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შესავალი
საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) ევროკავშირისა და პური მსოფლიოსთვის
მხარდაჭერით, პროექტის „სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის“
ფარგლებში აცხადებს ფასთა მოკვლევას სოციალური საწარმოების B2B გამოფენაზე საწარმოების ინდივიდუალური
სტენდების დასამზადებლად.

ზოგადი ტექნიკური დავალება
1.
2.
3.
4.
5.

უნდა შეიქმნას 45 სოციალური საწარმოს ინდივიდუალური სტენდი, ძირითადი მასალა: რკინა, ხე, მინა. დამხმარე
მასალა: პლასტმასა.
სტენდების შექმნისას არ უნდა იყოს გამოყენებული მზა, შაბლონური ვერსიები;
სტენდები უნდა იყოს კონსტრუქტირებადი, იშლებოდეს და იწყობოდეს, თითოეული ელემენტის აუწყობელი ზომა
არ უნდა აჭარბებდეს 1.5 მეტრს.
სტენდების აწყობისა და დაშლის მომენტი უნდა იყოს მარტივი და არ საჭიროებდეს სპეციფიკურ ცოდნას.
შემსრულებელი ვალდებულია დამკვეთს ჩაუტაროს ტრეინინგი სტენდების აწყობა-დაშლასთან დაკავშირებით;
ხოლო 29 სექტემბერს თავად უზრუნველყოს სტენდების გამზადება საგამოფენოდ, ტრანსპორტირების ჩათვლით,
და 2 ოქტომბერს უზრუნველყოს სტენდების დეკონსტრუქცია/დაშლა და საგამოფენო სივრციდან გატანა 14:00
საათამდე, ტრანსპორტირების ჩათვლით.

მიწოდების ვადები
●

45 სოციალური საწარმოს სტენდი დამზადებულ უნდა იქნეს 2022 წლის 14 სექტემბრამდე.

●

შემსრულებელი ვალდებულია თვეში ორჯერ დამკვეთს წარუდგინოს შესრულებული სამუშაოების შედეგები.

ბიუჯეტი და ანგარიშვალდებულების პირობები

1

●

ტენდერის ფარგლებში მოთხოვნილი თანხის ლიმიტი არ არის განსაზღვრული. შემოთავაზება გადმოგზავნილ
უნდა იქნეს ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს თანხის განცალკევებით მითითებით, თითოეულ საწარმოზე
გასაშუალოებულად, ყველა სახელმწიფო გადასახადის ჩათვლით, ორგანიზაციის სატიტულო ფურცელზე.

●

ფინანსური ოპერაციებისას გამოიყენება მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმა;

●

ანგარიშსწორება მოხდება ორ ეტაპად, ავანსისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე,
დამატებითი პირობები დაზუსტდება და შეთანხმდება კონტრაქტორთან.

ტენდერში მონაწილეობა
იურიდიული ფორმა
●

ტენდერში მონაწილეობა შეუძლიათ იურიდიულ პირებს.

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია
განაცხადის წარმდგენმა უნდა მოამზადოს და წარუდგინოს დამკვეთს შემდეგი დოკუმენტაციები ელექტრონული
ფორმით:
●

●
●
●

დეტალური ბიუჯეტი (ეროვნულ ვალუტაში, ლარში), დღგ-ს თანხის ცალკე მითითებით, ტრანსპორტირებისა და
აწყობის/დაშლის ხარჯების მითითებით, სტენდების ღირებულების მითითებით ერთ საწარმოზე
(გასაშუალოებულად), ადამიანური რესურსების ხარჯის მითითებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), და
მთლიანი ჯამის მითითებით.
პროექტის განმახორციელებელი გუნდის წევრების ბიოგრაფიები (CV)
გუნდის მიერ განხორციელებული პროექტები (პორთფოლიო);
პროექტზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია (პროექტზე პასუხისმგებლობა ორგანიზაციიდან
უნდა აიღოს ერთმა წარმომადგენელმა, რომელიც საკონტაქტო პირი იქნება პროექტზე მუშაობის
განმავლობაში).

განაცხადის შემოტანა
ზემოთ ჩამოთვლილი მასალა წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, PDF ფორმატში, ელექტრონულ მისამართზე:
giga.chitishvili@csrdg.ge
დანიშნულებაში გთხოვთ მიუთითოთ „ტენდერი - B2B სტენდები”.

ფასთა მოკვლევის მონაწილეები განაცხადების გადმოგზავნიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში მიიღებენ დასტურს
განაცხადების მიღების შესახებ.
განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 28 ივლისი.
ფასთა მოკვლევის დროს მიღებულ დოკუმენტებს CSRDG მხოლოდ განხილვის მიზნით გამოიყენებს და არ გაუზიარებს
გარეშე პირებს ან ორგანიზაციებს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ან პროექტის
დამფინანსებლის მოთხოვნის შესაბამისად განსაზღვრული შემთხვევებისა.

შერჩევის პროცედურები
დამკვეთს შეუძლია შემსრულებლისგან მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ან შეთავაზების მოდიფიკაცია.

ფასთა მოკვლევაში წარმოდგენილი განაცხადები შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდება:
●
●
●

განაცხადის შესაბამისობა მოთხოვნილ პირობებთან;
განმცხადებლის გამოცდილება და კვალიფიკაცია, მათ შორის, წარმოდგენილ პორტფოლიოში ნამუშევარი
პროექტების ფუნქციონალური დატვირთვა და ტექნიკური მახასიათებლები;
შემოთავაზებული ბიუჯეტის ოდენობა.
2

ფასთა მოკვლევაში შერჩეულ კონტრაქტორის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას დამკვეთი მიიღებს არაუგვიანეს
2022 წლის 5 აგვისტომდე.

საკონტაქტო ინფორმაცია
გიგა ჩიტიშვილი - B2B პარტნიორობის პროექტის მენეჯერი - giga.chitishvili@csrdg.ge
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