

დოკუმენტაცია/ინფორმაცია წარადგინოს შესაძლო მოკლე ვადაში, მაგრამ 

არაუგვიანეს განსაზღვრული დამატებითი ვადისა. ყოველგვარი ეჭვის 

გამოსარიცხად, აღნიშნული დამატებითი ვადა არ შედის წინამდებარე პირობებით 

განსაზღვრულ წინასამშენებლო ფაზის ვადაში. 

2.3.7. გლდანისა და ვარკეთილის მიწაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმების ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 1 

(ერთი) თვის ვადაში, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების შედეგებსა და 

განაშენიანების რეგულირების გეგმებზე დაყრდნობით, კომპანია მთავრობას 

წარუდგენს პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ წერილობით 

წინადადებას ან იმ შემთხვევაში, თუ პროექტის განხორციელება ტექნიკურ-

ეკონომიკური ან/და ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისით არ არის 

შესაძლებელი/მიზანშეწონილი, წერილობით უარს იტყვის პროექტის შემდგომ 

განხორციელებაზე. პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ წინადადება, 

მათ შორის, უნდა მოიცავდეს შეთავაზებას წინამდებარე პირობების 2.7.6 

ქვეპუნქტის მიხედვით მუნიციპალიტეტის მიერ შესაძლოდ განსახორციელებელი 

გზის ინფრასტრუქტურის სამუშაოების შესახებ, სავარაუდო ჯამური საპროექტო 

თანხის მითითებით. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, წინადადება უნდა 

მოიცავდეს გლდანისა და ვარკეთილის მიწაზე ერთობლივი პროექტის 

განხორციელების შეთავაზებასა და პირობებს.  

2.3.8. კომპანია უფლებამოსილია, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგების და 

განაშენიანების რეგულირების გეგმების გათვალისწინებით, დასაბუთებული 
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საჭიროების შემთხვევაში, მთავრობას წარუდგინოს პროექტის შემდგომი 

განხორციელების შესახებ წინადადება წინამდებარე და იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებისგან განსხვავებული 

პარამეტრებით/პირობებით. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, ცვლილებას 

არცერთ შემთხვევაში არ ექვემდებარება ინტერესთა გამოხატვაში კომპანიის მიერ 

შეთავაზებული, მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასაცემი 

საცხოვრებელი ფართის პროცენტი. კომპანიის შეთავაზების საფუძველზე და 

მხარეთა შეთანხმებით, დასაშვებია ინტერესთა გამოხატვაში კომპანიის მიერ 

შეთავაზებული, მუნიციპალიტეტისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასაცემი 

საცხოვრებელი ფართის პროცენტის გაზრდა.  

2.3.9. მთავრობა კომპანიის მიერ წარდგენილ შეთავაზებას განიხილავს და 

გადაწყვეტილებას იღებს საკრებულოს თანხმობით, წინადადების წარდგენიდან 

არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვის ვადაში. მთავრობისა და საკრებულოს მიერ პროექტის 

შემდგომი განხორციელების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების 

შემთხვევაში, მხარეები აღნიშნულ ვადაში ხელს მოაწერენ პროექტის სამშენებლო 

ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმებას.  

2.3.10. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის მიერ პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ 

წინადადება წარდგენილ იქნა წინამდებარე ან/და იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებისგან განსხვავებული პირობებით, რაც 

უკავშირდება ძირითადი სამშენებლო ლოტების მშენებლობის ან/და მათი 

მიხედვით მუნიციპალიტეტისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემის 

პირობების/ვადების ცვლილებას (გაგრძელებას), ან/და მთავრობისათვის ამ 

პირობებით განსაზღვრულზე დამატებითი 

ვალდებულებების/პასუხისმგებლობების დაკისრებას, მთავრობა უფლებამოსილია, 

უარი თქვას პროექტის შემდგომ განხორციელებაზე.  

2.3.11. კომპანიის ან მთავრობის მიერ წინამდებარე პირობების 2.3.7 ან 2.3.10  ქვეპუნქტებზე 

დაყრდნობით პროექტის შემდგომ განხორციელებაზე უარის შემთხვევაში, 

ხელშეკრულების ფარგლებში მომზადებულ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის 

ანგარიშებზე, განაშენიანების რეგულირების გეგმებსა და მათთან დაკავშირებულ 

შესაბამის დოკუმენტაციაზე საკუთრების უფლება (მათ შორის, ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებები, რომელთა გადაცემაც დაშვებულია საქართველოს 

კანონმდებლობით), უსასყიდლოდ გადაეცემა მთავრობას, გარდა წინამდებარე 

პირობების 2.3.12 ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.  

