
საქართველოს ბანკის სათავო ოფისის კაფეტერიის მართვის ტენდერი 

 
სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს სათავო ოფისში განთავსებული კაფეტერიის 

მართვაზე.  

 

ტენდერი ჩატარდება ორ ეტაპად: მომსახურე კომპანიის შერჩევა განხორციელდება 

წარმოდგენილი წერილობითი შეთავაზების მიხედვით. 

 

 

კაფეტერიის აღწერა და ბანკის მოთხოვნები  

 
კაფეტერია მუშაობს სამი მიმართულებით:  

 

- ლაინი (მზა კერძები ლანჩისთვის) – 12:00 სთ–დან 16:00 სთ-მდე  

- ალაკარტე (კერძები შეკვეთით) - 9:30 სთ-დან 19:00 სთ-მდე  

- ყავის კუთხე (ყავა/ჩაი/ჩაი ლატე/ფრეში/გამაგრილებელი სასმელები/მზა საუზმე*) 9:00 სთ-დან 

20:00 სთ-მდე  

 

*მზა საუზმეში იგულისხმება: ნამცხვრები/სენდვიჩები/კრეპები/ხილი/ერბოკვერცხი 

მოთხოვნისამებრ და ა.შ 

 

გაყიდვაში არსებული აუცილებელი დამატებითი საქონელი/პროდუქტები:  

 

- საღეჭი რეზინი, სიგარეტი, ნაყინი სეზონურად, რძის პროდუქტების ფართო ასორტიმენტი, 

ხილი, ნამცხვრები, შოკოლადი, თხილი და სხვა. თანამშრომლების მოთხოვნის შესაბამისად 

ლავირება პროდუქციის ასორტიმენტის განხრით.   

 

 

 

მენიუ 

 
- ლანჩის მენიუ და ლაინის ასორტიმენტი კვირის განმავლობაში უნდა შეიცვალოს  

ყოველდღიურად. გარდა ამისა, მასში შემავალი კერძებიც ცვალებადი უნდა იყოს გარკვეული 

პერიოდულობით.  

 

– ლაინზე წარმოდგენილი უნდა იყოს კერძების მრავალფეროვანი ასორტიმენტი.  

(გათვალისწინებული უნდა იყოს სამარხვო  კერძები და კერძები ვეგეტარიანელებისთვის). 

 

- ალაკარტე მენიუში სიახლეები უნდა შედიოდეს გარკვეული პერიოდულობით (შესაძლებელია 

არსებობდეს ძირითადი მენიუ, რომელიც იქნება უცვლელი, ხოლო განახლებადი იქნება 

დამატებითი თემატური მენიუები, იგივე მენიუს ჩანართები)  

 

- ალაკარტე მენიუში გათვალისწინებული უნდა იყოს, როგორც ქართული ასევე ევროპული და 

სხვა პოპულარული კერძები.  

 

-   მენიუში გათვალისწინებული უნდა იყოს დიეტური და სამარხვო კერძები.  

 



- ალაკარტე მენიუს შეკვეთა უნდა განხორციელდეს თანამშრომლის კაფეტერიის დარბაზში 

განთავსების ადგილიდან.  

- ალაკარტე მენიუდან კერძის შეკვეთის მაქსიმალური დრო არ უნდა აღემატებოდეს 20 წუთს.  

- ლანჩის ყველაზე აქტიურ პერიოდში არ უნდა შეფერხდეს ალაკარტე კერძების შეკვეთა.  

- თანამშრომელს უნდა ჰქონდეს ლაინიდან ნახევარი პორციის აღების შესაძლებლობა. ასევე 

ალაკარტე მენიუში თავიდანვე ჩადებული უნდა იყოს მცირე ზომის/პორციის კერძები 

(მაგალითად პიცა, სალათები).  

 
თანამშრომელთათვის შეთავაზებული სასმელების ასორტიმენტი უნდა ითვალისწინებდეს 

მრავალფეროვან არჩევანს: 

 

-წყალი მინერალური/გაზიანი 

–  წვენები (მათ შორის ე.წ. "fresh" - ი); 

– ყავა (კაპუჩინო, ლატე, კარამელ მაკიატო, ლატე მაკიატო და სხვა);  

– ჩაი  (მწვანე ჩაი, შავი ჩაი ლიმნით, სხვადასხვა ხილის ჩაი, ჩაი ბერგამოტით, ჩაი ლატე და სხვა). 

