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winamdebare dokumentiT gansazRvrulia ss “silqnetis” sakuTari fiqsirebuli sadeniani 

qselis sakomutacio terminalur elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono 

zarebis wamowyeba/dasrulebis) momsaxurebis SeTavazebis pirobebi, romelic vrceldeba yvela 

avtorizirebul pirze da miRebulia informaciis gamWvirvalobis uzrunvelyofis 

valdebulebis Sesrulebis mizniT. 

 

 

ss “silqnetis” sakuTari fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) 

momsaxurebis miwodeba xorcieldeba Semdegi pirobebiT: 

 

1. ss “silqnets” sakuTari fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) 

momsaxurebis miwodebis valdebuleba dakisrebuli aqvs Semdeg geografiul segmentebze:  

a) Tbilisis adgilobrivi momsaxurebis zona; 

b) quTaisis adgilobrivi momsaxurebis zona; 

g) foTis adgilobrivi momsaxurebis zona; 

d) zugdidis adgilobrivi momsaxurebis zona; 

e) baTumis  adgilobrivi momsaxurebis zona; 

v) sxva momsaxurebis zonebi, romlebic gansazRvrulia saqarTvelos komunikaciebis 

erovnuli komisiis 2010 wlis 17 seqtembris #428/9 gadawyvetilebis sarezolucio 

nawilis meoTxe punqtiT (garda rusTavis adgilobrivi momsaxurebis zonisa). 

 

 

2. ss “silqnetis” sakuTari fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) 

momsaxurebis miwodebis misamarTebia (urTierTCarTvis wertili):  

a) Tbilisis adgilobrivi momsaxurebis zona – ZiriTad misamarTad gansazRvrulia 

Tbilisi, winamZRvriSvilis q. # 95;  

b) quTaisis adgilobrivi momsaxurebis zona – ZiriTad misamarTad gansazRvrulia quTaisi, 

Tamar mefis gamz. # 22; 

g) baTumis adgilobrivi momsaxurebis zona – ZiriTad misamarTad gansazRvrulia baTumi, 

26 maisis q. # 47; 

d) sxva momsaxurebis zonebi, romlebic gansazRvrulia saqarTvelos komunikaciebis 

erovnuli komisiis 2010 wlis 17 seqtembris #428/9 gadawyvetilebis sarezolucio 

nawilis meoTxe punqtiT (garda rusTavis adgilobrivi momsaxurebis zonisa) – ZiriTad 

misamarTad gansazRvrulia silqnetis servis centrebis misamarTebi (konkretuli 

misamarTebi mocemulia Semdeg veb gverdze www.silknet.com ). 
 

SeniSvna: winamdebare ofertis meore punqtis d) qvepunqtiT gaTvaliswinebul momsaxurebis 

zonebSi momsaxurebis miRebis msurveli avtorizebuli piris moTxovnis SemTxvevaSi, 

silqneti itovebs uflebas avtorizebuli piris moTxovnis dakmayofilebisas, avtorizebul 

pirs SesTavazos sxvadasxva alternatiuli teqnologiuri/teqnikuri saSualebebiT 

silqnetis mier urTierTCarTvis wertilis mowyoba.  

 

 

3. ss ,,silqnetis” mier urTierTCarTvis ganxorcielebisas gamoyenebuli interfeisis 

aRwerilobaa: Digital Interface ITU-T Rec. G.703, carrier E1, Audio codec G.711.  
 

 

4. ss “silqnetis” sakuTari fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) 

momsaxurebis miwodebis tarifebi Seadgens:  

http://www.silknet.com/
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momsaxurebis miwodebis misamarTebi 

(urTierTCarTvis wertili) 

tarifi – 2 TeTri wuTSi tarifi – 3 TeTri wuTSi 

Tbilisi, winamZRvriSvilis q. # 95 

 

Tbilisis adgilobrivi 

momsaxurebis zonidan 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadeniani qselidan) zaris 

wamowyeba/zonaSi 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadenian qselSi) zaris 

dasruleba 

saqarTvelos danarCeni 

teritoriis (Tbilisisa da 

rusTavis garda) 

adgilobrivi momsaxurebis 

zonidan (silqnetis 

fiqsirebuli sadeniani 

qselidan) zaris 

wamowyeba/zonaSi 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadenian qselSi) zaris 

dasruleba 

quTaisi, Tamar mefis gamz. # 22 

quTaisis adgilobrivi 

momsaxurebis zonidan 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadeniani qselidan) zaris 

wamowyeba/zonaSi 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadenian qselSi) zaris 

dasruleba 

saqarTvelos danarCeni 

teritoriis (quTaisisa da 

rusTavis garda) 

adgilobrivi momsaxurebis 

zonidan (silqnetis 

fiqsirebuli sadeniani 

qselidan) zaris 

wamowyeba/zonaSi 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadenian qselSi) zaris 

dasruleba 

baTumi, 26 maisis q. # 47 

baTumis adgilobrivi 

momsaxurebis zonidan 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadeniani qselidan) zaris 

wamowyeba/zonaSi 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadenian qselSi) zaris 

dasruleba 

saqarTvelos danarCeni 

teritoriis (baTumisa da 

rusTavis garda) 

adgilobrivi momsaxurebis 

zonidan (silqnetis 

fiqsirebuli sadeniani 

qselidan) zaris 

wamowyeba/zonaSi 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadenian qselSi) zaris 

dasruleba 

sxva momsaxurebis zona, romelic 

gansazRvrulia saqarTvelos 

komunikaciebis erovnuli komisiis 

2010 wlis 17 seqtembris #428/9 

gadawyvetilebis sarezolucio 

nawilis meoTxe punqtiT (garda 

Tbilisi, quTaisi, baTumisa da 

rusTavis adgilobrivi momsaxurebis 

zonebisa) 

adgilobrivi momsaxurebis 

zonidan (silqnetis 

fiqsirebuli sadeniani 

qselidan) zaris wamowyeba 

imave zonaSi/ (silqnetis 

fiqsirebuli sadenian 

qselSi) imave zonaSi zaris 

dasruleba  

 erTi adgilobrivi 

momsaxurebis zonidan 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadeniani qselidan) zaris 

wamowyeba meore zonaSi 

(rusTavis garda)/ 

(silqnetis fiqsirebuli 

sadenian qselSi) meore 

zonaSi (rusTavis garda) 

zaris dasruleba 

 

SeniSvna: fasebi mocemulia dRg-s CaTvliT 
 

 