2.3.12. მთავრობის მიერ იმპლემენტაციის ხელშეკრულების პირობების დარღვევით 

პროექტის განხორციელების შესახებ უარის ან/და ხელშეკრულების უსაფუძვლოდ 

შეწყვეტის  შემთხვევაში, მთავრობა კომპანიას აუნაზღაურებს პირდაპირ და 

უშუალოდ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევების, განაშენიანების რეგულირების 
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გეგმების გემარებითი დავალებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების 

პროექტების მომზადების მიზნით გაწეული ხარჯებს. 

2.4. სამშენებლო ფაზა 

სამშენებლო ფაზის ფარგლებში, წინამდებარე პირობებით და იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების გარდა, ინტერესთა 

გამოხატვაში გამარჯვებული პირის ვალდებულებებია: 

2.4.1. პროექტის ფარლგებში ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ნებართვების 

მოპოვება და მშენებლობის დაწყება შესაბამისი განაშენიანების რეგულირების 

გეგმის მიხედვით, 6  (ექვსი) ძირითად სამშენებლო ლოტად (შემდგომში -

„ძირითადი სამშენებლო ლოტი“), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით, შემდეგი პირობებისა და ვადების შესაბამისად: 

2.4.1.1. ვარკეთილის მიწაზე განსახორციელებელი სრული განაშენიანების:  

ა) არანაკლებ 4%-ის მშენებლობის ნებართვა -  სამშენებლო ფაზის დაწყების 

შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 6 (ექვსი) თვის ვადაში (I 

ლოტი); 

ბ) არანაკლებ შემდგომი 8%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) 

თვის ვადაში (II ლოტი); 

გ) არანაკლებ შემდგომი 16%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) წლის 

ვადაში (III ლოტი); 

დ) არანაკლებ შემდგომი 20%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო 

ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) 

წლისა და 6 (ექვსი) თვის ვადაში (IV ლოტი); 

ე) არანაკლებ შემდგომი 24%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) წლის 

ვადაში (V ლოტი); 

ვ) დარჩენილი 28%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის დაწყების 

შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 12 (თორმეტი) წლისა და 6 

(ექვსი) თვის ვადაში (VI ლოტი). 

2.4.1.2. გლდანის მიწაზე განსახორციელებელი სრული განაშენიანების:  
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ა) არანაკლებ 4%-ის მშენებლობის ნებართვა -  სამშენებლო ფაზის დაწყების 

შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) წლის ვადაში (I 

ლოტი); 

ბ) არანაკლებ შემდგომი 8%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) წლის 

ვადაში (II ლოტი); 

გ) არანაკლებ შემდგომი 16%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) წლისა 

და 6  (ექვსი) თვის ვადაში  (III ლოტი); 

დ) არანაკლებ შემდგომი 20%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო 

ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 8 (რვა) 

წლის ვადაში (IV ლოტი); 

ე) არანაკლებ შემდგომი 24%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) წლისა 

და 6  (ექვსი) თვის ვადაში (V ლოტი); 

ვ) დარჩენილი 28%-ის მშენებლობის ნებართვა - სამშენებლო ფაზის დაწყების 

შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 13 (ცამეტი) წლის ვადაში 

(VI ლოტი). 

2.4.2. პროექტის ფარგლებში ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების მშენებლობის დასრულება 

ვარკეთილის მიწაზე სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ ხელშეკრულების 

ხელმოწერიდან ჯამში არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) წლის ვადაში, ხოლო გლდანის 

მიწაზე - ჯამში არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) წლისა და 6 (ექვსი) თვის ვადაში, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შემდეგი პირობებისა და 

ვადების შესაბამისად:  

2.4.2.1. ვარკეთილის მიწაზე განსახორციელებელ პროექტში:  

ა) I ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 30 (ოცდაათი) თვის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო 

ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 3 (სამი) წლისა); 

ბ) II ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 5 (ხუთი) წლისა და 6 (ექვსი) 

თვისა); 
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გ) III ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 8 (რვა) წლისა); 

დ) IV ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო 

ნებართვის მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს 

სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 10 (ათი) 

წლისა და 6 (ექვსი) თვისა); 

ე) V ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 13 (ცამეტი) წლისა); 

ვ) VI ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 30 (ოცდაათი) თვის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო 

ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 15 (თხუთმეტი) 

წლისა). 

