
 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, სატელევიზიო ანძაზე ვიზიტორთა ცენტრის, პანორამული 

რესტორნისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, ფლობის, ოპერირებისა და  ამ მიზნით, 

შესაბამისი უძრავი ქონების ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირისთვის სარგებლობის ფორმით 

გადაცემის შესახებ ინტერესთა გამოხატვის  პირობები 

 

1. ინტერესთა გამოხატვის მიზანი და საგანი  

1.1. წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის საგანია ამ პირობებით განსაზღვრულ საპროექტო 

ტერიტორიაზე, მისი პირდაპირი წესით, სარგებლობის უფლებით, აღნაგობის ან/და სხვა 

შესაბამისი ფორმით ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირისთვის გადაცემის გზით, 

ვიზიტორთა ცენტრის, პანორამული რესტორნის, ე.წ. პანორამული გადასახედისა და სხვა 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის 

განხორციელება, დეტალური პროექტირება, მშენებლობა/რეკონსტრუქცია, ფლობა, 

სარგებლობის ვადის განმავლობაში ოპერირება და შემდგომში მესაკუთრისთვის გადაცემა 

(შედმგომში - „პროექტი“), წინამდებარე პირობებისა და ვადების შესაბამისად.  

1.2. ინტერესთა გამოხატვის პირობები და გამარჯვებული პირის გამოვლენის კრიტერიუმები 

დადგენილია წინამდებარე პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 

1.3. წინამდებარე პირობებით განსაზღვრულ ვადაში ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულ პირს 

(შემდგომში - „გამარჯვებული პირი“/„კომპანია“), შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრსა“ (ს/კ 

203829250) (შემდგომში - „მესაკუთრე“) და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობას 

(შემდგომში - „მთავრობა“) (წარმოდგენილი სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს სახით) შორის 

დაიდება იმპლემენტაციის ხელშეკრულება პროექტის განხორციელების შესახებ (შემდგომში - 

„იმპლემენტაციის ხელშეკრულება“), რომლითაც დეტალურად განისაზღვრება პროექტის 

განხორციელების პირობები და მხარეთა უფლება-მოვალეობანი, საქართველოს 

კანონმდებლობისა და წინამდებარე პირობების შესაბამისად.  

 

2. პროექტის აღწერილობა და ძირითადი პირობები 

2.1. უძრავი ქონება/საპროექტო ტერიტორია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში, მთაწმინდის 

მთაზე, №01.15.06.001.017 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთიდან დანართი 

N1-ით (სიტუაციური ნახაზით) განსაზღრული ტერიტორია და ამავე საკადასტრო ერთეულზე 

მდებარე  შენობა-ნაგებობა (სატელევიზიო ანძა) N2-ის პირველი (I სართული) და მეორე 

(ტექნიკური სართული N1) სართულები. 

2.2. უძრავი ქონების მესაკუთრე: სახელმწიფოს წილობრივი (100%) მონაწილეობით დაფუძნებული 

შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი“ (ს/კ 203829250) (ან სხვა პირი, რომელსაც გადაეცემა 

უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 



 

2.3. ინვესტიციის მინიმალური ოდენობა: იმპლემენტაციის ხელშეკრულების დადებიდან  პროექტის 

ექსპლუატაციაში მიღებამდე კომპანიის მიერ პროექტის განხორციელების მიზნით გაწეული 

ინვესტიციის ჯამური ოდენობა, რომელიც უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 4 000 000 (ოთხი 

მილიონი) აშშ დოლარის ეკვივალენტს ლარში. 

2.4. უძრავი ქონების განკარგვის ძირითადი პირობები:  

2.4.1. იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობებითა და ვადაში მესაკუთრესა 

და კომპანიას შორის გაფორმდება ხელშეკრულება მესაკუთრის მიერ კომპანიისთვის 

საპროექტო ტერიტორიის აღნაგობის ან/და სხვა შესაბამისი სარგებლობის უფლების 

გადაცემის შესახებ, საქართველოს კანონდებლობით დადგენილი წესით (შემდგომში - 

„სარგებლობის ხელშეკრულება“). 

2.4.2. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულ პირს უძრავი ქონება გადაეცემა პროექტის 

განხორციელების მიზნით, სარგებლობის ვადით - 28 (ოცდარვა) წელი და 6 (ექვსი) თვე, ამ 

პირობებითა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების 

შესრულების პირობით.  

2.4.3. განკარგვის ფორმა: პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის  უფლებით, აღნაგობის 

ან/და სხვა შესაბამისი ფორმით გადაცემა ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული 

პირისთვის (შემდგომში - „სარგებლობის უფლება“). 

2.4.4. სარგებლობის საფასური: სარგებლობის საბაზრო საფასური, რომელიც დადგინდება 

კომპანიის ხარჯებით, სააგენტოსა და მესაკუთრესთან წინასწარ, წერილობით 

შეთანხმებული აუდიტორის/აუდიტორული კომპანიის მიერ მომზადებული 

აუდიტორული/საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, ამ პირობების 2.5.5 ქვეპუნქტის 

შესაბამისად. 