5. angariSsworebis pirobebi: 
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5.1. mxareebs Soris angariSsworeba warmoebs yovelTviurad. angariSsworeba mxareTa Soris 

xorcieldeba gaweuli momsaxurebebis Sesaxeb saoqmo gadawyvetilebis safuZvelze, sruli 

moculobiT, araugvianes saangariSo Tvis momdevno Tvis Semdegi Tvis 10 ricxvisa. saoqmo 

gadawyvetilebaSi aRniSnuli unda iyos momsaxurebis saxeebi, informacia trafikis Sesaxeb 

wamobrivi damrgvalebiT, mxareTa kuTvnili Tanxebi da sabolood gadasaxdeli Tanxa. mxareebi 

erTmaneTs eleqtronuli fostis gamoyenebiT ugzavnian informacias maT mier gaweuli 

momsaxurebis Sesaxeb (gaweuli momsaxurebis saxis, misi odenobisa da safasuris miTiTebiT) 

araugvianes saangariSo Tvis momdevno Tvis 10 ricxvisa (ss “silqnetisaTvis” monacemebis 

miwodeba xdeba eleqtrunuli fostis misamarTze invoices@silknet.com). meore mxaris mier 

monacemebis droulad ar warmodgenis SemTxvevaSi gaweuli momsaxurebebis Sesaxeb saoqmo 

gadawyvetilebis Sedgena xdeba ss “silqnetis” monacemebis safuZvelze. ss “silqneti” gaweuli 

momsaxurebebis Sesaxeb saoqmo gadawyvetilebas meore mxares ugzavnis araugvianes saangariSo 

Tvis momdevno Tvis 15 ricxvisa, xolo meore mxare Tavisi mxridan xelmoweril amave saoqmo 

gadawyvetilebis erT egzemplars ss “silqnets” ubrunebs araugvianes saangariSo Tvis 

momdevno Tvis 20 ricxvisa. 

5.2.   orazrovnebis Tavidan acilebis mizniT, winaaRmdegoba mxareebis mier warmodgenil 

monacemebs Soris arsebobs mxolod maSin, rodesac erT-erTi mxare werilobiTi formiT  da 

winamdebare punqtis mixedviT dadgenili pirobebis dacviT meore mxares warudgens 

gadaangariSebis moTxovnas saoqmo gadawyvetilebis wardgenidan araugvianes 5 samuSao dRis 

vadaSi. mxaris mier gadaangariSebis moTxovnaSi dafiqsirebuli unda iyos daricxuli Tanxis 

ra nawilis eTanxmeba igi da ras ara, ra safuZvliT xdis sadaod daricxul Tanxas. aseve, 

gadaangariSebis moTxovnas Tan unda daerTos yvela is dokumenti Tu sxva saxis mtkicebuleba, 

romelic adasturebs mxaris moTxovnis safuZvlianobas. gansxvaveba mxareebis mier warmodgenil 

trafikis Sesaxeb informaciaSi an/da mxareTa kuTvnili Tanxebis odenobaSi unda iyos sam 

procentze meti an/da minimum ormocdaaT larze meti. iseT SemTxvevaSi, Tu mxareTa mier 

warmodgenil trafikis odenobis Sesaxeb monacemebSi gansxvaveba ar aris sam procentze an/da 

ormocdaaT larze meti, xdeba mxareTa mier warmodgenili monacemebis gasaSualoeba.  

5.3. 5.2 muxliT gansazRvrul SemTxvevaSi, Tu arsebobs winaaRmdegoba mxareebis mier 

warmodgenil monacemebs Soris, angariSsworeba iwarmoebs ormxrivad SeTanxmebul anu arasadao 

nawilze, xelSekrulebiT dadgenil vadebSi. “kompania” ss ”silqnets” awvdis sadao Tvis 

sasadguro Canawerebs da sxva saWiro monacemebs. amasTan, sasadgure Canawerebisadmi minimaluri 

moTxovna aris csv formati da velebi: Date; Time; cic; opc; dpc; Number A; Number B; Cause; Total 
time; Answer time; Duration. gadaangariSebis moTxovnis miRebidan 2 samuSao dRis vadaSi 

SeuTanxmebel nawilze mxareebi qmnian erTobliv komisias, romelic 20 (oci) samuSao dRis 

vadaSi swavlobs mxareTa mier warmodgenil Sesabamis dokumentacias da uzrunvelyofs 

SeuTanxmebeli nawilis SeTanxmebas. angariSsworeba ganxorcieldeba SeTanxmebis oqmis 

safuZvelze oqmis Sedgenidan 5 (xuTi) samuSao dRis vadaSi. im SemTxvevaSi, Tu mxareebi ver 

miaRweven SeTanxmebas TiToeuli uflebamosilia mimarTos saqarTvelos komunikaciebis 

erovnul komisias an/da sasamarTlos. im SemTxvevaSi, Tu mxare umizezod uars ambobs oqmis 

xelmoweraze an/da Segnebulad xels uSlis erToblivi komisiis muSaobas, erToblivi komisiis 

muSaobis, saqarTvelos komunikaciebis erovnul komisiasa an/da sasamarTloSi davis ganxilvis 

periodSi, “kompaniis” mier ss “silqnetisgan” miRebuli urTierTCarTvis momsaxurebis 

safasuris sruli odenobiT misaRebad, ss “silqneti” uflebamosilia gamoiyenos winamdebare 

ofertis 6.1 muxlis z) an/da T) an/da i) punqtebiT gaTvaliswinebuli saSualeba an/da 

Sewyvitos an/da SeaCeros momsaxurebis gaweva kanonmdeblobiT dadgenili wesis Sesabamisad. 

5.4.  yvela sxva SemTxvevaSi (maT Soris, rodesac erT-erTi mxare ar awers xels saoqmo 

gadawyvetilebas), angariSsworeba iwarmoebs ss “silqnetis” mier `kompaniisadmi~ wardgenili 

gaweuli momsaxurebebis Sesaxeb saoqmo gadawyvetilebaSi dafiqsirebuli Tanxebis sruli 

odenobiT winamdebare ofertiTa da xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli vadebisa da pirobebis 

Sesabamisad. 

