ს.ს. “თიბისი ბანკი” შემდგომში “მყიდველი” გიწვევთ ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობისათვის და
გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები შესყიდვების ელექტრონული სისტემის www.etenders.ge
საშუალებით. ტენდერი ცხადდება რევერსული აუქციონის პრინციპით (http://etenders.ge/Page/Instructions)

საქონლის/მომსახურების დასახელება
გარე ბანკომატების შეფუთვების დამზადება - 88 ცალი (მიმდინარე, 1 -ლი ეტაპი)
გარე ბანკომატების შეფუთვების დამზადება - 50 ცალი (2021 წლის გეგმის მიხედვით, მე -2 ეტაპი)
შენიშვნა:

50 ცალი შეფუთვის დამზადების / მონტაჟის ვადა და ლოკაციებიიქნება დამატებითი

შეთანხმების საგანი
1. ძირითადი კონსტრუქცია: ლითონი მინ. 2 მმ
2. მიახლოვებული ზომა: სიმაღლე ≈ 120-150, სიგანე ≈ 70-85
3. შეღებილი გლუვი მაღალი ხარისხის საღებავით
4. ტრანსფორმატორი (მაღალი ხარისხის)
5. დიოდური განათება (მაღალი ხარისხის)
6. ლოგო: თეთრი ორგმინა / არაკალისგან ამოჭრილი ასოები
7. მონტაჟის დროს ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების შესრულება
ფილიალების მისამართები წარმოდგენილია დანართი №5 -ში

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია


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



ფასების ცხრილი, მოწოდების ვადა, საგარანტიო ვადა - (დანართი №2 -ის მიხედვით)



ინფორმაცია ანალოგიური მიწოდების შესახებ - (დანართი №3 -ის მიხედვით)



რეკომენდატორი კომპანიების ჩამონათვალი და საკონტაქტო ინფორმაცია - (დანართი №4 -ის
მიხედვით)

მინიმალური საგარანტიო ვადა არ უნდა იყოს 24 თვეზე ნაკლები;
მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ შემოთავაზებული საქონლის
ნიმუშები, ტენდერის დასრულებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღეში;

წინადადებების შეფასების კრიტერიუმები

შეფასების კრიტერიუმი

კრიტერიუმის წონა

საქონლის ღირებულება

80%

დამზადების და მონტაჟის ვადა (88 ცალი)

20%

დამატებითი ინფორმაცია


წინადადებების მიღება იწყება 2020 წლის 29 დეკემბერი, 12:00 სთ



წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 5 იანვარი, 16:00 სთ



ტენდერი ცხადდება ელექტრონული პლატფორმის www.etenders.ge მეშვეობით, რევერსული
აუქციონის პრინციპით. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია წარმოდგენილია ამავე ვებ
გვერდზე http://etenders.ge/Page/Instructions;



ონლაინ ვაჭრობა დაიწყება წინადადებების მიღების ვადის ამოწურვისთანავე, ფასების ცხრილში
წარმოდგენილ ჯამურ ღირებულებაზე;



ვაჭრობის

შედეგად

დაფიქსირებული

ტენდერში გამარჯვებას;

საუკეთესო

ფასი

ავტომატურად

არ

განაპირობებს



საწყისი განფასების მოსაწოდებლად იხელმძღვანელეთ თანდართული ფორმით: დანართი #2



ონლაინ ვაჭრობის შედეგად შემოთავაზებული ფასდაკლება დაანგარიშდება პროცენტულად (%)
და გამოაკლდება საწყის ერთეულ ღირებულებას. მიღებული ფასი დაფიქსირდება ნასყიდობის
ხელშეკრულებაში, როგორც ერთეულის შესასყიდი საბოლოო ღირებულება;



ფასები

უნდა

იყოს

წარმოდგენილი

ეროვნულ

ვალუტაში

(ლარი)

კანონმდებლობით

გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით;


საქონლის ღირებულება უნდა ითვალისწინებდეს ტრანსპორტირების და მონტაჟის ხარჯებს
დანართ #5 -ში აღნიშნულ მისამართებზე;



დამატებითი 50 ცალი შეფუთვების მონტაჟის ზუსტი ლოკაციები ამ ეტაპზე უცნობია.
აღნიშნული შეფუთვების ღირებულება უნდა იყოს იგივე, რაც დანარჩენი 88 ცალის;



ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიღებიდან და შესაბამისი დოკუმენტაციის (ს/ზ,
ა/ფ, მ/ჩ აქტი) წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღეში;



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



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



ბანკის ასევე იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ტენდერის პროცედურა იმ შემთხვევაში, როდესაც
ტენდერში მონაწილეობა მიიღო მხოლოდ 1 -მა კომპანიამ;



ტენდერში თიბისი ბანკთან მსგავსი ტიპის საქონლის მოწოდების გამოცდილების არმქონე
პრეტენდენტის გამარჯვების შემთხვევაში კომპანიამ უნდა დაამზადოს შეფუთვის ნიმუში.
მხოლოდ ნიმუშის მოწონების შემთხვევაში გაფორმდება ხელშეკრულება სრული რაოდენობის
მოწოდებაზე;

საკონტაქტო ინფორმაცია
Name

Position

Mobile

E-mail

გიორგი ანთიძე

შესყიდვების განყოფილება

591 60 90 90

GAntidze@Tbcbank.com.ge

არჩილ მინდიაშვილი

ლოგისტიკის განყოფილება

599 30 34 18

amindiashvili@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:



ბანკის დასახელება:



ბანკის კოდი:



ანგარიშის #:

შეთავაზების მოქმედების ვადა

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

დანართი №3

ინფორმაცია ანალოგიური (და/ან მსგავსი) მომსახურების შესახებ

ინფორმაცია უკანასკნელი 2 (ორი) წლის განმავლობაში შესრულებული ან მიმდინარე ანალოგიური (და/ან
მსგავსი) მომსახურების შესახებ.

#

მომსახურების ტიპი

შემსყიდველი ორგანიზაცია

1
2
3
4
5
...

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

სახელშეკრულებო
პერიოდი

სახელშეკრულებო
ღირებულება

დანართი №4

რეკომენდატორი კომპანიების ჩამონათვალი

#

კომპანიის დასახელება

რეკომენდატორი პირის სახელი,
გვარი, თანამდებობა

საკონტაქტო ნომერი

1
2
3
4
5
...

შენიშვნა: უნდა იყოს წარმოდგენილი მინ. 3 (სამი) რეკომენდატორი კომპანია

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

კომენტარი