2.4.5. სარგებლობის საფასურის გადახდის პირობები და გრაფიკი დადგენილ იქნება 

მესაკუთრესა და კომპანიას შორის გასაფორმებელი სარგებლობის ხელშეკრულების 

საფუძველზე. 

2.4.6. უძრავ ქონებაზე სარგებლობის შესაბამისი უფლება სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნულ 

სააგენტოში რეგისტირდება სარგებლობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 

(თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში, შესაბამისი ვალდებულებების შესრულების 

პირობით. 

2.4.7. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირი ვალდებულია სარგებლობის ვადის 

გასვლის ან/და მისი ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, საპროექტო ტერიტორიაზე 

აშენებული ყველა და ნებისმიერი ინფრასტრუქტურა (პროექტი) ყოველგვარი საზღაურის 

გარეშე გადასცეს/დაუბრუნოს მესაკუთრეს ოპერირებად მდგომარეობაში, ბუნებრივი 

ცვეთის გათვალისწინებით, რასთან დაკავშირებითაც მესაკუთრეს/მთავრობას ინტერესთა 

გამოხატვაში გამარჯვებული პირის მიმართ არ წარმოეშობა რაიმეს სახის ვალდებულება.  



 

2.4.8. გამარჯვებული პირი სრულად უარს აცხადებს სარგებლობის ვადის გასვლის შემდეგ 

ან/და ხელშეკრულების შესაბამისად მისი ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, 

საპროექტო ტერიტორიაზე აშენებული ყველა და ნებისმიერი ინფრასტრუქტურის 

(პროექტის)  ღირებულების ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაზე მესაკუთრისა და 

მთავრობის წინაშე. 

2.5. წინასამშენებლო ფაზა 

წინასამშენებლო ფაზის ფარგლებში, წინამდებარე პირობებითა და იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების გარდა, საკუთარი ხარჯებით,  

საქართველოს კანონმდებლობითა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულების შესაბამისად: 

2.5.1. კომპანია ვალდებულია, წინამდებარე პირობების დანართი N2-ით გათვალისწინებული 

კონცეფციისა (შემდგომში - „კონცეფცია“) და დანართი N3-ით გათვალისწინებული 

ესკიზის (შემდგომში - „ესკიზი“) მიხედვით მოამზადოს და ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოს (შემდგომში - „სააგენტო“) და 

მესაკუთრეს წარუდგინოს პროექტის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევის ანგარიში და მასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაცია იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულების დადებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში (კვლევა და მასთან 

დაკავშირებული შესაბამისი დოკუმენტაცია ხდება მესაკუთრისა და მთავრობის 

საკუთრება). ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა ადგენს, მიზანშეწონილია თუ არა 

პროექტის განხორციელება ტექნიკური და ფინანსურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით და 

მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება): 

(ა) პროექტის განხორციელების მიზნით საჭირო სამუშაოების შესწავლას, საპროექტო 

ტერიტორიის დაზუსტებასა და ტერიტორიის სრულ კვლევას; 

(ბ) პროექტის განხორციელების მიზნით ტერიტორიის გასათავისუფლებად საჭირო 

სამუშაოების შესწავლას, არსებული შენობა-ნაგებობების, აღჭურვილობის, ტექნიკის 

ან/და სხვა სახის ქონების სხვა შესაბამის ტერიტორიაზე გადატანის საკითხის  

ჩათვლით; 

(გ) პროექტის განხორციელებისათვის აუცილებელი სამშენებლო მოედნის და მასთან 

მისასვლელი გზის მოსაწყობად საჭირო ტერიტორიის განსაზღვრას და მასთან 

დაკავშირებული სხვა საკითხების დაზუსტებას;  

(დ) პროექტის განხორციელების დეტალურ გეგმა-გრაფიკს (წინამდებარე 

პირობებითა და ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების გათვალისწინებით);  

(ე) წინადადებას (შეთავაზებას) იმ სამუშაოთა შესახებ, რომელზეც მიმართულ უნდა 

იქნას წინამდებარე პირობების 2.8.1.2 ქვეპუნქტით მითითებული თანხა, ამავე 

ქვეპუნქტში მითითებული მიზნობირობის გათვალისწინებით; 

(ვ) საჭიროების შემთხვევაში, ალტერნატიულ კვლევებს; და  

(ზ) პროექტის დეტალურ ფინანსურ-ეკნომიკურ კვლევას. 



 

კომპანია ვალდებულია, ამავე ვადაში მიიღოს გადაწყვეტილება და აცნობოს სააგენტოსა 

და მესაკუთრეს იმპლემენტაციის ხელშეკრულების ფარგლებში დეტალური 

პროექტირების ეტაპის დაწყების შესახებ ან წერილობით უარი თქვას პროექტის შემდგომ 

განხორციელებაზე.  

