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ააიპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი 

მიმდინარე პროექტის „ტურიზმი, მემკვიდრეობა და შემოქმედება“   

(BSB -1130) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს  მომსახურების შესყიდვაზე 

 

 

ტენდერის აღწერილობა: 

 

პროექტი "ტურიზმი, მემკვიდრეობა და შემოქმედებითობა" მიზნად ისახავს ტურიზმისა და 

კულტურული მემკვიდრეობის სექტორების ურთიერთაკვშირის გაძლიერებას. პროექტის სამიზნე 

ჯგუფებს წარმოადგენენ ტურიზმისა და კულტურის სფეროში თვითდასაქმებული პირები,  მცირე 

და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები, ასევე სფეროში მოღვაწე საგანმანათლებლო, 

არამომგებიანი და სხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებსაც აქვთ სურვილი განავითარონ 

შემოქმედებითი ტურიზმის პროდუქტები. 
 

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა კვლევის, უნარების განვითარების, ცნობიერების ამაღლების 

და სხვა ტიპის ღონისძიებები. წინამდებარე შესყიდვა წარმოადგენს პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი 

აქტივობის - კულტურული მემკვიდრეობის საფუძველზე შემოქმედებითი ტურიზმის და 

კულტურული პროდუქტის შექმნის იდეების კონკურსის კომპონენტს. 

 

შესყიდვა აერთიანებს სამ ელემენტს: 

1. 9 გამარჯვებული იდეის/პროექტის მატერიალური უზრუნველყოფა აუცილებელი 

მასალებით; 

2. შემოქმედებითი ტურიზმის პროდუქტების ნომინაციაში გამარჯვებული 6 იდეის/პროექტის 

განხორციელების მენტორული ზედამხედველობა - ჯამში 60 დღე; ( 2022 წლის დეკემბრიდან 2023 

წლის მაისის პერიოდში)  

3. კულტურულ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით ინოვაციური კულტურული პროდუქტის 

ნომინაციაში გამარჯვებული 3 იდეის/პროექტის განხორციელების მენტორული ზედამხედველობა -  

ჯამში 60 დღე. ( 2022 წლის დეკემბერი -2023 წლის მაისის პერიოდში)  

 

 

იდეები/პროექტების მატერიალური უზრუნველყოფა აუცილებელი მასალებით გულისხმობს 

როგორც ნედლეულის და მცირე იარაღების შეძენას, ასევე სარეკლამო მასალების დამზადებას. 

დეტალურად პროექტების საჭიროებები იხილეთ ცხრილში. 

მენტორული ზედამხედველობა გულისხმობს  პროექტების განხორციელების ლოკაციების 

გაცნობას,  ბენეფიციარებისთვის პროფესიული კონსულტაციების გაწევას და მათ მიერ 
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წარმოდგენილი იდეების განხორციელებაში აქტიურ ჩართულობას, რათა უზრუნველყოფილ იქნას 

პროდუქტის მაღალი ხარისხი. 

 

მომსახურების გაწევის ვადა: 2022 წლის 20 ნოემბრიდან 2023 წლის 31 მაისი 

 

ინფორმაცია გამარჯვებული იდეების/პროექტების შესახებ 

 

# დასახელება მდებარეობა საჭირო მასალები 

ნომინაცია: შემოქმედებითი ტურიზმის პროდუქტი 
 

 

1 ხევის გასტრონომიული 
თავგადასავალი - 
სტუმრებისათვის 
ტრადიციული 
სამზარეულოს 
შეთავაზება  

სოფ. გერგეთი, 
ყაზბეგის 
მუნიციპალიტეტი 

მასტერკლასის და დეგუსტაციისთვის 
კერძების დამზადებისთვის საჭირო 
პროდუქტი (3 ღონისძიება), ინფო 
ტურისთვის მცირე სამზარეულო ხის 
ინვენტარის შეძენა (10 ნივთი), 
საინფორმაციო მასალების შემუშავება 
და ბეჭდვა. 

