
დანართი N2 

 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მომსახურე ბანკის შესარჩევი 

კონკურსის პირობები 
   

1. კონკურსის საგანი 

 

1.1. კონკურსის საგანია: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ეროვნული ვალუტის ანგარიშზე 
არსებული ნაშთის სრულ მოცულობაზე დასარიცხი წლიური საპროცენტო სარგებლის განსაზღვრა. 

 1.2. საპროცენტო სარგებელი - რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული საპროცენტო 

განაკვეთი. 

1.3. გამარჯვებული საბანკო დაწესებულება იღებს ვალდებულებას ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტს გაუწიოს ხარისხიანი საბანკო მომსახურება წინარე დოკუმენტით 

გათვალისწინებული პირობების და დამატებით შემოთავაზებული მომსახურების შესაბამისად. 

1.4. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია, იტოვებს უფლებას, საბანკო მომსახურების 

ხელშეკრულება გააფორმოს კონკურსში გამარჯვებულის გარდა კონკურსში მონაწილე სხვა საბანკო 

დაწესებულებებთან, თუ ეს უკანასკნელი კონკურსის პირობებში წარმოადგენს თავისუფალი ნაშთის 

ნაწილზე გამარჯვებული ბანკისგან განსხვავებული უკეთესი საპროცენტო სარგებლის ოდენობას. 

 

2. საბანკო მომსახურება 

 

2.1. ანგარიშის გახსნის, ფულადი  სახსრების გადარიცხვის, ოვერდრაფტის და სხვა საბანკო 

ოპერაციები: 

მულტისავალუტო ანგარიშების გახსნა - უფასო; 

ნაღდი თანხის შემოტანა ანგარიშზე - უფასო; 

საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი თანხის გატანა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში სერვის 

ცენტრებიდან, ფილიალებიდან და ბანკომატებიდან - უფასო; 

თანხის გადარიცხვა ეროვნულ ვალუტაში, როგორც ბანკის სისტემაში, ისე ბანკის სისტემის 

გარეთ - უფასო; 

თანხის გადარიცხვა უცხოურ ვალუტაში, როგორც ბანკის სისტემაში, ისე ბანკის სისტემის 

გარეთ - უფასო; 

პროცენტის კაპიტალიზაცია უნდა მოხდეს ყოველთვიურად თვის ბოლო რიცხვში. 

ვალუტის დაზიანებული კუპიურის შეცვლა - უფასო; 

ვალუტის გაცვლითი ოპერაციები (კონვერტაციის) საკომისიო - 0 %; 

ამონაწერის მიღება - უფასო; 

დაუმოწმებელი დოკუმენტური აკრედიტივის გახსნა - უფასო. 

 

2.2. დისტანციური საბანკო მომსახურება (ორგანიზაციისათვის და თანამშრომლებისათვის): 

 

ინტერნეტ ბანკის პროგრამაში რეგისტრაცია - უფასო; 

ინტერნეტ ბანკის პროგრამაში მომსახურება - უფასო; 



ინტერნეტ ბანკით აქტიური ოპერაციების წარმოება - უფასო; 

ინტერნეტ ბანკით მერიის პასიური ოპერაციების წარმოება - უფასო; 

თანამშრომელთათვის SMS ბანკი: რეგისტრაცია - უფასო; 

თანამშრომელთათვის SMS ბანკი: მომსახურება - უფასო; 

ონლაინ გადახდები: რეგისტრაცია - უფასო;  

ონლაინ გადახდები: მომსახურება - უფასო;  

მუდმივი საგადასახადო დავალება: რეგისტრაცია - უფასო; 

მუდმივი საგადასახადო დავალება: მომსახურება - უფასო; 

ავტომატური გადახდები: რეგისტრაცია - უფასო; 

ავტომატური გადახდები: მომსახურება - უფასო. 

 

2.3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური და სპორტის 

პროგრამებიდან დაფინანსებულ ბენეფიციართა მომსახურება: 

 

ბენეფიციართა ანგარიშების გახსნა და მომსახურება 2022 წლის 1 ივლისიდან; 

ბენეფიციართა სავარაუდო რაოდენობა  15 000. 

ანგარიშის გახსნა - უფასო; 

პლასტიკური ბარათის მოქმედების ვადა - არანაკლებ  2 წელი; 

პლასტიკური ბარათის დამზადებისა და მომსახურების ღირებულება - უფასო;  

მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება; 

ბარათის დამზადება ვადის გასვლის შემდეგ - უფასო;  

განაღდების საკომისიო საკუთარ ბანკომატებში - უფასო; 

განაღდების საკომისიო საკუთარ სერვის ცენტრებში - უფასო; 

განაღდების საკომისიო პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში - უფასო; 

დაკარგული ან დაზიანებული ბარათის აღდგენა - უფასო; 

ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო - უფასო. 

