1. შერჩევის საგანი
თიბისი სტატუსი ზონის მოწყობა, შემდეგ ფილიალში:


ი. ჭავჭავაძის ს/ც #1
2. პროექტის ძირითადი მოთხოვნები

 მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ხარჯთაღრიცხვის და გეგმა გრაფიკის ელექტრონული ვერსია
“სატენდერო დანართი”-ს Excel ფორმატში.

 გეგმა გრაფიკი უნდა იყოს წარმოდგენილი კომპანიის მიერ მითითებული/დადგენილი დღეების
რაოდენობის შესაბამისად.

 პროექტის ირგვლივ დეტალების დასაზუსტებლად მიმართეთ:
სოფიკო ახვლედიანი - არქიტექტორი - მობ.: 599 130 299 SoAkhvlediani@Tbcbank.com.ge
გია ჯოხაძე - ინჟინერი - მობ.: 591 510 070 GJokhadze@Tbcbank.com.ge
რატი ჯიქია - პროექტის მენეჯერი - მობ.: 599 72 73 74 RJikia@tbcbank.com.ge

 სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადა უნდა იყოს, არანაკლებ წინადადების მიღებიდან 20 კალ. დღე;
 სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების “გასაღების ქვეშ” ჩაბარების სასურველი ვადა ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 30 - 35 კალ. დღე;

 სამუშაოები ფილიალში თუ სერვის ცენტრში უნდა ჩატარდეს ყოველდღიურად, ძირითადად არასამუშაო
საათებში (19:00-23:00 საათამდე, შაბათ დღეს 3:00 – 22:00 საათამდე და კვირა დღეს - მთელი დღე),
ნაწილობრივ სამუშაო საათებში, ინჟინერთან წინასწარ შეთანხმებით;

 ყველა მასალა თუ აქსესუარი უნდა იყოს ბანკის მიერ მითითებული სპეციფიკაციის შესაბამისი;
 “სატენდერო დანართში” სადაც მითითებულია “თიბისი”, იმ მასალას თუ აქსესუარს გადასცემს ბანკი
შემსრულებელს საწყობიდან (მის.: ქ. თბილისი, სამგორის ჩიხი #3);

 კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს მინიმუმ 3 წლიანი საგარანტიო პერიოდი შესრულებულ სამუშაოზე,
ხოლო გათბობა, გაგრილება, ვენტილაციის დანადგარებზე მინიმუმ 1.5 წელი.

 სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდში შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ფართის
იზოლირება სხვა ფართისგან და მისი შეფუთვა (ფირმის სარეკლამო აბრით ან სხვა მასალით);

 ყველა ის კომპანია, რომელსაც არ გააჩნია თიბისი ბანკთან სამუშაო გამოცდილება წინასწარ უნდა
წარმოადგინოს მის მიერ შესრულებული მინიმუმ 3 საოფისე პრექტის სურათები (ელექტრონული ვერსია);

 ყველა ის კომპანია, რომელსაც არ გააჩნია თიბისი ბანკთან სამუშაო გამოცდილება უნდა წარმოადგინოს 3
სარეკომენდაციო წერილი.

 ყველა ის კომპანია, რომელსაც არ გააჩნია თიბისი ბანკთან სამუშაო გამოცდილება წინასწარ უნდა
წარმოადგინოს საქმეთა მწარმოებლის და სხვა ძირითადი პერსონალის საკვალიფიკაციო მონაცემები, ქვემოთ
მითითებულ ფორმატში;
თანამდებობა

სახელი და გვარი

(ა) საქმეთა მწარმოებელი
(ბ)პოზიცია 1
(გ) პოზიცია 2
და ა.შ
შეფასების კრიტერიუმები:
ფასი: 55%
სამუშაო გამოცდილება: 20%
შესრულების ვადა : 25%
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თანამდებობაზე

