
Sps `axtelis~ 
 

sakuTari qselis sakomutacio  terminalur elementebTan daSvebisa  
da  urTierTCarTvis satelefono  zarebis (wamowyeba/dasruleba) 

momsaxurebis SeTavazebis winadadeba  (mowveva  ofertaze) 
 

 

 
winamdebare SeTavazebis winadadeba  (oferta) SemuSavebulia  `eleqtronuli 
komunikaciebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis, saqarTvelos komunikaciebis 
erovnuli komisiis 2010 wlis 17  seqtembris # 428/9 da  2014  wlis 09 
oqtombris gadawyvetilebiT Sps `axtelisaTvis~ dakisrebuli specifikuri 
valdebulebebis Sesabamisad da  igi aregulirebs `axtelis~ sakuTar qselTan 
sakomutacio  terminalur elementebTan daSvebisa  da  urTierTCarTvis 
satelefono  zarebis (wamowyeba/dasruleba) momsaxurebis pirobebs. 

 
 
 
 
1.Sps `axtels~ sakuTari qselis sakomutacio  terminalur elementebTan 
daSvebisa  da  urTierTCarTvis (satelefono  zarebis wamowyeba/dasrulebis) 
momsaxurebis miwodeba  xorcieldeba  Semdegi pirobebiT: 
 
1.1.Sps `axtels~ sakuTari qselis sakomutacio  terminalur elementebTan 
daSvebisa  da  urTierTCarTvis (satelefono  zarebis wamowyeba/dasrulebis) 
momsaxurebis miwodeba  daekisra  Semdeg geografiul zonebSi: 
 

a) Tbilisis adgilobrivi momsaxurebis zona; 
 
1..2 Sps ,,axtels" sakuTar qselSi saerTaSoriso  zaris terminacia  daekisra  
komisiis gadawyvetilebiT, romlis Sesabamisad ,axteli” adgens terminaciis 
pirobebs  winamdebare mowvevis ofertiT da  gansazRvravs, rom  
 
- საქართველოში შემომავალ საერთაშორისო ზარად მიჩნეულ იქნება ნებისმიერი 
სატელეფონო ზარი, რომლის A ნომერიც არ შეესაბამება საქართველოს ეროვნული 
ნუმერაციის გეგმით განსაზღვრულ სანომრე რესურს; 
 

- შპს ,,axtelი“ იტოვებს უფლებას სხვა ავტორიზებული პირისგან შემომავალი 
ნებისმიერი სატელეფონო ზარი მიიჩნიოს საეჭვოდ და აღნიშნული ეჭვის თაობაზე 
მიმართოს saqarTvelos komunikaciebis erovnuli komisiას ურთოიერთჩართვის 
შეჩერების მოთხოვნით, ვიდრე არ დადგინდება და არ გამოირიცხება ყოველგვარი ეჭვი 
შემომავალი ზარის წამომწყები ოპერატორის თაობაზე; 

 

 
1.3.urTierTCarTvis momsaxurebis miwodebis satelefono  sadgurebis indeqsi, 

misamarTi da  urTierTCarTvisTvis gamoyenebuli interfeisis AaRweriloba: 
 
 
 
axteli 

 momsaxurebis  
 miwodebis  

ass-is indeqsi misamarTi interfeisi 
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2. momsaxurebis tarifebi: 
 
ZiriTadi qselis fiqsirebuli sakomutacio  qselebiT saqmianobis sabiTumo  
momsaxurebis bazarze fiqsirebuli da  moZravi sakomutacio  terminalur 
elementebTan daSvebisa  da  satelefono  adgilobrivi momsaxurebis zonaSi 
zaris wamowyeba/dasrulebis momsaxurebis tarifebi: 

2.1. urTierTCarTvis (zaris wamowyeba/dasruleba) tarifi 2 (ori) 
TeTri/wuTi dRg-s CaTvliT;  

2.2. adgilobrivi zaris tranzituli gatarebisTvis momsaxurebis 
tarifi Seadgens adgilobrivi zaris dasrulebis tarifs 
damatebuli tranzituli  momsaxurebis  0.01 lari - 1 წუთი ;  