 

ცხელი/ცივი  სასმელებით მომსახურებისას თანამშრომლებისთვის შეთავაზებულ უნდა იქნას ერთჯერადი 

ჭიქები, პლასტმასის სახურავითა და მუყაოს ჩამოსაცმელით (ცხელი სასმელის ხელში დასაკავებლად take-

away პრინციპით). ბანკის თანამშრომლებში ყავაზე მაღალი მოთხოვნის პირობებში უნდა 

უზრუნველყოფილი იყოს ხარისხიანი ყავა (მაგალითად, ლავაცა/ილლი/ვერნიანო).  

 

ჩაისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შედარებით დიდი ზომის ერთჯერადი ჭიქა.  

 

 

 

საკვები 

 
- საკვები უნდა მზადდებოდეს ჯანსაღი პროდუქტებისგან/ინგრედიენტებისგან.  

 

- საკვების მომზადების პროცესი უნდა მიმდინარეობდეს ხარისხის მაღალი სტანდარტების 

დაცვით.  

 

-კაფეტერია ვალდებულია მუდმივად აკონტროლოს და დროულად შეავსოს მოწოდებული 

პროდუქტების მარაგები; 

 

 

ჰიგიენა და სისუფთავე 

 
- ბანკის მიერ მოთხოვნილი იქნება სისუფთავისა და ჰიგიენის მაღალი სტანდარტები. 

სამზარეულოში ყოველი დღის ბოლოს უნდა ტარდებოდეს შესაბამისი სამუშაოები. დარბაზში 

კვირში ერთხელ უნდა ჩატარდეს გენერალური წმენდა.  

 

- გამოყენებული ჰიგიენის საშუალებები უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა და არ უნდა 

წარმოადგენდეს საფრთხეს თანამშრომლების ჯანმრთელობისთვის.  

- წმენდითი სამუშაოები არ უნდა ხორცილედებოდეს კაფეტერიის სამუშაო საათებში.  

 

 

პერსონალი/სერვისი 



 
- კაფეტერიაში დასაქმებული უნდა იყოს საკმარისი პერსონალი, თანამშრომლების 

შეუფერხებლად მომსახურებისთვის. მომსახურება უნდა ხორციელდებოდეს როგორც დახლს 

მიღმა, ასევე დარბაზში.  

- პერსონალი უნდა იცავდეს სერვის+, უნდა იყვნენ მოტივირებულები და კეთილყანწყობილები 

თანამშრომლების მიმართ.  

- რიგების თავიდან აცილების მიზნით, მაქსიმალურად უნდა იყოს უზრუნველყოფილი 

მომსახურების სისწრაფე (საკვების მიწოდება, გადახდა).  

- პერსონალს უნდა ეცვას უნიფორმა  

- აუცილებელია თავსაბურავი და ხელთათმანი 

 

 

ფასები 

 
- ფასწარმოქმნა უნდა ხორციელდებოდეს გონივრულ ჩარჩოებში, საბაზრო ფასებთან 

მიმართებაში.  

- შესაძლებელია არსებობდეს ლანჩის სხვადასხვა პაკეტები, მინიმალური ფასის 

გათვალისწინებით.  

- საკვების განსათავსებლად გამოყენებული ერთჯერადი კონტეინერები, ჭიქები, კოვზები, 

ჩანგლები, ხელსახოცები,  სოუსები (მაიონეზი, კეჩუპი, ტყემალი) უნდა იყოს უფასო.  

 

– ტენდერში გამარჯვების ერთ–ერთ კონკურენტუნარიან პირობად განიხილება ლანჩ მენიუზე 

შემოთავაზებული ფასი 

 

–  

 

 

 

იაჯარა/კომუნალური გადასახადები 

 
კაფეტერიის მომსახურე კომპანია განთავისუფლებულია იჯარის გადასახადისგან. კომპანიას 

გადასახდელი ექნება მხოლოდ კომუნალური გადასახადები წინასაწარ განსაზღვრული სეზონური 

ტარიფების გათვალისწინებით:  
 

– აპრილი/მაისი/ივნისი/ივლისი/აგვისტო/სექტემბერი/ოქტომბერი 1778 ლარი  
 

– ნოემბერი/დეკემბერი/ იანვარი/თებერვალი/მარტი 2778 ლარი  

 

