
სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

გასაჩერებელი (მოსასვენებელი) ინფრასტრუქტურის  განვითარებასთან  დაკავშირებით  
ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევა

საქართველო მოიაზრება, როგორც  ტურისტული პოტენციალის მქონე ქვეყანა და  ბოლო 
წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით გადადგმულია მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, 
როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო სექტორში. ტურისტების გაზრდილი ნაკადი საფუძველს 
ქმნის  გასაჩერებელი (მოსასვენებელი) ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის.

სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს („სააგენტოს“) მიზანია ინვესტორის 
(„ინვესტორი“) შერჩევა, საქართველოს მასშტაბით გასაჩერებელი (მოსასვენებელი) 
ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით, შესაბამისი  აღნაგობის ხელშეკრულების 
(„ხელშეკრულება“) საფუძველზე („პროექტი“), რომელიც გაფორმდება ინვესტორთან.
შესაბამისად, წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევის გზით („ინტერესთა 
გამოხატვის თაობაზე მოწვევა“), სააგენტო იწვევს ადგილობრივ და საერთაშორისო 
კომპანიებს („კანდიდატები“), რათა გამოხატონ დაინტერესება („ინტერესის გამოხატვა”) 
პროექტში ინვესტიციების განხორციელებასთან დაკავშირებით.

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო მოსასვენებელი 
ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებით ინტერესთა გამოხატვას 
აცხადებს 5 სხვადასხვა ტურისტულ მარშუტზე: 

Ÿ თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თეთრწყლები;
Ÿ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, დაბა სტეფანწმინდა;
Ÿ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, დაბა გუდაური;
Ÿ ქ.ამბროლაური, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ;
Ÿ ქ.ახალციხე, "საბარგო სადგურის" მიმდებარედ.

ინტერესთა გამოხატვა შესაძლებელია როგორც ერთ, ასევე რამდენიმე ობიექტზე.
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1.შესავალი



თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი თეთრწყლები

-ქონების აღწერა -  1209 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;

-საკადასტრო კოდი  - N53.13.31.264;

-ქონების აღნაგობის წლიური საზღაურის საბაზრო ღირებულება -  1934.4 ლარი (შემფასებელი - სსიპ 

,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო).

-ქონება  მდებარეობს ,,ვაზიანი-გომბორი-თელავი“ ცენტრალური საავტომობილო 

გზის მიმდებარედ;

-ქონება მდებარეობს თბილისიდან დაახლოებით 75 კმ-ში;

-ქონებაზე არ არსებობს ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

3. პროექტის აღწერილობა

ა) პროექტის ძირითადი მოთხოვნებია:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) თვის ვადაში ქონებაზე შემდეგი სამუშაოების 

განხორციელება:

1.ერთდროულად არანაკლებ 3 ავტობუსსა და 10 ავტომობილზე გათვლილი ასფალტის ან/და 

ბეტონის საფარიანი ავტოსადგომის მოწყობა;

2.სველი წერტილის მოწყობა   (3  მამაკაცი, 3  ქალი,1  შშმპ);

3.საკვები პუნქტის მოწყობა (კაფეს ან/და სწრაფი კვების ობიექტი არაუმეტეს 8 დასაჯდომით);

4.სხვადასხვა სახის სუვენირების მაღაზიის მოწყობა;

5.ტერიტორიაზე განსათავსებელი  შენობა-ნაგებობი ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

ბ)  ქონებაზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების აღნაგობის ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში ამ 

მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულებით ფუნქციონირება.

გ) ქონებაზე დასაშვებია მხოლოდ ამ მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულების მქონე 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობა.

 გამარჯვებული მონაწილე პასუხისმგებელია პროექტისათვის კაპიტალის დაფინანსება და რესურსები:

მოძიებასა და/ან ფინანსების მოზიდვაზე.