5.5.  mxareebi kisruloben valdebulebas maT mier gaweul momsaxurebaze moaxdinon meore 

mxarisaTvis dRg-s angariS-faqturis wardgena saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis Sesabamisad, 

miuxedavad imisa, arsebobs Tu ara winaaRmdegoba mxareebis mier warmodgenil monacemebs Soris. 
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5.6.  ss `silqnetis~ iniciativiT, mis mier gaweul momsaxurebaze tarifis cvlileba 

SesaZlebelia ganxorcieldes calmxrivad, `kompaniisaTvis~ werilobiTi Setyobinebis gagzavnis 

safuZvelze. Setyobineba unda gaigzavnos cvlilebis ganxorcielebis vadamde minimum 2 kviriT 

adre mainc. Setyobinebas uTanabrdeba kanonmdeblobiT dadgenil SemTxvevaSi, mxaris mier 

tarifebis gamoqveyneba. 

5.7.  im SemTxvevaSi, Tu `kompania~ ar eTanxmeba tarifebis cvlilebas, es ganxiluli iqneba 

rogorc winamdebare ofertiT an/da xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli pirobebis arsebiT 

darRvevad da uarad momsaxurebis miRebaze, Sesabamisad, ss `silqneti~ uflebamosili iqneba 

damatebiTi gafrTxilebis gareSe Sewyvitos/SeaCeros xelSekruleba winamdebare ofertiT 

gansazRvrul momsaxurebaze kanonmdeblobiT dadgenil wesis Sesabamisad. 

 

 

6. ss “silqnetis” sakuTari fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) 

ganxorcielebis pirobebi da procedurebi: 

6.1. ganmcxadebeli valdebulia warmoadginos: 

a) avtorizaciis damadasturebeli dokumenti; 

b) amonaweri samewarmeo reestridan; 

g) uflebamosili piris piradobis mowmobis asli; 

d) gasaaqtiurebeli numeraciis resursis salicenzio mowmobis asli an/da sxva dokumenti, 

romelic adasturebs kompaniis mier numeraciis flobis faqts;  

e) srulad Sevsebuli ganacxadi (danarTi #1), ganacxadi igzavneba eleqtornulad misamarTze 
carriers.request@silknet.com da fostiT misamarTze ss `silqneti~, winamZRvriSvilis 95, 

Tbilisi, saqarTvelo;  

v) winamdebare ofertis 6.1 muxlis e) punqtis mixedviT warmodgenil ganacxadSi 

dafiqsirebuli unda iyos ganmcxadeblis dasturi rom igi gacnobilia, eTanxmeba da upirobod 

Seasrulebs winamdebare ofertaSi dafiqsirebul yvela pirobas; 

z) gamouxmobadi sabanko garantia, romlis moqmedebis vada ori TviT unda aRematebodes mxaris 

mier moTxovnil xelSekrulebis vadas. aRniSnuli sabanko garantia iqneba kompaniis mier ss 

~silqnetis~ winaSe nakisri finansuri valdebulebis Sesrulebis uzrunvelyofis saSualeba. 

sabanko garantiis odenoba damokidebulia ganmcxadeblis mier urTierTCarTvisaTvis 

moTxovnili 2 mgb/wm nakadebis raodenobaze. kerZod, yoveli moTxovnili erTi cali 2 mgb/wm 

nakadisaTvis ganmcxadebeli valdebulia warmoadginos sabanko garantia 10 000 (aTiaTasi) 

laris odenobiT. amasTan, winamdebare garantiasTan dakavSirebuli nebismieri xarjis (maT 

Soris, Rirebuleba, sakomisio da a.S.) gawevas uzrunvelyofs ganmcxadebeli;  

T) ss “silqnetis” sabanko angariSze (rekvizitebi) depozitis Caricxvis damadasturebeli 

qviTari. depozitis pirobebi gansazRvruli iqneba mxareTa Soris gaformebuli xelSekrulebis 

safuZvelze. zemoaRniSnuli depozitis odenoba damokidebulia ganmcxadeblis mier 

urTierTCarTvisaTvis moTxovnili 2 mgb/wm nakadebis raodenobaze. kerZod, yoveli moTxovnili 

erTi cali 2 mgb/wm nakadisaTvis ganmcxadebeli valdebulia warmoadginos ss “silqnetis” 

sabanko angariSze (rekvizitebi) depozitis saxiT 10 000 (aTiaTasi) laris Caricxvis 

damadasturebeli qviTari. amasTan, winamdebare depozitTan dakavSirebuli nebismieri xarjis 

(maT Soris, gadaricxvis sakomisio da a.S.) gawevas uzrunvelyofs ganmcxadebeli;  

i) ss “silqnetis” sabanko angariSze (rekvizitebi) depozitis Caricxvis damadasturebeli 

qviTari. depozitis pirobebi gansazRvruli iqneba mxareTa Soris gaformebuli xelSekrulebis 

safuZvelze. zemoaRniSnuli depozitis odenoba damokidebulia ganmcxadeblis mier 6.1 muxlis 

e) punqtis mixedviT warmodgenil ganacxadSi moTxovnili ss “silqnetis” qselSi an/da misi 

gavliT ganmcxadeblis mier dasrulebuli wuTebis raodenobaze. kerZod 6.1 muxlis e) punqtis 

mixedviT warmodgenil ganacxadSi ganmcxadebeli uTiTebs Tu ra raodenobis wuTebis 

dasrulebas gegmavs ss “silqnetis” qselSi an/da misi gavliT da ss “silqneti”, amis 

Sesabamisad, mas ganusazRvravs sadepozito Tanxis odenobas, xolo ganmcxadebeli valdebulia 

warmoadginos ss “silqnetis” sabanko angariSze (rekvizitebi) depozitis saxiT ss 

“silqnetis” mier gansazRvruli odenobiT Tanxis Caricxvis damadasturebeli qviTari. amasTan 

mailto:carriers.request@silknet.com
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winamdebare depozitTan dakavSirebuli nebismieri xarjis (gadaricxvis sakomisio da a.S.) 

gawevas uzrunvelyofs ganmcxadebeli.  

6.1.1 ganmcxadebels ganacxadis gakeTebis momentisaTvis ar unda gaaCndes ss `silqnetis~ winaSe 

Sesasrulebeli finansuri valdebuleba (davalianeba). 

