საქართველოს ეროვნული ბანკის სააუქციონო კომისიის განცხადება
საქართველოს ეროვნული ბანკის სააუქციონო კომისია აცხადებს, რომ თანახმად
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის 2 სექტემბრის N70/04 ბრძანებით
დამტკიცებული დებულებისა და 2014 წლის 22 აგვისტოს N63 განკარგულებისა, 2014 წლის
15
სექტემბერს,
საქართველოს
ეროვნული
ბანკის
ცენტრალურ
ოფისში
(სანაპიროს ქუჩა N2, ოთახი N416) დღის 13 საათზე ჩატარდება საჯარო აუქციონი,
ეროვნული ბანკის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ ქონებაზე:
დანართი N1
N

საინვენტარიზაციო
ნომერი

ძირითადი საშუალების
დასახელება

1

15901, 16978,
16979

ვიდეო სათვალთვალო
სისტემა

1 ც მულტიპლექსორი VideoTronic";
2 ცალი სერვერი;
5 ცალი ვიდეოკამერა "VideoTronic"

1000

27627

ვიდეოკონტროლის
აპარატურა

1 ცალი ციფრული ვიდეო ჩამწერი
"H. 264 Digital Video Recorder;
15 ცალი ვიდეოკამერა "VideoTronic"

1500

27630, 27643,
27642, 15889

ვიდეოკონტროლის
აპარატურა

1 ცალი გადამყვანი " NT-2416R";
1 ც მონიტორი "Videotronic";
1 ცალი მართვის პულტი Videotronic
1 ცალი მართვის პულტი "Panasonic";
5 ცალი "Dome" კამერა

2000

15492

ვიდეოკონტროლის
აპარატურა

1 ცალი ვიდეო ჩამწერი "Hitachi";
15 ცალი ვიდეოკამერა "VideoTronic"

ვიდეოკონტროლის
აპარატურა

1 ცალი სერვერი "Honeywell";
1 ცალი "UPS MGE - 1500";
1 ცალი "Dome" კამერა

2

3
4

5
6

7

8
9
10
11

27634, 27628
15493, 15662

ვიდეოკონტროლის
აპარატურა

15491

ვიდეოკონტროლის
აპარატურა

27629

ვიდეო კონტროლის
სისტემის აპარატურა

18951
27641
15490

12
13

14

დაშვების
ელექტრონული სისტემა
ვიდეოკონტროლის
აპარატურა
ვიდეოკონტროლის
სისტემა
დაშვების
ელექტრონული სისტემა

15905

ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

27635, 27636,
13233, 13230,
13221, 13226,
13227, 13225

ვიდეო კონტროლის
აპარატურა–სვიჩი

შემადგენლობა

ღირებულება
(ლარი)

1500

1000

1 ცალი ვიდეო ჩამწერი "Hitachi";
8 ცალი ვიდეოკამერა "Panasonic"
5 ცალი მულტიპლექსორი;
1 ცალი მონიტორი "VideoTronic
10 ცალი ვიდეოკამერა "VideoTronic" და
"Panasonic";
3 ცალი ვიდეოკამერის სამაგრი ფეხი

1500

1 ცალი ვიდეო ჩამწერი "QX 1600";
17 ცალი ვიდეოკამერა "YC 67 M"

6000

5 ც კონტროლერი პლატა;
1 ცალი საბარიერო ავეჯი
1 ცალი მართვის პულტი "Panasonic";
8 ცალი კამერა "VS-115NSHN-3"

15000

1 ცალი ვიდეო ჩამწერი "Hitachi";
10 ცალი ვიდეოკამერა "Panasonic

1500

1 ც კონტროლერი პლატა;
1 ცალი საბარიერო ავეჯი

2000

ვიდეოჩამწერი "Panasonic"
5 ცალი სერვერი "Honeywell";
2 ცალი გადამყვანი "SLT-1610R
1 ცალი სვიჩი "Cisco 3560";
17 ცალი ვიდეო კამერა "YC 491W"

200

1

1500

2000

8000

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27639

ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

1 ცალი მოდემი;
1 ცალი გადამყვანი "SLT-1610R;

1000

15806, 15907

ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

1 ცალი სისტემის კონტროლი"VideoTronic"
1 ცალი გადამყვანი ,, Everplex“

1000

მბრუნავი ვიდეო კამერა "Panasonic"

300

ვიდეო მონიტორი "VideoTronic"

200

ვიდეო მონიტორი "VideoTronic"

200

ვიდეო მონიტორი "VideoTronic"

300

2 ცალი ვიდეო ჩამწერი "QX 1600";
10 ცალი "Dome" კამერა

4500

19034
15659
15406
15889
18072-27640

მბრუნავი ვიდეო კამერა
"Panasonic"
ვიდეო მონიტორი
"VideoTronic"
ვიდეო მონიტორი
"VideoTronic"
ვიდეო მონიტორი
"VideoTronic"
ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