 
2.3 saqarTveloSi Semomavali saerTaSoriso  zaris urTierTCarTvis 

(zaris wamowyeba/dasrulebis) momsaxurebis tarifi მოძრავი 
საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის ძირითადი ქსელის საკომუტაციო 
ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და ურთიერთჩართვის 
(სატელეფონო ზარების წამოწყების/დასრულების) საბითუმო ბაზრის 
შესაბამის სეგმენტებზე და ფიქსირებული საკომუნიკაციო ქსელის 
ოპერატორის ძირითადი ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ 
ელემენტებთან დაშვებისა და ურთიერთჩართვის (სატელეფონო 
ზარების წამოწყება/დასრულება) საბითუმო ბაზრის შესაბამის 
სეგმენტებზე მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების მქონე 
ავტორიზებული პირებისათვის (შპს ”ჯეოსელი”, შპს ”მაგთიკომი”, შპს 
“მობიტელი“, სს „სილქნეტი“,შპს „ახალი ქსელები“, შპს „ივერია ქსელი“, 
შპს „საქართველოს ცენტრალური კავშირგაბმულობის კორპორაცია“) 
Seadgens:   

 

ა) მოძრავ საკომუნიკაციო ქსელებში ზარის ტერმინაცია: 0,20 აშშ დოლარის 
ექვივალენტი საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - 1 წუთი;  
ბ) ფიქსირებულ საკომუნიკაციო ქსელებში ზარის ტერმინაცია: 0,12 აშშ დოლარის 
ექვივალენტი საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - 1 წუთი; 
 

2.4. winamdebare ofertis 2.3.-პუნქტში აღნიშნული პირების გარდა სხვა 
ავტორიზებული პირების  ქსელში საერთაშორისო ზარების urTierTCarTvis (zaris 

wamowyeba/dasrulebis) მომსახურების ტარიფი შეადგენს:  
 

ა) მოძრავი საკომუნიკაციო ქსელის მფლობელი ავტორიზებული პირის  ქსელში 
ზარის ტერმინაცია:   0,16 აშშ დოლარის ექვივალენტი საქართველოს ეროვნულ 

ვალუტაში - 1 წუთი; 
ბ) ფიქსირებული საკომუნიკაციო ქსელის მფლობელი ავტორიზებული პირის 
ქსელში ზარის ტერმინაცია: 0.09 აშშ დოლარის ექვივალენტი საქართველოს 
ეროვნულ ვალუტაში  - 1 წუთი; 
 

2.5. saqarTveloSi Semomavali saerTaSoriso  zaris tranzituli gatarebisTvis 

momsaxurebis tarifi, winamdebare ofertis 2.3.-პუნქტში აღნიშნული ავტორიზებული 
პირების ქსელში  Seadgens: 



 

ა) მოძრავ საკომუნიკაციო ქსელებში ზარის ტერმინაციის ტარიფს- 0,20 აშშ 
დოლარის ექვივალენტი საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - 1 წუთი, 
დამატებული ტრანზიტული მომსახურების 1 თეთრი - 1 წუთი ;  
ბ) ფიქსირებულ საკომუნიკაციო ქსელებში ზარის ტერმინაციის ტარიფს - 0,12 აშშ 
დოლარის ექვივალენტი საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - 1 წუთი, 
დამატებული ტრანზიტული მომსახურების 1 თეთრი - 1 წუთი; 

 
 

3. qselSi urTierTCarTvis msurvelma  operatorma  unda  warmoadginos 
ganacxadi, romelic unda  Seicavdes: 

