
saqonlis/momsaxurebis Sesyidvis tenderi 
 

 
 
 

ss “saqarTvelos banki” acxadebs tenders alternatiuli kvebis wyaroebis 

Sesyidvaze. 
 

 saqonlis dasaxeleba: 
 

 
 

N საქონლის დასახელება მიწოდების ვადები 

1 ბენზო გენერატორი 7 კვტ 
 

 

მოთხოვნიდან 10-20 სამუშაო დღე 2 ბენზო გენერატორი 11 კვტ 

3 დიზელ გენერატორი 30 კვა 

4 დიზელ გენერატორი 60 კვა 
 

 

მოთხოვნიდან 20-30 სამუშაო დღე 5 დიზელ გენერატორი 100 კვა 

6 დიზელ გენერატორი 200კვა 

7 დიზელ გენერატორი 300 კვა  

მოთხოვნიდან 30-45 სამუშაო დღე 
8 დიზელ გენერატორი 500 კვა 

9 დიზელ გენერატორი 1250 კვა მოთხოვნიდან 45-60 სამუშაო დღე 

10 UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 20 კვა  
 
 
 
 
 
 
 

 
მოთხოვნიდან 7-10 სამუშო დღე 

11 UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 30 კვა 

12 UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 40 კვა 

13 UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 60 კვა 

14 UPS თავსებადი 20-30 გარე აკუმულატორებთან 80 კვა 

15 სტაბილიზატორი 5 კვა 

16 სტაბილიზატორი 10 კვა 

17 სტაბილიზატორი 30 კვა 

18 სტაბილიზატორი 45 კვა 

19 სტაბილიზატორი 60 კვა 

20 სტაბილიზატორი 100 კვა 

21 სტაბილიზატორი 150 კვა 

22 სტაბილიზატორი 200 კვა 

 სტაბილიზატორი 300 კვა 
 

24 
აკუმულატორის დამტენი შესასვლელი ძაბა 220 

ვოლტი 

 

 
 
 

მოთხოვნიდან 10-14 სამუშო დღე 
 

25 
აკუმულატორის დანტენი (გამოსასვლელი ძაბვა)-20 

აკუმულატორიანი სისტემის (240 VDC) 

26 აკუმულატორის დანტენი (გამოსასვლელი ძაბვა)-30 

აკუმულატორიანი სისტემის (360 VDC) 

27 ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 1000 ვა 
 

 

მოთხოვნიდან 7-10 სამუშო დღე 28 ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 2000 ვა 

29 ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 3000 ვა 

30 ონლაინ UPS (შიდა აკუმულატორით) 10 000ვა 



damatebiTi moTxovnebi: 
 

 warmodgenili fasebi unda Seicavdes yvela saxis gadasaxads. 

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

 sagarantio momsaxureba (garantia 1 weli). 

 UPS (uwyveti kvebis wyaro) unda iyos gare akumulatorTan Tavsebadi 
(montaJi). 

 

 
damatebiTi informacia: 
 

 tenderis vada ganisazRvreba 2016 wlis 18 თებერვლიდან - 2015  wlis 25 

თებერვლის CaTvliT. 

 tenderis Sesaxeb detaluri informaciisTvis, gTxovT, daukavSirdiT 
avTandil saluqvaZes – tel: 2 444 444 (4252); mob: (577) 740283; 

 tenderSi gamarjvebul kompaniasTan saxelSekrulebo vada ganisazRvreba 
6 (eqvsi) Tvis periodiT. 

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

 Tanxis gadaxda moxdeba yovel jerze Sesyiduli saqonlis miwodebidan 
miReba-Cabarebis aqtis gaformebis Semdeg. 


