სს „თიბისი ბანკი“-ს გადაწყვეტილებით 16 ცალი მონიტორის შესყიდვა მოხდება www.etenders.ge-ს
გამოყენებით. ტენდერის ფარგლებში ელექტრონული ვაჭრობა გაიმართება რევერსული აუქციონის
მეშვეობით.
მონაწილეობისათვის აუცილებელია დარეგისტრირდეთ www.etenders.ge-ზე.
ინსტრუქცია რეგისტრაცია-მონაწილეობის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ და საიტზე http://etenders.ge/Page/Instructions

შენიშვნა: წინამდებარე დოკუმენტში გამოყენებული სურათებისთვის გამოყენებულია არარეალური
ტენდერის ამსახველი მონაცემები.
ტენდერში მონაწილეობის მიღება:
ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად, საჭიროა, რომ თქვენ დარეგისტრირდეთ eTenders.ge–ზე და
თქვენი ელ. ფოსტის და პაროლის მითითებით შეხვიდეთ სისტემაში.
რეგისტრაცია, სურათი 1:

ტენდერის მიმდინარეობის ეტაპზე "წინადადების მიღება დაწყებულია", ტენდერის დეტალებში,
ღილაკ "მონაწილეობის მიღება"–ზე დაჭერით, თქვენ მოგეცემათ საშუალება, ფაილების სახით
სისტემაში ატვირთოთ თქვენი სატენდერო წინადადება, რომელიც საჭიროა შედგენილ იქნას ბანკის
მოთხოვნების შესაბამისად.
წინადადების წარდგენა, სურათი 2

საფასური
წინადადების წარდგენა განხორციელდება მას მერე, რაც თქვენს მიერ გადახდილ იქნება
მონაწილეობის საფასური – 20 ლარი. მონაწილეობის საფასურის გადახდა ხორციელდება სისტემაში
ინტეგრირებული ონლაინ გადახდების მოდულის საშუალებით, ბანკის ბარათის გამოყენებით.

კითხვა-პასუხი
eTenders.ge–ში ინტეგრირებულია კითხვა–პასუხის მოდული, რომლის გამოყენება შესაძლებელია
მხოლოდ სისტემაში რეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის. მოდულის გამოყენებით, თქვენ
გეძლევათ შესაძლებლობა, ტენდერის მსვლელობისას, სისტემის საშუალებით დასუვათ კითხვა
ბანკს ტენდერთან დაკავშირებით და მიიღოთ პასუხი. კომუნიკაცია ბანკსა და მიმწოდებელს შორის
ფიქსირდება შესაბამისი ტენდერის დეტალებში (იხილეთ სურათი 2).
წინადადების ცვლილება
სანამ ტენდერში დასრულდება წინადადებების წარდგენა, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, შეცვალოთ
თქვენი სატენდერო წინადადება, რაც არ საჭიროებს თქვენი მხრიდან დამატებით ხარჯების გაღებას.
სატენდერო წინადადების შეცვლისათვის გადადით ტენდერის დეტალებში და დააჭირეთ ღილაკს
„რედაქტირება“.
რედაქტირება, სურათი 3

ღილაკზე დაჭერის შემდეგ თქვენ მოგეცემათ სისტემაში დაფიქსირებული ინფორმაციის ცვლილების
საშუალება. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადაიფიქრებთ ტენდერში მონაწილეობას, ღილაკ
„განაცხადის გაუქმება“–ზე დაჭერით თქვენი სატენდერო წინადადება წაიშლება სისტემიდან.
გაითვალისწინეთ, რომ განაცხადის გაუქმების შემთხვევაში თქვენ არ გიბრუნდებათ თქვენს მიერ
გადახდილი საფასური.
რევერსული აუქციონი
გულისხმობს პოტენციური მიმწოდებლების მიერ სატენდერო წინადადებების ფასების განთავსებას
კლებადობის პრინციპით – მიმწოდებლები ონლაინ რეჟიმში აკლებენ ფასებს და ამით, როგორც
ზემოთ აღინიშნა, კლებადობის პრინციპით ვაჭრობენ ერთმანეთთან. პრეტენდენტები წარადგენენ
მათ სატენდერო წინადადებებს eTenders.ge–ს საშუალებით რევერსული აუქციონის მსვლელობის
ეტაპზე „წინადადებების მიღება დაწყებულია“. ბანკის მიერ დანიშნულ დროს მთავრდება
წინადადებების მიღება. ამავდროულად იწყება რევერსული აუქციონის ვეჭრობის ეტაპი, რომლის
საწყისი

