
saqonlis/momsaxurebis Sesyidvis tenderi 

      ss “saqarTvelos banki” acxadebs tenders kondencioneruli sistemis 

momsaxurebaze (Tbilissa da regionebSi). 

 saqonlis da momsaxurebis dasaxeleba: 
#1 სერვისცენტრების გათბობა გაგრილების სისტემების მომსახურება  

#2 ბანკის სათაო ოფისში (გაგარინის 29) გათბობა–გაგრილების სისტემების მომსახურება 
 

სამუშაოების აღწერა: 

 

1. სერვისცენტრების  მაშტაბითგათბობა გაგრილების სისტემების მომსახურება 

მოიცავს შემდეგი სახის სამუშაოებს: 
 კონდიციონერის შიდა ბლოკზე ფილტრების გარეცხვა; 

 კონდიციონერის გარე ბლოკების გაწმენდა, თუ საჭიროება მოითხოვს კერხერით 

გარეცხვა; 

 დიზელის ქვაბის სანთურის გაწმენდა-დარეგულირება; 

 კედლის ქვაბის ვინტილიატორის გაწმენდა; 

 გათბობის სისტემის დაპრესვა-შევსება; 

 ჩილერის დაცლა-შევსება; 

 VRF კონდიციონერის შიდა ბლოკებზე ფილტრების გარეცხვა; 

 VRF სისტემის გარე ბლოკის გაწმენდა, თუ საჭიროება მოითხოვს კერხერით გარეცხვა; 

 სატრანსპორტო ხარჯები. 

2. ბანკის სათაო ოფისში (გაგარინის 29) გათბობა–გაგრილების სისტემების 

მომსახურება მოიცავს შემდეგი სახის სამუშაოებს: 
 ცენტრალურ სავენტილაციო სისტემა (AHU)-ზე ფილტრების გაწმენდა 64 ცალის 

დემონტაჟი-მონტაჟი და გარეცხვა მინიმუმ თვეში ორჯერ; 

 სათაოში, ცენტრალურ სავენტილაციო სისტემა (AHU)-ზე ფილტრების დამზადება 64 

ცალი, 6 თვეში ერთხელ; 

 წყლის ფილტრების გაწმენდა. 

3. გაითვალისწინეთ რომ სს საქართველოს ბანკს სერვისცენტრები და ოფისები აქვს 

საქართველოს მასშტაბით, დაახლოებით 290 მისამართზე და ამ მისამართებზე 

განთავსებული გათბობა–გაგრილების აგრეგატების დაახლოებითი რაოდენობებია: 

 750-სპლიტ კონდიციონერზე;  

 15-VRF სისტემაზე;  

 6-ჩილერზე;  

 6-ცენტრალურ სავენტილიაციო სისტემაზე (AHU); 

 15-დიზელის ქვაბზე;  

 40 კედლის გათბობის ქვაბზე. 

 ბანკის ფილიალების და ოფისების რაოდენობა, ასევე აგრეგატების ტიპი და 

რაოდენობები  მომსახურების პერიოდში  შეიძლება შეიცვალოს ან ჩანაცვლდეს, 

აღნიშნული ფაქტი ტენდერში დაფიქსირებულ მომსახურების ფასზე არ აისახება 

გენერალური ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლამდე (6 თვე). 

 

 



damatebiTi moTxovnebi: 

 warmodgenili fasebi unda Seicavdes yvela saxis gadasaxads. 

 momwodebelma unda atvirTos Semdegi dokumentacia PDF ან Word–is 
formatSi: 
1. sajaro reestridan ganaxlebuli samewarmeo amonaweri 

2. kompaniis serTifikatebi (aseTis arsebobis SemTxvevaSi) 

3. kompaniis moRvaweobis Sesaxeb informacia (saqmianobis mokle 

aRweriloba (gamocdileba, klientebis sia), daarsebis TariRi, 

rekomendaciebi, a.S.) 

 mimwodebelma veb-gverdze unda atvirTos detaluri SeTavazeba (maT 

Soris produqtis nimuSebis amsaxveli suraTebi PDF an Word formatSi). 

 მომწოდებელმა უნდა მოგვაწოდოს 1 თვის ფიქსირებული ფასი პირველ და მეორე 

პოზიციებისთვის.  

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით: 

 გიორგი ბუქური – 599 565 992 

 
damatebiTi informacia: 

 tenderis vada ganisazRvreba 2016 wlis 4 იანვრიდან- 2016 wlis 15 იანვრის 
CaTvliT. 

 tenderSi gamarjvebul kompaniasTan saxelSekrulebo vada ganisazRvreba 
6 Tvis periodiT. 

 tenderSi gamarjvebuli kompaniisgan saqonlis/momsaxurebis Sesyidva 
iqneba regularuli saxelSekrulebo periodis ganmavlobaSi. 

 gTxovT gaiTvaliswinoT, rom SemoTavazebis erTeulis fasi miuTiToT 
larebSi Sesabamis grafebSi, punqti #1, punqti #2-is da sxva Sesabamisi 
punqtebis gaswvriv; 

 gTxovT fasebi miuTiToT Sesabamisi punqtis gaswvriv measedebiT, 
magaliTad: 0.05 (noli lari da xuTi TeTri); 0.35 (noli lari da 
ocdaTxuTmeti TeTri); 1.00 (erTi lari); 1.45 (erTi lari da ormocdaxuTi 
TeTri) da a.S; 

 konkretuli tenderis SemTxvevaSi tenderSi monawileobis dros 
mimwodebels SeuZlia kiTxva-pasuxis reJimSi miiRos sasurveli 
informacia konkretuli tenderis panelSi “SekiTxvebi Semsyidvels”. 

 ganTavsebuli SemoTavazebebi mimwodeblebisTvis gaxdeba anonimuri 
tenderis dasrulebamde 1 (ერთი) დღით adre. 


