
 
 

Sps “mobitel”-is 
 

მოწვევის ოფერტა 
 

 

ძირითადი ქსელის საკომუნიკაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და 
ურთიერთჩართვის (სატელეფონო ზარების წამოწყება/დასრულების) მომსახურების 

შეთავაზების წინადადება 
 
 

1. ZiriTadi qselis sakomunikacio terminalur elementebTan daSvebis da 
urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) momsaxurebis 

miwodebis misamarTebi 
 

a) q. Tbilisi, farnavazis quCa #6 b) q. Tbilisi, rusTavelis gamz. #31 
g) q. quTaisi wereTlis quCa #186  d) q. baTumi aRmaSeneblis quCa #13 

 
 

2. urTierTCarTvis wertilSi teqnikuri saSualebebis gamoyenebuli 
interfeisebis aRweriloba 

 
urTierTCarTvis wertilebSi gamoyenebuli interfeisebia: 
 

• G 703, SS7 signalizacia 
 
 

3. ZiriTadi qselis sakomuniakacio terminalur elementebTan daSvebisa da 
urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) tarifebi 

 

• mobilur qselSi urTierTCarTvis (zaris wamowyeba/dasrulebis) tarifi – 
2014 wlis 01 martidan - 7 TeTri/wT, dRg-s da aqcizis CaTvliT 

 2014 wlis 01 seqtembridan - 5 TeTri/wT, dRg-s da aqcizis CaTvliT 
 2015 wlis 01 martidan – 4 TeTri/wT, dRg-s da aqcizis CaTvliT 
   2015 wlis 01 seqtembridan – 3.5 TeTri/wT, dRg-s da aqcizis CaTvliT 

• tranzituli gatarebis tarifi saqarTvelos teritoriaze – 1 TeTri/wT, 
dRg-s CaTvliT 

 
 
 
 
 

4. angariSsworebis pirobebi 
 

 

4. ანგარიშსწორების პირობები  
 

4.1. ანგარიშსწორების პირობები იყოფა რამდენიმე კატეგორიად, კერძოდ:  

4.1.1. ანგარიშსწორების პირობები იმ ავტორიზებულ პირებთან, რომლებიც საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე 
ცნობილნი არიან მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე პირებად ძირითადი 
ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და ურთიერთჩართვის 
(სატელეფონო ზარების წამოწყება/დასრულების) მომსახურების ბაზრის სეგმენტ(ებ)ზე 



ან/და ბოლო 12 თვის განმავლობაში „მობიტელთან“ იმყოფებიან ან/და იმყოფებოდნენ 
სახელშეკრულებო ურთიერთობაში (იღებდნენ მომსახურებას „მობიტელისგან“) და არ 
აქვთ დარღვეული ფინანსური ვალდებულებები/ჯეროვნად ასრულებენ ფინანსურ 
ვალდებულებებს ან/და მათ მიერ ფინანსური ვალდებულებები 12 თვის განმავლობაში 
დარღვეულია მხოლოდ ორჯერ. ყოველგვარი გაუგებრობის გამოსარიცხად, ფინანსური 
ვალდებულების ჯეროვნად შესრულებაში იგულისხმება დადგენილ ვადაში (მათ შორის, 
„მობიტელის“ მიერ მოთხოვნილ ან/და „მოწვევის ოფერტაში“ განსაზღვრულ ვადაში) 
„მობიტელის“ მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის ან/და ანგარიშ-ფაქტურით 

მოთხოვნილი თანხის სრულად გადახდა.  
4.1.2. ანგარიშსწორების პირობები იმ ავტორიზებულ პირებთან, რომლებიც ბოლო 12 

თვის განმავლობაში „მობიტელთან“ იმყოფებიან ან/და იმყოფებოდნენ სახელშეკრულებო 
ურთიერთობაში (იღებდნენ მომსახურებას „მობიტელისაგან“) და სულ მცირე ორჯერ 
აქვთ დარღვეული ფინანსური ვალდებულებები. ყოველგვარი გაუგებრობის 
გამოსარიცხად, ფინანსური ვალდებულების დარღვევაში იგულისხმება დადგენილ 

