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დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ 08.06.2020 -ის 17:00 საათამდე
გამოგვიგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება PDF-ფორმატში
ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე :
ge_quotation@giz.de
გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ინგლისურ და ქართულ
ენაზე.
დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან სსკ–ს 168-ე
მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად გერმანიის
საერთაშორისო
თანამშრომლობის
საზოგადოება
სარგებლობს
გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის
გადასახადი), შესაბამისად, ეროვნულ ვალუტაში წარმოდგენილი ფასი
არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს და ეს მითითებული
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უნდა იყოს შემოთავაზებაში.
გთხოვთ შემოთავზების გამოგზავნისას დაიცვათ შემდეგი მითითებები:
•

•

მეილის სათაურში (Subject) მითითებული უნდა იყოს ტენდერის ნომერი83356121, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება თქვენი შემოთავაზების
იდენტიფიცირება.
გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი შემოთავაზება PDF - ფორმატში 2 ცალკეულ
PDF ფაილად, ერთი ფაილი უნდა მოიცავდეს საფასო შემოთავაზებას, ხოლო
მეორე ფაილი შინაარსობრივ შემოთავაზებას. გთხოვთ ფაილები დაასათაუროთ
შემდეგნაირად: 1. Financial Offer 2. Technical Offer

•

სხვა ფორმატში გამოგზავნილ შემოთავაზებებს მიენიჭებათ დისკვალიფიკაცია.

•

GIZ -საქართველოს სხვა ელ.ფოსტაზე შემოსულ შემოთავაზებებს, გარდა ზემოთ
მითთებული მისამართისა, მიენიჭებათ დისკვალიფიკაცია.

გთხოვთ, შემოთავაზებაში მიუთითოთ შემდეგი ინფორმაცია:
• ფირმის სრული სახელწოდება (საიდენტიფიკაციო ნომერი)
• საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი)
• ფირმის მისამართი

პროცედურული თუ ტექნიკური შეკითხვების შემთხვევაში– შემოთავაზებების
ჩაბარებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა მოგვმართეთ შემდეგ ელ. ფოსტაზე:
ge_quotation@giz.de. შეკითხვის გამოგზავნისას ელ.ფოსტის სათაურში მითითებული
უნდა იყოს აუცილებლად შესაბამისი ტენდერის ნომერი- 83356121და ასევე სიტყვა
„Question”, წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ მოხდება თქვენი შეკითხვის
იდენტიფიცირება.
წესების დარღვევის შემთხვევაში თქვენი შემოთავაზება არ იქნება განხილული.
შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დამთავრდება 11.06.2020 -თვის.
დაკავშირება მოხდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ პირთან.
პატივისცემით,
თამარ ხურცილავა
ხელშეკრულებების განყოფილება
დანართი
1. ტექნიკური დავალება
2. შემოთავაზებების შეფასების ზოგადი სქემა
3. შემოთავაზებების შინაარსობრივი შეფასების სქემა
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დანართი 1 - ტექნიკური დავალება
იხილეთ თანდართული ფაილი (Annex 1).

დანართი 2 - შემოთავაზებების შეფასების ზოგადი სქემა
შემოსული შემოთავაზებების შეფასება მოხდება როგორც ფასების,
მიხედვით.

ასევე შინაარსის

შინაარსობრივი შეფასების შემდეგ გაიხსნება და განიხილება წარმომდგენი პირების
საფასო შემოთავაზებები. საფასო შეთავაზება მკაფიოდ და დეტალურად უნდა
აღწერდეს ყველა სახის ხარჯს, რომელიც ამ ტექნიკური დავალების მიხედვით
გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებისთვის უნდა იქნას გაწეული.
საბოლოო შეფასებაში შინაარსობრივი/საგნობრივი
ფასი/ღირებულება 30% -ით.

შეფასება

შევა

70%-ით

და

მიღებული შედეგების მიხედვით პრეტენდენტებს პროგრამულად მიენიჭებათ
რიგობრივი ნომერი. საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე პირთან დაიწყება მოლაპარაკებები
ხელშეკრულების გაფორმების
თაობაზე. თუ მოლაპარაკებები არ დამთავრდა
წარმატებით, მაშინ მოლაპარაკებები განახლდება რიგით მეორე კანდიდატთან.

დანართი 3 - შემოთავაზებების შინაარსობრივი/საგნობრივი შეფასების სქემა
შემოთავაზების შინაარსობრივი ნაწილი უნდა მოიცავდეს
თანდართულ ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ ინფორმაციას.
არასაფასო კრიტერიუმები თავის მხრივ დაიყოფა წინასწარ განსაზღვრული შეწონვის
კოეფიციენტების მიხედვით. იხილეთ თანდართული ფაილი (Annex 3).