.4 მთავრობის განზრახულობანი

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს („სააგენტო“) მეშვეობით, 

გადასცემს ინვესტორს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ  წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის 

თაობაზე მოწვევის მეორე მუხლით გათვალისწინებულ ქონებას, სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით, 15 

(თხუთმეტი) წლის ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე და იმ სავალდებულო პირობების 

გათვალისწინებით, რომელიც წარმოდგენილია მესამე მუხლში.

აღნაგობის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ უძრავ ქონებაზე აღმართული შენობა-ნაგებობ(ებ)ი 

სახელმწიფოს გადაეცემა საკუთრების უფლებით  უსასყიდლოდ, ამასთან აღნაგობის უფლების მქონე 

პირის მიერ შენობა-ნაგებობ(ებ)ზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფოს მიერ არ ანაზღაურდება.
2
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ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, დაბა სტეფანწმინდა

-ქონების აღწერა -  1859 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;

-საკადასტრო კოდი  - N74.01.11.632;

-ქონების აღნაგობის წლიური საზღაურის საბაზრო ღირებულება -  3904 ლარი (შემფასებელი - 

სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო).

-ქონება  მდებარეობს ,,მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი“ ცენტრალური საავტომობილო 

გზის მიმდებარედ;

-ქონება მდებარეობს თბილისიდან დაახლოებით 155 კმ-ში;

-ქონებაზე არ არსებობს ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

3 პროექტის აღწერილობა.

ა) პროექტის ძირითადი მოთხოვნებია:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) თვის ვადაში ქონებაზე შემდეგი სამუშაოების 

განხორციელება:

1.ერთდროულად არანაკლებ 3 ავტობუსსა და 10 ავტომობილზე გათვლილი ასფალტის ან/და ბეტონის 

საფარიანი ავტოსადგომის მოწყობა;

2. სველი წერტილის მოწყობა   (3  მამაკაცი, 3  ქალი,1  შშმპ);

3.საკვები პუნქტის მოწყობა (კაფეს ან/და სწრაფი კვების ობიექტი არაუმეტეს 8 დასაჯდომით);

4. სხვადასხვა სახის სუვენირების მაღაზიის მოწყობა;

5.ტერიტორიაზე განსათავსებელი  შენობა-ნაგებობი ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

  ბ)  ქონებაზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების აღნაგობის ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში ამ  

მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულებით ფუნქციონირება.

გ) ქონებაზე დასაშვებია მხოლოდ ამ მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულების მქონე 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობა.

დაფინანსება და რესურსები: გამარჯვებული მონაწილე პასუხისმგებელია პროექტისათვის კაპიტალის 

მოძიებასა და/ან ფინანსების მოზიდვაზე.

4 მთავრობის განზრახულობანი.

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს („სააგენტო“) მეშვეობით, 

გადასცემს ინვესტორს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ  წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის 

თაობაზე მოწვევის მეორე მუხლით გათვალისწინებულ ქონებას, სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით, 15 

(თხუთმეტი) წლის ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე და იმ სავალდებულო პირობების 

გათვალისწინებით, რომელიც წარმოდგენილია მესამე მუხლში.

აღნაგობის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ უძრავ ქონებაზე აღმართული შენობა-ნაგებობ(ებ)ი 
სახელმწიფოს გადაეცემა საკუთრების უფლებით  უსასყიდლოდ, ამასთან აღნაგობის უფლების მქონე 
პირის მიერ შენობა-ნაგებობ(ებ)ზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფოს მიერ არ ანაზღაურდება.
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2. მდებარეობა და მოკლე აღწერა



ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი, დაბა გუდაური
ა)   ქონების აღწერა -  777 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;

საკადასტრო კოდი  - N74.06.11.622;

ქონების აღნაგობის წლიური საზღაურის საბაზრო ღირებულება -  4623 ლარი (შემფასებელი - სსიპ 

,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო).