2.4.2.2. გლდანის მიწაზე განსახორციელებელ პროექტში:  

ა) I ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 30 (ოცდაათი) თვის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო 

ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 3 (სამი) წლისა და 6 

(ექვსი) თვისა); 

ბ) II ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 6 (ექვსი) წლისა); 

გ) III ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 8 (რვა) წლისა და 6 (ექვსი) 

თვისა); 

დ) IV ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო 

ნებართვის მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს 

სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 11 

(თერთმეტი) წლისა); 

ე) V ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 3 (სამი) წლის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო ფაზის 

დაწყების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 13 (ცამეტი) წლისა და 6 

(ექვსი) თვისა); 
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ვ) VI ლოტის მშენებლობის დასრულება - შესაბამისი სამშენებლო ნებართვის 

მოპოვებიდან 30 (ოცდაათი) თვის ვადაში (მაგრამ არაუგვიანეს სამშენებლო 

ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 15 (თხუთმეტი) წლისა 

და 6 (ექვსი) თვისა). 

2.4.3. განაშენიანების რეგულირების გეგმებით გათვალისწინებული საზოგადოებრივი 

დანიშნულების შენობა-ნაგებობებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის (მათ 

შორის, საგანმანათლებლო, სპორტული, სარეკრეაციო, საგზაო) მშენებლობა და 

დასრულება საცხოვრებელი განაშენიანების განვითარების პროპორციულად ან/და 

ამავე გეგმებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად;  

2.4.4. პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური რესურსის მოზიდვა; 

2.4.5. შესაბამისი მშენებლობის ნებართვებით განსაზღვრული სამშენებლო ეტაპების 

(გრაფიკის) დაცვა; 

2.4.6. სამშენებლო სამუშაოების წარმოება საქართველოს კანონმდებლობის, სამშენებლო, 

გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების ნორმების (სტანდარტების) სრული დაცვით; 

2.4.7. პროექტის ფარგლებში ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღება 

შესაბამისი მშენებლობის ნებართვებით/კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადებში, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; 

2.4.8. არქიტექტურული პროექტების შეთანხმების/მშენებლობის განხორციელების 

პროცესში განაშენიანების ესთეტიკური პარამეტრების დაცვა, მათ შორის: 

ა) ყველა და თითოეული შენობა-ნაგებობის ფასადი ყველა მხრიდან დაფარულ იქნას 

სამშენებლო-მოსაპირკეთებელი მასალით (რაც არ გულისხმობს კედლის გალესვას 

ან/და შეღებვას); 

ბ) სარეცხის საშრობი-გასაფენი, გათბობის, კონდიცირების და სხვა მსგავსი 

მოწყობილობები/დანადგარები განთავსებულ იქნას შენობის შიგნით, სპეციალურად 

გამოყოფილ სათავსოებში; 

გ) შენობა-ნაგებობების მშენებლობა განხორციელდეს სხვადასხვა არქიტექტურული 

პროექტების მიხედვით, კერძოდ, ერთი და იგივე არქიტექტურული პროექტის 

შეთანხმება და მშენებლობის განხორციელება დასაშვებია საპროექტო ტერიტორიაზე 

ასაშენებელი შენობა-ნაგებობების არაუმეტეს 5%-ში (მაგალითად,  თუ საპროექტო 

ტერიტორიაზე ასაშენებელია 100 შენობა-ნაგებობა, კომპანია ვალდებულია 

შეათანხმოს და მშენებლობა განახორციელოს სულ მცირე 20 სხვადასხვა 

არქიტექტურული პროექტის შესაბამისად); 
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2.4.9. წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებული საპროექტო ტერიტორიის სრულად 

დაცვა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ 

შეთანხმების გაფორმების თარიღიდან პროექტის სრულად განხორციელებამდე, რაც 

მოიცავს, მათ შორის, საპროექტო ტერიტორიაზე მესამე პირების თვითნებურად 

შეჭრისა და მათ მიერ ტერიტორიის დაკავების აღკვეთას. 

2.5. მუნიციპალიტეტისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემის ძირითადი პირობები   

2.5.1. კომპანია ვალდებულია, სამშენებლო ფაზის ეტაპზე მუნიციპალიტეტს 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადასცეს მშენებლობადასრულებულ შენობა-

ნაგებობებში საცხოვრებელი ფართები ჯამში ინტერესთა გამოხატვაში 

შეთავაზებული პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ პროექტის შესაძლო 

სრული განაშენიანების 7%-ისა. 

2.5.2. კომპანია ვალდებულია, მუნიციპალიტეტს საცხოვრებელი ფართები გადასცეს ამ 

პირობებით განსაზღვრული ძირითადი სამშენებლო ლოტების მშენებლობის 

დასრულებისთანავე დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს ამ პირობების 2.4.2 

პუნქტით განსაზღვრული ვადებისა, თითოეულ სამშენებლო ლოტში ინტერესთა 

გამოხატვაში შეთავაზებული პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ შესაბამისი 

ლოტის სრული განაშენიანების  7%-ისა.  