ხანგრძლივობა

შეადგენს

15

წუთს.

აღნიშნული

დროის

ფარგლებში

იმართება

მიმწოდებლებს შორის ელექტრონული ვაჭრობა, რაც გულისხმობს მათ მიერ ფასების კლებას სხვა
პრეტენდენტების მიერ წარდგენილი ფასების გათვალისწინებით. ფასების კლების ოდენობები
შეზღუდული არ არის. აღსანიშნავია, რომ რევერსული აუქციონის მსვლელობის უკანასკნელი ორ
წუთის განმავლობაში ფასის დაკლების შემთხვევაში, რევერსული აუქციონის დროის მრიცხველი
უბრუნდება ისევ მეორე უკანასკნელ წუთს (მაგალითად: რევერსული აუქციონი სრულდება 27
წამში. პრეტენდენტმა შეამცირა ფასი 100–დან 99–ზე. რევერსული აუქციონის მიმდინარეობის
ხანგრძლივობა იზრდება და წამების კლება იწყება მე–2 წუთის ბოლოდან). ბანკს საშუალება ეძლევა
თვალი ადევნოს ვაჭრობის პროცესის მსვლელობას ონლაინ რეჟიმში.
რევერსული აუქციონი, სურათი 4

გადაწყვეტილება:
საუკეთესო ფასის დაფიქსირება ავტომატურად არ ნიშნავს ტენდერში გამარჯვებას. ყოველი
კონკრეტული შესყიდვისათვის ბანკი განსაზღვრავს შეფასების კრიტერიუმებს (გეცნობებათ
წინასწარ) და წონებს, რომლის საფუძველზეც გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია.
გთხოვთ სატენდერო წინადადებაში მაქსიმალური სიზუსტით მიუთითოთ მოთხოვნილი
ინფორმაცია.
დამატებითი მითითებები:


სატენდერო წინადადება შედგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე, დასაშვებია ინგლისურ ან



რუსულ ენაზე.
სატენდერო წინადადებების ატვირთვა დაუშვებელია მას მერე რაც დასრულდება
წინადადებების მიღებისათვის სატენდერო განცხადებაში მოცემული ვადა.



სატენდერო წინადადების წარდგენა უნდა მოხდეს სატენდერო დოკუმენტაციის და სატენდერო
განცხადების მოთხოვნათა ზედმიწევნით დაცვით.



ვაჭრობის დასრულების შემდეგ მომწოდებლების მიერ დაფიქსირებული ფასები წარმოადგენს
დახურულ ინფორმაციას.



ვაჭრობის დასრულების შემდეგ მომწოდებელს დაუკავშირდება ბანკის წარმომადგენელი ელ.
ფოსტის მეშვეობით.



ბანკი უფლებამოსილია არ განიხილოს ის სატენდერო წინადადება, რომელიც არ შეესაბამება
სატენდერო დოკუმენტაციისა და სატენდერო განცხადების, ასევე წინამდებარე დოკუმენტის



მოთხოვნებს.
შესყიდვა შესაძლებელია შეწყდეს ბანკის მიერ, შესაბამისი მიზეზების არსებობისას. შეწყვეტის
შემთხვევაში, ბანკი მოახდენს პრეტენდენტების დამატებით ინფორმირებას წერილობით.

