ტენდერი IBM WebSphere Application Server-ის განახლების შესყიდვაზე
(0002657)

სატენდერო დოკუმენტაცია

სს “თიბისი ბანკი” შემდგომში “მყიდველი” გიწვევთ ელექტრონულ ტენდერში
მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები შესყიდვების
ელექტრონული სისტემის - http://www.etenders.ge საშუალებით.
საქონლის/ლიცენზიების დასახელება:

#

1

დასახელება

რაოდ

IBM WebSphere Application
Server per Limited Use
Socket Annual SW
Subscription & Support
Renewal

8

ერთ.ღირებულება
(USD)

მთლიანი
ღირებულება
(USD)

ხანძლივობის პერიოდი

$0.000

სატენდერო პირობები:
პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტები და ინფორმაცია:
ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად პრეტენდენტმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს
უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული შემდეგი
დოკუმენტაცია:






დანართი N1-კომპანიის რეკვიზიტები;
დანართი N2 - ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურეობის შესახებ;
დანართი N3- ფასთა ცხრილი;
დანართი N4 - კომპანიის შესახებ ინფორმაცია შევსებული KYP ფორმის სახით;
დანართიN5ხელმოწერით
დამოწმებული
აფიდავიტი,
შეთავაზების
დამოუკიდებლად წარმოდგენის თაობაზე. აფიდავიტი წარმოდგენილი უნდა იყოს
უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (არსებობის
შემთხვევაში). დამოწმებული აფიდავიტის გარეშე არ მოხდება შეთავაზების
განხილვა;

წინადადებების წარდგენის წესი და შეფასება
პრეტენდენტებმა საჭიროა სისტემაში ატვირთოს უფლებამოსილი პირის მიერ
ხელმოწერილი და ბეჭდით დადასტურებული ზემო აღნიშნული დოკუმენტაცია
შესყიდვების ელექტრონული სისტემის - www.etenders.ge საშუალებით. ტენდერი
ჩატარდება რევერსული აუქციონის პრინციპით (http://etenders.ge/Page/Instructions)

წინადადებების ატვირთვა შესაძლებელია 15.08.2022; 12:00 საათიდან - 18.08.2022; 15:00
საათამდე.
18.08.2022 15:00 საათზე დაიწყება ელექტრონული ვაჭრობა.(UTC/GMT +4 HOURS)

1 წელი

-

ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს დოლარში, დღგ-ს ჩათვლით;

-

ტენდერში ვაჭრობის საგანია ღირებულება;

-

წარმოდგენილი დანართები უნდა იყოს სრულად შევსებული, უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერით და ბეჭდით დამოწმებული, PDF ფორმატში;

-

ტენდერის შემდგომ დაზუსტების მიზნით მოწოდებული ყველა ტიპის ინფორმაცია
(მათ შორის ელექტრონული სახით) ითვლება წინადადების შემადგენელ და
განუყოფელ ნაწილად.

-

სატენდერო შემოთავაზებაში და ელექტრონულად დაფიქსირებულ ფასთა
ცდომილების (სხვაობის) შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ელექტრონულად
დაფიქსირებულ ფასს;

-

იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი განახორციელებს ვაჭრობას,

ვალდებულია

წარადგინოს ფასკლების შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასის მიხედვით
დაკორექტირებული დანართი N3;
-

მიუხედავად ელ. ვაჭრობის შედეგისა მონაწილე პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი
წინადადების ვადა უნდა შენარჩუნდეს მინ. 10 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.
-

10,000 ლარზე მეტი ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია
წარმოადგინოს საბანკო ან სადაზღვევო გარანტია. არ განიხილება „თიბისი ბანკი“-ს
მიერ გაცემული საბანკო და „თიბისი დაზღვევ“-ის მიერ გაცემული სადაზღვევო
გარანტიები;

-

სხვა დანარჩენი პირობები, შემდგომში გამყიდველსა და მყიდველს
გათვალისწინებულ იქნება ნასყიდობის შესახებ ხელშეკრულებაში.

შორის

საკონტაქტო ინფორმაცია
შემოთავაზებების მომზადების და წარდგენის პროცესის დროს ნებისმიერი კითხვისა და
კონსულტაციისთვის გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:
E-mail

სახელი, გვარი
გიორგი რატიანი
ვლადიმერ ჩუბინიძე

პოზიცია

ტელეფონი

შესყიდვების მენეჯერი 577292822
It ოპერაციების
განყოფილების უფროსის
5599399699
მოადგილე

E-mail
giratiani@tbcbank.com.ge
lchubinidze@tbcbank.com.ge

დანართი #1
კომპანიის რეკვიზიტები:

იურიდიული ფორმა და სრული დასახელება:
ხელმძღვანელის თანამდებობა, სახელი და გვარი:
იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
ტელეფონის /ფაქსის ნომერი:
საკონტაქტო პირი:
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
საკონტაქტო პირის მობ. ნომერი:
მომსახურე ბანკის დასახელება:
ბანკის კოდი:
ანგარიშის ნომერი:

პრეტენდენტი ________________________
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

__________________________________
(ხელმოწერა და ბეჭედი)

დანართი N2

ინფორმაცია ანალოგიური მომსახურეობის შესახებ

უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში შესრულებულ ან მოცემულ მომენტში მიმდინარე ანალოგიური
მომსახურების შესახებ ინფორმაცია.