2.5.3. კომპანია ვალდებულია, თითოეული საცხოვრებელი ძირითადი სამშენებლო 

ლოტის ან/და ქველოტის მშენებლობის ნებართვის მოპოვებამდე გონივრული 

ვადით ადრე, სააგენტოს წარუდგინოს შესაბამის ლოტში/ქველოტში 

მუნიციპალიტეტისთვის გადასაცემი საცხოვრებელი ბინების მონაცემები (პროექტი, 

სართულისა და ფართობის მითითებით), ხოლო სააგენტო ვალდებულია, კომპანიის 

მიმართვიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში განიხილოს და კომპანიას წერილობით 

აცნობოს დასტური ან დასაბუთებული საჭიროების შემთხვევაში, მოსთხოვოს 

ცვლილებები შეთავაზებულ საცხოვრებელ ფართებთან დაკავშირებით. კომპანია 

ვალდებულია, შესაბამისი ლოტის/ქველოტის ნებართვის საფუძველზე 

ინდივიდუალურად რეგისტრირებულ, სააგენტოსთან ამ ქვეპუნქტის მიხედვით 

შეთანხმებულ საცხოვრებელ ფართებზე საკუთრების უფლება გადასცეს 

მუნიციპალიტეტს შესაბამისი ნებართვის მოპოვებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) თვის 

ვადაში, საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის გზით.   

2.5.4. კომპანიის მიერ ამ პირობების 2.5.3 ქვეპუნქტის შესაბამისად სააგენტოსთან 

შეთანხმებულ საცხოვრებელი ბინების ფართობში დასაშვებია ცდომილება 

არაუმეტეს 3 კვადრატისა, თუმცა ყველა შემთხვევაში მუნიციპალიტეტისათვის 

ფაქტობრივად გადაცემული საცხოვრებელი ბინების ჯამური ფართობი არ უნდა 

იყოს ინტერესთა გამოხატვაში კომპანიის მიერ შეთავაზებული პროცენტით 

გათვალისწინებულ ფართობზე ნაკლები. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, იმ 

შემთხვევაში, თუ მუნიციპალიტეტისთვის ფაქტობრივად გადაცემული ფართობი 
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აღემატება ინტერესთა გამოხატვაში კომპანიის მიერ შეთავაზებული პროცენტით 

გათვალისწინებულ ფართობს, აღნიშნულთან დაკავშირებით კომპანიას 

მუნიციპალიტეტის მიმართ არ წარმოეშობა რაიმე პრეტენზია ან/და მოთხოვნის 

უფლება. 

2.5.5. კომპანია ვალდებულია, მუნიციპალიტეტს გადასცეს საცხოვრებელი ბინები 

უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო მდგომარეობაში, ე.წ. თეთრი კარკასის 

მდგომარეობით, რაც მოიცავს სულ მცირე შემდეგს: 

ა) ბინის კონტურის კედლები; 

ბ) ჭერის სიმაღლე: 3.0 მეტრი; 

გ) ბინის შიდა (ოთახშორისი) ტიხრები, გაჯით მოპირკეთებული, 10 სმ სისქის 

სატიხრე ბლოკით; 

დ) მოპირკეთებული აივნები მოაჯირებით (თითოელი ბინისთვის აივნის 

(არსებობის შემთხვევაში) ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს საცხოვრებული ბინის 

მთლიანი ფართის 10%); 

ე) გაზის მილი მიყვანილი ბინაში სამზარეულოს სივრცემდე; 

ვ) ელ. გაყვანილობის დგარი; 

დ) ელ. გაყვანილობა ბინაში 1 კვ.მ-ზე 0.7 წერტილი; 

ე) სან. ტექნიკური დგარები (ცივი წყალი, კანალიზაცია); 

ვ) ჩართული საკომუნიკაციო ქსელები (ელექტროობა, ცივი წყალი, კანალიზაცია); 

ზ) იატაკის მოჭიმვა (გარდა აბაზანის და ტუალეტის ოთახებისა); 

თ) მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა (ორმაგი შუშით).  

ი) მოჭიმვაში გატარებული გათბობის მილები; 

კ) ბინის რკინის კარი საკეტით; 

ლ) ლიფტი; და 

მ) მოწესრიგებული სადარბაზო (შელესილი და ფითხით დამუშავებული კედლები, 

სადარბაზო კიბეებზე დამონტაჟებული მოაჯირები, სადარბაზო კიბის საფეხურები 

და იატაკი ფილებით მოპირკეთებული), ფასადი და სახურავი. 