ვადაში (მათ შორის, „მობიტელის“ მიერ მოთხოვნილ ან/და „მოწვევის ოფერტაში“ 
განსაზღვრულ ვადაში) „მობიტელის“ მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის ან/და 
ანგარიშ-ფაქტურით მოთხოვნილი თანხის გადაუხდელობა ან/და არასრულად გადახდა 
(ფინანსური ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულება);  
4.1.3. ანგარიშსწორების პირობები იმ ავტორიზებულ პირებთან, რომლებიც წინამდებარე 
„მოწვევის ოფერტის“ პირობების შესაბამისად პირველად ითხოვენ შესაბამისი 
ხელშეკრულების გაფორმებას ძირითადი ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ 
ელემენტებთან დაშვებასა და ურთიერთჩართვის (სატელეფონო ზარების 
წამოწყება/დასრულების) მომსახურებაზე.  
4.2. 4.1.1 პუნქტით განსაზღვრულ პირებთან ანგარისწორების პირობები განსაზღვრულია 
ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად, კერძოდ:  

4.2.1. მხარეებს შორის ანგარიშსწორება წარმოებს ყოველთვიურად. ანგარიშსწორება 
მხარეთა შორის ხორციელდება გაწეული მომსახურებების შესახებ შედარების აქტის 
საფუძველზე, სრული მოცულობით, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 25 
რიცხვისა.  
4.2.2. შედარების აქტში აღნიშნული უნდა იყოს მომსახურების სახეები, ინფორმაცია 
ტრაფიკის შესახებ წამობრივი დამრგვალებით, მხარეთა კუთვნილი თანხები და 
საბოლოოდ გადასახდელი თანხა. მხარეები ერთმანეთს ელექტრონული ფოსტის 
გამოყენებით უგზავნიან ინფორმაციას მათ მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ 
(გაწეული მომსახურების სახის, მისი ოდენობისა და საფასურის მითითებით) 

არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა (“მობიტელისთვის” 
მონაცემების მიწოდება ხდება ელექტრუნული ფოსტის მისამართზე billing@beeline.ge). 
მეორე მხარის მიერ მონაცემების დროულად არ წარმოდგენის შემთხვევაში გაწეული 
მომსახურებების შესახებ შედარების აქტის შედგენა ხდება “მობიტელის” მონაცემების 
საფუძველზე. “მობიტელი” გაწეული მომსახურებების შესახებ შედარების აქტს მეორე 
მხარეს უგზავნის არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა (მათ 

შორის, შესაძლებელია შედარების აქტის ელექტრონული სახითაც გაგზავნა), ხოლო 
მეორე მხარე თავისი მხრიდან ხელმოწერილ ამავე შედარების აქტის ერთ ეგზემპლარს 
“მობიტელს” უბრუნებს არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 20 რიცხვისა.  
4.2.3. შედარების აქტის გაფომებისას მხარეთა შორის შესაძლებელია წარმოიშვას 
წინააღმდეგობა მათ მიერ გაწეული მომსახურებების ოდენობებზე. ორაზროვნების 
თავიდან აცილების მიზნით, წინააღმდეგობა მხარეების მიერ წარმოდგენილ მონაცემებს 
შორის არსებობს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ერთ-ერთი მხარე წერილობითი ფორმით და 
წინამდებარე პუნქტის მიხედვით დადგენილი პირობების დაცვით მეორე მხარეს 
წარუდგენს გადაანგარიშების მოთხოვნას შედარების აქტის წარდგენიდან არაუგვიანეს 5 
სამუშაო დღის ვადაში. მხარის მიერ გადაანგარიშების მოთხოვნაში დაფიქსირებული 



უნდა იყოს დარიცხული თანხის რა ნაწილის ეთანხმება იგი და რას არა, რა 
საფუძვლით ხდის სადაოდ დარიცხულ თანხას. ასევე, გადაანგარიშების მოთხოვნას თან 
უნდა დაერთოს ყველა ის დოკუმენტი, თუ სხვა სახის მტკიცებულება, რომელიც 
ადასტურებს მხარის მოთხოვნის საფუძვლიანობას.  
4.2.4. 4.2.3. პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში, თუ არსებობს წინააღმდეგობა 
მხარეების მიერ წარმოდგენილ მონაცემებს შორის, ანგარიშსწორება იწარმოებს 
ორმხრივად შეთანხმებულ ანუ არასადაო ნაწილზე, ხელშეკრულებით დადგენილ 