 

SeniSvna: ganmcxadebeli valdebulia Seasrulos winamdebare ofertis 6.1 muxlis z), T) an i) 
punqtebidan mxolod erTi. aRniSnuli valdebulebis Sesruleba ganmcxadebels ekisreba 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu ganacxadis gakeTebamde mas ss `silqnetTan~ ar hqonda aranairi 
samarTlebrivi urTierToba winamdebare mowvevis ofertiT gansazRvrul momsaxurebaze an/da 
ganmcxadeblis mier nawilobriv an/da arajerovnad sruldeboda ss `silqnetis” winaSe nakisri 
finansuri valdebulebebi (maT Soris, 2010 wlis 12 martis Semdgom ss `silqnetis~ mier 
gamoweril saoqmo gadawyvetilebebSi dafiqsirebuli Tanxebi ar aris an/da arasruladaa 
gadaxdili ganmcxadeblis mier) 
 
vadebis aTvla iwyeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu 6.1 punqtiT gansazRvruli  dokumentacia 
ganmcxadeblis mier warmodgenilia ss “silqnetSi rogorc eleqtronuli formiT 
eleqtronuli fostis misamarTze carriers.request@silknet.com, aseve werilobiT misamarTze 
winamZRvriSvilis 95, Tbilisi, saqarTvelo. 
 
6.2. ganmcxadeblis mimarTvidan 2 samuSao dRis vadaSi ss “silqneti” Seiswavlis akmayofilebs 

Tu ara ganmcxadeblis mier warmodgenili dokumentacia da werilobiTi gancxadeba 6.1 punqtSi 

dafiqsirebul moTxovnebs. Tu ki ganmcxadebeli ver akmayofilebs 6.1 punqtiT dafiqsirebuli 

romelime moTxovnidan erT-erTs an/da gaaCnia davalianeba ss “silqnetis” mimarT, mas 

ubrundeba ganacxadi da CaiTvleba rom ganmcxadeblis mier aqcepti ar gakeTebula.  

6.3. 6.2 punqtis mixedviT dadebiTi pasuxis SemTxvevaSi, ganmcxadeblis mimarTvidan 4 samuSao 

dRis vadaSi, ss “silqneti” Seiswavlis aris Tu ara urTierTCarTvis ganxorcieleba 

teqnikurad SesaZlebeli ganmcxadeblis mier winamdebare ofertis 6.1 muxlis e) punqtis 

mixedviT warmodgenil ganacxadSi aRwerili sqemiTa da saSualebebiT da Seesabameba Tu ara 

isini winamdebare ofertasa da warmodgenil ganacxadSi aRweril teqnikur parametrebs.  

6.4. 6.3 muxlis mixedviT uaryofiTi pasuxis SemTxvevaSi, Tu ki teqnikuri Sesabamisobis 

miRweva SeuZlebelia, maSin ganmcxadebels ubrundeba ganacxadi da CaiTvleba rom 

ganmcxadeblis mier aqcepti ar gakeTebula, xolo Tu ki teqnikuri Sesabamisobis miRweva 

SesaZlebelia - saWiro aris proeqtis momzadeba (anu adgili aqvs iseT SemTxvevas, rodesac 

ganmcxadebelma moiTxova urTierTCarTva Tavis sadgurTan, romlis ganTavsebac winamdebare 

ofertis 6.1 muxlis e) punqtis mixedviT warmodgenili ganacxadis mixedviT ar aris 

moTxovnili ss “silqnetis” Sesabamis Tanalokaciis farTze an/da aRniSnul misamarTze 

urTierTCarTvaze ganacxadis Semotanis dros ar aris ganmcxadeblis moTxovnis 

dasakmayofileblad sakmarisi Tavisufali Tanalokaciis farTi), maSin 5 samuSao dRis vadaSi 

xdeba proeqtis momzadeba (amasTan, Tu ki ar aris proeqtis ganxorcielebis teqnikuri 

saSualeba _ saWiro aris axali kabelis Cadeba ganmcxadebeli valdebulia imoqmedos ss 

“silqnetis” eleqtronuli sakomunikacio kanalizaciis arxebTan daSvebis SeTavazebis 

winadadebis (mowvevis ofertis) mixedviT, xolo winamdebare ofertiT gaTvaliswinebuli 

moqmedebebi SeCerdeba teqnikuri saSualebis gaCenamde _ axali kabelis Cadebamde (amasTan 

Cerdeba winamdebare ofertiT gaTvaliswinebuli ss “silqnetis” yvela valdebuleba da yvela 

vadis aTvla)). amasTan, Tu ki winamdebare muxlis mixedviT momzadebuli proeqtis 

ganxorcielebis teqnikuri saSualeba da pirobebi  miuRebelia, maSin ganmcxadebels ubrundeba 

ganacxadi da CaiTvleba rom ganmcxadeblis mier aqcepti ar gakeTebula. 

6.5. 6.3 da 6.4 punqtebis mixedviT gaTvaliswinebuli moqmedebebis dasrulebis Semdeg, Tu ki 

winamdebare ofertis 6.1 muxlis e) punqtis mixedviT warmodgenil ganacxadSi moTxovnilia 

Tanalokaciis farTis gamoyofa da igi saWiroa moTxovnili sqemiT urTierTCarTvis 

gansaxorcieleblad da aRniSnul misamarTze urTierTCarTvaze ganacxadis Semotanis dros aris 

ganmcxadeblis moTxovnis dasakmayofileblad sakmarisi Tavisufali Tanalokaciis farTi, maSin 

5 samuSao dRis vadaSi xdeba Tanalokaciis ganxorcieleba danarTi #2 Sesabamisad. xolo 6.3 

mailto:carriers.request@silknet.com
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da 6.4 muxlebis mixedviT gaTvaliswinebuli moqmedebebis dasrulebis Semdeg, Tu ki 

winamdebare ofertis 6.1 muxlis e) punqtis mixedviT warmodgenil ganacxadSi moTxovnilia 

Tanalokaciis farTis gamoyofa da igi saWiroa moTxovnili sqemiT urTierTCarTvis 

gansaxorcieleblad, maSin 10 samuSao dRis vadaSi xdeba satesto reJimis dasruleba. 

6.6. 6.3, 6.4 da 6.5 punqtebis mixedviT gaTvaliswinebuli moqmedebebis dasrulebis Semdeg, 

garda im SemTxvevebisa, rodesac avtorizebuli piris moTxovnis dakmayofileba SeuZlebelia,  

ss “silqneti” valdebulia ganmcxadebels gaugzavnos mis mier xelmowerili urTierTCarTvisa 

(kerZod, ki sakuTar qselSi zarebis wamowyebisa da dasrulebis momsaxurebis Sesaxeb) da 

Tanalokaciis farTTan daSvebis Sesabamisi xelSekrulebebi. ganmcxadebeli valdebulia 7 

kalendaruli dRis vadaSi mis mier xelmowerili xelSekruleba ukan daubrunos ss 

“silqnets”. Tu am vadaSi xelmowerili xelSekruleba ar iqneba dabrunebuli, iTvleba rom 

ganmcxadebeli uars acxadebs ofertaze da ss “silqneti”  uflebas itovebs dauyovnebliv 

Sewyvitos ofertaze uaris mTqmel pirTan faqtobrivi urTierTobebi maTi arsebobis 

SemTxvevaSi da CaiTvleba, rom ss “silqnets” gamcxadebelTan aranairi samarTleblivi 

urTierToba ar akavSirebs.  

