სს “თიბისი ბანკი” შემდგომში “მყიდველი” გიწვევთ პრეკვალიფიკაციის ეტაპში მონაწილეობისთვის
კვლევითი მომსახურების შესყიდვაზე

პრეკვალიფიკაციის

მიზანს

წარმოადგენს

ბანკისთვის

მისაღები

კვალიფიციური

მომწოდებლების

იდენტიფიცირება, მათი შემდომ ეტაპზე (ტენდერი / ფასთა კოტირება) მონაწილეობისთვის დასაშვებად.
შემდომი ტენდერის / ფასთა კოტირების ეტაპზე დაიშვებიან მხოლოდ ის პრეტენდენტები, რომლებიც მიიღებენ
მონაწილეობას

პრეკვალიფიკაციის

ეტაპში,

სრულად

ექნებათ

წარმოდგენილი

ყველა

მოთხოვნილი

დოკუმენტაცია და დამკვეთისთვის მისაღები იქნება კომპანიის ამ მიმართულებით კვალიფიკაცია და
გამოცდილება.
მომსახურების შესყიდვის ვადები და პირობები დადგინდება პრეკვალიფიკაციის ეტაპის დასრულების
შემდგომ.
აღნიშნულ ეტაპზე კომპანიებისგან კომერციული წინადადებების (ფასები და სხვა პირობები) წარმოდგენა არ
მოითხოვება.

მომსახურების დასახელება

სახელფასო კვლევა შემდეგ ბიზნესის სექტორებში:
1. საბანკო / საფინანსო სექტორი;
2. სადაზღვევო სექტორი;
3. სათამაშო ბიზნესის სექტორი;
4. IT / Fintech კომპანიები
5. საქართველოში არსებულ საერთაშორისო კომპანიებში (აუდიტორული კომპანიები, ფინანსური
სერვისების მიმწოდებელი კომპანიები და სხ.);
6. საქართველოში არსებულ სხვა ლისტირებულ კომპანიებში;

მინიმალური მოთხოვნები პრეტენდენტ კომპანიის მიმართ


ანალოგიური ტიპის კვლევების ჩატარების ცოდნა და მინ. 4 (ოთხი) წლიანი გამოცდილება;



ანალოგიური ტიპის კვლევების მიწოდების გამოცდილება საქართველოს ბაზარზე არსებულ მინ. 5
(ხუთი) კომპანიისთვის ცალკეული მიმართულების მიხედვით;

მოსაწოდებელი მინიმალური ინფორმაცია კვლევის სახით უნდა იყოს შემდეგი

კვლევაში მონაწილე კომპანიების სია;

მონაწილე კომპანიები უნდა იყვნენ თიბისისთვის კონკურენტული დამსაქმებლები შრომით
ბაზარზე;

კვლევის შინაარსი და მოსაწოდებელი ინფორმაცია:

პოზიციის დასახელება, მოკლე აღწერა და ამ პოზიციის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია;
1. საშუალო ხელფასი;
2. ხელფასების მედიანა;
3. კვარტილები (25%, 75%);
4. დეცილები (10%, 90%);
5. მონაწილეთა რაოდენობა კონკრეტულ პოზიციაზე;
6. ზემოაღნიშნული ინფორმაცია ცალკე ხელფასზე, ბონუსებზე და ცალკე ჯამურ ანაზღარებაზე;

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია


ინფორმაცია კომპანიის შესახებ - (დანართი №1 -ის მიხედვით)



ინფორმაცია ბოლო 4 (ოთხი) წლის განმავლობაში ანალოგიური მომსახურების მიწოდების და
მიმღები კომპანიების შესახებ - (დანართი №2 -ის მიხედვით)



ინფორმაცია კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ - (დანართი №3 -ის მიხედვით)

დამატებითი ინფორმაცია



საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის მიღება იწყება 2019 წლის 2 ივლისი, 16:00 სთ



დოკუმენტაციის მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 5 ივლისი, 16:00 სთ



პრეკვალიფიკაცია ცხადდება ელექტრონული პლატფორმის www.etenders.ge მეშვეობით. ყველა
მოთხოვნილი დოკუმენტაციის ატვირთვა უნდა მოხდეს აღნიშნულ პორტალზე;



პრეტენდენტის მხრიდან შესაძლებელია მოხდეს დასაბუთებული პრეტენზიის წარდგენა 3 დღის
ვადაში. ვადის ათვლა მოხდება მომწოდებლისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდების დღიდან,
რომელსაც შეეხება პრეტენზია;



დამკვეთის მხრიდან შესაძლებელია შერჩევის პროცედურის შეწყვეტა შესაბამისი მიზეზების
არსებობის შემთხვევაში, რაზეც ყველა მონაწილე იქნება ინფორმირებული წინასწარ ან ტენდერის
დასრულების შემდგომ;



ბანკის ასევე იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს შერჩევის პროცედურა იმ შემთხვევაში, თუ მასში
მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 1 -მა კომპანიამ;

საკონტაქტო ინფორმაცია
1. კვლევის დეტალებთან დაკავშირებით - ლ. ჯოხაძე
2. პროცედურულ საკითხებთან დაკავშირებით - კ. ხაჩატურიანი

Name

Position

Mobile

E-mail

ლიკა ჯოხაძე

ადამიანური კაპიტალის მართვის
განყოფილება

555 36 56 33

ljokhadze@Tbcbank.com.ge

კარენ ხაჩატურიანი

შესყიდვების განყოფილება

599 44 11 88

kkhachaturiani@tbcbank.com.ge

დანართი №1

ინფორმაცია კომპანიის შესახებ



დასახელება და იურიდიული ფორმა:



ხელმძღვანელის სახელი, გვარი:



იურიდიული / ფაქტიური მისამართი:



ს/კ:



საკონტაქტო პირის ტელეფონი / მობ:



ელ. ფოსტის მისამართი:



მომსახურე ბანკის დასახელება:



ბანკის კოდი:



ანგარიშის #:

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა ------------------------------ბეჭედი

დანართი №2

ინფორმაცია ანალოგიური (და/ან მსგავსი) მომსახურების შესახებ

ინფორმაცია უკანასკნელი 4 (ოთხი) წლის განმავლობაში შესრულებული ან მიმდინარე ანალოგიური
მომსახურების შესახებ.

#

მომსახურების აღწერა

შემსყიდველორგანიზაცია

რეკომენდატორი პირი,
საკონტაქტო ინფორმაცია

1
2
3
4
5
...

შენიშვნა: უნდა იყოს წარმოდგენილი მინ. 5 (ხუთი) მსგავსი სერვისის მიმღები რეკომენდატორი კომპანია

კომპანიის ხელმძღვანელის ხელმოწერა ------------------------------ბეჭედი

მომსახურების
პერიოდი (წელი, თვე)

დანართი №3

ინფორმაცია კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა ------------------------------ბეჭედი