 

არსებული ტექნიკური ბაზა 

 
მომსახურების ადგილზე არსებული ტექნიკური ბაზა (მაგიდები, სკამები, დახლები, საცხობები და 

ა.შ.) იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში 



  

კაფეტერიის აღწერის შედეგად ბანკის ქონება 

 

   კატეგორია დასახელება რაოდენობა (ცალი) 

ავეჯი რკინის მაგიდა (დიდი) 
7 

ავეჯი რკინის მაგიდა (პატარა) 
5 

ავეჯი რკინის სკამი 
38 

ავეჯი ფერადი სკამების მაგიდა 
16 

ავეჯი რბილი სავარძლების მაგიდა 
6 

ავეჯი რბილი სავარძელი 
12 

ავეჯი ფერადი სკამი 
67 

ავეჯი ლამინატის მაგიდა 
1 

ავეჯი ლამინატის კარადა (პატარა) 
1 

ავეჯი ლამინატის კომოდი 
1 

ავეჯი 
საჭმელების დასარიგებელი მეტალის 

მაცივარი 2 

ავეჯი 
საჭმელების დასარიგებელი მეტალის 

მაგიდა 1 

ავეჯი მეტალის, გრძელი ნიჟარა მაცივარი 
1 

ავეჯი მეტალის, დიდი მზარეულის მაგიდა 
1 

ავეჯი მეტალის, პატარა მზარეულის მაგიდა 
1 

ავეჯი 
ჭურჭლის დასალაგებელი მეტალის 

თარო 4 

ავეჯი მეტალის, გრძელი ნიჟარა  
1 

ავეჯი მეტალის, პატარა ნიჟარა  
1 

ავეჯი მეტალის საპურე 
1 

ავეჯი მეტალის კარადა–მაცივარი 
1 

დანადგარი ყავის აპარატი 
1 

დანადგარი კომბინირებული წვენსაწური 
1 

დანადგარი ნამცხვრების მაცივარი 
1 

დანადგარი დიდი გამწოვი 
3 



დანადგარი ერთ კარიანი მაცივარი 
6 

დანადგარი ორ კარიანი მაცივარი 
1 

დანადგარი გოჭის შესაწვავი ღუმელი 
1 

დანადგარი ფრის შესაწვავი დანადგარი 
1 

დანადგარი გრილი 
1 

დანადგარი ტოსტერი 
1 

დანადგარი 6 ფითილიანი გაზქურა 
1 

დანადგარი ხორცის გასატარებელი მანქანა 
1 

დანადგარი ძეხვეულის საჭრელი სლეისერი 
1 

დანადგარი ხაჭაპურის შესაწვავი ღუმელი 
1 

დანადგარი 
პიცის მოსამზადებელი მაგიდა 

მოწყობილობებით 1 

დანადგარი ნაყინის მაცივარი 
1 

 

 

გაფორმება 
 

კაფეტერიის გაფორმებისას (აბრები, მენიუები, პერსონალის ფორმები და ა.შ) დიზაინი სტილი 

შეთანხმებული უნდა იყოს ბანკთან 

 

 

მიდგომა 

 
კაფეტერიის მენეჯმენტის მიდგომა უნდა იყოს კლიენტზე ორიენტირებული და დაფუძნებული 

ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპებზე. ამას გარდა უნდა მუშავდებოდეს პრომო–კამპანიები, 

სპეციალური ფასის დღეები რომელიმე პროდუქტისთვის (მაგალითად, პიცის დღე) და ა.შ. 

სასურველია არსებობდეს სხვადასხვა სამზარეულოების კვირეულები/დღეები. სადღესასწაულო 

დღეების პროგრამები და სპეციალური მენიუები.  

 

კვლევები 

 
კაფეტერია თავად უნდა ახორციელებდეს გამოკითხვებს გარკვეული პერიოდულობით, რის 

საფუძველზეც მუდმივად უნდა იზრუნოს თანამშრომლების შენიშვნებისა და მოსაზრებების 

გათვალისწინებაზე, ასევე ორიენტირებული უნდა იყოს, საქართველოს ბანკის მიერ ჩატარებული 

კვლევების შედეგების გათვალისწინებით, სერვისის დახვეწაზე.  