 
3.1  წერილობითი განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ მინიმალურ ინფორმაციას: 
3.1.1 საფირმო სახელწოდება; 
3.1.2  იურიდიული და ფაქტიური მისამართები; 
3.1.3  ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ტელეფონი და ფაქსის ნომრები; 
3.1.4   წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი, მისამართი და 
საკოტაქტო ნომერი; 
3.1.5 საქმიანობის სახეები რაზეც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიაში 
(შემდგომში - კომისია) გავლილი აქვს ავტორიზაცია; 
3.1.6  არსებული ლიცენზიები/ნებართვები და ნუმერაციის რესურსები; 
3.1.7   ქსელის აღწერა; 
3.1.8  სიგნალიზაციის ტიპი; 
3.1.9  გამოყენებული ინტერფეისი; 
3.1.10  საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრაფიკის სავარაუდო  მოცულობები; 
3.1.11  განსაზღვროს ცალ-ცალკე გამოყოფილი არხები საერთაშორისო და ადგილობრივი 
ტრაფიკის დასრულებისთვის.   
3.1.12 მომსახურების სახეები, რომლის მიღებაც სურს; 
3.1.13 საკონტაქტო პირების სახელი გვარი და ტელეფონის ნომრები. 
3.2  წერილობით განაცხადს თან უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტაცია: 
3.2.1  ავტორიზაციის მოწმობის ასლი; 
3.2.3  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 
3.2.3  წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი; 
3.2.4   ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის ნებართვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
3.2.5  რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის სალიცენზიო მოწმობის ასლი 
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
3.2.6  ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც გულისხმობს გამოუხმობად 

საბანკო გარანტიას ან ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო თანხას. საბანკო 
გარანტიად მოიაზრება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მოქმედი ბანკის 
მიერ წარმოდგენილი ფულადი წერილობითი გარანტია, რომლის ძალითაც, გარანტიის 
მიმცემი თვითონ კისრულობს ვალდებულებას გადაუხადოს ფულადი თანხა 
ბენეფიციარს (ახტელს), ამ უკანასკნელის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში. საბანკო 
გარანტია ატარებს სასწრაფო და უპირობო ხასიათს. საბანკო გარანტია მოწონებულ და 
დადასტურებულ უნდა იქნას axtelisgan. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო 
თანხა – გულისხმობს, მსურველი პირის მიერ ახტელის ანგარიშზე ჩარიცხულ თანხას, 
რომელიც მოიაზრება ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულების 
გარანტიად და იმ შემთხვევაში, თუ კონტრაჰენტი არ დაფარავს ხელშეკრულებიდან 
წარმოშობილ ფინანსურ ვალდებულებას, ახტელს ეძლევა უფლება კონტრაჰენტის 
მხრიდან ყოველგვარი წინასწარი თანხმობის გარეშე, დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა 
საგარანტიო თანხიდან. ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო თანხა ატარებს 
სასწრაფო და უპირობო ხასიათს.  



3.2.7 მსურველი პირი ვალდებულია განაცხადში მიუთითოს ერთი თვის განმავლობაში 
სავარაუდო ტრაფიკის მოცულობა. საბანკო გარანტიის და ხელშეკრულების შესრულების 
საგარანტიო თანხა უნდა შეესაბამებოდეს კონტრაჰენტის მიერ  ახტელისათვის 2 (ორი) 
თვის განმავლობაში გადასახდელი თანხის ოდენობას. 
3.2.8 საერთაშორისო ზარების დასრულების შემთხვევაში მსრუველი/ურთიერჩართული 
ავტორიზებული პირი ვალდებულია უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების 
გარანტიის წარმოდგენა, რომელიც მოიცავს განაცხადში დაფიქსირებული ტრაფიკის 
მოცულობისთვის ახტელისთვის გადასახდელი თანხის 2 (ორი) თვის ოდენობას და      
4  000(ოთხი ათასი) ლარს, თითოეულ გამოყოფილ არხზე (საერთაშორისო ზარების 
დასრულებისათვის).  
3.3   3.1.10-3.1.11; 3.2.6-3.2.8; პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის 
წარმოდგენა აუცილებელია იმ ავტორიზებული პირებისათვის, რომელთაც ახტელთან  
არ ჰქონიათ სამართლებრივი ურთიერთობა წინამდებარე ოფერტით გათვალისწინებულ 