2.5.2. დეტალური პროექტირების ეტაპის დაწყების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების 

მიღების შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია, კონცეფციის, ესკიზისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური კვლევის მიხედვით, განახორციელოს დეტალური პროექტირება და 

სააგენტოსა და მესაკუთრეს წარუდგინოს დეტალური პროექტი და მასთან 

დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაცია ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის დასრულებიდან 

არაუმეტეს 6 (ექვსი) თვის ვადაში (მაგრამ არაუმეტეს  იმპლემენტაციის ხელშეკრულების 

დადებიდან  9 (ცხრა) თვისა) (პროექტი და მასთან დაკავშირებული შესბამისი 

დოკუმენტაცია ხდება მესაკუთრისა და  მთავრობის საკუთრება). დეტალური 

პროექტირება მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) პროექტის განსახორციელებლად 

საჭირო არქიტექტურული/კონსტრუქციული პროექტის მომზადებას, როგორც ეს 

გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობით და მასთან დაკავშირებულ სხვა 

დეტალურ კლვევებს/დოკუმენტაციას, რომელიც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება): 

(ა) სატელევიზიო ანძის ზიდვის შესაძლებლობისა და არსებული ტექნიკური 

მდგომარეობის თაობაზე შესაბამის კვლევებს; 

(ბ) გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების გამოვლენისა და შესწავლის მიზნით, 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების („გზშ“) ანგარიშის მომზადებასა და სხვა 

შესაბამის გარემოსდაცვით ღონისძიებებს, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად; 

(გ) პროექტის განხორციელების დეტალურ (დაზუსტებულ) გეგმა-გრაფიკს 

(წინამდებარე პირობებითა და ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების 

გათვალისწინებით); 

(დ) წინამდებარე პუნქტის მიხედვით მომზადებულ დეტალურ პროექტთან 

დაკავშირებით შპს „ვ.ნ. შიმანოვსკის სახელობის ლითონის კონსტრუქციების 

უკრაინულ ინსტიტუტის“ (ს/კ: 36861591 (უკრაინა)) მიერ გაცემულ შესაბამის 

წერილობით დასკვნას (მოსაზრებას) კონსტრუქციის მდგრადობისა და უსაფრთხო 

ექსპლოატაციის თაობაზე. 

კომპანია ვალდებულია, ამავე ვადაში ტქნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და დეტალური 

პროექტის შედეგებზე დაყრდნობით, სააგენტოსა და მესაკუთრეს  წარუდგინოს 

წინადადება პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ ან წერილობით უარი თქვას 

პროექტის შემდგომ განხორციელებაზე.  

2.5.3. კომპანია უფლებამოსილია, უარი თქვას პროექტის შემდგომ განხორციელებაზე მხოლოდ 

იმ შემთხვევაში, თუ ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ან/და დეტალური პროექტის 

შედეგების მიხედვით, პროექტის განხორციელება არ არის შესაძლებელი/მიზანშეწონილი 



 

ტექნიკური ან/და ფინანსურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით. ასეთ შემთხვევაში, კომპანიის 

ხელთ არსებულ (მათ შორის, კომპანიის მიერ შემუშავებულ) ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევის ანგარიშზე, დეტალურ პროექტსა და პროექტთან დაკავშირებულ სხვა ნებისმიერ 

დოკუმენტსა და ნახაზზე ექსკლუზიური საკუთრების უფლება დაუყოვნებლივ, 

უსასყიდლოდ გადაეცემა მუნიციპალიტეტს და მესაკუთრეს (მათ შორის, 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, რომელთა გადაცემაც დაშვებულია 

საქართველოს კანონმდებლობით); 

2.5.4. კომპანია უფლებამოსილია, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შედეგების 

გათვალისწინებით, დასაბუთებული საჭიროების შემთხვევაში, სააგენტოსა და მესაკუთრეს 

წარუდგინოს პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ წინადადება ამ პირობების, 

კონცეფციისა და ესკიზისაგან განსხვავებული პარამეტრებით. 

2.5.5. კომპანია ვალდებულია, წინამდებარე იმპლემენტაციის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 

ნებისმიერ დროს, მაგრამ არაუგვიანეს დეტალური პროექტირების განსახორციელებლად 

ამ პირობების 2.5.2 ქვეპუნქტით დადგენილი ვადის ამოწურვამდე  უზრუნველყოს ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტოსა და მესაკუთრესთან 

წინასწარ წერილობით შეთანხმებული აუდიტორის/აუდიტორული კომპანიის მიერ 

აუდიტორული/საექსპერტო დასკვნის მომზადება, რომელიც დაადგენს შესაბამისი უძრავი 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის საბაზრო საფასურს, დასკვნის შედგენისათვის 

არსებული მდგომარეობით, და აღნიშნული დასკვნა წარუდგინოს სააგენტოსა და 

მესაკუთრეს.  