ვადებში. მეორე მხარე ”მობიტელს” აწვდის სადაო თვის სასადგურო ჩანაწერებს და სხვა 
საჭირო მონაცემებს. გადაანგარიშების მოთხოვნის მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში 
შეუთანხმებელ ნაწილზე მხარეები ქმნიან ერთობლივ კომისიას, რომელიც 20 (ოცი) 
სამუშაო დღის ვადაში სწავლობს მხარეთა მიერ წარმოდგენილ შესაბამის 
დოკუმენტაციას და უზრუნველყოფს შეუთანხმებელი ნაწილის შეთანხმებას. 
ანგარიშსწორება განხორციელდება შეთანხმების ოქმის საფუძველზე ოქმის შედგენიდან 5 
(ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ 
შეთანხმებას თითოეული უფლებამოსილია მიმართოს საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნულ კომისიას ან/და სასამართლოს. იმ შემთხვევაში, თუ მხარე უმიზეზოდ უარს 
ამბობს ოქმის ხელმოწერაზე ან/და შეგნებულად ხელს უშლის ერთობლივი კომისიის 
მუშაობას, “მობიტელი” ურთიერთჩართვის მომსახურების საფასურის სრული ოდენობით 

მისაღებად უფლებამოსილია შეწყვიტოს ან/და შეაჩეროს მომსახურების გაწევა 
კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.  

4.2.5. ყველა სხვა შემთხვევაში (მათ შორის, როდესაც ერთ-ერთი მხარე არ აწერს ხელს 
შედარების აქტს), ანგარიშსწორება იწარმოებს “მობიტელის” მიერ „კომპანიისადმი“ 
წარდგენილი გაწეული მომსახურებების შესახებ შედარების აქტში დაფიქსირებული 
თანხების სრული ოდენობით წინამდებარე ოფერტითა და ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად.  

4.3. 4.1.2 და 4.1.3 პუნქტით განსაზღვრულ პირებთან ანგარისწორების პირობები 
განსაზღვრულია ქვემოთ მოცემული პირობების შეასაბამისად, კერძოდ:  

4.3.1. ურთიერთჩართვის მსურველი ავტორიზებული პირი ვალდებულია წინასწარ, 
ურთიერთჩართვის ხელშეკრულების გაფორმებამდე ან/და გაფორმების შემდეგ 
წერილობითი ფორმით წარუდგინოს (თვის დასაწყისამდე) „მობიტელს“ ყოველთვიური 
სავარაუდო პროგნოზი (შემდგომში - პროგნოზი), მის მიერ „მობიტელის“ ქსელში ან/და 
მისი ქსელის მეშვეობით დასასრულებელი/დასატერმინირებელი წუთების ოდენობის 
შესახებ.  
4.3.2. ავტორიზებული პირის მიერ 4.3.1 პუნქტის მიხედვით გაკეთებული პროგნოზი 
წარმოადგენს მის მიერ „მობიტელისთვის“ წინასწარ, ავანსის ან/და მის მიერ 
ყოველთვიური ფინანსური ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად 

წარმოსადგენი/წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის თანხის გამოანგარიშების ძირითად 

საფუძველს.  
4.3.3. ავტორიზებული პირი უფლებამოსილია თავად განსაზღვროს/შეარჩიოს 
„მობიტელის“ წინაშე მის მიერ ნაკისრი ყოველთვიური ფინანსური ვალდებულების 
შესრულების უზრუნველყოფის საშუალებებიდან (ავანსი, საბანკო გარანტია) მისთვის 
ხელსაყრელი საშუალება.  
4.3.4. ავტორიზებული პირი ვალდებულია ყოველდღიურად აკონტროლოს მის მიერ 
„მობიტელისაგან“ მისაღები/მიღებული ურთიერთჩართვის მომსახურების მოცულობა;  
4.3.5. ავტორიზებული პირი ვალდებულია დაუყონებლივ გადაუხადოს „მობიტელს“ 
მიღებული ურთიერთჩართვის მომსახურების ღირებულება, თუ გაწეული მომსახურების 
ღირებულება გაუტოლდება ავტორიზებული პირის მიერ წარდგენილი საბანკო 
გარანტიით გათვალისწინებულ თანხას ან/და სრულად გაიხარჯება ავანსის სახით 

გადახდილი თანხა;  