№

შესყიდვის ობიექტის
დასახელება

შემსყიდველის
დასახელება

პერიოდი

ხელშეკრულების
ღირებულება

1
2
3
4
5
6
..

სატენდერო დანართიN3

შენიშვნა

დანართი 4

ზოგადი ინფორმაცია მომწოდებლის შესახებ
თარიღი:

სრული იურიდიული დასახელება,
ორგანიზაციული ფორმა და
საიდენტიფიკაციო კოდი
დაფუძნების თარიღი
იურიდიული მისამართი
ფაქტობრივი მისამართი
ვებ გვერდის მისამართი
მოხდა თუ არა მიმწოდებლის დასახელების
ცვლილება
მომწოდებლის ძველი დასახელება (იმ
შემთხვევაში თუ მომწოდებელს შეცვლილი
აქვს დასახელება)
დირექტორ(ებ)ი- (სახელი, გვარი, პირადი
ნომერი)
მომწოდებლის საქმიანობის ზოგადი
აღწერა
მომწოდებლის სამუშაო გამოცდილება
(წლები, წარმატებული პროექტები)
ქვეკონტაქტორების ჩამონათვალი
მომსახურების ან საქონლის მოწოდების
პროცესში თუ ხდება კონტრაქტში
მითითება
*მომწოდებელი დაკავშირებულია ბანკის
რომელიმე თანამშრომელთან
ბანკის თანამშრომლის
სახელი/გვარი/პოზიცია/კავშირის ტიპი

კი

არა

საკონტაქტო პირის სახელი გვარი, პოზიცია:
ელ-ფოსტა, ტელ-ნომერი:
დირექტორი ________________________________
(სახელი, გვარი)

* იგულისხმება ოჯახის წევრი

__________________________________
(ხელმოწერა და ბეჭედი)

დანართი #5
აფიდავიტი შეთავაზების დამოუკიდებლად წარმოდგენის თაობაზე
ტენდერში #_______________ მონაწილეობის მიღების მიზნით,
(ტენდერის ნომერი ან შემსყიდველის მიერ ამ მიზნით მითითებული ნომერი)

___________________________________________________________________ (შემდგომში
ტენდერში
(ორგანიზაციული ფორმა, დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

მონაწილე) სახელით ვადასტურებ, რომ:
1. ჩემს მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადება/შემოთავაზება, ასევე
წინადადებაში/შემოთავაზებაში ნებისმიერი დაზუსტება ან/და ცვლილება შემუშავებულია
კონკურენტისგან დამოუკიდებლად;
2. მატერიალური გამორჩენის ან/და უპირატესობის მიღების მიზნით ჩემსა და კონკურენტს
შორის არ
წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან/და მოლაპარაკება ქვემოთ
მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით:
2.1 სატენდერო წინადადების/შეთავაზების ფასი, მისი გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი
ან/და ფორმულა;
2.2 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური/ხარისხობრივი მაჩვენებლები, რაოდენობა/მოცულობა
ან/და
მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება სატენდერო წინადადება/შეთავაზება;
2.3 სატენდერო წინადადების/შეთავაზების წარდგენა/დაზუსტება ან
წარდგენისგან/დაზუსტებისგან
თავის შეკავება;
2.4 ისეთი სატენდერო წინადადების/შეთავაზების, მისი ცვლილების ან/და დაზუსტების

3.

წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს ან/და RFP-ის
პირობებს.
სატენდერო წინადადება/შეთავაზება ან მისი კომპონენტი პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ
გამიმჟღავნებია ან/და არ გავუმჟღავნებ კონკურენტს შემსყიდველის მიერ მისი
გასაჯაროების მომენტამდე;

4.

ჩემთვის ცნობილია აფიდავიტის მიზნებისთვის ტერმინის „კონკურენტი“ მნიშვნელობა
(ნებისმიერი
პირი, რომელიც არის ან შესაძლებელია იყოს მონაწილე ამ ტენდერში);

5.

სატენდერო პირობების დასაკმაყოფილებლად ჩემს მიერ არ არის წარდგენილი მცდარი
ინფორმაცია;

6.

სატენდერო წინადადების/შეთავაზების ან/და მისი დაზუსტების სახით წარდგენილი

7.

ინფორმაცია შექმნილია/მოპოვებულია კეთილსინდისიერად;
სათანადოდ უფლებამოსილი ვარ ______________________________________________ მიერ,
ხელი
(დასახელება)

8.
9.

მოვაწერო აფიდავიტს და წარვადგინო ეს სატენდერო წინადადება/შეთავაზება/ ან/და
საჭიროებისამებრ დაზუსტება;
ნებისმიერი პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია სატენდერო წინადადებაზე,
სათანადოდ უფლებამოსილია ტენდერში მონაწილის მიერ;
გათვიცნობიერებული მაქვს, რომ აფიდავიტის პირობების დარღვევის შემთხვევაში
შესაძლებელია მოხდეს წინადადების/შეთავაზების დისკვალიფიკაცია ან/და შემსყიდველის
შავ სიაში რეგისტრაცია.

ხელმომწერი (გარკვევით სახელი და გვარი)
ხელმოწერა
თარიღი:

_______________________
_______________________
_______________________

