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ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბ-ნ კახა კალაძეს

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ 
მომაწოდოთ შესაბამის კითხვებზე სრულყოფილი ინფორმაცია:

1. რა პირობით გადასცა მერიამ ლურჯი მიკროავტობუსები ტენდერში 
გამარჯებულ შპს ,,თბილისის მიკროავტობუსს“?

2. გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2011 წლიდან შპს ,,თბილისის მიკროავტობუსთან“ 
გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი, ასევე თუ რაიმე ცვლილებები შევიდა, 
ახალი ხელშეკრულებების ასლებიც.

3. ევალებოდა თუ არა ხელშეკრულებით შპს ,,თბილისის მიკროავტობუსს“ 
ყვითელი მიკროავტობუსების ჩანაცვლება ახლით და თუ ეს ვალდეულება 
ჰქონდა კომპანიას და ვერ ასრულებდა ნაკისრ ვალდებულებას, რატომ შეიძინა 
მერიამ ახალი მიკრიავტობუსები კომპანიის მაგივრად? რატომ არ მოხდა ამ 
კომპანიასთან ხელშეკრულების შეწყვეტა ვალდებულების შეუსრულებლობის 
გამო და ახალი ტენდერის გამოცხადება?

4. ასევე გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია რა გეგმა აქვს მერიას და კომპანიას 
ე.წ ყვითელი მიკროავტობუსების არსებულ სამარშრუტო სქემაში დასაქმებულ 
და ჩართულ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეცვლილი სქემის გამო 
რჩებიან შემოსავლის გარეშე?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გიორგი ვაშაძე
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ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერს
ბ-ნ კახა კალაძეს

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, გთხოვთ 
მომაწოდოთ შესაბამის კითხვებზე სრულყოფილი ინფორმაცია:

1. რა პირობით გადასცა მერიამ ლურჯი მიკროავტობუსები ტენდერში 
გამარჯებულ კომპანიებს  შპს ,,თბილ ლაინს“, შპს ,,კაპიტალ გრუპს“, შპს 
,,ფაბლიქ ქარს“ და შპს ,, თბილ ქარს“?

2. გთხოვთ მოგვაწოდოთ 2011 წლიდან შპს ,,თბილ ლაინი“, შპს ,,კაპიტალ 
გრუპი“, შპს ,,ფაბლიქ ქარი“ და შპს ,, თბილ ქარი“ გაფორმებული 
ხელშეკრულების ასლები, ასევე თუ რაიმე ცვლილებები შევიდა, ახალი 
ხელშეკრულებების ასლებიც. 

3. ევალებოდა თუ არა ხელშეკრულებით, აღნიშნულ კომპანიებს ყვითელი 
მიკროავტობუსების ჩანაცვლება ახლით და თუ ეს ვალდეულება ჰქონდათ და 
ვერ ასრულებდნენ ნაკისრ ვალდებულებას, რატომ შეიძინა მერიამ ახალი 
მიკრიავტობუსები კომპანიების მაგივრად? რატომ არ მოხდა ამ კომპანიებთან 
ხელშეკრულების შეწყვეტა ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო და 
ახალი ტენდერის გამოცხადება?

4. ასევე გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია რა გეგმა აქვს მერიას და კომპანიებს 
ე.წ ყვითელი მიკროავტობუსების არსებულ სამარშრუტო სქემაში დასაქმებულ 
და ჩართულ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომელთაც შეცვლილი სქემის გამო 
მნიშვნელოვნად შეუმცირდათ შემოსავალი და  ასევე იმ ადამიანებთან 
დაკავშირებით, რომლებიც საერთოდ შემოსავლის გარეშე დარჩა?

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
გიორგი ვაშაძე