2.5.6. პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ კომპანიის წინადადების მიღებიდან 3 (სამი) 

თვის ვადაში მთავრობა და მესაკუთრე განიხილავს წარდგენილ ტექნიკურ-ეკონომიკურ 

კვლევას/დეტალურ პროექტს/წინადადებას, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით. მთავრობისა და მესაკუთრის მიერ პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ 

დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მხარეებს შორის დაიდება 

სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ ხელშეკრულება. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული 

ხელშეკრულების დადება წარმოადგენს კომპანიის ვალდებულებას. მთავრობა/მესაკუთრე 

უფლებამოსილია, უარი თქვას პროექტის შემდგომ განხორციელებაზე მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ კომპანია პროექტის შემდგომი განხორციელების შესახებ ტექნიკურ-

ეკონომიკურ კვლევას/დეტალურ პროექტს/წინადადებას წარუდგენს ამ პირობების, 

იმპლემენტაციის ხელშეკრულებისა ან/და კონცეფციისა და ესკიზისაგან განსხვავებული 

პარამეტრებით. 

2.6. სამშენებლო ფაზა  

სამშენებლო ფაზის ფარგლებში, წინამდებარე პირობებით და იმპლემენტაციისა და სარგებლობის 

ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების გარდა, კომპანია ვალდებულია, 

საქართველოს კანონმდებლობისა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების 

შესაბამისად:   



 

2.6.1. სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

დღის ვადაში მესაკუთრის სასარგებლოდ წარადგინოს სამშენებლო საბანკო გარანტია; 

2.6.2. სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 30 (ოცდაათი) 

დღის ვადაში მესაკუთრესთან გააფორმოს შესაბამისი სარგებლობის ხელშეკრულება. 

სარგებლობის ხელშეკრულებით დეტალურად განისაზღვრება სარგებლობის პირობები, 

სარგებლობის ფასი და მისი გადახდის წესი, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, მესაკუთრეს არ ეკისრება პროექტთან 

დაკავშირებული არანაირი ხარჯის გაწევა; 

2.6.3. სრულად (საკუთარი ხარჯით) გაათავისუფლოს საპროექტო ტერიტორია და შესაბამისი 

შენობა-ნაგებობები ან/და სხვა სახის ქონება გადაიტანოს სხვა შესაბამის ტერიტორიაზე, 

ასევე, საპროექტო ტერიტორიაზე მოაწყოს სამშენებლო მოედანი და მასთან მისასვლელი 

გზა, ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის შესაბამისად და მესაკუთრესთან შეთანხმებით; 

2.6.4. სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 3 (სამი)თვის 

ვადაში მოიპოვოს მშენებლობის ნებართვა/ნებართვები და დაიწყოს პროექტის 

მშენებლობა; 

2.6.5. პროექტის მშენებლობა განახორციელოს სამშენებლო ნებართვ(ებ)ით გათვალისწინებული 

სამშენებლო ეტაპების (გრაფიკის) და პირობების სრული დაცვით; 

2.6.6. მშენებლობის ნებართვ(ებ)ის მოპოვებიდან არაუმეტეს 24 (ოცდაოთხი) თვის ვადაში 

(მაგრამ არაუმეტეს სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 27 

(ოცდაშვიდი) თვისა)  დაასრულოს მშენებლობა; 

2.6.7. პროექტის მშენებლობის დასრულებიდან არაუმეტეს 3 (სამი) თვის ვადაში  (მაგრამ 

არაუმეტეს სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერიდან 30 

(ოცდაათი) თვისა)   უზრუნველყოს პროექტის ექსპლოატაციაში მიღება; 

2.6.8. პროექტის ექსპლუატაციაში მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) თვის ვადაში სააგენტოსა და 

მესაკუთრეს წარუდგინოს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან მხარეთა წერილობითი შეთანხმების 

შემთხვევაში, სხვა შესაბამისი წესით აკრედიტირებული საექსპერტო კომპანიის მიერ 

გაცემული ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ადგენს პროექტის კონსტრუქციულ 

მდგრადობას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად; 

2.6.9. უზრუნველყოს პროექტის ეფექტიანი განხორციელებისათვის საჭირო ფულადი 

სახსრების მოზიდვა და ინვესტიციის სულ მცირე მინიმალური ოდენობის 

განხორციელება. პროექტი ხორციელდება სრულად კომპანიის ხარჯით (ამ პირობების  

2.8.1.2 ქვეპუნქტის გათვალისწინებით); 

2.6.10. უზრუნველყოს მთავრობის, სააგენტოს, მესაკუთრის ან/და 

მუნიციპალიტეტის/სახელმწიფოს ნებისმიერი უფლებამოსილი ორგანოს სრული, 



 

თავისუფალი და დაუყოვნებლივი წვდომა საპროექტო ტერიტორიაზე, პროექტის 

განხორციელების პროცესის მონიტორინგის მიზნით; 

2.6.11. პროექტი განახორციელოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამშენებლო, 

გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით; 

2.6.12. მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების გამო ან/და თავისი სხვა ქმედებით/უმოქმედობით 

ხელი არ შეუშალოს/არ შეაფერხოს უძრავ ქონებაზე მდებარე სატელევიზიო ანძის ჩვეული 

ფუნქციონირება და მესაკუთრისა და მისი მოსარგებლების მიერ მისი ჩვეული გამოყენება; 

2.6.13. საპროექტო ტერიტორიის გამოყენების/მშენებლობის პროცესში დაიცვას სააგენტოს ან/და 

მესაკუთრის მითითებები; 

2.6.14. უზრუნველყოს სააგენტოსა და მესაკუთრის ინფორმირება პროექტის განხორციელების 

მიმდინარეობის შესახებ სააგენტოს/მესაკუთრის წერილობითი მიმართვის შემთხვევავში, 

მათ მიერ განსაზღვრულ ვადაში.  

