
საქონლის / მომსახურების შესყიდვის ტენდერი 

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს 500 კვა დიზელ გენერატორის შესყიდვაზე 

დამატებითი მოთხოვნები 

 მწარმოებელი ქვეყანა: საფრანგეთი/ინგლისი/გერმანია; 

 გენერატორის ძრავი: VOLVO  ან PERKINS; 

 ალტერნატორი: leroy somer; 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 დიზელ გენერატორის მიწოდებასა და მონტაჟთან დაკავშირებული მოთხოვნები 

დიზელ-გენერატორი წარმოადგენს მონობლოკს, რბილდისკიანი გადაბმით, აგრეგატისა 

და გამომავალი ელ.პარამეტრების  კონტროლისა  და  მართვის  პანელით,  

ინტეგრირებული  საწვავის  ავზით,  დიზელ - გენერატორის  ასამუშავებლად  

განკუთვნილი  აკუმულატორით  (რომელიც  არ  საჭიროებს ტექ.მომსახურებას) და 

აკუმულატორის დამტენით, წყლის/ზეთის მუდმივი გაცხელების სისტემით (მოლოდინის 

რეჟიმშიც), კომპლექტში არის ავტომატური მართვის ფარი, რომელიც დიზელ-გენერატორს 

ავტომატურად   აამუშავებს   კომერციული   ელ.ენერგიის   დაკარგვის   შემთხვევაში   და   

კომერციული ელ.ენერგიის  აღდგენის  შემდეგ  უზრუნველყოფს  დიზელ-გენერატორის  

ავტომატურ  გამორთვას,  ასევე უზრუნველყოფს გადართვებს სარეზვერვო ელ-კვებაზე და 

პირიქით. 

 ავტომატური მართვის ფარს უნდა ჰქონდეს: 

დაქოქვისათვის მაკონტროლებელი ძაბვის რეგულირების საშუალება, სიხშირის 

სტაბილურობის კონტროლი, რეგულირებადი დაყოვნება და დიზელ-გენერატორზე 

გადასვლის რეგულირებადი ტაიმერი. დიზელ-გენერატორი  უნდა  იყოს  ინდუსტრიული  

ტიპის,  კლასი  G2  (ISO  8528  შესაბამისად),  უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობა, უწყვეტად 

მიაწოდოს განსაზღვრული სიმძლავრე არა ნაკლებ 12 საათის განმავლობაში. 24 საათიანი 

პერიოდის განმავლობაში დასაშვებია გენერატორის მუშაობა 35წთ-ის განმავლობაში 

მაქსიმალური სიმძლავრით(ESP-emergency standby power) ISO 8528-1 სტანდარტის 

მიხედვით. 

 

 საკონტროლო მოწყობილობა 

დიზელ-გენერატორის გათიშვა და დაბლოკვა უნდა მოხდეს ნებისმიერ 

ქვემოთჩამოთვლილ შემთხვევაში: 

ზეთის დაბალი წნევა; 



გამაგრილებელი სითხის მაღალი ტემპერატურა; 

პრობლემა ჩართვის დროს; 

ძრავის ზებრუნი (როდესაც სიჩქარე 20% აღემატება ნორმას); 

სტატორის მაღალი ტემპერატურა 

 

 საკონტროლო სისტემა უნდა შეიცავდეს შემდეგს: 

გადამეტტვირთვისგან დაცვა; 

დაცვა დამიწების დაკარგვის შემთხვევაში; 

ავარიების ვიზუალური და ხმოვანი სიგნალიზაცია და გადატვირთვა; 

მოწყობილობა,  რომელიც  შემომავალი  ძაბვის  მოკლე  ხნით  ცვლილების  შემთხვევაში  

უგულებელყოფს დიზელ-გენერატორის ჩართვას; 

დიზელ-გენერატორის    გადამრთველი    ავტომატურიდან    ხელის    რეჟიმში,    აგრეთვე    

გამომრთველი ავტომატური ჩართვის კონტროლი 

 მართვის პანელს უნდა შეეძლოს: 

ძაბვის გაზომვა და ინდიკაცია, ძაბვის შესამოწმებლად ცალკეულ ფაზაზე და ფაზებს 

შორის; 

დენის გაზომვა და ინდიკაცია,  სიხშირის გაზომვა და ინდიკაცია; 

მუშა საათების გაზომვა და ინდიკაცია. 