18073

ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

1 ცალი ვიდეო ჩამწერი "QX 1600"
5 ცალი "Dome" კამერა

3500

27632

ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

1 ცალი გადამყვანი "NT-2416R";
8 ცალი "Dome" კამერა

3500

ვიდეო–საკონტროლო
სისტემის აპარატურა
ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

1 ცალი გადამყვანი "NT-2416R";
2 ცალი "Dome" კამერა
1 ცალი ვიდეო ჩამწერი "QX 1600";
3 ცალი "Dome" კამერა

1000

ვიდეო კონტროლის
აპარატურა

2 ცალი ვიდეო ჩამწერი "QX 1600";
8 ცალი "Dome" კამერა

15000

27631
27637
27638

27
20305
28
20306

ფულის დამთვლელ
დამახარისხებელი
მანქანა
ფულის დამთვლელ
დამახარისხებელი
მანქანა

5000

25000
„Cobra 4004”
25000
„Cobra 4004”

სულ ჯამი

130,200.00

ლოტების საწყისი სააუქციონო ფასი განსაზღვრულია N1 დანართში მითითებული
ფასების მიხედვით.
აუქციონში მონაწილეობისათვის შესატანი „ბე-ს“ მოცულობა შეადგენს ქონების საწყისი
სააუქციონო ფასის 10%-ს, რომელიც ჩარიცხული უნდა იქნეს საქართველოს ეროვნული ბანკის
N GE88NB0450100117904101 ანგარიშზე, (ს/კ 203 824 148, ბანკის ,,SWIFT’’ კოდი: BNLNGE22).
აუქციონის დასრულების შემდეგ დაფიქსირებული თანხის გადახდა სავალდებულოა
დადგენილ ვადებში. მყიდველს გადახდილი ბე-ს თანხა ჩაეთვლება საბოლოო
ანგარიშსწორებისას. განაცხადი (რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მონაწილის და ობიექტის
შესახებ), „ბე“-ს შეტანის ქვითარი, აუქციონში მონაწილე ფიზიკური პირის პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობა, იურიდიული პირების მონაწილეობის შემთხვევაში,
დამატებით, წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი და
ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან,
წარედგინება სააუქციონო კომისიის მდივანს
რეგისტრაციისათვის, რის შემდეგაც გაიცემა „მონაწილის ბილეთი“. უმცირესი ,,ბიჯი’’
შეადგენს 10 (ათი) ლარს. აუქციონის დასრულების შემდეგ დგება ოქმი, რომლის
ხელმოწერიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში მყიდველმა ოქმში მითითებულ ანგარიშზე უნდა
ჩარიცხოს ობიექტის მთლიანი თანხა ან ნახევარი მაინც, რომელიც შეესაბამება მის მიერ
აუქციონზე დასახელებულ საბოლოო ფასს. იმ შემთხვევაში თუ ზემოაღნიშნულ ვადაში
მყიდველმა გადაიხადა ობიექტის ღირებულების მხოლოდ ნახევარი, გადახდის ვადა
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გახანგრძლივდება ოქმის ხელმოწერიდან კიდევ 30 კალენდარული დღით. თუ მყიდველი
უარს იტყვის ნაყიდ ქონებაზე ან დროულად არ შეიტანს საჭირო თანხას, მას ჩამოერთმევა
უფლება ქონების შეძენაზე და გადახდილი თანხა და ,,ბე’’ არ დაუბრუნდება. საჯარო
აუქციონის ფორმით სახელმწიფო ქონების რეალიზაციის მიზანია საკუთრების უფლება
მიენიჭოს საჯარო აუქციონში მონაწილე იმ პირს რომელიც ვაჭრობის პროცესში სახელმწიფო
ქონების განმკარგავ სუბიექტს ყველაზე მაღალ ფასს
შესთავაზებს. ასევე აუქციონში
გამარჯვებულის დადგენის და მის მიერ აუქციონზე შეთავაზებული თანხის სრულად
დაფარვის შემდეგ მოხდება ქონების მყიდველისათვის გადაცემა.
პირს უფლება აქვს ბეს დაუკავებლად უარი განაცხადოს წერილობითი ფორმით საჯარო
აუქციონში მონაწილეობაზე, განაცხადების მიღების ვადის ამოწურვამდე 48 საათით ადრე.
აუქციონში მონაწილეობაზე განცხადების მიღებას კომისია იწყებს აუქციონის
გამოცხადების დღიდან და ამთავრებს აუქციონის დაწყებამდე 24 საათით ადრე. დადგენილი
ვადის გასვლის შემდეგ განცხადებები არ მიიღება. დაინტერესების შემთხვევაში,
დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით და ლოტების სანახავად შეგიძლიათ
მიმართოთ ბექა ბარბაქაძეს (ტელ: 2 40-63-97, მობ: 577 98-40-34).

საქართველოს ეროვნული ბანკის სააუქციონო კომისია
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