4.3.6. ყოველგვარი გაუგებრობის გამოსარიცხად, 4.1.2 და 4.1.3 ქვეპუნქტებით 

განსაზღვრულ პირებზე ასევე ვრცელდება 4.2.2-4.2.5 ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
ვალდებულებები. გამონაკლისს წარმოადგენს ის დებულებები, რომლებიც 
წინააღმდეგობაში მოდის 4.3 პუნქტით განსაზღვრულ ანგარიშსწორების პირობებთან.  
4.3.7. ყოველგვარი გაუგებრობის გამოსარიცხად, 4.1.2 და 4.1.3 პუნქტით განსაზღვრული 
ავტორიზებული პირების მიერ „მობიტელისაგან“ მიღებულ ურთიერთჩართვის 
მომსახურებაზე თანხების გადახდის ვალდებულება ჯეროვნად შესრულებულად 

ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ დღიდან, როდესაც ავტორიზებული პირის 
მიერ გადახდილი თანხა აისახება/ჩაირიცხება „მობიტელის“ საბანკო ანგარიშზე ან/და 
„ავტორიზებული პირის მიერ „მობიტელისთვის“ წარდგენილია თანხის გადახდის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი (დადგენილი წესით დადასტურებული საბანკო 
დაწესებულების მიერ).  
4.4. ანგარიშსწორება ხორციელდება ყველა განხორციელებულ ზარზე, მიუხედავად 

ზარის წამომწყები აბონენტის ადგილმდებარეობისა. “მობიტელის” მიერ 
განხორციელებული ზარების დამრგვალება ხდება ერთი წამის სიზუსტით.  

4.5. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას მათ მიერ გაწეულ მომსახურებაზე 
მოახდინონ მეორე მხარისათვის დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენა საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, არსებობს თუ არა 
წინააღმდეგობა მხარეების მიერ წარმოდგენილ მონაცემებს შორის.  
 
 

5. arapirdapiri urTierTCarTvis pirobebi 
 

,,mobitel”-Tan arapirdapiri, tranzituli kavSiris operatoris saSualebiT 
CarTvis SemTxvevaSi, ,,mobitel”-Tan arapirdapir urTierTCarTuli operatori 
uzrunvelyofs yvela satranzito xarjis dafarvas, maT Soris, misi qselidan 
wamowyebuli da ,,mobitel”-is qselSi dasrulebuli, agreTve ,,mobitel”-is 
qselidan wamowyebuli da mis qselSi dasrulebuli zarebis satranzito 
momsaxurebis safasuris gadaxdas. 
 
 
 

6. sakomunikacio terminalur elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis 
(satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) momsaxurebis miwodebaze, msurveli 

pirisgan aqceptis Taobaze ganacxadis ganxilvis pirobebi da procedurebi 
 

6.1. ურთიერთჩართვის ხელშეკრულების დადების მსურველი პირი წერილობითი 
ფორმით, განაცხადით მიმართვას “მობიტელს” (განაცხადი ბარდება “მობიტელს” 
ცენტრალურ ოფისში, მისამართზე: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ.#8 (მტკვრის მარჯვენა 
სანაპირო))  
6.2. განაცხადში მითითებული უნდა იყოს ურთიერთჩართვის გასახორციელებლად 

აუცილებელი ინფორმაცია, მათ შორის: ავტორიზებული პირის ქსელის აღწერა, 
სავარაუდო ტრაფიკის მოცულობა (პროგნოზი), სიგნალიზაციის ტიპი, გამოყენებული 
ინტერფეისი, ურთიერთჩართვის მსურველი პირის მომსახურების სახეები და ტარიფები, 
ელექტრონული ფოსტის მისამართი და სხვ...  
6.3. განაცხადთან ერთად ავტორიზებული პირი ვალდებულია წარმოადგინოს: 
ა) მოთხოვნილ მომსახურებაზე ავტორიზაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 
გაცემული საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ;  
ბ) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;  
გ) უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი;  
დ) გასააქტიურებელი ნუმერაციის რესურსის სალიცენზიო მოწმობის ასლი ან/და 
ნებართვის ასლი ან/და სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს განმცხადებლის მიერ 



ნუმერაციის ფლობის ფაქტს;  
ე) წინამდებარე ოფერტის მიხედვით წარმოდგენილ განაცხადში დაფიქსირებული უნდა 
იყოს განმცხადებლის დასტური რომ იგი გაცნობილია, ეთანხმება და უპირობოდ 