მომსახურების მიღებაზე ან წინამდებარე ოფერტით გათვალისწინებულ მომსახურებაზე 
ადრინდელი სახელშეკრულებო ურთიერთობებიდან გამომდინარე მსურველი პირი არ ან 
არაჯეროვნად ასრულდებდა ახტელის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებს და 
ურთიერთჩართული პირებისთვის, რომლებიც სარგებლობენ საერთაშორისო ზარის 
დასრულების მომსახურებით. იმ შემთხვევაში, თუ ახტელისათვის ურთიერთჩართული 
ოპერატორი, ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში დაარღვევს ანგარიშსწორების 
ვალდებულებას, ახტელი იტოვებს უფლებას, მოსთხოვოს  ამ ოპერატორს  3.2.6-3.2.7  

პუნქტებით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენა 
და ეს უკანასკნელი ვალდებულია 3 სამუშაო დღის ვადაში წარმოადგინოს მოთხოვნილი 
გარანტია.  
3.4  იმ შემთხვევაში, თუ მსურველი პირის მხარეს არსებობს შეუსრულებელი ფინანსური 
ვალდებულება ახტელის წინაშე, იგი ვალდებულია დაფაროს არსებული დავალიანება, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი წერილობითი განაცხადი არ ჩაითვლება მიღებულად და 
შესაბამისად ახტელის მხრიდან არ წარმოშობს არანაირ ვალდებულებას გააფორმოს 
მასთან ხელშეკრულება წინამდებარე ოფერტის შესაბამისად. 

3.5 იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი წერილობითი განაცხადი არ აკმაყოფილებს 
3.1. და 3.2 პუნქტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მსურველ პირს 4  სამუშაო დღის 
ვადაში ეცნობება ამის შესახებ და ამ შემთხვევაში 3.6 და 3.7  პუნქტებში აღნიშნული 
ვადის ათვლა არ დაიწყება. ვადის ათვლა დაიწყება მხოლოდ დოკუმენტაციის სრულად 

წარმოდგენის შემდგომ. შესაძლებელია მხარეთა შორის ხელშეკრულება გაფორმდეს 3.2.6 
პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენამდე, 
მაგრამ ამ შემთხვევაში ხელშეკრულება ძალაში შევა მხოლოდ აღნიშნული გარანტიის 
ახტელისათვის წარდგენის დღიდან. 
3.6 იმ შემთხვევაში, თუ განაცხადი შედგენილია 3.1. და 3.2 პუნქტებით 

გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით, მაგრამ მოთხოვნილია წინამდებარე 
ოფერტისგან განსხვავებული ურთიერთჩართვის განხორციელების პირობები, ახტელი  5 
სამუშაო დღის ვადაში შეისწავლის განაცხადში მითითებული სქემით ურთიერთჩართვის 
განხორციელების მიზანშეწონილობას და აცნობებს მსურველ პირს. 
3.7 3.6 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია 
ურთიერთჩართვის განხორციელება განაცხადში მოთხოვნილი სქემის მიხედვით, მიიჩნევა 
რომ განაცხადი არ აკმაყოფილებს წინამდებარე ოფერტის პირობებს და 3.8 და 3.9 

პუნქტებით გათვალისწინებული ვადის ათვლა არ დაიწყება. ახტელი შესაძლებლობების 
ფარგლებში შესთავაზებს მსურველ პირს ალტერნატიულ ვარიანტს, რაზეც მხარეები 
შეთანხმდებიან დამატებით. ურთიერთჩართვის განხორციელების სქემის შეთანხმების 
შემდგომ, მსურველი პირი ვალდებულია ხელახლა მიმართოს ახტელს  განაცხადით. 

