
სატრენინგო მომსახურების შესყიდვის ტენდერი 

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს სატრენინგო მომსახურების შესყიდვაზე. 

 მომსახურების დასახელება: ტრენინგ პროგრამები ქვემოთ ჩამოთვლილ თემებში 

 

# მომსახურების დასახელება/აღწერა 

1 კომუნიკაციები: ზოგადი კურსი, მოლაპარაკებები, პრეზენტაცია და გაყიდვები 

2 ინგლისური ენა: ზოგადი კურსი, ბიზნეს ინგლისური 

3 ფინანსები: ზოგადი კურსი, ბუღალტრული აღრიცხვა, ბიუჯეტირება, მოდელირება, 

კორპორაციული ფინანსები, IFRS 
4 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

5 სამართალი: საკანონმდებლო ბაზის ზოგადი მიმოხილვა, ვალდებულებითი და 

ადმინისტრაციული სამართალი, სააღსრულებლო საქმეთა წარმოება, საპროცესო 

წარმომადგენლობა 

6 მენეჯემენტი: ზოგადი კურსი, პრაქტიკული სემინარი,  ლიდერობა 
7 პროექტების მართვა0 

8 გუნდური მუშაობა 

9 დროის მართვა 

10 ძვირფასი ლითონების და ქვების შემფასებლის სასერტიფიკატო კურსი 

11 MS Office: Excel, PPT 

12 Cisco Certified Network Associate Routing and Switching (200-120) 

13 Course 20462 : Administering Microsoft® SQL Server® Databases 

14 MS 20464: Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases 

15 MS 10747 Administering System Center 2012 Configuration Manager 

16 55006: Systems Center 2012 Operations Manager 

17 VICM 6 VMware vSphere Install Configure Manage 6.0 

18 Java EE 7: Front-end Web Application Development 

19 Linux Security Tightening, or any kind of JBOSS related training 

 

მოთხოვნები შეთავაზებისთვის: 

 მომწოდებელმა უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზება PDF ან Word–is 

ფორმატში. შეთავაზება უნდა შეიცავდეს შემდეგ სავალდებულო ინფორმაციას: 

1. ტრენინგის პროგრამის/პროგრამების აღწერა 

2. ცალკეული პროგრამის მიხედვით ტრენინგ ჯგუფის მოცულობა და წლის 

განმავლობაში ტრენინგ ჯგუფების შესაძლო მაქსიმალური რაოდენობა 

3. ტრენინგის განხორციელების დეტალები: 

a. ტრენერი/ები ტრენინგის თემის/ების მიხედვით (CV, დიპლომები,  

სერტიფიკატები, მონაცემები შესაბამის თემაზე ტრენინგის ჩატარების 

გამოცდილების შესახებ) 

b. მასალები მონაწილეთათვის (ნაბეჭდი და/ან ელექტრონული) 

c. მონაწილეთა სერტიფიცირება და სერტიფიკატები 

d. ჩატარების ადგილი 



e. შესვენებების მომსახურება/ქეითერინგის სპეციფიკაციები 

4. საჯარო რეესტრიდან სამეწარმეო ამონაწერი; 

5. კომპანიის სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

6. კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია: 

a. დაარსების თარიღი, 

b. საქმიანობის მოკლე აღწერილობა, 

c. გამოცდილება  

d. რეკომენდატორების საკონტაქტო მონაცემები, 

e. სხვა ინფორმაცია, რომელსაც მომწოდებელი მიიჩნევს საინტერესოდ 

7. შესრულების ვადები: მოთხოვნის შესაბამისად პროგრამის/ების 

ადაპტირების/მომზადების პერიოდი და განხორციელების ვადები 

8. მომსახურების ფასები: 

o პროგრამის ადაპტაციის/მომზადების ღირებულება – მომზადებული 

პროგრამის ტრენინგ საათი 

o ტრენინგის ჩატარების ღირებულება – ჩატარებული ტრენინგ საათი: 

 სრული მომსახურებით (ვენდორის ოფისი, ქეითერინგი) 

 ბანკში ე.წ. in-house ფორმატით (ბანკის მიერ უზრუნველყოფილი 

ოფისი, ქეითერინგი) 

 წარმოდგენილი ფასები (ტრენინგ საათი/ტრენინგის ჩატარება, ტრენინგ 

საათი/პროგრამის ადაპტაცია) უნდა შეიცავდეს ყველა სახის გადასახადს. 
 

 

ტენდერის პირობები: 

 ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2016 წლის 29 თებერვლიდან – 2016 წლის  14 

მარტის ჩათვლით; 

 გამარჯვებული მომწოდებლის გამოვლენა მოხდება მოთხოვნილი თემების მიხედვით 

წარმოდგენილი პროგრამის (40%), ფასის (20%) და ტრენინგის განხორციელების 

ხარისხის (40%) მიხედვით საუკეთესო ალტერნატივის განსაზღვრის საფუძველზე, 

განხორცილების ვადების მიხედვით ყველაზე ოპერატიული პრეტენდენტის 

შერჩევით. ტრენინგის პროგრამის და განხორციელების ხარისხის განსასაზღვრად, 

ფინალურ ეტაპზე გასულ პრეტენდენტებს შეიძლება მოეთხოვოთ პროგრამის 

მასალის მცირე ნაწილის ნიმუშის სახით წარმოდგენა (10 ფურცლის მოცულობით) და 

დემო სესიის ჩატარება; 

 ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებთან გაფორმდება 12-თვიანი ხელშეკრულება. 
 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

 ტენდერში მონაწილეობით დაინტერესებულ კომპანიებს და/ან კერძო პირებს, 

შეკითხვების შემთხვევაში, შეუძლიათ დაუკავშირდნენ „საქართველოს ბანკის“ 

პერსონალის მართვის დეპარტამენტს: 

o მეილი: trainings@bog.ge  

o ტელეფონი: 2444444 *7146, *7079 

mailto:trainings@bog.ge