შეასრულებს წინამდებარე ოფერტაში დაფიქსირებულ ყველა პირობას;  
ვ) განმცხადებლის მიერ „მობიტელის“ წინაშე შესასრულებელი ფინანსური 
ვალდებულების უზრუნველყოფის საშუალებიდან ერთ-ერთი, კერძოდ:  

• გამოუხმობადი საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა სულ მცირე უნდა 
აღემატებოდეს ორ თვეს. აღნიშნული საბანკო გარანტია იქნება „კომპანიის“ მიერ 
~მობიტელის~ წინაშე ნაკისრი ფინანსური ვალდებულების შესრულების 
უზრუნველყოფის საშუალება. საბანკო გარანტიის ოდენობა დამოკიდებულია 
განმცხადებლის მიერ „მობიტელის“ ქსელში 
დასატერმინირებელი/დასასრულებელი წუთების რაოდენობაზე/ღირებულებაზე, 
რომელიც ასახული უნდა იყოს განმცხადებლის მიერ გაკეთებულ „პროგნოზში“. 
ამასთან, წინამდებარე გარანტიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ხარჯის (მათ 

შორის, ღირებულება, საკომისიო და ა.შ.) გაწევას უზრუნველყოფს განმცხადებელი;  
• “მობიტელის” საბანკო ანგარიშზე (რომელსაც მობიტელი მიაწოდებს წინასწარ) 

ავანსის ჩარიცხვის დამადასტურებელი ქვითარი. ზემოთაღნიშნული ავანსის 
ოდენობა დამოკიდებულია განმცხადებლის მიერ „მობიტელის“ 6 ქსელში ან/და 
მისი გავლით დასატერმინირებელი/დასასრულებელი წუთების 
რაოდენობაზე/ღირებულებაზე, რომელიც ასახული უნდა იყოს განმცხადებლის 
მიერ გაკეთებულ „პროგნოზში“. ამასთან, წინამდებარე ავანსთან დაკავშირებული 
ნებისმიერი ხარჯის (მათ შორის, გადარიცხვის საკომისიო და ა.შ.) გაწევას 
უზრუნველყოფს განმცხადებელი;  

6.4. განმცხადებელს განაცხადის გაკეთების მომენტისათვის არ უნდა გააჩნდეს  
`მობიტელის~ წინაშე შესასრულებელი ფინანსური ვალდებულება (დავალიანება). 
შენიშვნა: განმცხადებელი ვალდებულია შეასრულოს წინამდებარე ოფერტის 4.8 პუნქტის 
ვ) ქვეპუნქტის მოთხოვნა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადის გაკეთებამდე მას 
`მობიტელთან~ არ ჰქონდა არანაირი სამართლებრივი ურთიერთობა წინამდებარე 
მოწვევის ოფერტით განსაზღვრულ მომსახურებაზე ან/და განმცხადებლის მიერ 
არაჯეროვნად სრულდებოდა `მობიტელის” წინაშე ნაკისრი ფინანსური ვალდებულებები.  
6.5. განმცხადებლის მიმართვიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში “მობიტელი” შეისწავლის 
აკმაყოფილებს თუ არა განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია და 
წერილობითი განცხადება 6.2 და 6.3 პუნქტებში დაფიქსირებულ მოთხოვნებს. თუ კი 
განმცხადებელი ვერ აკმაყოფილებს ხსენებული პუნქტებით დაფიქსირებული რომელიმე 
მოთხოვნიდან ერთ-ერთს ან/და გააჩნია დავალიანება “მობიტელის” მიმართ, მას 
ეცნობება ამის შესახებ და ჩაითვლება რომ განმცხადებლის მიერ აქცეპტი არ 
გაკეთებულა.  
6.6. თუ განმცხადებელი აკმაყოფილებს 6.2 და 6.3 პუნქტებით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებს, მას განაცხადის და დოკუმენტაციის ჩაბარებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში 
გადაეცემა ურთიერთჩართვის ხელშეკრულების პროექტი ან/და ელექტრონული სახით 

გადაეგზავნება მის მიერ მითითებულ მისამართზე. 
 