3.8 3.1 და 3.2 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით შედგენილი 
განაცხადისა და დოკუმენტაციის ჩაბარებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში მსურველ 



პირს გადაეცემა ურთიერთჩართვის ხელშეკრულების პროექტი ან ელექტრონული სახით 

გაეგზავნება მის მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე. მსურველი პირი 
ვალდებულია 5 (ხუთი) დღის ვადაში ელექტრონული სახით გაუგზავნოს ახტელს 
შესაძლო შენიშვნები ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით. ახტელი შემდგომი 5 
(ხუთი) დღის განმავლობაში უგზავნის ხელშეკრულების ormxrivad SeTanxmebuli 

versiis ხელმოწერილ ეგზემპლარებს მსურველ პირს. მსურველი პირი ვალდებულია 5 
(ხუთი) დღის ვადაში ხელშეკრულების მისი მხრიდან ხელმოწერილი ეგზემპლარი 
გადასცეს ახტელს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ წინამდებარე ოფერტაზე 
აქცეპტი არ განხორციელებულა და ახტელსა და მსურველ პირს შორის სამართლებრივი 
ურთიერთობა არ არსებობს. 
3.9 მხარეები ვალდებულნი არიან ზედმიწევნით დაიცვან 3.8 პუნქტით 

გათვალისწინებული ვადები და განაცხადის წარმოდგენიდან 20 (ოცი) დღის 
განმალობაში გააფორმონ შესაბამისი ხელშეკრულება. 
3.10 იმ შემთხვევაში, თუ მსუველი პირის მიერ განსაზღვრული სავარაუდო ტრაფიკი 
ხელშეკრულების მოქმედების განმალობაში გაიზრდება (ან გადააჭარბებს განაცხადში 
დაფიქსირებულ ტრაფიკის ოდენობას), იგი ვალდებულია პროპორციულად გაზარდოს 
ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (საბანკო გარანტია ან ხელშეკრულების 
შესრულების საგარანტიო თანხა). 
3.11 ყველა ურთიერთჩართული ავტორიზებული პირი, რომელიც უკვე სარგებლობს 
საერთაშორისო ზარის ახტელის ქსელში დასრულების/ტერმინაციის მომსახურებით, 

ვალდებულია მიმართოს ახტელს წერილობითი განაცხადით, სადაც მითითებული იქნება 
3.1.10-3.1.11 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია და არაუგვიანეს 2014  წლის 1 

ნოემბრისა უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარდგენა 
წინამდებარე ოფერტის  3.2.6-3.2.8 პუნქტების შესაბამისად. 

3.12 ყველა ურთიერთჩართული ავტორიზებული პირი, რომელიც წინამდებარე 
ოფერტის გამოქვეყნების დღისათვის უკვე სარგებლობს საერთაშორისო ზარის ახალი 
ქსელების ქსელში დასრულების/ტერმინაციის მომსახურებით, ვალდებულია 2014  წლის 1 
ნოემბრამდე გააფორმოს ახალი ურთიერთჩართვის ხელშეკრულება წინამდებარე 
ოფერტის პირობების გათვალისწინებით. ახალი ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარის 
თქმის და 3.11 პუნქტით გათვალისწინებული პირების მხრიდან ხელშეკრულების 
შესრულების გარანტიის არ წარმოდგენის შემთხვევაში, ჩაითვლება უარად წინამდებარე 
ოფერტით გათვალისწინებული მომსახურების მიღებაზე და წერილობითი 
გაფრთხილების შემთხვევაში, ახტელი აღარ გაუწევს წინამდებარე ოფერტით 

გათვალისწინებულ მომსახურებას. 
 

 
4. angariSsworebis pirobebi 
  

mxareebs Soris angariSsworeba  warmoebs yovelTviurad, gaweuli momsaxurebebis 
Sesaxeb saoqmo  gadawyvetilebis safuZvelze Sedgenili saangariSo  Tvis 
momdevno  Tvis 12 ricxvamde. saoqmo  gadawyvetilebaSi aRniSnuli unda  iyos 
momsaxurebis saxeebi, trafikis moculoba  wamobrivi damrgvalebiT, mxareTa  
kuTvnili Tanxebi. 
 