ქონება  მდებარეობს ,,მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი“ ცენტრალური საავტომობილო 

გზის მიმდებარედ;

ქონება მდებარეობს თბილისიდან დაახლოებით 123 კმ-ში;

ქონებაზე არ არსებობს ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

ბ)   ქონების აღწერა -  507 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;

საკადასტრო კოდი  - N74.06.11.735;

ქონების აღნაგობის წლიური საზღაურის საბაზრო ღირებულება -  4550 ლარი (შემფასებელი - სსიპ 

,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო).

ქონება  მდებარეობს ,,მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსი“ ცენტრალური საავტომობილო 

გზის მიმდებარედ;

ქონება მდებარეობს თბილისიდან 123 კმ-ში;

ქონებაზე არ არსებობს ტურისტული ინფრასტრუქტურა.
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2. მდებარეობა და მოკლე აღწერა

3 პროექტის აღწერილობა. მდებარეობა და მოკლე აღწერა
ა) პროექტის ძირითადი მოთხოვნებია:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) თვის ვადაში ქონებაზე შემდეგი სამუშაოების 

განხორციელება:

1. ერთდროულად არანაკლებ 2 ავტობუსსა და 10 ავტომობილზე გათვლილი ასფალტის ან/და ბეტონის 

საფარიანი ავტოსადგომის მოწყობა;

2. სველი წერტილის მოწყობა   (3  მამაკაცი, 3  ქალი,1  შშმპ);

3. საკვები პუნქტის მოწყობა (კაფეს ან/და სწრაფი კვების ობიექტი არაუმეტეს 8 დასაჯდომით);

4. სხვადასხვა სახის სუვენირების მაღაზიის მოწყობა;

5.ტერიტორიაზე განსათავსებელი  შენობა-ნაგებობი ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

ბ)  ქონებაზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების აღნაგობის ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში ამ 

მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულებით ფუნქციონირება.

გ) ქონებაზე დასაშვებია მხოლოდ ამ მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულების მქონე 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობა.

დაფინანსება და რესურსები: გამარჯვებული მონაწილე პასუხისმგებელია პროექტისათვის კაპიტალის 

მოძიებასა და/ან ფინანსების მოზიდვაზე.

4 მთავრობის განზრახულობანი.
საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს („სააგენტო“) მეშვეობით, 

გადასცემს ინვესტორს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ  წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის 

თაობაზე მოწვევის მეორე მუხლით გათვალისწინებულ ქონებას, სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით, 15 

(თხუთმეტი) წლის ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე და იმ სავალდებულო პირობების 

გათვალისწინებით, რომელიც წარმოდგენილია მესამე მუხლში.

აღნაგობის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ უძრავ ქონებაზე აღმართული შენობა-ნაგებობ(ებ)ი 
სახელმწიფოს გადაეცემა საკუთრების უფლებით  უსასყიდლოდ, ამასთან აღნაგობის უფლების მქონე 
პირის მიერ შენობა-ნაგებობ(ებ)ზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფოს მიერ არ ანაზღაურდება.



ქ.ამბროლაური, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის მიმდებარედ

-ქონების აღწერა -  2000 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;

-საკადასტრო კოდი  - N86.03.21.107;

-ქონების აღნაგობის წლიური საზღაურის საბაზრო ღირებულება -  4000 ლარი (შემფასებელი - 

სსიპ ,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო).

-ქონება  მდებარეობს ,,ქუთაისი-ალპანა-მამისონი“ საავტომობილო გზის მიმდებარედ;

-ქონება მდებარეობს თბილისიდან დაახლოებით 225 კმ-ში;

ქონებაზე არ არსებობს ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

3 პროექტის აღწერილობა.