6.7. 6.6 punqtiT gaTvaliswinebuli urTierTCarTvis (kerZod, ki sakuTar qselSi zarebis 

wamowyebisa da dasrulebis momsaxurebis Sesaxeb) xelSekrulebebis gaformebasTan erTad, 

mxareebi 5 dRis vadaSi SeaTanxmeben winamdebare ofertis 6.1 muxlis e) punqtis mixedviT 

warmodgenil ganacxadSi moTxovnil urTierTCarTvis xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli 

damatebiTi momsaxurebebis (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) pirobebs da SeTanxmebis miRwevis 

SemTxvevaSi gaaformeben Sesabamis danarTs urTierTCarTvis xelSekrulebaze.  

6.8. is avtorizebuli pirebi, romlebsac aqvT ss “silqnetTan” winamdebare ofertis 

Sesabamisad gaformebuli moqmedi urTierTCarTvisa da Tanalokaciis farTTan daSvebis 

xelSekrulebebi, damatebiTi simZlavris, damatebiTi Tanalokaciis farTis an/da damatebiT 

urTierTCarTvis wertilTan daSvebis moTxovnis SemTxvevaSi valdebulni arian imoqmedon 

muxli 6-Si aRwerili proceduris Sesabamisad. 

 

 

7. ss “silqnetis” ZiriTadi fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis momsaxurebis miwodebisaTvis saWiro konkretuli 

Tanalokaciis farTebis misamarTi emTxveva Sesabamisi urTierTCarTvis wertilis misamarTs. 

farTze daSvebis pirobebi (maT Soris daSvebis safasuri) gansazRvrulia danarTiT #2 da #3; 

 

 

8. ss “silqnetis” sakuTari fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) 

momsaxurebis miwodebis eqstraordinalur da forsmaJorul SemTxvevebTan dakavSirebuli 

pirobebi:  

8.1. mxareebi Tavisufldebian pasuxismgeblobisagan maT mier nakisri valdebulebebis sruli an 

nawilobrivi SeusruleblobisaTvis dauZleveli Zalis moqmedebis SemTxvevaSi, romlis drosac 

SeuZlebelia xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Sesruleba. 

8.2. ̀ dauZleveli Zalis~' qveS igulisxmeba garemoebebi, romlebic ar arseboben xelSekrulebis 

dadebis dros da romelTa dadgoma Tu zemoqmedeba mxareebs ar SeuZliaT Tavidan aecilebinaT 

da gadaelaxaT.  

8.3. dauZleveli Zalis garemoebebs miekuTvneba stiqiuri ubedurebebi (wyaldidoba, miwisZvra, 

xanZari da sxva) afeTqebebi (maT Soris teroristuli Tu diversiuli aqtebi). saomari 

moqmedebebi (maT Soris samoqalaqo areulobebi da gaficvebi), xelisuflebis iseTi aqtebi, rac 

arsebiTad aferxebs mxareTa mier nakisri valdebulebebis Sesrulebas da sxva. 

8.4. Tu zemoxsenebulma garemoebebma uSualod imoqmedes xelSekrulebiT nakisri 

valdebulebebis Serulebis vadebze, maSin es vadebi am garemoebebis moqmedebis dros 

Tanabarzomierad gaizrdeba. mxarem, romlisaTvisac forsmaJoruli garemoebebis dadgomis gamo 

SeuZlebeli gaxda valdebulebebis Sesruleba, valdebulia dauyovnebliv, magram ara ugvianes 7 

(Svidi) dRisa am garemoebebis dadgomidan an dasrulebidan, Seatyobinos meore mxares 
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werilibiT. Seutyobineblobis, an dagvianebiT Setyobinebis SemTxvevaSi mxare kargavs uflebas 

daeyrdnos fors-maJoruli garemoebebis arsebobas, rogorc pasuxismgeblobisagan 

gaTavisuflebis safuZvels.  

 

 

9. ss “silqnetis” sakuTari fiqsirebuli sadeniani qselis sakomutacio terminalur 

elementebTan daSvebisa da urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) 

momsaxurebis miwodebis Sesabamisi xelSekrulebebis Sewyvetis pirobebi: 

9.1. Sewyveta xorcieldeba saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobiT dadgenili wesiTa da 

safuZvlebiT. 

 

 

10. ss “silqneti” sakuTari qselis sakomutacio terminalur elementebTan daSvebisa da 

urTierTCarTvis (satelefono zarebis wamowyeba/dasrulebis) momsaxurebis miwodebis 

Sesabamisi xelSekrulebebidan gamomdinare davebis ganxilvis wesi:  

10.1. xelSekrulebidan gamomdinare nebismieri dava ganxiluli da gadawyvetili iqneba 

sasamarTlos mier; garda im davebisa, romelTa ganxilvac `eleqtronuli komunikaciebis 

Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis Tanaxmad, mxolod saqarTvelos komunikaciebis erovnuli 

komisiis prerogativas warmoadgens. 

 

11. winamdebare oferta moqmedebs gamoqveynebidan 6 Tvis vadiT. 
 

 

 

 

generaluri direqtoris movaleobis Semsrulebeli                           mixeil Savdia  
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danarTi #1 
 

სს `სილქნეტის” საკუთარი ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ ელემენტებთან დაშვებისა და 
ურთიერთჩართვის (სატელეფონო ზარების წამოწყება/დასრულების) მომსახურების შეკვეთის 

ფორმა. 