im SemTxvevaSi, Tu mxareebs warmodgenil monacemebs Soris dafiqsirda  sxvaoma  
da  es sxvaoa  ar aris 1.5%-meti, mxareebs mier misaRebi Tanxebi aRiarebul iqneba  
bilingis urTierTmonacemebze dayrdnobiT, xolo  im SemTxvevaSi, Tu monacemTa  
sxvaoba  1.5%-ze metia, angariSsworeba  mxareebs Soris iwarmoebs ormxrivad 
SeTanxmebul arasadao  nawilze. sadao  nawilze mxareebi awvdian erTmaneTs 
sasadguro  Canawerebs. sxavobis mizezis dadgenis SemTxvevaSi mxareebi 5 samuSao  
dRis ganmavlobaSi axorcieleben gadaangariSebas SeTanxmebis oqmis 
safuzvelze. im SemTxvevaSi, Tu mxareebi ver miaRweven SeTanxmebas, mxareebi 



mimarTaven saqarTvelos komunikaciebis erovnul komisias an/da  sasamarTlos. 
angariSsworebis vadis gadacilebis SemTxvevaSi, `oferents~ aqvs ufleba  
daakisros meore mxares pirgasamtexlo  gadasaxdeli Tanxis 0.1%-is odenobiT 
yovel vadagadacilebul dReze. 
 
 
5  Tanalokaciis farTTan daSveba 
T analokaciis farTTan daSvebis misamarTebi:  

- ass-77  kaxeTis Sesaxv.. #2;  
 
5.2. adgilobrivi daSvebis Tanalokaciis farTi:  
 

Aass-is indeqsi mismarTi Tavisufali 
  farTi (kv m) 
Aass-77 q.Tbilisi,  
 kaxeTis Sesaxv. 2 3.1 
   

 
SeniSvna: Tanalokaciis farTebi uzrunevlyofilia  teqnikuri saSualebebis 
eqspluataciisaTvis saWiro, saTanado  kondicirebiT da  tenianobiT. 
 
5.3.. Tanalokaciis farTis daSvebaze msurveli operatori pirisagan aqceptis 

Taobaze Ggancxadebis ganxilvis pirobebi da  procedurebi 
 
5.3.1.Tanalokaciis farTis daSvebaze msurveli operatori mimarTavs Sps `axtels~ 
gancxadebiT. gancxadebas Tan unda  daerTos saqarTavelos komunikaciebis 
erovnuli komisiis mier gacemuli avtorizaciis mowmobis asli, amonaweri 
samewarmeo  reestridan, warmomadgenlobaze uflebamosili piris piradobis 
mowmobis asli, xelSekrulebis Sesrulebis sabanko  garantia  im SemTxvevaSi, Tu 
xelSekrulebis gaformebas pirvelad iTxovs operatori, an xelSekrulebis 
gaformebas iTxovs operatori, romlis xelSekrulebis vada  amoewura  da  
romelsac manamde moqmedi xelSekrulebiT ukanaskneli erTi wlis ganmavlobaSi 
Hhqonda  SemTxveva  aRiarebuli vadadamdgari valdebulebis Seusruleblobisa. 
 

gancxadebaSi unda  mieTiTos: 
 
a)Tanalokaciis farTze daSvebaze msurveli operatoris safirmo  saxelwodeba, 
iuridiuli da  faqtiuri misamarTebi, telefoni. elfosta, faqsi, 
warmomadgenlobaze uflebamosili piris saxeli, gvari; 
 
b) gancxadebaSi dasabuTebuli unda  iyos Tanalokaciis farTis gamoyofis 
aucilebloba; 
 
g) Tanalokaciis farTze gasanTavsebeli teqnikuri saSualebebis aRweriloba, 
eqspluataciis saTanado  pirobebi (eleqtroenergiis xarji, mikroklimati da  
sxva); 
 
d ) Tanalokaciis farTze ganTavsebeli teqnikuri saSualebebis zomebi;  

e) gancxadebaSi unda  iyos msurveli operatoris dasturi, rom igi gacnobilia, 
anxmeba  da  upiroboT Seasrulebs `axtelis~ mier gamoqveynebul Seasbamisi  eT 

mo msaxurebis  SeTavazebis winadadebaSi  (mowvevis  ofertaSi)  dafiqsirebul 
yvela  pirobas. 
 