ა) პროექტის ძირითადი მოთხოვნებია:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) თვის ვადაში ქონებაზე შემდეგი სამუშაოების 

განხორციელება:

1. ერთდროულად არანაკლებ 3 ავტობუსსა და 10 ავტომობილზე გათვლილი ასფალტის ან/და ბეტონის 

საფარიანი ავტოსადგომის მოწყობა;

2. სველი წერტილის მოწყობა   (3  მამაკაცი, 3  ქალი,1  შშმპ);

3. საკვები პუნქტის მოწყობა (კაფეს ან/და სწრაფი კვების ობიექტი არაუმეტეს 8 დასაჯდომით);

4. სხვადასხვა სახის სუვენირების მაღაზიის მოწყობა;

5.ტერიტორიაზე განსათავსებელი  შენობა-ნაგებობი ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

ბ)  ქონებაზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების აღნაგობის ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში ამ 

მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულებით ფუნქციონირება.

გ) ქონებაზე დასაშვებია მხოლოდ ამ მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულების მქონე 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობა.

დაფინანსება და რესურსები: გამარჯვებული მონაწილე პასუხისმგებელია პროექტისათვის კაპიტალის 

მოძიებასა და/ან ფინანსების მოზიდვაზე.

4 მთავრობის განზრახულობანი.

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს („სააგენტო“) მეშვეობით, 

გადასცემს ინვესტორს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ  წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის 

თაობაზე მოწვევის მეორე მუხლით გათვალისწინებულ ქონებას, სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით, 15 

(თხუთმეტი) წლის ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე და იმ სავალდებულო პირობების 

გათვალისწინებით, რომელიც წარმოდგენილია მესამე მუხლში.

აღნაგობის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ უძრავ ქონებაზე აღმართული შენობა-ნაგებობ(ებ)ი 
სახელმწიფოს გადაეცემა საკუთრების უფლებით  უსასყიდლოდ, ამასთან აღნაგობის უფლების მქონე 
პირის მიერ შენობა-ნაგებობ(ებ)ზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფოს მიერ არ ანაზღაურდება.
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2. მდებარეობა და მოკლე აღწერა



ქ.ახალციხე, "საბარგო სადგურის" მიმდებარედ

-ქონების აღწერა -  1500 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;

-საკადასტრო კოდი  - N62.09.52.336;

-ქონების აღნაგობის წლიური საზღაურის საბაზრო ღირებულება -  1800 ლარი (შემფასებელი - სსიპ 

,,ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო).

-ქონება  მდებარეობს ,,ხაშური-ახალციხე-ვალე“ საავტომობილო გზის მიმდებარედ;

-ქონება მდებარეობს თბილისიდან დაახლოებით 209 კმ-ში;

ქონებაზე არ არსებობს ტურისტული ინფრასტრუქტურა.

3 პროექტის აღწერილობა.

ა) პროექტის ძირითადი მოთხოვნებია:

ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 12 (თორმეტი) თვის ვადაში ქონებაზე შემდეგი სამუშაოების 

განხორციელება:

1.ერთდროულად არანაკლებ 3 ავტობუსსა და 10 ავტომობილზე გათვლილი ასფალტის ან/და ბეტონის 

საფარიანი ავტოსადგომის მოწყობა;

2. სველი წერტილის მოწყობა   (3  მამაკაცი, 3  ქალი,1  შშმპ);

3. საკვები პუნქტის მოწყობა (კაფეს ან/და სწრაფი კვების ობიექტი არაუმეტეს 8 დასაჯდომით);

4. სხვადასხვა სახის სუვენირების მაღაზიის მოწყობა;

5.ტერიტორიაზე განსათავსებელი  შენობა-ნაგებობი ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის.

ბ)  ქონებაზე განსათავსებელი შენობა-ნაგებობების აღნაგობის ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში ამ 

მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულებით ფუნქციონირება.

გ) ქონებაზე დასაშვებია მხოლოდ ამ მუხლის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დანიშნულების მქონე 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობა.

დაფინანსება და რესურსები: გამარჯვებული მონაწილე პასუხისმგებელია პროექტისათვის კაპიტალის 

მოძიებასა და/ან ფინანსების მოზიდვაზე.