2.7. ოპერირების ფაზა 

ოპერირების ფაზის განმავლობაში, წინამდებარე პირობებით და იმპლემენტაციისა და 

სარგებლობის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების გარდა,  კომპანია 

ვალდებულია, საქართველოს კანონმდებლობისა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულების 

მოთხოვნებისა და პირობების შესაბამისად:  

2.7.1. ოპერირების პერიოდში სრულად შეინარჩუნოს პროექტის პროფილი, განახორციელოს 

საპროექტო ტერიტორიის მიმდინარე რემონტი და სხვა შესაბამისი სამუშაოები, რაც 

საჭიროა პროექტის კონცეფციით/ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევით/დეტალური 

პროექტით გათვალისწინებული დატვირთვითა და ფუნქციით პროექტის 

ოპერირებისათვის. 

2.7.2. ოპერირების პერიოდის ამოწურვის შემდეგ, საპროექტო ტერიტორიაზე მის მიერ 

აღმართული ყველა და ნებისმიერი ინფრასტრუქტურა (მასზე ყველა შესაბამისი უფლება) 

დაუყოვნებლივ, უსასყიდლოდ გადასცეს მესაკუთრეს, ჩვეულებრივ ოპერირებად 

მდგომარეობაში, ბუნებრივი ცვეთის გათვალისწინებით. 

2.7.3. სააგენტოს/მესაკუთრის მოთხოვნის შემთხვევაში, ოპერირების პერიოდის 

ამოწურვისთანავე გაათავისუფლოს საპროექტო ტერიტორია სააგენტოს ან/და 

მესაკუთრის მიერ მითითებული ქონებისგან. 

2.7.4. ოპერირების პერიოდში თავისი ქმედებით/უმოქმედობით ხელი არ შეუშალოს/არ 

შეაფერხოს უძრავ ქონებაზე მდებარე სატელევიზიო ანძის ჩვეული ფუნქციონირება და 

მესაკუთრისა და მისი მოსარგებლების მიერ მისი ჩვეული გამოყენება.  

2.8. მთვრობისა და მესაკუთრის მიერ პროექტის განხორციელების ხელშეწყობა 



 

2.8.1. მთავრობა, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად და იმ პირობით, რომ კომპანია ჯეროვნად ასრულებს საქართველოს 

კანონმდებლობითა და იმპლემენტაციისა და სარგებლობის ხელშეკრულებებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და პირობებს: 

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

სამშენებლო ნებართვ(ებ)ის მოპოვებასა და შესაბამის სახელმწიფო და 

მუნიციპალიტეტის ორგანოებთან კომუნიკაციაში; 

2.8.1.2. უზრუნველყოფს, რომ პროექტის სამშენებლო ან/და ოპერირების ფაზის 

განმავლობაში, შესაბამის ეტაპებზე, პროექტის განხორციელებასთან 

დაკავშირებული, საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში მიმართულ იქნას 

თანხა არაუმეტეს იმ ოდენობით, რაც დაფიქსირებულ იქნება ინტერესთა 

გამოხატვაში გამარჯვებული კომპანიის მიერ წინამდებარე პირობების 4.3 

პუნქტის შესაბამისად, მაგრამ ყველა შემთხვევში არაუმეტეს 1 000 000 (ერთი 

მილიონი) ლარისა, მთავრობის ან/და მის მიერ მოზიდული სახსრებით. 

წინამდებარე ქვეპუნქტში მითითებული თანხა არ მოიცავს ამ პირობების 2.8.1.3 

და 2.9.1.3 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული სამუშაოებისთვის საჭირო 

ხარჯებს. ამასთან, წინამდებარე პუნქტში მითითებული თანხა არ მოიცავს 

უშუალოდ და პირდაპირ პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯებს, 

რომელიც, ამ პირობებისა და იმპლემენტაციის ხელშეკრულების მიხედვით, უნდა 

გასწიოს კომპანიამ, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მხარეები, კომპანიის მიერ 

წარმოდგენილი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და დეტალური 

პროექტირების საფუძველზე კომპანიის მიერ წარდგენილი წინადადების 

გათვალისწინებით, სხვა რამეზე წერილობით არ შეთანხმდებიან. ყოველგვარი 

ეჭვის გამოსარიცხად, მთავრობა უფლებამოსილია, წინამდებარე პუნქტში 

მითითებული თანხა მიმართოს (გაანაწილოს) საკუთარი შეხედულებისამებრ, ამ 

პუნქტით გათვალისწინებულ, შესაბამის საჭირო სამუშაოებზე.  