7. ძირითადი ქსელის საკომუნიკაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და  
ურთიერთჩართვის მომსახურების მიწოდების თაობაზე ხელშეკრულების გაფორმების 
ვადა  
მოწვევის ოფერტაზე მსურველი პირის მიერ განაცხადის წარმოდგენის თარიღიდან – 20 
კალენდარული დღე 
 
 

8. ძირითადი ქსელის საკომუნიკაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და  



ურთიერთჩართვის მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული რესურსებისა და 
დამატებითი სიმძლავრეების გამოყოფის პროცედურები და პირობები 
  

დამატებითი სიმძლავრე შეიძლება გამოეყოს მხოლოდ ურთიერთჩართულ ოპერატორს.  
ასეთი მოთხოვნა წარმოდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, შესაბამისი 
დასაბუთებით (მათ შორის, ტრაფიკის ანალიზი). 
 

9. ძირითადი ქსელის საკომუნიკაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და  
ურთიერთჩართვის მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული რესურსებისა და 
დამატებითი სიმძლავრეების გამოყოფის ვადა  
  

დამატებითი სიმძლავრის გამოყოფის ვადაა მოთხოვნიდან 10 კალენდარული დღე. ეს 
ვადა იმოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ დამატებითი სიმძლავრის უზრუნველყოფა არ 
მოითხოვს არსებულ ქსელში ტექნიკური საშუალებების დამატებას. 

 
 

10. Tanalokaciis farTiT sargeblobis pirobebi 
 

Tanalokaciis farTiT sargeblobis Sesaxeb ,,mobitel”-sa da msurvel 
avtorizebul pirs Soris formdeba Sesabamisi xelSekruleba. avtorizebuli 
pirisaTvis Tanalokaciis farTiTs gamoyofis safuZvelia mxareebs Soris 
moqmedi urTierTCarTvis xelSekruleba da terminalis ganTavsebis ormxrivad 
SeTanxmebuli sqema. aparaturis ganTavsebis, agreTve aparaturis moxsnis 
SemTxvevaSi mxareTa Soris formdeba miReba-Cabarebis aqti. 
 
Tanalokaciis farTze urTierTCarTvis aparaturis ganTavsebis pirobebia: 
 
a) urTierTCarTvisaTvis gamoyenebuli terminali (Sida bloki). unda 

Tavsdebodes standartul 19 diuimian dgarze, xolo misi simaRle da 
sigrZe ar unda aRematebodes 40sm-s; 

b) moxmarebuli eleqtroenergiis simZlavre ar unda aRematebodes 150 vt-s; 
g) ,,mobiteli” uzrunvelofs mudmivi denis garantirebul eleqtrokvebas -48 

volti ZabviT, agreTve Tanalokaciis farTis saTanado kondicirebas. 
 
im SemTxvevaSi, Tu urTierTCarTvis ganxorcielebisTvis Tanalokaciis farTis 
msurvel avtorizebul pirs esaWiroeba radiosareleo kavSiris organizeba, mas 
,,mobitel”-isanZaze Tbilssa da baTumSi gamoeyofa farTi antenis 
damontaJebisaTvis, kerZod: Tanalokaciis farTis mimdebare teritoriaze 
ganTavsebul anZaze araumetes 0,6m diametris paraboluri antenis 
ganTavsebisTvis. 
 
Tanalokaciis farTze daSvebis pirobebi: 
 

a) Tanalokaciis farTze avtorizebuli piris warmomadgeneli daiSveba 
mxolod ,,mobitel”-Tan SeTanxmebiT da ,,mobitel”-is an ,,mobitel”-is 
Sesabamis kontraqtoris  warmomadgenlis TandaswrebiT; 

b) informacia daSvebis yoveli SemTxvevis Sesaxeb aRiricxeba specilur 
JurnalSi, romlSic mieTiTeba avtorizebuli piris warmomadgenlis 
saxeli da gvari, piradi nomeri, warmomadgenlobis damadasturebeli 
dokumentis dasaxeleba, nomeri da TariRi, daSvebis mizani, Sesrulebuli 
samuSao. Canaweri dasturdeba ,,mobitel”-is warmomadgenlisa da 
Tanalokaciis farTze daSvebuli piris xelmoweriT. 

 



Tanalokaciis farTiT sargeblobis, eleqtroenergiiT uzrunvelyofis, 
kondicirebisda antenis ganTavsebis safasuri Seadgens TveSi 150 (asormocdaaTi) 
lars, dRg-s CaTvliT.  
 
 
 
11. eqstraordinalur da fors-maJorul SemTxvevebTan dakavSirebuli pirobebi 

da mxareTa urTierTvaldebulebebi 
 
11.1. ,,mobitel”-ma da masTan urTierTCarTulma operatorma 10 samuSao dRiT 
adre unda Seatyobinon erTmaneTs maTi qselis saremonto an sxvagvari 
samuSaobis Catarebis Sesaxeb, ramac SeiZleba gamoiwvios urTierTCarTvis 
trafikis gatarebis Seferxeba. 
 