4 მთავრობის განზრახულობანი.

საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს („სააგენტო“) მეშვეობით, 

გადასცემს ინვესტორს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ  წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის 

თაობაზე მოწვევის მეორე მუხლით გათვალისწინებულ ქონებას, სასყიდლიანი აღნაგობის უფლებით, 15 

(თხუთმეტი) წლის ვადით, ხელშეკრულების საფუძველზე და იმ სავალდებულო პირობების 

გათვალისწინებით, რომელიც წარმოდგენილია მესამე მუხლში.

აღნაგობის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ უძრავ ქონებაზე აღმართული შენობა-ნაგებობ(ებ)ი 
სახელმწიფოს გადაეცემა საკუთრების უფლებით  უსასყიდლოდ, ამასთან აღნაგობის უფლების მქონე 
პირის მიერ შენობა-ნაგებობ(ებ)ზე გაწეული ხარჯები სახელმწიფოს მიერ არ ანაზღაურდება.
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2. მდებარეობა და მოკლე აღწერა



5. ინტერესთა გამოხატვის პროცედურები

       5,1. წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნები

კანდიდატები უნდა აკმაყოფილებდნენ ქვემოთ მოცემულ წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნებს 

(„წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნები“):

ა) წარმოადგინონ შემდეგი ინფორმაცია და სათანადო დოკუმენტაცია, როგორც ინტერესის 

გამოხატვის შემადგენელი ნაწილი:

1)   საფირმო სახელწოდება და იურიდიული მისამართი;

2)   საფოსტო მისამართი, საკონტაქტო პირები და საკონტაქტო მონაცემები;

3) სათანადო  წესით  დამოწმებული  ამონაწერი  სამეწარმეო რეესტრიდან/სადამფუძნებლო 

დოკუმენტაცია (და საწარმოს დაფუძნების ან/და სახელწოდების ცვლილების შესახებ 

არსებული დოკუმენტი);

4)   კომპანიის წესდების დამოწმებული ასლები;

5)   კომპანიის რეზიუმე;

6) იმ აქციონერების (პარტნიორების) სათანადოდ დამოწმებული სია, რომლებიც კანდიდატის 

აქციების (წილების) 5 პროცენტზე მეტს ფლობენ, მათ შორის, საკონტროლო პაკეტის 

მფლობელი ბენეფიციარი მესაკუთრის თაობაზე ინფორმაცია;

7) ყველა იმ სასამართლო თუ საარბიტრაჟო სამართალწარმოების ნუსხა, რომელშიც კანდიდატი 

წარმოადგენდა მხარეს უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში

8) ინფორმაცია პროექტის თაობაზე (მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პროექტის ძირითადი 

მოთხოვნების შესაბამისად):

o პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო შემოთავაზებული დრო;

o     პროექტის განსახორციელებლად  საჭირო ინვესტიციის სავარაუდო მოცულობა;

o წლიური აღნაგობის საზღაურის შემოთავაზებული ოდენობა; 

o პროექტის კონცეფცია და დიზაინი

o პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა წინადადება.

ბ) წარმოადგინონ პროექტის განსახორციელებლად საჭირო ინვესტიციის შემოთავაზებული 

ოდენობა და ადგილობრივი კომერციული ბანკის მიერ გაცემული უპირობო და გამოუხმობი საბანკო 

გარანტია („საბანკო გარანტია“)  შემოთავაზებული საინვესტიციო თანხის 10%-ის ოდენობით, 

რომელიც  ძალაში იქნება მისი წარმოდგენიდან არანაკლებ 22 (ოცდაორი)  თვის განმავლობაში, 

რომელიც:

   ბ.ა) მისი მოქმედების პირველი 6 თვის განმავლობაში უზრუნველყოფს საქართველოს მთავრობის 

მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხვევაში  ხელშეკრულების გაფორმებას.