 

კომუნიკაცია 

 
კაფეტერიის მენეჯმენტმა უნდა წინასწარ (ყოველ ორშაბათს დილის 10 საათამდე) უზრუნველყოს 

კვირის მენიუს გამოგზავნა შეუფერხებლად,  PDF ფორმატში, ფასების მითითებით.  

 



თანამშრომლების დროული ინფორმირების მიზნით, ნებისმიერი სიახლე/ცვლილება უნდა 

იგზავნებოდეს/თანხმდებოდეს ბანკის წარმომადგენელთან. 

 

 

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა: 

 
- მომზადდეს წარსადგენი შეთავაზება (პრეზენტაცია1).  კაფეტერიის მართვის კონცეფციისა და 

მიდგომების შესახებ ( სერვისი, პერსონალის რაოდენობა და ა.შ.). დეტალური შემოთავაზება უნდა 

მოიცავდეს ვადებს, თუ რა ვადაში შეუძლია კომპანიას ოპერირების დაწყება.  

 

- ლანჩ მენიუ2 (ოთხი კვირის მაგალითზე)  

- ლაინის კერძების ფასები2 (ერთი თვის მაგალითზე)  

- ალაკარტე მენიუ /ფასებით2  

- ყავის კუთხის მენიუ ფასებით 2 (აქ წარმოდგენილი უნდა იყოს აპარატის ყავის თითქმის ყველა 

ძირითადი ვარიანტის და ჩაის ფასები პორციების მიხედვით)  

- ძირითადი მენიუების გარდა მოსამზადებელია განფასების ნიმუში შემდეგი კერძების მენიუს 

მიხედვით: 

 

ლანჩ მენიუ-ნიმუში #1 

 

1. წვნიანი - ბორში  

2. ცხელი კერძი - კატლეტი და პიურე  

3. ცივი კერძი - ბერძნული სალათი  

4. პური, საწებელი 

5. წვენი ან კომპოტი  

 

 

ლაინი 

 ოლივიე /კიტრი და პამიდვრის სალათი/შუბა/ქათმის სალათი  

 ნადუღი/ყველი/მჭადი  

 სოსისი/მოხარშული ხორცი/ქათმის მწვადი/  

 სპაგეტი/წიწიბურა/პიურე/შემწვარი კარტოფილი  

 ხაჭაპური/ლობიანი/კარტოფილის ღვეზელი/ხორციანი ბლინები/ყველიანი ბლინები  

 

 

ალაკარტე 

 პიცა /სენდვიჩები/პასტები/  

 ცეზარი/ბერძნული სალათი/  

 ბლინები  

 პელმენი/ვარენიკები  

 სტეიკები 

 

 

1   ელექტრონულ ფორმატი + ამობეჭდილი ვერსია: აუცილებლად PDF ფორმატში. 

2 მენიუში მითითებული უნდა იყოს 200 გრამის შესაბამისი ფასები გრამაჟები, ცომეულის 

შემთხვევაში დაკონკრეტებული უნდა იყოს დიამეტრები (პიცა, ხაჭაპური და.ა.შ).  



 

 

 

 

 

 

წარსადგენი დოკუმენტაცია 

 

1. საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;  

2. კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);  

3. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, 

კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);  

4. სარეკომენდაციო წერილები  

5. ცნობები: ბანკებში ანგარიშების შესახებ, ბოლო ერთი წლის ამონაწერი ნაშთების შესახებ.  

 

 

დამატებითი ინფორმაცია ტენდერის შესახებ:  

 

– ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2016 წლის 4 თებერვლიდან - 17 თებერვალის 

ჩათვლით.  

 

– სატენდერო შეთავაზება უნდა განთავსდეს დახურულ კონვერტში და ჩაბარებულ იქნას 

საქართველოს ბანკის კანცელარიაში თამარ კეკლიას სახელზე, 17 თებერვალს 17 

საათამდე (მისამართი: გაგარინის 29ა).  
 

– გამარჯვებულის გამოვლენამდე პრეტენდენტი ვალდებულია მოაწყოს დეგუსტაცია 

ბანის სათაო ოფისში.  

 

– ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება 6 თვიანი საგამოცდო 

ხელშეკრულება. 

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით თამარ კეკელიას  +995 555 97 57 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