2 გორის კერამიკა - 
ვიზუალური თხრობა და 
ინტერპრეტაცია 
ვიზიტორთა 
გამოცდილების 
დივერსიფიკაციისთვის  

ქ.გორი 
 ორენოვანი  საინფორმაციო პლაკატების 
მომზადება (10 ც.) - ტექსტები, დიზაინი, 
ბეჭდვა; თიხისა და ჭიქურების შეძენა (50 
კგ); ინფო-ტურის მასპინძლობისთვის 
მასალის შეძენა (15 ადამიანისთვის). 

3 შემოქმედებითი თელავი 
- ხელოსნების ქუჩის 
ზღაპრები   

ქ.თელავი საინფორმაციო მასალების დიზაინი და 
დამზადება, სახელოსნოებში 
ნიშნულების მონტაჟი (5 ც.), ვიდეო 
კლიპის დამზადება, ინფო-ტურის 
მასპინძლობისთვის მასალის შეძენა (50 
ადამიანისთვის). 

4 მივიწყებული ქართული 
ხალხური საკრავების 
პოპულარიზაცია- 
მასტერკლასები 
ტურისტებისთვის 

სოფ.ქვახვრელი, 
გორის 
მუნიციპალიტეტი 

მუსიკალური ინსტრუმენტების 
(სალამური, ჭიანური, კონტრაბასი, 
ფანდური, ჩანგი, გუდასტვირი, ჩონგური) 
ქირაობა (3-ჯერ), სამენოვანი სარეკლამო 
ბანერის დამზადება (3 ც.), ქართული 
ტრადიციული სამოსის ქირავნობა 10 
ერთეული 3-ჯერ.  

5 კოსტიუმირებული, 
ინსცენირებული ღვინის 
ტური და ფოტოსესია 

სოფ.კურდღელაური, 
თელავის 
მუნიციპალიტეტი 

მასპინძლებისთვის ტრადიციული 
სამოსის ქირავნობა (4-ერთეული), 
სტუმრებისთვის ტრადიციული სამოსის 
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უძველესი 
,,მამუკელაშვილის 
მარნის“ ავთენტურ 
ფოლკლორულ გარემოში 

ქირავნობა (8 ერთეული), ტრადიციული 
სუფრის შეძენა (2 ც.), ადჰეზიური 
ქაღალდის შეძენა, რაიონის 
კულტ.მემკვიდრეობის სარეკლამო 
ბროშურის დამზადება 5 ენაზე, ინფო-
ტურის მასპინძლობისთვის მასალის 
შეძენა 

6 ტიხრული მინანქრის 
სახელოსნოში 
ვორქშოფის სივრცისა და 
პროგრამის ადაპტირება 

წეროვანის 
დევნილთა 
დასახლება, მცხეთის 
მუნიციპალიტეტი 

ეკრანისა და პროექტორის ქირავნობა, 
საინფორმაციო ბანერის დიზაინი და 
ბეჭდვა (3 ც.), ორნამენტული მოტივების 
გრაფიკული დიზაინი (15 ც.) ვიდეო 
კლიპის გადაღება, მონტაჟი, 
სუბტიტრები 

ნომინაცია: კულტურული პროდუქტი 
 

 

1 შექმენი შენი რაჭული 
სუვენირი შენივე ხელით - 
თექის პროდუქციის 
შექმნა ადგილობრივ 
კულტურულ 
მემკვიდრეობაზე 
დაყრდნობით 

ქ.ონი ნედლეულის შესყიდვა: მატყლი (125 კგ.), 
მერინოსის მატყლი (40 კგ), ღრუბელი 
შესყიდვა (2 ც.), თექის ნემსები (30 ც.), 
ქსოვილის აბრეშუმი (10 მ), საღებავები (7 
შეკვრა), მუყაო (25 ფურცელი), თექა (45 
ც.), ტილო (35 მ), ქსოვილის კონტური (12 
ც), რიზერვინი (2 ც.), არაკალი (12 მ), 
პოლიეთილენის პარკი (12 მ), პატარა 
ჩარჩო (24 ც.), ქუდის ყალიბი (4 ც.), 
მაკრატელი (6 ც.); საინფორმაციო 
ბროშურა (350 ეგზ.) 