   ბ.ბ)  ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან  საბანკო გარანტია უზრუნველყოფს მე-3 მუხლით 

გათვალისწინებული პროექტის ძირითად მოთხოვნების შესრულებას (მათ შორის, 

ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობისთვის ხელშეკრულების საფუძველზე დაკისრებული 

პირგასამტეხლოს გადახდას).

მხოლოდ იმ კანდიდატთა წინადადებები იქნება განხილული, რომლებიც აკმაყოფილებენ 5,1 

მუხლის „ა-ბ“ ქვეპუნქტებში მოცემულ წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

ყველა ინტერესის გამოხატვა უნდა იყოს მომზადებული ქართულ ენაზე. სხვა ენაზე მომზადებულ 

ინტერესის გამოხატვას უნდა დაერთოს სანოტარო წესით დამოწმებული ქართული თარგმანი. ასეთ 

შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ქართულ თარგმანს.

კანდიდატები შესაძლებელია სააგენტოს მიერ მოწვეული იქნენ თბილისში პრეზენტაციის 

გასაკეთებლად.
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5,2.   ინტერესის გამოხატვის წარდგენა:

ყველა ინტერესის გამოხატვა წარდგენილი უნდა იქნეს დალუქული კონვერტით 3 ნაბეჭდ, 
ხელმოწერილ ეგზემპლარად და ერთ ელექტრონულ ვერსიად (PDF) არაუგვიანეს თბილისის დროით 
ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევის გამოცხადებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში 
(წარდგენის ვადა 2016 წლის 14 ივლისის ჩათვლით)   სააგენტოში, შემდეგ მისამართზე:

სსიპ  სახელმწიფო ქონების ეროვნული  სააგენტო:
თბილისი, 0105 ჭანტურიას ქ. 12       

მისამართის ცვლილების შემთხვევაში  ახალი მისამართი  გამოქვეყნდება სააგენტოს ოფიციალურ ვებ 

გვერდზე: www.nasp.gov.ge

იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს განსხვავება ინტერესის გამოხატვის წერილობით და ელექტრონულ 

ვერსიებს შორის, ნაბეჭდი ვერსია იქნება უპირატესი.

წარმოდგენილ ინტერესთა გამოხატვაში მიეთითება ქონების საიდენტიფიკაციო მონაცემები.

         5,3. შეფასება. პროცესი და კრიტერიუმები

შეფასების პროცესი წარიმართება შესაბამისი კომისიის („კომისია“) მიერ,  ინტერესთა გამოხატვის 
წარდგენის ვადის გასვლის შემდგომ. კომისიის შემადგენლობა განისაზღვრება  სსიპ - სახელმწიფო 
ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით.

წარმოდგენილი კანდიდატებიდან უპირატესობა მიენიჭება იმ კანდიდატს, რომლის მიერ განაცხადით 

შემოთავაზებული იქნება განსახორციელებელი ინვესტიციის მაქსიმალური ოდენობა.

იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი წინადადებები თანხვედრაში იქნება ინვესტიციის ნაწილში, 

უპირატესობა მიენიჭება იმ კანდიდადტს, რომლის მიერ განაცხადით შემოთავაზებული იქნება 

პროექტის განხორციელებისათვის მინიმალური ვადა.

იმ შემთხვევაში თუ ორი ან მეტი განაცხადით, კანდიდატები წარმოადგენენ ერთნაირ პირობებს, კომისია 

ამ განაცხადების წარმომდგენ პირებს განუსაზღვრავს დამატებით 7 (შვიდი) კალენდარული დღის 

ვადას, განსახორციელებელი ინვესტიციის ოდენობის ნაწილში დამატებითი წინადადებების 

წარმოდგენის მიზნით.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამარცხებულ კანდიდატებს დაუბრუნდებათ საბანკო გარანტია.

შერჩევის პროცესის ხანგრძლივობაა წარდგენის ვადის დასრულებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღე.