1. შეკვეთის ტიპი 

ახალი შეკვეთა 
  ურთიერჩართვის მოწყობა                       არსებული ურთიერთჩართვაზე E1–ების დამატება 

                                                                              ახალი მომსახურებების დამატება 
 
შეკვეთის თარიღი: მომსახურების დაწყების სასურველი თარიღი: 

შეკვეთის შეცვლა 
 ადმინისტრაციული ცვლილება (შეავსეთ ოპერატორის მონაცემები მე–3 პუნქტში)   
 მიმდინარე მომსახურებისას  E1–ების რაოდენობის ცვლილება  (შეავსეთ პუნქტები 2,4, 7,8)             

სხვა:

2. საკონტაქტო ინფორმაცია (ივსება ოპერატორის/სილქნეტის მიერ) 

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ                           ოპერატორი                                              სს სილქნეტი 
კომპანიის  შიდა ნომერი  

( ს ბ პ რ რ ს მ რ) ( ს ბ ს ქნ ს მ ნ რ სკომპანიის სახელწოდება     

ხელმძღვანელის თანამდებობა   

ხელმძღვანელის ვინაობა   

საიდენტიფიკაციო ნომერი:  

დღგს  გადამხდელის  
საიდენტიფიკაციო კოდი: 

           

      

მისამართი (ქუჩა)  
მისამართი (საფოსტო კოდი)  
Web მისამართი  

კომერციული სამსახურის საკონტაქტო ინფორმაცია  
კომერციული საკონტაქტო პირი  
განყოფილება  
ტელეფონის ნომერი  
ელექტრონული ფოსტა  
ფაქსის ნომერი  

ბილინგის სამსახურის საკონტაქტო ინფორმაცია 
ბილინგის საკონტაქტო პირი  
განყოფილება  

ბილინგის სამსახურის მისამართი,  
საფოსტო კოდი  
ქალაქი  
ქვეყანა  
ტელეფონის ნომერი  
ელექტრონული ფოსტა  
ფაქსის ნომერი       (არასავალდებულო) 

 
დაზიანების არსებობის შემთხვევაში საკონტაქტო ინფორმაცია 
საკონტაქტო პირი   

ტელეფონის ნომერი  
მობილურის ნომერი 
ელექტრონული ფოსტა  
ფაქსის ნომერი 
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ხელმისაწვდომი  24/7 
 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)  

 24/7 
 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)        

კომენტარი  

            

დაგეგმილი სამუშაოების შემთხვევაში საკონტაქტო ინფორმაცია  
პიროვნება/საოპერაციო  
ტელეფონის ნომერი  
მობილურის ნომერი 
ელექტრონული ფოსტა  
ფაქსის ნომერი 
ხელმისაწვდომი  24/7 

 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)  

 24/7 
 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)        
კომენტარი  

            

კავშირის დარღვევის შემთხვევაში საკონტაქტო ინფორმაცია 
პიროვნება/საოპერაციო  
ტელეფონის ნომერი  
მობილურის ნომერი 
ელექტრონული ფოსტა  
ფაქსის ნომერი 
ხელმისაწვდომი  24/7 

 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)  

 24/7 
 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)        

კომენტარი  

            

ესკალაციის შემთხვევაში საკონტაქტო ინფორმაცია 
პიროვნება/საოპერაციო  
ტელეფონის ნომერი  
მობილურის ნომერი 
ელექტრონული ფოსტა  
ფაქსის ნომერი 
ხელმისაწვდომი  24/7 

 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)  

 24/7 
 საოფისე საათები, მიუთითეთ (დროის 

სარტყელის მითითებით)        
კომენტარი  

            

 

3. მომსახურების სახე 

ურთიერთჩართვის წერტილი:  თბილისი 
ძირითადი მომსახურება:   

 სილქნეტის თბილისის ადგილობრივი მომსახურების ზონაში ქსელში 
ტრაფიკის ტერმინაცია/ორიგინაცია 

 საქართველოს დანაჩენი ტერიტორიის (თბილისის გარდა) სილქნეტის 
ადგილობრივი მომსახურების ზონაში ქსელში ტრაფიკის ტერმინაცია/ორიგინაცია 

ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                   ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                   

E1-ს რაოდენობა:  
ორმხრივი                            
შემომავალი/Incoming      
გამავალი/Outgoing           
 

E1-ს რაოდენობა:  
ორმხრივი                            
შემომავალი/Incoming      
გამავალი/Outgoing           
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დამატებითი მომსახურება:    

 ტრანზიტი მესამე ოპერატორის ქსელში                                                              ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          

ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი  

 საერთაშორისო ტრანზიტი                                                                                   ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          
ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი  

 თანხის ამოღების  მომსახურება                                                                           ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          
ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი 

 

 

ურთიერთჩართვის წერტილი:  ქუთაისი 
ძირითადი მომსახურება:   

 სილქნეტის ქუთაისის ადგილობრივი მომსახურების ზონაში ქსელში 
ტრაფიკის ტერმინაცია/ორიგინაცია 
 

 საქართველოს დანაჩენი ტერიტორიის (ქუთაისის გარდა) სილქნეტის 
ადგილობრივი მომსახურების ზონაში ქსელში ტრაფიკის ტერმინაცია/ორიგინაცია 

ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                   ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                   

E1-ს რაოდენობა:  
ორმხრივი                            
შემომავალი/Incoming      
გამავალი/Outgoing           

E1-ს რაოდენობა:  
ორმხრივი                            
შემომავალი/Incoming      
გამავალი/Outgoing           

დამატებითი მომსახურება:    

 ტრანზიტი მესამე ოპერატორის ქსელში                                                                ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          

ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი  

 საერთაშორისო ტრანზიტი                                                                                        ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          
ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი  

 თანხის ამოღების  მომსახურება                                                                             ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          
ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი 

 

 

 

ურთიერთჩართვის წერტილი:  ბათუმი 
ძირითადი მომსახურება:   

 სილქნეტის ბათუმის ადგილობრივი მომსახურების ზონაში ქსელში 
ტრაფიკის ტერმინაცია/ორიგინაცია 

 საქართველოს დანაჩენი ტერიტორიის (ბათუმის გარდა) სილქნეტის 
ადგილობრივი მომსახურების ზონაში ქსელში ტრაფიკის ტერმინაცია/ორიგინაცია 

ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                   ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                   

E1-ს რაოდენობა:  
ორმხრივი                            
შემომავალი/Incoming      
გამავალი/Outgoing           
 

E1-ს რაოდენობა:  
ორმხრივი                            
შემომავალი/Incoming      
გამავალი/Outgoing           
 

დამატებითი მომსახურება:    

 ტრანზიტი მესამე ოპერატორის ქსელში                                                              ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          

ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი  

 საერთაშორისო ტრანზიტი                                                                                         ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          
ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი  

 თანხის ამოღების  მომსახურება                                                                                       ტრაფიკის საშუალო დღიური მოცულობა(წუთი):                          
ტარიფი:  დამატებითი მოლაპარაკები საგანი 
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4. სასადგურე  ინფორმაცია/უზრუნველყოფა  