2.6. საბანკო გარანტიები  
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2.6.1. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირის განაცხადის, იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულების დადების, იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

წინასამშენებლო ფაზის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებებისა და სამშენებლო 

საბანკო გარანტიის წარდგენის უზრუნველსაყოფად, მთავრობის სასარგებლოდ 

წარსადგენი უპირობო და გამოუხმობადი წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის 

ოდენობაა  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. წინასამშენებლო საბანკო  

გარანტიის მოქმედების ვადა 5 (ხუთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ამ პირობებით 

განსაზღვრულ სამშენებლო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის ბოლო ვადას.  

2.6.2. იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული მშენებლობის ფაზის 

ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების (მათ შორის, შესაბამისი სამშენებლო 

(ქვე)ლოტის მშენებლობის ნებართვის მოპოვების, მშენებლობის დასრულებისა და 

ექსპლუატაციაში მიღების) უზრუნველსაყოფად მთავრობის სასარგებლოდ 

წარმოსადგენი უპირობო და გამოუხმობადი სამშენებლო საბანკო გარანტიის 

ოდენობა შეადგენს მთავრობის მიერ კომპანიისთვის საკუთრების უფლებით 

გადაცემულ მიწის ნაკვეთზე განსახორციელებელი სამშენებლო ლოტის/ქველოტის 

ფარგლებში მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში გადასაცემი საცხოვრებელი 

ფართების ჯამური საბაზრო ღირებულების ეკვივალენტ ოდენობას, თუმცა ყველა 

შემთხვევაში არანაკლებ 165 000.00 (ასსამოცდახუთი ათასი) აშშ დოლარის ან მის 

ეკვივალენტისა ლარში/ევროში, გარანტიის გაცემის დღისათვის მოქმედი 

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის შესაბამისად. 

ყოლველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, სამშენებლო ფაზის ფარგლებში მუდმივად 

მოქმედი სამშენებლო საბანკო გარანტიის მინიმალური ოდენობა შეადგენს 165 

000.00 (ასსამოცდახუთი ათასი) აშშ დოლარს ან მის ეკვივალენტს ლარში/ევროში 

(მიუხედავად იმისა, გადაეცა თუ არა ან რა ფართობის მიწის ნაკვეთი გადაეცა 

მთავრობის მიერ კომპანიას საკუთრების უფლებით). სამშენებლო საბანკო  

გარანტიის მოქმედების ვადა 5 (ხუთი) თვით უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი 

სამშენებლო ლოტის/ქველოტის ექსპლუატაციაში მიღების ბოლო ვადას. 

აღნიშნული მინიმალური ოდენობის სამშენებლო საბანკო გარანტიის მთავრობის 

სასარგებლოდ წარდგენის ვადაა სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ 

ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღე.  

2.6.3. წინამდებარე პირობების 2.6.2 ქვეპუნტის მიზნებისათვის, პროექტის ფარგლებში 

ასაშენებელ შენობა-ნაგებობებში საცხოვრებელი ფართის (კვ.მ) ღირებულება 

განისაზღვრება სსიპ - ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან 

მხარეთა შორის წინასწარ წერილობით შეთანხმებული სხვა აკრედიტირებული 

აუდიტორის/აუდიტორული კომპანიის მიერ გაცემული აუდიტორული დასკვნის 

შესაბამისად. კომპანია ვალდებულია, აუდიტორული  დასკვნა სააგენტოს 

წარუდგინოს მიწის ნაკვეთის შესაბამისი ნაწილის მისთვის საკუთრებაში გადაცემის 
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შესახებ წერილობით მიმართვასთან ერთად და განაახლოს იგი ყოველ სამ 

წელიწადში ერთხელ.  

2.6.4. საბანკო გარანტიები გაცემული უნდა იქნას „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD”) წევრ ნებისმიერ ქვეყანაში ან/და 

საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ.  

2.7. მთავრობის მხარდაჭერა   

მთავრობა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში და იმ პირობით, რომ კომპანია ასრულებს 

იმპლემენტაციის ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ 

შესაბამის მოთხოვნებს: 

2.7.1. საკრებულოს თანხმობით, კომპანიას გადასცემს უძრავ ქონებას/მის შესაბამის 

ნაწილს, სიმბოლურ ფასად - 1 ლარად, პირდაპირი განკარგვის წესით, საკუთრების  

უფლებით; 

2.7.2. ხელს შეუწყობს კომპანიას პროექტის განხორციელების პროცესში, მათ შორის, 

განაშენიანების რეგულირების გეგმების დამტკიცებასა და სამშენებლო ნებართვების 

მოპოვებაში; 

2.7.3. ხელს შეუწყობს კომპანიას პროექტის განხორციელების მიზნით შესაბამის 

სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან კომუნიკაციის პროცესში; 