         6. ქონების გადაცემის წინაპირობები

6,1. შერჩევის პროცესის დასრულებისთანავე, სააგენტო გაუგზავნის წერილობით შეტყობინებას 
გამარჯვებულს და  მოიწვევს მას ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების 
წარმოებისათვის. ხელშეკრულების  ფორმატი ღიაა   მოლაპარაკებებისათვის,   მხოლოდ  იმ  
ფარგლებში,  რომ ამგვარი მოლაპარაკების შედეგები გავლენას არ მოახდენს ინტერესთა გამოხატვის 
თაობაზე მოწვევის  ძირითად, მათ შორის ფინანსურ და საგარანტიო   პირობებზე  და შეესაბამება   
საქართველოს კანონმდებლობას. მოლაპარაკებების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს  
შეტყობინების  გაგზავნიდან 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეს. 

6,2. გამარჯვებულსა და სააგენტოს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტთან 

დაკავშირებით მოლაპარაკებების დასრულების შემდგომ, გამარჯვებულისათვის ქონების ან მისი 

ნაწილის ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევით გათვალისწინებული პირობებით აღნაგობის 

უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მოპოვების მიზნით, საკითხი წარედგინება საქართველოს 

მთავრობას.

6,3. საქართველოს მთავრობის მიერ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოცემის შემთხევაში, 

სააგენტოსა და გამარჯვებულს შორის ხელშეკრულება გაფორმდება არაუგვიანეს საქართველოს 

მთავრობის შესაბამისი აქტის გამოცემიდან 3 (სამი) თვის ვადაში.
6,4. გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დასრულებიდან 
1 (ერთი) თვის ვადაში საქართველოს მთავრობის შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოუცემლობის 
შემთხვევაში, წარდგენილი საბანკო გარანტია უბრუნდება გამარჯვებულს. 
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  7.   ზოგადი მარეგულირებელი ჩარჩო

ა) ხელშეკრულების დადება, მისი შესრულება და პროექტის განხორციელება, მათ შორის, 
გასაჩერებელი (მოსასვენებელი) ინფრასტრუქტურის შექმნა და ოპერირება რეგულირდება შესაბამისი 
კანონმდებლობით.

ბ) ხელშეკრულებით განსაზღვრული მოსარგებლის უფლებების გასხვისება და უფლებრივად დატვირთვა 

მოითხოვს მეორე მხარის წინასწარ წერილობით თანხმობას;

გ) წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევა, ისევე, როგორც მასთან დაკავშირებული 

ყველა საკითხი და პროცედურა, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ინტერესის გამოხატვის 

წარდგენით, წინასაკვალიფიკაციო და შეფასების პროცესით, რეგულირდება და განიმარტება 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ნებისმიერი დავა, შეუთანხმებლობა და პრეტენზია, 

რომელიც წარმოიშობა ამ ინტერესთა გამოხატვის    თაობაზე    მოწვევის    საფუძველზე    ან    მასთან    

კავშირშია,    წარედგინება საქართველოს სასამართლოს. ინტერესთა გამოხატვის პროცედურებში 

მონაწილეობაზე თანხმობის განცხადებით, კანდიდატები გამოუხმობლად და უპირობოდ აცხადებენ 

უარს დავების გადაწყვეტის სხვა ფორმაზე, სხვა სახელმწიფოს სასამართლოს ან ნებისმიერი სხვა 

ხელისუფლების წინაშე აპელირებაზე, გადასინჯვაზე, რამდენადაც ამგვარი განცხადება უფლებაზე 

უარის თქმაზე შესაძლებელია იყოს ნამდვილი. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, დაყოვნების 

გარეშე შეასრულონ კომპეტენტური სასამართლოს მიერ მიღებული კანონიერ ძალაში შესული 

გადაწყვეტილება.