ადგილმდებარეობა ოპერატორი  სილქნეტი 
კომპანიის სახელწოდება  
კომპანიის მისამართი  
Zip კოდი/საფოსტო კოდი და  
ქვეყანა  
  
კომპანიის სახელწოდება 
კომპანიის მისამართი 
Zip კოდი/საფოსტო კოდი და 
ქვეყანა 
  
სიგნალიზაციის ტიპი SS7 
სიგნალიზაციის პოინტ კოდი  International, Network Indicator   NI = 0         5803  decimal ,  2-213-3  international format 

 National, Network Indicator (1-3) NI =       

ტექნიკური დაგეგმარება – ოპერატორის საკონტაქტო ინფორმაცია 
პიროვნება/საოპერაციო ერთეული  
ტელეფონის ნომერი  
მობილურის ნომერი  
ელექრტრონული ფოსტა  

სასადგურე დაგეგმვა – სილქნეტის საკონტაქტო ინფორმაცია 
პიროვნება/საოპერაციო ერთეული  
ტელეფონის ნომერი  
მობილურის ნომერი  
ელექტრონული ფოსტა  
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5. თანალოკაცია   

 

   თანალოკაციის ფართის მოთხოვნა                       თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. #95 
                                                                                              ქუთაისი, თამარ მეფის გამზ. #22 

                                                                                              ბათუმი, 26 მაისის ქ. #47 

 
შეკვეთის თარიღი: სერვისი მოწყობის სასურველი თარიღი : 
 
თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. #95 

  ოპერატორის თანალოკაციის კარადა (ძირითადი მომსახურება)  -  ზომები:  
აპარატურის ტიპი, მწარმოებელი, აღწერა  და სერიული ნომერი:  
 
 
სავარაუდო  ფართი: 
საერთო ელ. დატვირთვა:  

 
დამატებითი მომსახურება:   
 

 სილქნეტის თანალოკაციის კარადა                                             სილქნეტის უწყვეტი ელ. კვება 

ქუთაისი, თამარ მეფის გამზ. #22 
  ოპერატორის თანალოკაციის კარადა (ძირითადი მომსახურება)  -  ზომები:  

აპარატურის ტიპი, მწარმოებელი, აღწერა  და სერიული ნომერი:  
 
 
სავარაუდო  ფართი: 
საერთო ელ. დატვირთვა: 

 
დამატებითი მომსახურება:   
 

 სილქნეტის თანალოკაციის კარადა                                             სილქნეტის უწყვეტი ელ. კვება 

ბათუმი, 26 მაისის ქ. #47 
  ოპერატორის თანალოკაციის კარადა (ძირითადი მომსახურება)  -  ზომები:  

აპარატურის ტიპი, მწარმოებელი, აღწერა  და სერიული ნომერი:  
 
 
სავარაუდო  ფართი: 
საერთო ელ. დატვირთვა: 

 
დამატებითი მომსახურება:   
 

 სილქნეტის თანალოკაციის კარადა                                             სილქნეტის უწყვეტი ელ. კვება 
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6. გადაცემა (ტრანსმისია) 

ურთიერთჩართვის ტიპი: E1 (2Mbit/s) 
  ახალი  შეერთება:    

 

ურთიერთჩართვის ტიპი: E1 (2Mbit/s) 
 არსებული შეერთება:             

 
  ახალი  შეერთება პროექტირება: 
  სილქნეტის მიერ; 
  ოპერატორის მიერ; 

 

 შეერთების აღწერა (ტიპი, კაბელის მარკირება,) 

მთლიანი რაოდენობა E1 (გთხოვთ მიუთითოთ)            

ახალი:   ? E1 
 

მთლიანი რაოდენობა E1 (გთხოვთ მიუთითოთ)            

ახალი:                 E1 

გაუქმება:            E1 

არსებული შეერთება:              

სხვა კომენტარები:              
სახაზო მეურნეობა 
პიროვნება/საოპერაციო ერთეული 
ტელეფონის ნომერი 
მობილურის ნომერი 
ელექტრონული ფოსტა 

ტრანსმისიის მართვა  
საოპერაციო ერთეული  
ტელეფონის ნომერი  
მობილურის ნომერი  
ელექტრონული ფოსტა  

ინტერფეისი 
ოპერატორის ინტერფეისი სილქნეტის ინტერფესი 

 G.703, 120 Ω (2Mbit/s) 
 G.957 (STM-1)  

  (2Mbps,34Mbps,45Mbps 155 Mbps) 

  G.703, 120 Ω (2Mbit/s) 
 G.957 (STM-1) 

  (2Mbps,34Mbps,45Mbps 155 Mbps) 

კონექტორის ტიპი 
 

 120 Ohm= DSUB or RJ 45 
 Optical = SC/PC 

 

 120 Ohm= DSUB or RJ 45 
 Optical = SC/PC 

7. ტესტები 

 Transmission Test 
 C7 Test 
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8. ვადა  

ხელშეკრულების ვადა (RFS-ის შემდეგ) 
 

 1 წელი (სტანდარტული)  

9. ღირებულება (ივსება სილქნეტის მიერ) 

ვალუტა: 
 

 ლარი (ძირითადი)     USD $     Other:    
ტარიფების ცვლილების  
შეტყობინების ვადა* :  

  14 დღე 
 

ბილინგი: 
 

ყოველთვიური  
 

გადახდები:  
 

 ყოველთვიური 
 

საკრედიტო/წუთობრივი ლიმიტი(არსებობის შემთხვევაში):       

დროითი სარტყელი: საქართველო   

სხვა ხარჯები:  
 Local Loop 
 შიდა დაკაბელება 
 კროსკონექტები  
 სხვა       

შეკვეთის ავტორი: 
      
      
              
              
      

ფასი:  
      
      
                      
      
 

OTC        MRC 
                           
                           
                           
                           
                           

* გარდა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე ტარიფის ავტომატურად ცვლილებისა 

10. სილქნეტის ოპერატორებთან ურთიერთობის მართვა (ივსება სილქნეტის მიერ) 

მენეჯერი 
 

კომპანიის სახელწოდება
 

 

ტელეფონი/მობილური: 
 

ელ. ფოსტა: 
 

ფაქსი: 
 

სილქნეტის ბილინგის 
საკონტაქტო ინფორმაცია 
 

სილქნეტის ტარიფების ცვლილება: 
 

სილქნეტის ოპერატორებთან 
მომსახურების ცენტრი: 
 

 

11. დამატებითი ინფორმაცია 

 
  

12. დასტური 

 ვადასტურებ, რომ გავეცანი, ვეთანხმები და უპირობოდ შევასრულებ სს 
„სილქნეტის“ საკუთარი სადენიანი ფიქსირებული ქსელის საკომუტაციო ტერმინალურ 
ელემენტებთან დაშვებისა და ურთიერთჩართვის (სატელეფონო ზარების 



 16 / 18 

წამოწყება/დასრულების) მომსახურების შეთავაზების წინადადების (მოწვევის 
ოფერტის) ყველა პირობას. 
  