5.4. .Tanalokaciis farTTan daSvebis tarifebi: 
 



`axtelis~ Tanalokaciis farTebTan daSvebisa  da  momsaxurebis 
tarifebi gansazRvrulia  saqarTvelos erovnuli komisiis 2009 wlis 31 
ivlisis #359/9 gadawyvetilebis #1 daskvnis Sesabamisad: 

 
a) daSveba  Tanalokaciis farTze 1 kv m – 135.08 lari (dRg-s 

CaTvliT); 
 

b) teqnikuri personalis daSvebis saaTobrivi ganakveTi (m.S. 
saWiroebis SemTxvevaSi, wyliT, kondicirebiT momsxureba): 

dRis samuSao  saaTebSi – 7.37  lari (dRg-s CaTvliT) 
dRis arasamuSao  saaTebSi – 8.12 lari (dRg-s 
CaTvliT) Ramis saaTebSi – 10.32 lari (dRg-s CaTvliT) 

 

 
SeniSvna: msurveli operatori valdebulia  daayenos 

eleqtroenergiis mricxveli da  qveabonentad gaformdes 
`TelasSi~. 

 
5.5. angarisworebis pirobebi 
 

`axteli~ da  avtorizebuli pirs Soris angariSsworeba  xorcieldeba  
yovelTviurad saangariSo  periodis momdevno  Tvis 25 ricxvamde saoqmo  
gadawyvetilis safuZvelze `axtelis~ mier warmodgenili angariS-faqturis 
safuZvelze. angariSsworebis vadis gadacilebis SemTxvevaSi, `oferents~ aqvs 
ufleba  daakisros meore mxares pirgasamtexlo  gadasaxdeli Tanxis 0.1%-is 
odenobiT yovel vadagadacilebul dReze. 

 
 
5.6. Tanalokaciis farTis gamoyofis procedurebi da  pirobebi:  
 
g anmcxadeblis mimarTvidan 10  kalendarul dReSi Sps `axteli~ Seiswavlis; 
a ) warmodgenili dokumentacias da  werilobiT gancxadebas;  

b) avtorizirebul pirs gancxadebis Semotanis momentisaTvis ericxeba  Tu ara  
`axtelis~ mimarT davalianeba. davalianebis odenoba  ar unda  aRematebodes 1000 
lars.  
 
 
g) gancaxadebis 10 kalendarul dReSi `axteli~ werilobiT acnobebs 
ganmcxadebel operators akmayofilebs Tu ara  igi daSvebis pirobebs. dadebiTi 
pasuxis SemTxvevaSi, aqcepti miRebulad iTvleba  gancxadebis miRebis TariRidan, 
xolo uaryobiTi pasuxis SemTxvevaSi, CaiTvleba, rom ganmcxadeblis mier 
aqcepti ar gakeaTebula. 
 

 
d) dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi `axteli~ valdebulia  aqceptis miRebidan 7  
kalendarul dReSi Tanalokaciis farTis daSvebaze msurvel operators 
gadasces xelSekrulebis proeqti. 
 
 
Ee) msurveli operatori valdebulia  uzrunvelyos 3 kalendarul dRis vadaSi 
oferentis TandaswrebiT qiravnobis xelSekrulebis registracia  sajaro  
reestrSi da  registraciis safasuris gadaxda, im SemTxvevaSi, Tu aRniSnul 
vadaSi xelSekruleba  ar iqneba  registrirebuli, CaiTvleba, rom aqceptanti 
uars acxadebs ofertaze da  CaiTvleba, rom `axtels~ aqceptanTan aranairi 
samarTlebrivi urTierToba  ar akavSirebs. 
 