 

2.4. თანამშრომელთა სახელფასო პროგრამით მომსახურება: 

 

2.4.1. საერთაშორისო პლასტიკური ბარათის გადაცემა თანამშრომელთათვის: 

- რიგით თანამშრომლებს - VISA/MASTERCARD CLASSIC;  

- სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელებს, გამგებლებსა და საკრებულოს წევრებს - 

VISA/MASTERCARD GOLD; 

- მერს, ვიცე-მერს და მერის მოადგილეებს, საკრებულოს თავმჯდომარეს და მოადგილეებს - 

VISA/MASTERCARD PLATINUM; 

2.4.2. ბანკთან შეთანხმებით შესაძლოა ცალკეულ თანამშრომლებს დაუმზადდეთ ზემოთ 

აღნიშნული ან/და განსხვავებული ტიპის პლასტიკური ბარათები. 

ანგარიშის გახსნა - უფასო; 

პლასტიკური ბარათის მოქმედების ვადა - არანაკლებ  3 წელი; 

პლასტიკური ბარათის დამზადებისა და მომსახურების ღირებულება - უფასო;  

მინიმალური ნაშთი არ მოითხოვება; 

ბარათის დამზადება ვადის გასვლის შემდეგ - უფასო;  

დამატებითი ანგარიშის ვალუტა (ეროვნული ვალუტა, აშშ დოლარი, ევრო, ბრიტანეთის ფუნტ 

სტერლინგი); 



მინიმალური ნაშთი - არ მოეთხოვება; 

განაღდების დღიური ლიმიტი: ბანკომატიდან - არანაკლებ 1500 ლარისა, სერვის ცენტრიდან - 

ულიმიტო;  

ყიდვის (ხარჯვის) დღიური ლიმიტი - ლიმიტის გარეშე; 

განაღდების საკომისიო საკუთარ ბანკომატებში - უფასო; 

განაღდების საკომისიო საკუთარ სერვის ცენტრებში - უფასო; 

განაღდების საკომისიო პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში - უფასო; 

განაღდების საკომისიო POS ტერმინალებისა და იმპრინტერების მეშვეობით - უფასო; 

განაღდების ლიმიტი POS ტერმინალებისა და იმპრინტერების მეშვეობით - უფასო; 

ლოკალურ სტოპ-სიაში შეტანა - უფასო; 

საერთაშორისო სტოპ-სიაში შეტანა - არაუმეტეს 20 აშშ დოლარი; 

დაკარგული ან დაზიანებული ბარათის აღდგენა - უფასო; 

საკომისიო განაკვეთი სავაჭრო ობიექტებში - საკომისიოს გარეშე; 

ანგარიშის მომსახურების ყოველთვიური საკომისიო - უფასო; 

სხვა მომსახურება - სატელეფონო ცენტრის მომსახურება - 24 საათის განმავლობაში - უფასო. 

2.4.3. თანამშრომელი თავისუფალია სახელფასო პროგრამაში ჩართვის გადაწყვეტილებაში. 

 

3. სხვა პირობები 

 

3.1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველ საბანკო დაწესებულებას ქ. თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული უნდა ქონდეს  არანაკლებ 10  ფილიალისა ან/და 

სერვის ცენტრისა; 

3.2. კონკურსში გამარჯვებულის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 

დღისა გამარჯვებული აფორმებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტთან ხელშეკრულებას საბანკო 

მომსახურების შესახებ; 

3.3. გამარჯვებული იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 

ერთი თვისა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობებში, წინასწარ 

შეთანხმებულ და შერჩეულ ადგილებზე, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, განათავსოს 

არანაკლებ 15 ბანკომატი, აგრეთვე ერთი სერვის ცენტრი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში (ქალაქ თბილისი, ჟ. შარტავას ქ. N7). 15 (თხუთმეტი) 

ბანკომატისა და 1 (ერთი) სერვისცენტრის განთავსების ფართის საიჯარო ქირა წელიწადში შეადგენს  

- 49 080,00 (ორმოცდაცხრა ათას ოთხმოცი) ლარს, რომელიც დაზუსტდება საიჯარო ხელშეკრულების 

გაფორმების დროისთვის არსებული პირობებით. 

3.4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმებიდან  

ერთი წლით. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვის შემდეგ ხელშეკრულება 

ჩაითვლება ავტომატურად გაგრძელებულად 12 (თორმეტი) თვით იმავე პირობებით, თუ რომელიმე 

მხარე ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე არანაკლებ ერთი თვით ადრე არ განაცხადებს 

ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილების თაობაზე. 

3.5. ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა შესაძლებელი იქნება: 

- მხარეთა ურთიერთშეთანხმებით; 

- ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით; 

-საქართველოს კანონმდებლობით და მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში. 

3.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებები შეიტანება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით. 



3.7. პრეტენდენტებმა უნდა წარმოადგინონ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

თანამშრომლებისათვის შესათავაზებელი მომსახურების პაკეტი, რომელიც განხილულ იქნება 

კომისიის მიერ. 

3.8. გამარჯვებული იღებს ვალდებულებას იგივე საბანკო მომსახურების პირობებით გაუწიოს 

მომსახურება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს, 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირებსა და 50 %-ზე მეტი წილობრივი 

მონაწილეობით დაფუძნებულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირებს, მათ მიერ სურვილის 

გამოთქმის შემთხვევაში. 
 