კომპანიის ხელმძღვანელის თანამდებობა            ––––––––––––––––– 
                                                                                                                                                                           ხელმოწერა 
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danarTi #2       

 

 
ss `silqnetis” Tanalokaciis farTebTan avtorizebuli pirebis daSvebis pirobebi  

 

 
Tanalokaciis farTTan daSvebis wesi:  

1. avtorizebul pirTa warmomadgenlebis daSveba im SenobebSi, sadac maTi aparaturuli 

karadebi da sxva mowyobilobebia ganTavsebuli, ganxorcieldes specialuri saSvebis 

saSualebiT, romlis gacemasac axorcielebs ss `silqnetis” Sesabamisi struqturuli 

qvedanayofis xelmZRvaneli saTao organizaciis Sesabamisi samsaxuris werilobiTi 

Setyobinebis safuZvelze, romelSic mieTiTeba avtorizirebuli piris daSvebaze 

uflebamosili konkretuli TanamSromlis Tanamdeboba, saxeli da gvari.  

2. SenobebSi daSveba xorcieldeba saTao organizaciis mier dadgenil vadebSi. 

3. avtorizebuli piri valdebulia winaswar mimarTos ss `silqnets” aparaturis 

Setanis, demontaJisa an/da Senobidan gamotanis moTxovniT. mimarTvaSi dafiqsirebuli 

unda iyos aparaturis zusti monacemebi da aseve im piris vinaoba, vinc unda 

ganaxorcielos Sesabamisi samuSaoebi.  

4. aparaturis gadatana, SenobaSi Setana, demontaJi da Senobidan gamotana xorcieldeba 

saTao organizaciis Sesabamisi struqturuli qvedanayofis werilobiTi nebarTvis 

safuZvelze avtorizebuli piris werilobiTi mimarTvis Semdgom. aparaturis Setanis 

moTxovnis SemTxvevaSi ss `silqneti” nebarTvas gascems im SemTxvevaSi, Tu 

avtorizebuli piris mier warmodgenili aris aparaturis zusti monacemebi (maT 

Soris: marka, modeli, seriuli nomeri da gabaritebi) da amasTanave aparaturis 

ganTavseba Tanalokaciis farTze ar uqmnis raime risks Senoba/nagebobebsa da sxva 

ganTavsebul aparaturas. nebarTvaze uaris SemTxvevaSi ss `silqneti” acnobebs 

avtorizebul pirs uaris mizezs. nebarTvis gacemis SemTxvevaSi nebarTvis erTi asli 

gadaecema dacvis samsaxurs. nebarTvaSi dafiqsirebuli unda iyos nebarTvis moqmedebis 

vada (minimum 10 samuSao dRe), aparaturis zusti monacemebi da im piris vinaoba, vinc 

unda ganaxorcielos Sesabamisi samuSaoebi.  

5. aparaturis gadatanas, SenobaSi Setanis, demontaJisa an/da Senobidan gamotanis Semdeg 

mxareebis warmomadgenlebs (avtorizebuli piris mxridan samuSaoebis 

ganmxorcielebeli pirebi, xolo ss `silqnetidan” Sesabamisi struqturuli 

erTeulis mier gamoyofili pirebi) Soris formdeba miReba-Cabarebis aqti, sadac 

miTiTebuli unda iyos: samuSaoebis ganxorcielebis TariRi, samuSaoebis tipi, aqtis 

xelmomweri pirebis Tanamdeboba, vinaoba, aparaturis zusti monacemebi (maT Soris: 

marka, modeli, seriuli nomeri da gabaritebi), Sesabamisi Tanalokaciis farTis 

misamarTi. im SemTxvevaSi, Tu Sesabamisi miReba-Cabarebis aqti ar gaformda 

samuSaoebis dasrulebisas avtorizebuli piris mizeziT, igi valdebulia miReba-

Cabarebis aqti gaformebidan 3 samuSao dRis vadaSi miawodos ss `silqnetis” 

operatorebTan urTierTobis departaments;  

6. avtorizebuli pirebis warmomadgenlebi valdebulni arian daicvan xanZarsawinaaRmdego 

da eleqtrousafrTxoebis zomebi, agreTve sisufTave da wesrigi, gansakuTrebiT 

samontaJo samuSaoebis Sesrulebisas da damTavrebis Semdeg;  

    

        

 

generaluri direqtoris movaleobis Semsrulebeli                           mixeil Savdia  
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danarTi #3 

 
ss `silqnetis” Tanalokaciis farTze daSvebis pirobebi 

 

tarifebi: 
 

momsaxurebis tipi Tbilisi quTaisi aWara rusTavi zugdidi danarCeni 

saqarTvelo

daSveba Tanalokaciis 

fizikur farTze 

(lari/Tve kvm-ze) 

114.48 124.63 99.19 107.47 28.84 69.75 

daSvebis saaTobrivi 

ganakveTi - dRis samuSao 

[orSabaTi-paraskevi 09:00-

18:00] (lari/sT) 

6.25 6.06 3.98 6.25 2.61 5.11 

daSvebis saaTobrivi 

ganakveTi - dRis samuSaos 

garda (lari/sT) 

8.75 8.49 5.57 8.75 3.66 7.16 

 
SeniSvna: fasebi mocemulia dRg-s gareSe 
 
 

aparaturis simaRlis teqnikuri standarti 

 

aparaturis simaRlis teqnikuri standarti aris Semdegi: 

- aparaturuli karadis minimaluri zoma 60X60X9U;  
- aparaturuli karadis maqsimaluri zoma 60X80X42U (2.20m); 

- serveris minimaluri zoma 60X100X42U; 
- serveris maqsimaluri zoma 80X100X42U. 
 
 
 
generaluri direqtoris movaleobis Semsrulebeli                           mixeil Savdia  
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