2.8.1.3. უზრუნველყოფს, რომ ოპერირების პერიოდში მუნიციპალიტეტი ან/და მისი 

შესაბამისი ორგანოები განახორციელებენ (გააგრძელებენ) უძრავ ქონებაზე 

მდებარე სატელევიზიო ანძის (გარდა საპროექტო ტერიტორიისა) განათებას, იმ 

სტანდარტითა და ხარისხით, როგორც ეს ხორციელდება იმპლემენტაციის  

ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის. 

2.9.1. მესაკუთრე, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად და იმ პირობით, რომ კომპანია ჯეროვნად ასრულებს საქართველოს 

კანონმდებლობითა და იმპლემენტაციისა და სარგებლობის ხელშეკრულებებით 

გათვალისწინებულ მოთხოვნებსა და პირობებს: 

2.9.1.1. უზრუნველყოფს, რომ წინასამშენებლო ფაზის ფარგლებში კომპანიამ მოიპოვოს 

საპროექტო ტერიტორიაზე წვდომა იმ ფარგლებში, რაც საჭიროა წინამსამშებელო ფაზით 

განსაზღვრული ვალდებულებების შესასრულებლად;  



 

2.9.1.2. წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით უზრუნველყოფს 

კომპანიასთან სარგებლობის ხელშერკულების გაფორმებასა და კომპანიისთვის შესაბამის 

საპროექტო ტერიტორიაზე სარგებლობის უფლების გადაცემას, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით;  

2.9.1.3. უზრუნველყოფს, რომ ოპერირების პერიოდში მესაკუთრე განახორციელებს 

(გააგრძელებს) უძრავ ქონებაზე მდებარე სატელევიზიო ანძის (გარდა საპროექტო 

ტერიტორიისა) მოვლა-პატრონობასა და მიმდინარე რემონტს იმ სტანდარტითა და 

ხარისხით, როგორც ეს ხორციელდება იმპლემენტაციის ხელშეკრულების დადების 

მომენტისათვის. 

2.10. საბანკო გარანტიები  

2.10.1. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე პირის განაცხადის, იმპლემენტაციის ხელშეკრულების 

დადების, იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული წინასამშენებლო ფაზის 

ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებებისა (მათ შორის, პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური 

კვლევის განხორციელების, დეტალური პროექტირების, პროექტის შემდგომი 

განხორციელების შესახებ წინადადებების წარდგენისა და სამშენებლო ფაზის დაწყების 

შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის), ასევე, სარგებლობის ხელშეკრულების ხელმოწერისა და 

სამშენებლო საბანკო გარანტიის წარდგენის, ასევე, დაკისრებული პირგასამტეხლოს 

გადახდის უზრუნველსაყოფად, მესაკუთრის სასარგებლოდ წარსადგენი უპირობო და 

გამოუხმობადი წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის ოდენობაა 100,000.00 (ასი ათასი) ლარი 

ან მისი ეკვივალენტი ოდენობა აშშ დოლარში/ევროში,  გარანტიის გაცემის დღისათვის 

მოქმედი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გაცვლითი კურსის 

შესაბამისად. წინასამშენებლო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 5 თვით უნდა 

აღემატებოდეს სამშენებლო ფაზის დაწყების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის ბოლო ვადას. 

წინასამშენებლო საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს „ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

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

ლიცენზირებული ბანკის მიერ. წინასამშენებლო საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა 

იქნას არსებითად ამ პირობების დანართ N4-ში მოცემული პროექტის შესაბამისად. 

წინასამშენებლო საბანკო გარანტია ექვემდებარება დაბრუნებას მხოლოდ შესაბამისი 

ვალდებულებების შესრულებისა და მათი შესაბამისი წესით დადასტურების შემდგომ, 30 

(ოცდაათი) დღის ვადაში. 

2.10.2. სააგენტო/მესაკუთრე უფლებამოსილია გამარჯვებული პირის მიერ იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული წინასამშენებლო ფაზის შესაბამისი ვალდებულებების 

ვადის დარღვევის შემთხვევაში, კომპანიას დააკისროს პირგასამტეხლო წინასამშენებლო 

საბანკო გარანტიის 0.1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი პროცენტის) ოდენობით ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე. გამარჯვებული პირი ვალდებულია დაკისრებული 

პირგასამტეხლო მესაკუთრეს გადაუხადოს  შესაბამისი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 15 

კალენდარული დღის ვადაში. 



