
 

saqonlisSesyidvistenderi 

 

ss “saqarTvelosbanki” acxadebs tenders  APC  UPS-ebis momsaxurebaze: 

 

 saqonlisdasaxeleba: 

Name Model 

Symmetra PX 80KVA / 80KW SYCF80KH 

Symmetra PX 40KVA / 40KW SYCF40KH 

Symmetra PX 40KVA / 40KW SYCF40KH 

Symmetra PX 160kVA / 160kW (80 kW) SYCF160KH 

 

 

მიმწოდებელი ვალდებულია: 

 

 განახორციელოს ობიექტებზე არსებული უწყვეტი კვების წყაროების გეგმიური 

შემოწმება წელიწადში ორჯერ მაინც. 

 დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში გაუწიოს ბანკს სრულყოფილი სატელეფონო 

კონსულტაცია.  

 საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციების არსებობისას უზრუნველყოს ობიექტზე მისი 

სპეციალისტების მისვლა და აღმოჩენილი პრობლემის აღმოფხვრა შემდეგი 

პირობების გათვალისწინებით: 

o სპეციალისტების გამოცხადება ობიექტზე უნდა განხორციელდეს ბანკიდან 

შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 საათში 

o სპეციალისტების მიერ პრობლემის დიაგნოსტიკა  უნდა განხორციელდეს 

ობიექტზე მისვლიდან არაუგვიანეს 1 საათში.  

o სპეციალისტების მიერ პრობლემის აღმოფხვრა უნდა განხორციელდეს 

დიაგნოსტიკიდან არაუგვიანეს 5 საათში. 

o რეაგირებისათვის განკუთვნილი დროის მაქსიმალური გადაცილება 

განისაზღვროს 10%-ით. 

 თითოეულ საეჭვო ან/და ავარიულ სიტუაციასთან დაკავშირებით მიმწოდებელი 

უზრუნველყოფს ბანკისათვის შესაბამისი რაპორტის მიწოდებას, სადაც 

დაწვრილებით იქნება აღწერილი არსებული დაზიანების აღმოფხვრის გზები და 



მეთოდები და რეკომენდაციები სამომავლოდ მსგავსი ავარიული სიტუაციის თავიდან 

ასაცილებლად. რაპორტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს შემოწმების 

ჩატარების/პრობლემის აღმოფხვრის განხორციელებიდან 3 (სამი) საბანკო დღის 

განმავლობაში.  

 მომწოდებელმა უნდა შემოგვთავაზოს 1 წლის მანძილზე გაწეული მომსახურების 

წლიური ფიქსირებული საფასური.  

 

ბანკი ვალდებულია: 

 

 დროულად უზრუნველყოს მიმწოდებლისათვის შეტყობინების მიწოდება ობიექტზე 

გამოვლენილი საეჭვო ან/და ავარიული სიტუაციების შესახებ; 

 მიმწოდებლის მიერ გაგზავნილი სპეციალისტები დაუბრკოლებლად დაუშვას 

ობიექტზე; 

 ავარიული სიტუაციების შესახებ მიმწოდებელს შეტყობინება მიეწოდება ელ. ფოსტის 

ან ტელეფონის საშუალებით; 

 ობიექტებზე განთავსებულ უწყვეტი კვების წყაროების გეგმიური ან/და ბანკის 

გამოძახების საფუძველზე შემოწმების ჩატარებისას დაზიანების აღმოჩენის 

შემთხვევაში, დაზიანებული ნაწილების გამოცვლა განხორციელდება ბანკში 

არსებული სარეზერვო მასალებით. მასალების ჩამონათვალს, რომელიც შეიძლება 

საჭირო გახდეს დაზიანებების აღმოსაფხვრელად მიმწოდებელი ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) საბანკო დღის ვადაში მიაწვდის ბანკს, ხოლო შემდგომ 

ობიექტზე გამოვლენილი დაზიანებების გათვალისწინებით პერიოდულად 

დამატებით აცნობებს ბანკს საჭირო მასალის ჩამონათვალს. 

 თუ ბანკს არ აღმოაჩნდა დაზიანებების აღმოსაფხვრელად შესაბამისი დეტალი, ბანკი 

უზრუნველყოფს მის შეძენა/მიწოდებას მიმწოდებლისათვის. 
 

damatebiTi informaciisTvis daukavSirdiT levan jiqia +995 (577) 474484 

 

damatebiTiinformacia: 

 tenderis vada ganisazRvreba 2016 wlis 14 ianvridan – 2016 wlis 29 
ianvris CaTvliT. 

 tenderSi gamarjvebul kompaniasTan gaformdeba generaluri 
xelSekruleba 1 (erTi) wlis vadiT 

 TanxisgadaxdamoxdebaSeTanxmebismixedviT; 

 gTxovT gaiTvaliswinoT, rom fasebi CaweroT Sesabamis grafaSi punqti 
#1, punqti #2 da sxva Sesabamisi punqtebis gaswvriv. 

 gTxovT erTeulis fasi 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 3 (sami) saaTiT adre. 

 