დ) წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევაში არაფერი უნდა იქნეს გაგებული ისე, 

როგორც გამარჯვებულისათვის პროექტის განხორციელების ექსკლუზიური უფლების გადაცემა ამ 

მოთხოვნით განსაზღვრულ პროცედურებში მონაწილეობიდან ან ხელშეკრულებიდან გამომდინარე.

ე) ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევა არ წარმოშობს სააგენტოს ვალდებულებას, აირჩიოს 

რომელიმე კანდიდატი ან აუნაზღაუროს რომელიმე კანდიდატს ხარჯები. გარდა ამისა, დოკუმენტაციის 

წარდგენა არ ანიჭებს კანდიდატს სააგენტოს მიმართ რაიმე მოთხოვნის ან პრეტენზიის წარდგენის 

უფლებას. მონაწილეთა მიერ ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე ამ მოწვევის საპასუხოდ გაწეული და 

შემდგომში ინფორმაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი უნდა გაიღონ კანდიდატებმა.

   8.   ზეგავლენის მცდელობა

კანდიდატის ან მისი წარმოამდგენლის ნებისმიერი მცდელობა, რაიმე გზით გავლენა მოახდინონ 

ინტერესთა გამოხატვის პროცესზე გამოიწვევს კანდიდატის დისკვალიფიკაციას.

  9. სააგენტოს  უფლებები 

სააგენტოს უფლებას იტოვებს:

·  უარი თქვას ან შეცვალოს ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე ამ მოწვევის მოთხოვნები (მათ შორის 

წინასაკვალიფიკაციო მოთხოვნები და წინასაკვალიფიკაციო კრიტერიუმები) დროდადრო, 

წინასწარი შეტყობინების გარეშე, სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოცხადების გზით;

      ·  გაიხმოს წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევა ნებისმიერ დროს, ან ხელახლა 

მოიწვიოს კანდიდატები იმავე ან სხვა საფუძვლით, სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე 

გამოქვეყნების გზით.

·  განახორციელოს ნებისმიერი ცვლილება, რასაც საჭიროდ მიიჩნევს ვადებთან და შეფასების 

პროცესთან დაკავშირებით, ან წინამდებარე ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევის 

სტრუქტურასა და შინაარსთან მიმართებით, სააგენტოს ოფიციალურ  ვებგვერდზე გამოქვეყნების 

გზით.

·  მოითხოვოს კანდიდატის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის დაზუსტება ან დამატებითი 

დოკუმენტაციის წარდგენა;

      · დისკვალიფიკაცია მისცეს ნებისმერ კანდიდატს, რომლის მიერ წარმოდგენილი ინტერესის 

გამოხატვა არ იქნება შესაბამისობაში ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე ამ მოწვევით განსაზღვულ 

მოთხოვნებთან.
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· დისკვალიფიკაცია მისცეს ნებისმიერ კანდიდატს, რომელიც ინტერესთა გამოხატვასთან 
დაკავშირებით წარადგენს არასწორ ინფორმაციას.

  ·  არ გააფორმოს რაიმე შეთანხმება და ხელშეკრულება, ამ პროცესის შედეგად.

    10. სახელშეკრულებო ინფორმაცია

 

კანდიდატებმა მოთხოვნა განმარტებებზე უნდა წარმოადგინონ ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე 

მოწვევის გამოცხადებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში ქვემოთ მითითებულ 

ელექტრონულ მისამართზე. სააგენტო  თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნებს და ყველა 

კანდიდატისათვის ხელმისაწვდომს გახდის განმარტებებთან დაკავშირებით მოცემულ ვადაში 

მიღებულ კითხვებზე პასუხებს.

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

სოფიო ჭელიძე

გაყიდვების სამსახურის უფროსი

სსიპ  სახელმწიფო ქონების ეროვნულ  სააგენტო:
თბილისი, 0105 ჭანტურიას ქ. 12       

ტელ: +99599310960

ელ ფოსტა: schelidze@nasp.gov.ge
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