2.7.4. სამშენებლო ფაზის შესაბამის ეტაპებზე უზრუნველყოფს ვარკეთილის და გლდანის 

მიწის საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

(ავტობუსი ან/და მიკროავტობუსი) ხელმისაწვდომობას; 

2.7.5. უზრუნველყოფს ვარკეთილის და გლდანის მიწის გათავისუფლებას იმ პირებისგან, 

რომლებიც არამართლზომიერად/თვითნებურად ფლობენ ტერიტორიას, 

ეტაპობრივად - შესაბამისი განაშენიანების რეგულირების გეგმით 

გათვალისწინებული ეტაპების/თანმიმდევრობის მიხედვით კომპანიის მიერ 

ვარკეთილისა და გლდანის მიწებზე მშენებლობადასრულებულ შენობა-

ნაგებობებში მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებასა და ფაქტობრივ მფლობელობაში 

გადაცემული საცხოვრებელი ფართების შესაბამისად, ხოლო სრულად - თითოეულ 

მიწაზე მისთვის გადასაცემი საცხოვრებელი ფართის არანაკლებ 30%-ის გადაცემის 

შემდეგ, არაუგვიანეს  3 (სამი) თვის ვადაში; 

2.7.6. განიხილავს მთავრობის ან/და მთავრობის მიერ მოზიდული სახსრებით 

ვარკეთილისა და გლდანის საპროექტო ტერიტორიებამდე შესაბამისი საგზაო 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ან/და არსებული ინფრასტრუქტურის 

გაუმჯობესების საკითხს, საჭიროებისამებრ, კომპანიის მიერ წინამდებარე 

პირობების შესაბამისად პროექტის შემდგომში განხორციელების შესახებ 
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წინადადების წარდგენის შემდეგ.  ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, წინამდებარე 

პუნქტი არ გულისხმობს და არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც მთავრობის 

რაიმე სახის ვალდებულება ან/და პასუხისმგებლობა საპროექტო ტერიტორიებამდე 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებით. მთავრობის ან/და 

მთავრობის მიერ მოზიდული სახსრებით საპროექტო ტერიტორიებამდე საგზაო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით კომპანიის 

მიერ ამ პირობების 2.3.7 ქვეპუნქტის შესაბამისად წარდგენილ შეთავაზებაზე 

მთავრობის უარი განიხილება ამ პირობების 2.3.10 ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევად და არ წარმოადგენს მთავრობის მიერ იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევას. 

2.7.7. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, პროექტის განსახორციელებლად საჭირო 

ინფრასტრუქტურული/საინჟინრო სამუშაოების განხორციელება (მათ შორის, 

საპროექტო ტერიტორიებამდე კომუნიკაციების მიყვანა)  ან/და პროექტის 

განხორციელების მიზნით რაიმე ფინანსური რესურსის მიმართვა/მოზიდვა, ასევე, 

პროექტის განხორციელების მიზნით საპროექტო ტერიტორიების მომიჯნავედ 

მესამე პირთა (სახელმწიფო ან/და კერძო) საკუთრებაში არსებული მიწების 

გამოსყიდვა არ წარმოადგენს მთავრობის ვალდებულებას. 

 

3. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობები 

3.1. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია იურიდიულ პირს ან იურიდიულ 

პირთა კონსორციუმს. 

3.2. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობით დაინტერესებულმა პირმა ამ პირობებით 

დადგენილ ვადაში სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოში უნდა წარადგინოს განაცხადი ამ 

პირობებით დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად. ინტერესთა გამოხატვაში 

მონაწილეობის მიზნით რეგისტრაციის შესახებ განაცხადს თან უნდა დაერთოს შემდეგი 

დოკუმენტაცია/ინფორმაცია: 

3.2.1. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 

რეესტრიდან. უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული 

იურიდიული პირის შემთხვევაში, აღნიშნული დოკუმენტაცია უნდა იყოს 

შესაბამისი წესით დამოწმებული და ნათარგმნი ქართულ ენაზე; 

3.2.2. წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირ(ებ)ის პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტ(ებ)ის ასლები და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი; 

3.2.3. წინასამშენებლო საბანკო გარანტია, რომელიც სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს 

წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს; 



პროექტი 

3.2.4. ინფორმაცია სამშენებლო/დეველოპერულ სფეროში გამოცდილების შესახებ 

(ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე ან/და მასთან აფილირებული პირის რეზიუმე 

განხორციელებული პროექტების მითითებით); 

3.2.5. შეთავაზება წინამდებარე პირობების შესაბამისად მუნიციპალიტეტისთვის 

საკუთრებაში გადასაცემი საცხოვრებელი ფართების ოდენობის შესახებ, 

გამოხატული პროექტის სრული განაშენიანების პროცენტული მაჩვენებლით, თუმცა 

ყველა შემთხვევაში არანაკლებ 7%-ისა. მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში 

გადასაცემი საცხოვრებელი ფართების ოდენობის შესახებ ამ პუნქტით 

გათვალისწინებულ შეთავაზებაზე მინიმალური ბიჯი შეადგენს 0,5 %-ს (ნოლი 

მთელი ხუთი მეთაედი პროცენტს)  და 0,5-ის ჯერადს. 

