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GS1   საქართველოს  

 

საწევრო   შეთანხმება  

  

 

 GS1 საქართველო, როგორც პროდუქციის ნუმერაციის 

საერთაშორისო ასოციაცია GS1 International-ის 

ნაციონალური ორგანიზაცია, GS1 სისტემის 

გამოყენების მსურველებს აერთიანებს 

ნებაყოფლობითი წევრობის პრინციპით. 
 

 GS1 სისტემის სტანდარტებით პროდუქციის, 

მომსახურების, საქმიანი ინფორმაციის და 

ადგილმდებარეობის მარკირებისას GS1 საქართველოს 

პრეფიქსის გამოყენება დაიშვება მხოლოდ მისი წევრი 

კომპანიებისათვის. აღნიშნული წესის დარღვევა 

ითვლება ფალსიფიკაციად და ისჯება საქართველოს 

კანონმდებლობით. 
 

 GS1 საქართველოს წევრობისათვის დაწესებულია 

შემდეგი საწევრო შენატანი: 
 

პირველი  წლის საწევრო - 1020 ლარი 

ყოველწლიური   საწევრო - 680 ლარი 

ჩვენი საბანკო ანგარიშია: 

თიბისი ბანკი 

TBCBGE22 

GE83TB0700000001700100 

შენიშვნა: გადახდა უნდა მოხდეს უნაღდო ანგარიშსწორებით 
 

 კომპანიის საწევრო რეგისტრაციისთვის 

წარმოდგენილი უნდა იქნას სათანადოდ შევსებული 

წინამდებარე ფორმა, იურიდიული პირის სახელმწიფო 

რეგისტრაციის სათანადო დოკუმენტი და პირველი 

წლის საწევროს გადახდის დამადასტურებელი 

ქვითარი. 

 

 

 

 გაწევრიანიების შესახებ გადაწყვეტილება 

მიღებული უნდა იქნას რეგისტრაციისთვის 

საჭირო ყველა საბუთების წარდგენიდან 

არაუგვიანეს ერთი კვირის ვადაში. 
 

 GS1 საქართველოს წევრობა დასტურდება 

სათანადოდ შევსებული და დამოწმებული 

სარეგისტრაციო ფორმით და საწევრო მოწმობით. 
 

 ყოველწლიური საწევროს გადახდა უნდა მოხდეს 

ყოველ მომდევნო წელს, კომპანიის რეგისტრაციის 

თარიღიდან არა უგვიანეს ერთი თვის ვადაში. 
 

 დაუშვებელია კომპანიის სტანდარტული 

პრეფიქსის ან GS1 სისტემაში შემავალი სხვა 

ნებისმიერი საიდენტიფიკაციო კოდის მესამე 

პირისათვის რაიმე ფორმით გადაცემა. 
 

 GS1 სისტემის სტანდარტების ან წინამდებარე 

საწევრო შეთანხმების სისტემატური დარღვევის 

შემთხვევაში GS1 საქართველო, ცალმხრივად 

წყვეტს წევრობიდან კომპანიის გარიცხვის 

საკითხს. 
 

 GS1 საქართველოს უფლება აქვს ცალმხრივად 

შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე საწევრო 

შეთანხმებაში, რის თაობაზეც იგი ვალდებულია 

წინასწარ შეატყობინოს წევრ კომპანიას. 
 

 კომპანია ვალდებულია დროულად და 

წერილობით  შეატყობინოს GS1 საქართველოს 

წევრობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტის, 

იურიდიული დასახელების ან მისამართის 

ცვლილების თაობაზე. 

 
 

 

 

   GS1 Georgia 

   1 Lermontov Street, 0105 Tbilisi, Georgia 

   T +995 32 2 96 10 19  l  F +995 32 2 18 07 79 l  E info@gs1ge.org 

   www.gs1ge.org 

 

 
დაგვიკავშირდით 
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