 

2.10.3. იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრული მშენებლობის ფაზის ფარგლებში 

ნაკისრი ვალდებულებების (მათ შორის, საინვესტიციო ვალდებულების, პროექტის 

მშენებლობის ნებართვ(ებ)ის მოპოვების, მშენებლობის დასრულებისა და პროექტის 

ექსპლოატაციაში მიღების, კონსტრუქციული მდგრადობის შესახებ დასკვნის წარმოდგენის, 

ასევე, იმპლემენტაციის ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს 

გადახდის) და სარგებლობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებისა და მის 

საფუძველზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის უზრუნველსაყოფად მესაკუთრის 

სასარგებლოდ წარსადგენი უპირობო და გამოუხმობადი სამშენებლო საბანკო გარანტიის 

ოდენობაა 400 000 (ოთხასი ათასი) აშშ დოლარი ან მისი ეკვივალენტი ლარში/ევროში 

გარანტიის გაცემის დღისათვის მოქმედი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი 

გაცვლითი კურსის შესაბამისად. სამშენებლო საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 5 თვით 

უნდა აღემატებოდეს კონსტრუქციული მდგრადობის შესახებ დასკვნის წარმოდგენის 

იმპლემენტაციის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ბოლო ვადას. სამშენებლო საბანკო  

გარანტია გაცემული უნდა იყოს „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

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

ბანკის მიერ.  

2.10.4. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის მიერ იმპლემენტაციის ხელშეკრულების შესაბამისად 

განხორციელდა მინიმალური საინვესტიციო ოდენობის 50% ან მეტი (რაც დადასტურებულ 

უნდა იქნას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სსიპ - სამხარაულის ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიუროს ან/და მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით, სხვა 

აუდიტორის/აუდიტორული კომპანიის წერილობითი დასკვნით), კომპანიის წერილობითი 

მოთხოვნის საფუძველზე, სამშენებლო საბანკო გარანტია ექვემდებარება შემცირებას 

ერთჯერადად არაუმეტეს 50%-ისა. სამშენებლო საბანკო გარანტიის სრული ოდენობის 

დარჩენილი 50% ექვემდებარება დაბრუნებას მხოლოდ სამშენებლო ფაზით განსაზღვრული 

ვალდებულებების სრულად შესრულებისა და მისი შესაბამისი  წესით დადასტურების 

შემდგომ, 30 (ოცდაათი) დღის ვადაში.  

2.10.5. სააგენტო/მესაკუთრე უფლებამოსილია გამარჯვებული პირის მიერ იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული მშენებლობის ფაზის შესაბამისი ვალდებულებების ვადის 

დარღვევის შემთხვევაში, კომპანიას დააკისროს პირგასამტეხლო სამშენებლო საბანკო 

გარანტიის 0.1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი პროცენტის) ოდენობით ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე. გამარჯვებული პირი ვალდებულია დაკისრებული 

პირგასამტეხლო მესაკუთრეს გადაუხადოს შესაბამისი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 15 

კალენდარული დღის ვადაში.  

2.10.6. მესაკუთრე უფლებამოსილია წინასამშენებლო/სამშენებლო საბანკო გარანტიებით 

გათვალისწინებული თანხა გამოითხოვოს სრულად ან ნაწილობრივ შემდეგ შემთხვევებში:  

2.10.6.1. თუ გამარჯვებულმა პირმა შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში არ გადაიხადა ხელშეკრულების შესაბამისად 

დაკისრებული პირგასამტეხლო - გადაუხდელი პირგასამტეხლოს ოდენობით. ასეთ 



 

შემთხვევაში, გამარჯვებული პირი ვალდებულია, შემცირებული საბანკო გარანტიის 

ოდენობა გაზარდოს (შეავსოს) მის სრულ (თავდაპირველ) ოდენობამდე.  

2.10.6.2. თუ სააგენტო/მესაკუთრე იმპლემენტაციის ხელშეკრულების შესაბამისად 

ცალმხრივად შეწყვეტს ხელშეკრულებას - არსებული საბანკო გარანტიის სრული 

ოდენობით. 

2.11. სააგენტო/მესაკუთრე უფლებამოსილია, ცალმხრივად, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს 

ხელშეკრულება, იმ შემთხვევაში, თუ: 

2.11.1. კომპანიამ დაარღვია წინასამშენებლო ფაზით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულების ვადა ჯამში 30 დღეზე ხანგრძლივი ვადით; 

2.11.2. კომპანიამ დაარღვია სამშენებლო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის ვადა - დაუყოვნებლივ, 

მისი წარმოდგენის ვადის ამოწურვისთანავე; 

2.11.3. კომპანიამ დაარღვია სამშენებლო ფაზით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შესრულების ვადა ჯამში 100 დღეზე ხანგრძლივი ვადით; 

2.11.4. კომპანიამ შეაჩერა პროექტის სამშენებლო სამუშაოების წარმოება 100 (ასი) დღეზე 

ხანგრძლივი ვადით; 

2.11.5. კომპანიამ დაარღვია სხვა ნებისმიერი ვალდებულება, გარდა ზემოაღნიშნული 

ვალდებულებებისა, ჯამში 30 დღეზე ხანგრძლივი ვადით. 

 

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 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; 

3.2.4. ინფორმაცია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ განხორციელებული საინვესტიციო 

პროექტების  შესახებ; 

3.2.5. შეთავაზება ამ პირობების 2.8.1.2 ქვეპუნქტით გასნსაზღვრულ თანხაზე. 

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. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობაზე განცხადების მიღება და რეგისტრაცია ხორციელდება 

განმცხადებლის მიერ სრული დოკუმენტაციის წარდგენისთანავე.  