3.3. დაინტერესებული პირის მიერ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია 

წარმოდგენილ უნდა იქნას დალუქული კონვერტით. დალუქულ კონვერტზე მითითებული 

უნდა იყოს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებული ინტერესთა გამოხატვისა  და 

განმცხადებელი პირის დასახელება. 

3.4. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება 

განმცხადებელს. 

3.5. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობაზე განცხადების მიღება და რეგისტრაცია 

ხორციელდება განმცხადებლის მიერ სრული დოკუმენტაციის წარდგენისთანავე.  

3.6. განაცხადი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ინტერესთა გამოხატვით დადგენილ პირობებს 

ან/და რომელიც წარმოდგენილია ვადების დარღვევით, რჩება განუხილველი, რის 

შესახებაც სააგენტო შესაბამის პირ(ებ)ს გაუგზავნის შეტყობინებას. 

იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის მიერ ამ პირობების 3.2 პუნქტით განსაზღვრული 

ინფორმაცია/დოკუმენტაცია წარდგენილია არასრულად ან/და შეიცავს ხარვეზ(ებ)ს, 

სააგენტო უფლებამოსილია, დაინტერესებულ პირს წერილობით განუსაზღვროს 

დამატებითი ვადა არაუმეტეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღისა შესაბამისი ხარვეზის 

გამოსასწორებლად. ყოველგვარი ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, წინამდებარე 

პირობების ვადის გასვლის შემდეგ დაინტერესებული პირის მიერ  დაუშვებელია 

თავდაპირველად წარმოდგენილ განაცხადში ამ პირობების 3.2.5 პუნქტით 

გათვალისწინებული შეთავაზებული ოდენობის ცვლილება.  

 

4. გამარჯვებული პირის გამოვლენის წესი და კრიტერიუმები, იმპლემენტაციის ხელშეკრულების 

დადება 

4.1. წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადების 

გახსნა/განხილვა განხორციელდება ამ პირობების 5.6 პუნქტით დადგენილი ბოლო ვადის 
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ამოწურვიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოში.  

4.2. დაინტერესებული პირები, რომლებსაც ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში წარდგენილი აქვთ შესაბამისი განაცხადი, 

უფლებამოსილნი არიან, დაესწრონ წარდგენილი განაცხადების გახსნის პროცესს. 

განაცხადების გახსნის/განხილვის შესახებ აღნიშნული პროცესის მონაწილე მხარეების 

ხელმოწერით დგება ოქმი.  

4.3. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირ(ებ)ის ის განაცხად(ებ)ი, რომლებიც 

აკმაყოფილებენ წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვით დადგენილ პირობებს, სააგენტოს 

მიერ წარედგინება მთავრობას, გამარჯვებული პირის გამოვლენის მიზნით. 

4.4. ამ მუხლის 4.3 პუნქტის შესაბამისად მთავრობისთვის წარდგენილი განაცხადების 

განხილვა/შეფასება და გამარჯვებული პირის გამოვლენა განხორციელდება მთავრობის 

მიერ, ინტერესთა გამოხატვაში წარდგენილი განაცხადების გახსნიდან 30 (ოცდაათი) 

კალენდარული დღის ვადაში.  

4.5. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულად გამოვლენის კრიტერიუმია ყველაზე დიდი 

ოდენობის (პროცენტი) შეთავაზება კომპანიის მიერ წინამდებარე პირობების შესაბამისად 

მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში გადასაცემი საცხოვრებელი ფართების შესახებ. 

