
 

 

 კონსტიტუცია (სასაჩუქრე, ქართული 

ვერსია) 

• რაოდენობა: 1000ც.  

• ფორმატი: 148x210მმ 

• გვერდების რაოდენობა: 76 გვ + 1 

ორმხრივი A4 (210x297მმ) (უნდა ჩაიდოს 

წიგნის ბოლოს) 

• შიდა ბეჭდვა: ოფსეტური (შავ-თეთრი) 

• ყდა - ტყავის შემცვლელი მასალა, 

ყავისფერი, ოქროსფრად ფოლგირება 

კლიშით 

• შიგთავსის ქაღალდი: აივორი ან მსგავსი 

ტიპის მოყვითალო ქაღალდი 

• წიგნის ბლოკის მოოქროვება 

• კინძვა: თერმული, შეკერილი. 

• ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ 

მითითებულ მისამართზე. 

• სამუშაოს შესრულების ვადა: შეკვეთის  

მიღებიდან 22 აგვისტომდე 

 

კონსტიტუცია (სასაჩუქრე, ინგლისური 

ვერსია) 

• რაოდენობა: 500 ც.  

• ფორმატი: 148x210მმ 

• გვერდების რაოდენობა: 74 გვ + 1 

ორმხრივი A4 (210x297მმ) (უნდა ჩაიდოს 

წიგნის ბოლოს) 

• შიდა ბეჭდვა: ოფსეტური (შავ-თეთრი) 

• ყდა - ტყავის შემცვლელი მასალა, 

ყავისფერი, ოქროსფრად ფოლგირება 

კლიშით 

• შიგთავსის ქაღალდი: აივორი ან მსგავსი 

ტიპის მოყვითალო ქაღალდი 

• წიგნის ბლოკის მოოქროვება 

• კინძვა: თერმული, შეკერილი. 

• ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ 

მითითებულ მისამართზე. 

• სამუშაოს შესრულების ვადა: შეკვეთის  

მიღებიდან 22 აგვისტომდე 

 

კონსტიტუცია (სამუშაო ვერსია)  • რაოდენობა: 3000 ც.  

• ფორმატი: 148x210მმ, 

• გვერდების რაოდენობა: 80 

• შიდა ბეჭდვა: ოფსეტური (შავ-თეთრი) 

• ყდის ბეჭდვა: ფერადი 

• შიგთავსის ქაღალდი: ოფსეტის ქაღალდი 

80 გრამიანი 

• გარეკნის ქაღალდი: 300 გრ. ცარცი, მატი 

ლამინაცია 



• კინძვა: თერმული 

• ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ 

მითითებულ მისამართზე. 

• სამუშაოს შესრულების ვადა: შეკვეთის  

მიღებიდან 22 აგვისტომდე 

 

კონსტიტუცია („ჯიბის“ ვერსია, 

ქართული) 

• რაოდენობა: 500 ც.  

• ფორმატი: 105x148მმ 

• გვერდების რაოდენობა: 100 

• შიდა ბეჭდვა: ოფსეტური (შავ-თეთრი) 

• ყდის ბეჭდვა: ფერადი 

• შიგთავსის ქაღალდი: აივორი ან მსგავსი 

ტიპის მოყვითალო ქაღალდი 

• გარეკნის ქაღალდი: 300 გრ. ცარცი, მატი 

ლამინაცია 

• კინძვა: თერმული, შეკერილი. 

• ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ 

მითითებულ მისამართზე. 

• სამუშაოს შესრულების ვადა: შეკვეთის  

მიღებიდან 22 აგვისტომდე 

 

კონსტიტუცია („ჯიბის“ ვერსია, 

ინგლისური) 

• რაოდენობა: 500ც.  

• ფორმატი: 105x148მმ 

• გვერდების რაოდენობა: 96 

• შიდა ბეჭდვა: ოფსეტური (შავ-თეთრი) 

• ყდის ბეჭდვა: ფერადი  

• შიგთავსის ქაღალდი: აივორი ან მსგავსი 

ტიპის მოყვითალო ქაღალდი 

• გარეკნის ქაღალდი: 300 გრ. ცარცი, მატი 

ლამინაცია 

• კინძვა: თერმული, შეკერილი. 

• ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ 

მითითებულ მისამართზე. 

• სამუშაოს შესრულების ვადა: შეკვეთის  

მიღებიდან 22 აგვისტომდე 

 

 

 

დამატებითი პირობები:  

- პრეტენდენტები ვალდებულები არიან წარმოადგინონ კლიშით ფოლგირების ნიმუში 

ან მსგავსი შესრულებული პუბლიკაციის ეგზემპლარი 

- ფასები წარმოდგენილ უნდა იქნეს ცალ-ცალკე, თითოეული ვერსიისთვის  

 

 

 

 

 



 

 


