ბაზრის კვლევა პოს და მობილური ტერმინალების
მომსახურე კომპანიის შერჩევაზე

სს “თიბისი ბანკი” აცხადებს ბაზრის კვლევას პოს და მობაილ ტერმინალების მომსახურე კომპანიის
შერჩევაზე. დაინტერესებულმა კომპანიებმა წინადადება უნდა წარმოადგინონ/ატვირთონ შესყიდვების
ელექტრონული სისტემის - www.etenders.ge საშუალებით.
ბაზრის კვლევის პროცედურა ჩატარდება ე.წ. პრეკვალიფიკაციის პროცედურის შესაბამისად.
გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში,
გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ მონაწილეობის ინსტრუქცია: http://etenders.ge/instructions
ბაზრის კვლევის მიზანია გამოავლინოს პოტენციური მომწოდებელები. ბაზრის კვლევაში მონაწილე
პრეტენდენტებიდან შეირჩევა რამდენიმე კვალიფიციური კომპანია, რომლებიც სრულად
დააკმაყოფილებენ ბანკის მიერ წინასწარ გაწერილ მოთხოვნებს. მომსახურე კომპანია შესაძლოა
შერჩეულ იქნას როგორც ბაზრის კვლევის საფუძველზე, ასევე შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებით
ელ.
ტენდერის
გამოცხადება.
გამარჯვებულ
კომპანიასთან
გაფორმდება
მომსახურების
ხელშეკრულებას 2 წლის ვადით(საცდელი 2 თვიანი პერიოდით).
შესყიდვის ობიექტი
მომსახურების ფარგლებში, მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:









ბანკის საკუთრებაში არსებული პოს და მობაილ ტერმინალების შეუფერხებელი, გამართული
მუშაობა;
დაზიანების/მწყობრიან გამოსვლის შემთხვევაში ოპერატიულად აღმოფხვრას ხარვეზი.
ხარვეზის აღმოფხვრა გულისხმობს როგორც ტერმინალის შეკეთებას, ასევე საჭიროების
შემთხვევაში მაკომპლექტებელი ნაწილის შეცვლას.
o რეაგირების დღეები: ორშაბათი - კვირა
o რეაგირების დრო: 24 საათი - თბილისი და შემოგარენი(მცხეთა, რუსთავი და ა.შ.); 48
საათი - საქართველოს სხვა რეგიონები; წინასწარ განსაზღვრული კლიენტების
შემთხვევაში 5 საათი - თბილისი და შემოგარენი(მცხეთა, რუსთავი და ა.შ.); 48 საათი საქართველოს სხვა რეგიონები;
ბანკის მითითების შესაბამისად პოს და მობაილ ტერმინალების გამართვა(როგორც ტექნიკური
ასევე პროგრამული) და კლიენტთან მიწოდება-მონტაჟი:
o განაცხადის დაფიქსირებიდან 24 საათი - თბილისი და შემოგარენი;
o განაცხადის დაფიქსირებიდან 48 საათი - სხვა რეგიონები;
ტერმინალების ფუნქციონირებისთვის საჭირო თერმული ქაღალდი(ჩეკის) ქაღალდით;
o თერმული ქაღალდის (ჩეკის) ქაღალდის საორიენტაციო წლიური რაოდენობა(ყველა
სახეობა) – 600,000 ცალი (შესაბამისი ზომით და მახასიათებლებით)
ტერმინალების ფუნქციონირებისთვის საჭირო კაბელებით;

სატენდერო დოკუმენტაციას ერთვის დანართი N3, რომელშიც შეგიძლიათ იხ. შემდეგი ინფორმაცია:




ბანკის საკუთრებაში არსებული პოს და მობაილ ტერმინალების ჩამონათვალი და რაოდენობები;
განაწილება რეგიონების მიხედვით;
ტერმინალის ფუნქციონირებისთვის საჭირო კაბელების ჩამონათვალი;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:


შესაბამის სფეროში მუშაობის მინ. 3 წლიანი მუშაობის გამოცდილება;

ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის პირობები
ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს
უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი დოკუმენტაცია(PDF
ფორმატში):


დანართი N1 - ფასთა ცხრილი და კომპანიის რეკვიზიტები;
o ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში კანონმდებლობით გათვალისინებული
გადასახადების და მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯების ჩათვლით.
 დანართი N2 - ინფორმაცია მსგავსი ტიპის სამუშაოების შესახებ:
ბაზრის კვლევასთან დაკავშირებულ კითხვებზე გთხოვთ დაუკავშირდეთ:
ანდრო ტატიშვილი - 2 27 27 27 (*2793); +995 591 40 97 17; androtatishvili@tbcbank.com.ge
შემოთავაზებების მიღების ბოლო ვადა 28.12.2020, 11:00 -15:00 საათი
-

-

-

ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს ჩათვლით;
წარმოდგენილი დანართები უნდა იყოს სრულად შევსებული, უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით
და ბეჭდით დამოწმებული, PDF ფორმატში;
მიუხედავად ბაზრის კვლევის შედეგისა მონაწილე პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი
წინადადების ვადა უნდა შენარჩუნდეს მინ. 25 სამ. დღე.
მომწოდებლის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის
ვადაში. ვადის ათვლა ხორციელდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან,
რომელსაც შეეხება პრეტენზია.
ბანკის მიერ შესაძლებელია შეწყდეს ტენდერი, შესაბამისი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში,
რაზეც აუცილებლად ინფორმირებული იქნება ყველა მონაწილე; ასევე ბანკი იტოვებს უფლებას
ტენდერი სცნოს ანულირებულად თუ ტენდერში მონაწილეობას მიიღებას მხოლოდ ერთი კომპანია.
სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს შორის გათვალისწინებულ
იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

მადლობა დაინტერესებისთვის.
გისურვებთ წარმატებას.

