
დანართი #1 

 

განცხადება ღია აუქციონის ჩატარების შესახებ 
 

სსიპ `საზოგადოებრივი მაუწყებელი~ (შემდგომში `გამყიდველი~) აცხადებს ღია აუქციონს მის 

საკუთრებაში არსებულ მოძრავ ქონებაზე. 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ: 

გამყიდველი - სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ 

 ქ. თბილისი, მ. კოსტავას ქ. N68 

(+995 32) 240 91 15  

ვებ–გვერდი: www.gpb.ge 

საბანკო რეკვიზიტები: 

სს „კორ-სტანდარტ ბანკი“ 

კოდი #KSBGGE22 

ანგარიშის ნომერი: GE77KS0000000004169364 

 

`ბე~-ს გადახდა წარმოებს ზემოთ აღნიშნულ ანგარიშზე, თითოეული ლოტისთვის ცალ-ცალკე. 

 

აუქციონზე ორ ლოტად გატანილია შემდეგი მოძრავი ქონება: 

 

ლოტი №1 

ალუმინი – 40 კგ. (დაუზუსტებელი) 

გამოქვეყნების თარიღი: 12.06.2014 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 27.06.2014 

აუქციონის ჩატარების თარიღი: 30.06.2014  14.00 

კატეგორია: ჯართი 

 

შესყიდვის პირობები: 

საწყისი ფასი: 2 ლარი (1 კგ-ზე გაანგარიშებით) 

მინიმალური ბიჯი : 0,10 ლარი (1 კგ-ზე გაანგარიშებით) 

“ბე“: 16 ლარი 

მესაკუთრე: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ 

გადაცემის ფორმა: საკუთრება 

ქონების ტიპი: მოძრავი 

 

ვალდებულებები: 

1. აუქციონის შედეგების მიხედვით გამყიდველსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის მოძრავი 

ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში უნდა 

გადაიხადოს, წინასწარი გადახდის წესით, ლოტის საწყისი სარეალიზაციო ღირებულება სავარაუდო 

წონის გათვალისწინებით და “ბე”-ს თანხის გამოკლებით. 

http://www.gpb.ge/


2. აუქციონში გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

პროცედურებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება საკუთარი სახსრებით, მათ შორის 

ა) ლოტში მითითებული მოძრავი ქონების ადგილზე გამორჩევა და მიღებული ნარჩენების 

ტერიტორიიდან გატანა; 

ბ) ლოტში მითითებული დასახელების მოძრავი ქონების ტერიტორიიდან გატანა და ლოტში 

მითითებული დასახელების ზუსტი წონის დადგენა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

წარმომადგენლის დასწრებით, სერტიფიცირებული სასწორის გამოყენებით აუქციონის ჩატარებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 

3. აუქციონში გამარჯვებულმა მოძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს, ლოტის საბოლოო ღირებულება მოძრავი 

ქონების ზუსტი წონის გათვალისწინებით. 

 

 

ლოტი №2 

რკინა - 13 606,80 კგ. (დაუზუსტებელი) 

გამოქვეყნების თარიღი: 12.06.2014 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადა: 27.06.2014 

აუქციონის ჩატარების თარიღი: 30.06.2014  14.00 

კატეგორია: ჯართი 

 

შესყიდვის პირობები: 

საწყისი ფასი: 0,25 ლარი (1 კგ-ზე გაანგარიშებით) 

მინიმალური ბიჯი : 0,02 ლარი (1 კგ-ზე გაანგარიშებით) 

“ბე“: 680 ლარი 

მესაკუთრე: სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ 

გადაცემის ფორმა: საკუთრება 

ქონების ტიპი: მოძრავი 

 

ვალდებულებები: 

3. აუქციონის შედეგების მიხედვით გამყიდველსა და აუქციონში გამარჯვებულს შორის მოძრავი 

ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში უნდა 

გადაიხადოს, წინასწარი გადახდის წესით, ლოტის საწყისი სარეალიზაციო ღირებულება სავარაუდო 

წონის გათვალისწინებით და “ბე”-ს თანხის გამოკლებით. 

4. აუქციონში გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

პროცედურებისათვის საჭირო ხარჯების ანაზღაურება საკუთარი სახსრებით, მათ შორის 

ა) ლოტში მითითებული მოძრავი ქონების ადგილზე გამორჩევა და მიღებული ნარჩენების 

ტერიტორიიდან გატანა; 

ბ) ლოტში მითითებული დასახელების მოძრავი ქონების ტერიტორიიდან გატანა და ლოტში 

მითითებული დასახელების ზუსტი წონის დადგენა სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ 

წარმომადგენლის დასწრებით, სერტიფიცირებული სასწორის გამოყენებით აუქციონის ჩატარებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. 



3. აუქციონში გამარჯვებულმა მოძრავი ქონების ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს, ლოტის საბოლოო ღირებულება მოძრავი 

ქონების ზუსტი წონის გათვალისწინებით. 

 