3.5. შესაძლოა, განმცხადებელს უარი ეთქვას ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობაზე, თუ 

დარღვეულია ამ პირობებით დადგენილი მოთხოვნები. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის 

მიერ ამ პირობების 3.2 პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია წარდგენილია 

არასრულად ან/და შეიცავს ხარვეზ(ებ)ს, სააგენტო უფლებამოსილია, მესაკუთრესთან 

შეთანხმებით, დაინტერესებულ პირს წერილობით განუსაზღვროს დამატებითი ვადა არაუმეტეს 

10 (ათი) კალენდარული დღისა, შესაბამისი ხარვეზის გამოსასწორებლად. ყოველგვარი ეჭვის 

თავიდან აცილების მიზნით, ასეთ შემთხვევაში, დაინტერესებული პირის მიერ  განაცხადის 

წარმოდგენის შემდეგ დაუშვებელია  პირობების 2.8.1.2.  ქვეპუნქტით განსაზღვრულ თანხაზე 

შეთავაზებული ოდენობის ცვლილება, გარდა ამ პირობების 4.4.3 ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

3.6. განაცხადი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს ინტერესთა გამოხატვით დადგენილ პირობებს ან/და 

რომელიც წარმოდგენილია ვადების დარღვევით, რჩება განუხილველი, რის შესახებაც ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ - ქონების მართვის სააგენტო შესაბამის პირ(ებ)ს გაუგზავნის 

შეტყობინებას. 

3.7. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება 

განმცხადებელს. 

 

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 ამოწურვიდან არაუგვიანეს 

10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, სააგენტოში, მესაკუთრის წარმომადგენლ(ებ)ის მონაწილეობით.  



 

4.2. დაინტერესებული პირები, რომლებსაც ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში სააგენტოში 

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 გამარჯვებულად გამოვლენის კრიტერიუმია წინამდებარე პირობების 

2.8.1.2 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ თანხაზე ყველაზე ნაკლები ოდენობის შეთავაზება, მაგრამ 

ყველა შემთხვევაში არაუმეტეს 1 000 000 (ერთი მილიონი) ლარისა. შეთავაზების მინიმალური 

ბიჯი შეადგენს 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარს და  30 000-ის ჯერადს. 

4.4. სააგენტო და მესაკუთრე ერთობლივად  ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებულს გამოავლენს 

შემდეგი წესით: 

4.4.1. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერესთა გამოხატვის საფუძველზე, წარდგენილია ორი ან მეტი 

განაცხადი, სააგენტო და მესაკუთრე გამარჯვებულად ცნობს იმ მონაწილეს, რომლის 

მიერაც შეთავაზებულია 2.8.1.2 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ თანხაზე ყველაზე ნაკლები 

ოდენობა; 

4.4.2. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის ფარგლებში  წარდგენილია 

მხოლოდ ერთი განაცხადი, სააგენტო და მესაკუთრე უფლებამოსილნი არიან ამ განაცხადის 

წარმომდგენი პირი ცნონ გამარჯვებულად, იმ პირობით, რომ განაცხადი აკმაყოფილებს 

წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვით დადგენილ მოთხოვნებს; 

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

განაცხადით წარდგენილია 2.8.1.2 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ თანხაზე ერთი და იმავე 

ოდენობის შეთავაზება, სააგენტო და მესაკუთრე ერთობლივად ამ განაცხადების 

წარმომდგენ პირებს განუსაზღვრავენ დამატებით ვადას შეფასების კრიტერიუმის ნაწილში 

გაუმჯობესებული წინადადებების წარმოდგენის მიზნით ან საჭიროების შემთხვევაში, სხვა 

დამატებით კრიტერიუმს, საკუთარი შეხედულებისამებრ. 

4.5. ინტერესთა გამოხატვაში გამარჯვებული პირი ვალდებულია მისი გამარჯვებულად 

გამოცხადების შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში 

დადოს იმპლემენტაციის ხელშეკრულება. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია, აღნიშნული 

ვადა გაგრძელდეს მთავრობის გადაწყვეტილებით.  

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

იმპლემენტაციის ხელშეკრულება დადგენილ ვადაში, მესაკუთრე უფლებამოსილია 

დაუყოვნებლივ გამოითხოვოს გამარჯვებული პირის მიერ წარმოდგენილი წინასამშენებლო 

საბანკო გარანტია სრული ოდენობით, გამარჯვებულად ცნოს და იმპლემენტაციის 

ხელშეკრულება დადოს დარჩენილ მონაწილეებს შორის მომდევნო საუკეთესო განაცხადის 

წარმომდგენ პირთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). 



 

4.7. ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე სხვა პირებს 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 ავალდებულებას 

მთავრობას/მესაკუთრეს, დადოს იმპლემენტაციის ხელშკრულება 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/მესაკუთრე 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 არცერთ შემთხვევაში არ 

აუნაზღაურდებათ ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით მათ მიერ 

გაწეული დანახარჯები. 

5.4. წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის პირობები გამოცხადებულია, განიმარტება და 

რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  

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 2021 წლის 13 მაისი, 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.  