11.2. mxareebma dauyovnebliv unda Seatyobinon erTmaneTs maTi qselis yvela im 
dazianebis Sesaxeb, ramac SeiZleba gavlena moaxdinos urTierTCarTvis 
momsaxurebis miwodebaze da SesTavazos alternatiuli gzebi trafikis 
gasatareblad, aseTis arsebobis SemTxvevaSi. 
 
11.3. mxarebi Tavisufldebian pasuxismgeblobisagan maT mier nakisri 
valdebulebebis sruli an nawilobrivi SeusruleblobisaTvis dauZleveli 
Zalis moqmedebis SemTxvevaSi, romlis drosac SeuZlebelia xelSekrulebiT 
gaTvaliswinebuli valdebulebebis Sesruleba. 
 
11.4. “dauZleveli Zalis” qveS igulisxmeba nebimiri garemoebebi, romlebic ar 
arsebobdnen xelSekrulebis dadebis dros da romelTa dadgoma Tu zemoqmedeba 
mxareebs ar SeeZloT Tavidan aecilebinaT da gadaelaxaT. 
 
11.5. dauZleveli Zalis garemoebebs miekuTvneba stiqiuri ubedurebebi 
(wyaldidoba, miwisZvra, didTovloba da sxva), afeTqebebi (maT Soris 
teroristuli Tu diversiis aqtebi), saomari moqmedebebi (maT Soris samoqalaqo 
areulobebi da gaficvebi), xelisuflebis iseTi aqtebi, rac arsebiTad aferxebs 
mxareTa mier nakisri valdebulebebis Sesrulebas da sxva. 
 
11.6. Tu zemoxsenebulma garemoebebma uSualod imoqmedes xelSekrulebiT 
nakisri valdebulebebis Sesrulebis vadebze, maSin es vadebi am garemoebebis 
moqmedebis drois Tanabarzomierad gaizrdeba. mxarem, romlisTvisac 
forsmaJoruli garemoebebis dadgomis gamo SeuZlebeli gaxda valdebulebis 
Sesruleba, valdebulia dauyovnebliv, magram araugvianes 7 (Svidi kalendaruli 
dRisa am garemoebebis dadgomidan an dasrulebidan, Seatyobinos meore mxares 
werilobiT. 
 
 

12. “მობიტელის” ძირითადი ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ ელემენტებთან 
დაშვებისა და ურთიერთჩართვის (სატელეფონო ზარების წამოწყება/დასრულების) 
მომსახურების მიწოდების შესაბამისი ხელშეკრულებების მოქმედების ვადა და 
შეწყვეტის პირობები  
 

12.1. 4.1.2 და 4.1.3 პუნქტების მიხედვით განსაზღვრულ პირებთან ურთიერთჩართვის 
ხელშეკრულების მოქმედების ვადა:  
12.1.1. ხელშეკრულება მოქმედებს ავტორიზებული პირის მიერ ავანსის სახით 

გადახდილი თანხის ამოწურვამდე. ყოველგვარი გაუგებრობის გამოსარიცხად, 

აღნიშნული მოიაზრებს იმ შემთხვევას, როდესაც ავტორიზებული პირის მიერ ავანსის 



სახით გადახდილი თანხა მთლიანად იქნება გახარჯული „მობიტელის“ მიერ გაწეულ 

მომსახურებაში;  
12.1.2. ხელშეკრულება მოქმედებს იმ ვადამდე, სანამ ავტორიზებული პირის მიერ 
წარდგენილი საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხის ოდენობა არ გაუტოლდება 
„მობიტელის“ მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულებას და გაწეული მომსახურების 
ღირებულება არ არის გადახდილი ავტორიზებული პირის მიერ.  
12.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლა იწვევს ავტორიზებულ პირთან 
ურთიერთჩართვის გაუქმებას, რაც ხორციელდება ყოველგვარი დამატებითი 
გაფრთხილების გარეშე.  
12.3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ხორციელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი წესითა და საფუძვლებით.  
 
 
 

13. mowvevis ofertis moqmedebis vada 
 

mowvevis ofertis moqmedebis vadaa – 2016 wlis 20 Tebervlamde. 