2 ბუნებისა და 
კულტურული 
მემკვიდრეობის 
გაერთიანება ინოვაციურ 
პროდუქტში -  ფარდაგი 
ფასკუნჯის 
სტილიზებული 
გამოსახულებით. 

ქ.დედოფლისწყარო ბუნებრივი ქსოვილი (20 მ), ანაბეჭდის 
გაკეთება, ლითონის ბალთის დამზადება 
(50 ც), პრეზენტაციის საინტერპრეტაციო 
მასალა (62), ტრანსპორტირება (2-ჯერ), 
ტყავი (1800 კვ.დმ.), სახატავი და 
საკერავი მასალები (1 ც.), სასაჩუქრე 
შეფუთვა (4 ც.), ხის საბეჭავი (20 ც.) 

3 ქვემო ქართლის  
უძველესი 
მეტალურგიული 
ტრადიციები - ზარების 
ჩამოსხმის ტრადიიციის 

სოფ. ასურეთი, 
თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტი  

საინფორმაციო პლაკეტების მომზადება, 
დიზაინი, ბეჭდვა (3 ც.), ღუმელის 
ქირაობა (1 ც.), ყალიბების შეძენა (4 ც.), 
მასალების შეძენა: სპილენძი (25 კგ.), 
თუნუქი (4 კგ). 
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აღდგენა და სასაჩუქრე 
პროდუქციის შექმნა 

 

 

ტენდერში წინადადებების შემოტანა შეუძლია როგორც ინდივიდუალურ პირს, ექსპერტთა ჯგუფს 

ისე ორგანიზაციას. დაინტერესებულ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს კულტურულ მემკვიდრეობაზე 

დაყრდნობით შემოქმედებითი ტურიზმის, ასევე კულტურული პროდუქტის შექმნის პროფესიული 

და პრაქტიკული გამოცდილება. ასევე პროექტების განხორციელებისთვის აუცილებელი 

მასალების/მომსახურებების შეძენისთვის საჭირო ადმინისტრაციული რესურსი. 

წარსადგენი დოკემენტები 

• CV (ორგანიზაციის შემთხვევაში: ორგანიზაციის და/ან მისი თანამშრომლების 

გამოცდილება); 

• განხორციელების გეგმა და სტრატეგია; 

• შეთავაზების ღირებულება რომელიც აერთიანებს შესყიდვასთან დაკავშირებულ ყველა 

ხარჯს; 

გამარჯვებულის გამოვლენა 

გამარჯვებული გამოვლინდება შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: 

• ფასი 

• განხორციელების გეგმის და სტრატეგიის მოქნილობა და ხარისხი; 

• გამოცდილება  

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

• შესაძლებელია განხორციელდეს პრეტენდენტებისაგან სხვა დამატებითი ინფორმაციის 

მოთხოვნა და/ან წარდგენილი ინფორმაციის დაზუსტება; 

• ტენდერში მონაწილეები ინფორმირებული იქნებიან ტენდერის შედეგების შესახებ; 

 

სატენდერო წინადადება უნდა გამოიგზავნოს შემდეგი ელ-ფოსტის 

მისამართზე: mariamk@gaccgeorgia.org natiat@gaccgeorgia.org 

გამოგზავნის ბოლო ვადაა: 2022 წლის 27 ნოემბერი 

 

ტენდერის შინაარსობრივ მხარესთან დაკავშირებით კითხვების შემთხვევაში,  

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვწეროთ ელ-

ფოსტაზე: mariamk@gaccgeorgia.org natiat@gaccgeorgia.org; ან დაგვირეკოთ ოფისის 

ტელეფონზე 995 32 2931335 ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე 
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