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შპს „გორჯეს კონტრაქტ“ შეიქმნა იტალიელი მენეჯერის, ენრიკო აპრილეს მიერ და 

მისი მიზანია საქართველოში ან მის ფარგლებს გარეთ, სხვა საქმიანობასთან ერთად,  

პირდაპირი ან არაპირდაპირი მონაწილეობით, უშუალოდ, მართვაში აღებით, 

ნარდობისა თუ გარიგებების ფორმით, ასევე საკუთარი თუ სხვისი, კერძო თუ საჯარო 

პირებისათვის საპროექტო, საამშენებლო, სარესტავრაციო საქმიანობა, ზოგადად 

უძრავი ქონების, ქალაქური, ინდუსტრიული, სოფლისა თუ კომერციული ტიპის, 

ნებისმიერი სახისა და დანიშნულების შენობა-ნაგებობების განვითარება. 

ზემოთ ჩამოთვლილ სვადასხვა საქმიანობათა შესასრულებლად, საზოგადოება 

მიზნად ისახავს მონაწილეობა მიიღოს საჯარო და/ან კერძო ტენდერებში რითაც, 

შეძლებისამებრ ხელს შეუწყობს ეკონომიკური და კომერციული ურთიერთობების 

განვითარებას როგორც იტალიასთან, ასევე ევროპის კავშირის სხვა ქვეყნებთანაც. ამ 

მიზნით, მას აქვს უფლებამოსილება ხელი მოაწეროს მემორანდუმის სახის აქტებს 

ადგილობრივ სამთავრობო და იურიდიულ პირებთან, ასევე არაკონკურენტულ და/ან 

საშუამავლო-წარმომადგენლობითი მომსახურების შეთანხმებებს არქიტექტურულ და 

საინჟინრო პროფესიონალურ სტუდიებთან და/ან ფირმებთან, ავეჯისა და ინტერიერის 

მასალების სხვადასხვა მომწოდებელთან და პროფესიულ გაერთიანებებთან, სადაც იგი 

ამავე სუბიექტებისაგან სარგებელს  და/ან საშუამავლო საზღაურს მიიღებს. 

სწორედ ამ სფეროში საქმიანობით არის განპირობებული, რომ შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის საზოგადოება „გორჯეს კონტრაქტ“, სტუდია „მარკო პივა“-სთან 

ერთად, აჭარის ა. რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ქ. ბათუმში, 

ლეონიძის ქ.  №15-ში მდებარე (ს.კ.05.25.12.005) მიწის ნაკვეთზე 20000 მაყურებელზე 

გათვლილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცვო დოკუმენტაციის შედგენაზე გამოცხადებულ 

კონკურსში იღებს მონაწილეობას.   
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სტუდია „მარკო პივა“ - პრო ფილი 

 სტუდიის საქმიანობა მოიცავს როგორც დიდმასშტაბიან საპროექტო სამუშაოებს, 

ქალაქგეგმარებითი გენ-გეგმების ჩათვლით, ასევე ინტერიერის დეტალურ 

განსაზღვრას, საჯარო ფართებისათვის სპეციფიური პროდუქციის შექმნა-განვითარებას.  

 კომპოზიციური უბრალოებით  არის შთაგონებული და გამორჩეული სტუდიის მიერ 

შექმნილი როგორც გარე ტერიტორიის პროექტები - სასტუმროები, ტურისტული ვილები, 

სტადიონები, საკონგრესო და საგამოფენო სივრცეები და ურბანული დეკორაციები, ასევე 

მეტი ემოციური მუხტის მქონე შემოქმედებითი ელემენტებიც.  

 სტუდიის თვალთახედვით, ყოველი პროექტის ფესვები კულტურულ გამოცდილებაშია 

გადგმული. გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობასთან, ისტორიასა და ტრადიციასთან 

მიმართება, რითაც ნაგებობამ თავი უნდა დაიმკვიდროს, ერთგვარ მონათხრობს ქმნის, 

რომელიც პროექტის კონცეფციას ანვითარებს და ეს ქარგა შემდეგ სათავსოსა თუ გარშემო 

სივრცეზე, ასევე სივრცითი მოდელირების მასალებზეც გადააქვს.  ურბანისტიკა, 

არქიტექტურა,  ექსტერიერისა და ინტერიერის დიზაინი სინქრონულ პროცესად იქცევა. 

დამპროექტებელი ერთიანი სამუშაოს რეჟისორი ხდება, სადაც სტილისტური და 

ფუნქციონალური პროფილის მიღმა უწყვეტობისა და დინამიურობის განცდას გიქმნის. 

არქიტექტურული ობიექტი  თავის  შემოსაზღვრულ კონფიგურაციას ერთგვარად კარგავს 

და მეტამორფული  მუდმივობის კონტექსს ერწყმის.  

საჯარო კონსტრუქციების, სივრცის ფორმალური და ფუნქციონალური ხასიათის მუდმივი 

კვლევა, სოციალურ-სივრცითი გარემოს შესაბამისი მასალის შემუშავება, 

გამომსახველობითი უნარის გასაძლიერებლად და არქიტექტურისა და დიზაინის 

შესასრულებლად ვარგისი  ტექნოლოგიების დახვეწა, ეს ის ელემენტებია, რომლებიც 

სტუდიისათვის პროექტირებისა და დაგეგმვის ძირეულ ფილოსოფიას წარმოადგენს. 

ინოვაციური სადისტრიბუციო მეთოდები, კონტროლისა და მართვის სისტემები, 

პროექტის კონტექსტს მორგებული კომპოზიციური ელემენტების ანალიზი კი ის 

იარაღებია, რომლითაც სტუდია „მარკო პივა“, სახარჯო ბიუჯეტის, შემოქმედებითი 

პროცესისა და მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით, სასტუმროების სექტორში 

მოღვაწეობს,  
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მომხმარებლის მოთხოვნილებაზე, მათ ტრადიციებსა და ცხოვრების წესზე 

ყურადღების მუდმივი გამახვილება საპროექტო და კვლევითი საქმიანობის უწყვეტობას 

განაპირობებს, რაც შემდგომში ორიგინალურ სივრცით კონცეფციებად, მიმზიდველ და 

დეკორაციულ გარემოდ გარდაიქმნება. სივრცე თითქოს თეატრალურ დეკორაციებს 

ემსგავსება,  ჩანს კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება, თუმცა ზედმეტი სიმძაფრის 

გარეშე, გაშინაურების ნიშნები იგრძნობა მანძილების ფუნქციონალურობასა და 

სერვისების ეფექტურობაში. ფართის ეფექტურობას განსაზღვრავს არა ტექნოლოგიური 

სიუხვე, არამედ ავეჯის, აქსესუარების, განათების ტექნიკაზე განსაკუთრებული ზრუნვა.  

სპორტული ნაგებობების პროექტირებასთან დაკავშირებული გამოცდილებისათვის იხ. 

დეტალური და ფოტოგრაფიული დოკუმენტაცია: PDF დანართი: SPORT Hospitality Leisure 

(edition Studio MARCO PIVA). წინადადების პრეზენტაციის დროს წარმოდგენილი იქნება 

პუბლიკაციის დედანიც 

შპს „გორჯეს კონტრაქტ“              სტუდია „მარკო პივა“ 

GORGEOUS CONTRACT LLC              Studio MARCO PIVA 
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