4.6. მთავრობა ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულს გამოავლენს  შემდეგი წესით: 

4.6.1. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერესთა გამოხატვის საფუძველზე, მთავრობისთვის 

წარდგენილია ორი ან მეტი განაცხადი, მთავრობა გამარჯვებულად ცნობს იმ 

მონაწილეს, რომლის მიერაც შეთავაზებულია ყველაზე დიდი ოდენობის (პროცენტი) 

შეთავაზება მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში გადასაცემ საცხოვრებელ 

ფართზე;  

4.6.2. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში 

მთავრობისთვის წარდგენილია მხოლოდ ერთი განაცხადი, მთავრობა 

უფლებამოსილია ამ განაცხადის წარმომდგენი პირი ცნოს გამარჯვებულად, იმ 

პირობით, რომ განაცხადი აკმაყოფილებს წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვით 

დადგენილ მოთხოვნებს; 

4.6.3. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის საფუძველზე, ორი ან მეტი 

განაცხადით წარდგენილია შეთავაზება მუნიციპალიტეტისთვის საკუთრებაში 

გადასაცემ ერთი და იმავე ოდენობის (პროცენტი) საცხოვრებელ ფართზე, სსიპ - 

ქონების მართვის სააგენტო ამ განაცხადების წარმომდგენ პირებს განუსაზღვრავს 

დამატებით ვადას შეფასების კრიტერიუმის ნაწილში გაუმჯობესებული 

წინადადებების წარმოდგენის მიზნით ან სხვა დამატებით კრიტერიუმს. 
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4.7. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მთავრობის მიერ 

გამარჯვებულად გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში 

მთავრობასთან დადოს იმპლემენტაციის ხელშეკრულება, რომლის პროექტსაც მთავრობის 

წარდგინებით იწონებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. მთავრობის 

გადაწყვეტილებით, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია ამ პუნქტით 

გათვალისწინებული ვადის გაგრძელება.   

4.8. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის მიზეზით არ დაიდო 

იმპლემენტაციის ხელშეკრულება ამ პირობების 4.7 პუნქტით დადგენილ ვადაში, მთავრობა 

უფლებამოსილია, შესაბამის პირს მიანიჭოს ინტერესთა გამოხატვაში დისკვალიფიკაცია, 

დაუყოვნებლივ გამოითხოვოს მის მიერ წარმოდგენილი წინასამშენებლო საბანკო 

გარანტია სრული ოდენობით და გამარჯვებულად ცნოს და იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულება დადოს დარჩენილ მონაწილეებს შორის მომდევნო საუკეთესო განაცხადის 

წარმომდგენ პირთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 

4.9. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე სხვა პირებს მთავრობის მიერ გამარჯვებული პირის 

გამოვლენიდან 30 (ოცდაათი) სამუშაო დღის ვადაში დაუბრუნდებათ მათ მიერ 

წარმოდგენილი წინასამშენებლო საბანკო გარანტიები. 

 

5. ინტერესთა გამოხატვის გარდამავალი დებულებები 

5.1. წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის პირობების გამოცხადება/გამოქვეყნება არ 

ავალდებულებს მთავრობას, დადოს ხელშეკრულება ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე 

პირ(ებ)თან, ასევე, არ ანიჭებს მონაწილე პირ(ებ)ს მთავრობის მიმართ რაიმე სახის 

პრეტენზიის/მოთხოვნის წარდგენის უფლებას.  გამარჯვებულ პირთან იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ ეტაპზე მთავრობა უფლებამოსილია, მიიღოს 

გადაწყვეტილება ინტერესთა გამოხატვის პროცესის შეწყვეტის/შეცვლის შესახებ, რაც 

განაპირობებს ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირ(ებ)ისათვის მათ მიერ წარდგენილი 

დოკუმენტების (მათ შორის, წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის) დაბრუნებას. 

5.2. პროექტი სრულად ხორციელდება ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირის 

სახსრებით. 

5.3. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე(ებ)ს/დაინტერესებულ პირ(ებ)ს არ აუნაზღაურდებათ 

ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით მათ მიერ გაწეული 

დანახარჯები. 

5.4. წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის პირობები გამოცხადებულია, განიმარტება და 

რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  



პროექტი 

5.5. წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის პირობებსა და მის დანართებს შორის შეუსაბამობის 

შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ინტერესთა გამოხატვის პირობებს. იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულების პირობებს. 

5.6. ინტერესთა გამოხატვით დაინტერესებულ პირთა მიერ წინამდებარე პირობებით 

განსაზღვრული განაცხადის წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2020 წლის 9 ნოემბერი, 18:00 საათი. 

5.7. განაცხადების მიღება განხორციელდება ყოველ სამუშაო დღეს, ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს კანცელარიაში (მის: ჟიული 

შარტავას ქ., N7). 

5.8. საკონტაქტო ინფორმაცია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის 

სააგენტოს საინვესტიციო პროექტების მართვისა და ხელშეკრულებების მონიტორინგის 

სამმართველოს უფროსი - მარიამ იაშაღაშვილი, ტელ: +995 591 928 008. 

 

 