 
v) msurveli opertoris mier xelmowerili xelSekrulebis sajaro  reestrSi 
registraciidan 3 kalendarul dRis vadaSi, `axteli~ gascems werilobiT 
nebarTvas Sesabamis Tanalokaciis farTze aparaturuli karadis ganTavsebis 
Sesaxeb, romelic gadaecema  avtorizirebul pirs da  `axtelis~ Sesabamis 
struqturul erTeuls. nebarTvis werilSi miTiTebuli unda  iyos operatoris 
saxelwodeba, ganTavsebuli aparaturuli karadis zoma, montaJis 
ganmaxorcielebeli piris vinaoba, nebarTvis moqmedebis vada  (minimum 10 samuSao  
dRe), Tanalokaciis farTis zusti adgilmdebareoba. 
 
 
z) avtorizebuli piri vadebulia  nebarTvis gacemis 5 samuSao  DdRis vadaSi 
ganaxorcielos aparaturuli karadis ganTavseba  Tanalokaciis farTze. 
ganTavsebis process unda  daeswros `axtelis~ warmomadgeneli.  
aparaturis ganTavsebis samuSaos dasrulebis Semdeg mxareebi gaaformeben 
miReba-Cabarebis oqms, sadac miTiTebuli iqneba: 
 

1.1. montaJis ganxorcielebis TariRi; 
aqtis xelmomweri pirebis Tanamdeboba  da  vinaoba;   
1.2. aparaturuli karadis zusti zoma  (samive ganzomilebis 
mixedviT);  

 
1.3. ganTavsebuli aparaturuli karadis zusti 
adgilmdebareoba;   
1.4. aparaturuli karadis saindentifikacio  niSani.  

 
5.7. Tanalokaciis farTTan daSvebis wesebi:  
 
avtorizebul pirebis warmomadgenelTa  daSveba  moxdeba  mxolod im 
SenobaSi, sadac ganTavsebulia  maTi aparaturuli karada, specialuri 
saSvebis saSualebiT, romlis gacemas axorcielebs `axtelis~ Sesabamisi 
struqturuli qvedanayofis xelmZRvaneli saTao  ofisTan SeTanxmebis 
safuZvelze. SenobaSi daSveba  xorcieldeba  dRe-Ramis saaTebSi. 
 

 
aparaturis gadatana, SenobaSi, demontaJi da  Senobidan gatana  xorcieldeba  
operatoris werilobiTi mimarTvis da  saTao  ofisis nebarTvis safuZvelze. 
aparaturis gadatana, SenobaSi, demontaJi da  Senobidan gatana  formdeba  
miReba- Cabarebis oqmiT, romelSic asaxuli iqneba  samuSaos Catarebis 
TariRi, samuSaoebis tipi , oqmis xelmomweri pirebis Tanamdeboba  da  
vinaoba. 
 
Tanalokaciis farTze ganTavsebuli aparaturasTan daSveba  ( dazianebis 
armofxvra  an profilaqtikuri samuSaos Catareba) mxareebs Soris 
formdeba  specialuri oqmiT, sadac miTiTebuli iqneba  samuSaos Catarebis 
TariRi, samuSaos dawyebis da  dasrulebis dro, samuSaos Catarebis saxe da  
warmomadgenelTa  vinaoba. 

 
5.8. damatebiTi simZlavreebis, maT Soris Tanalokaciis farTis gamoyofa 
ganxorcielebul iqneba, igive procedures dacviT, rasac iTvaliswinebs 
winamdebare mowvevis oferta, 20 (oci) kalendaruli dRis vadaSi.  

 
5.9. avariul da  saremonto  samuSaoebis dros msurveli operatori 

valdebulia  winaswar SeaTanxmos `axtelTan~ samuSaoebis xasiaTi, misi 
dawvrilebiTi aRwerilobiT da  samuSaos Semsrulebeli pirebis miTieTebiT. 
eqstraodrinalur, forsmaJorul, avariul da  saremonto  samuSaoebis dros 
`axtelisaTvis~ miyenebuli zaralis SemTxvevaSi, braleuli mxare (aseTis 



arsebobis SemTxvevaSi) Tavisi bralis Tanaziarad aanazRaurebs miyenebul zians.  
 
 
 
 
6. fiqsirebuli sakomutacio  terminalur elementebTan daSvebis da  

satelefono  zaris wamowyeba/dasrulebis oferta  ZalaSia  2014  wlis 1 
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