დიზელ-გენერატორის ჩართვის და გათიშვის ღილაკი ბლოკირებით; გადამრთველი 

ავტომატურიდან ხელის რეჟიმში და გათიშვა; ავარიული გათიშვის ღილაკი; 

აკუმულატორის დამტენი მოწყობილობა - მუშაობის ინდიკაცია პანელზე. 

ხმოვანი სიგნალიზაცია; 

ავარიულის გათიშვის ღილაკი; 

ბრუნთა რიცხვის გაზომვა და ინდიკაცია; 

აკუმულატორის დამუხტვის მაჩვენებელი; 

ზეთის წნევის მაჩვენებელი; 

გამაგრილებელი სითხის ტემპერატურის მაჩვენებელი; 

ძრავის ბრუნთა რიცხვის რეგულატორი (ბრუნთა რიცხვის რეგულირება 0 დან 6%); 



საწვავის დონის მაჩვენებელი 

გარემო პირობები: საექსპლუატაციო ტემპერატურის დიაპაზონი: -200C +500C; 

დიზელ-გენერატორი დამონტაჟებული უნა იყოს ხმის ჩამხშობში.  

 ხმის დონე შესაბამისობაში უნდა იყოს 2000/14/CE სტანდარტთან. 

გენერატორში: 

 დამონტაჟებული უნდა იყოს ანტიკონდენსაციური გამაცხელებელი (ძაბვა 

გამაცხელებელზე 400ვ.) 

 გაჟღენთვის ტიპი უნდა იყოს D ტიპის ტროპიკული. 

საწვავი: 

 საწვავის ბაკმა უნდა უზრუნველყოს 48 საათის უწყვეტი მუშაობა. 

 უნდა გააჩნდეს საწვავის ფილტრი წყლის სეპარატორით. 

 საწვავის ბაკის ბუნკერში საწვავის მოხვედრის შემთხვევაში უნდა იძლეოდეს ავარიულ 
სიგნალს. 

დიზელ-გენერატორი   უნდა   აკმაყოფილებდეს   საერთაშორისო   სტანდარტებს   და   

ელ.უსაფრთხოების ნორმებს, რაც დადასტურებული უნდა იყოს მწარმოებელი ორგანიზაციის 

ატესტაციის მოწმობით დიზელ-გენერატორის გენერატორის სტანდარტებთან   ISO-8528,   IEC    

60204,   EN-60034,   EN-61000, EN12100 (რომელმაც შეცვალა  EN-292,   EN-294),   EN-50081 

შესაბამისობის შესახებ. 

დიზელ-გენერატორის  მიწოდებისას საქონელს თან უნდა ახლდეს ტესტ-რეპორტები 

სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იქნეს 

აკრედიტირებული ლაბორატორიის მიერ, რომელიც მოქმედებს ISO/IEC 17025 სტანდარტით და 

გააჩნია შესაბამისი დოკუმენტაცია. წარმოშობის, ხარისხისა და შესაბამისობის სერთიფიკატები, 

საჭირო ტექნიკური აღწერილობა და საექსპლოატაციო დოკუმენტაცია (თარგმანი ქართულ 

ენაზე). 

სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს საქარხნო შემოწმების აქტი (FAT): 

-     საექსპლუატაციო მახასიათებლების შემოწმება აწყობილ დიზელ-გენერატორზე; 

-     საწვავის ხარჯის შემოწმება სხვადასხვა დატვირთვის დროს. 

-     საწვავის ტუმბოს ფუნქციონალური შემოწმება 

-     იზოლაციის შემოწმება. 

-     ძაბვის რეგულატორის შემოწმება. 

-     საწვავის ავზის ჰიდროსტატიკური წნევით შემოწმება (2 ბარი). 

 



მიმწოდებელი დაამონტაჟებს და ექსპლუატაციაში გაუშვებს დიზელ-გენერატორს, აგრეთვე 

უზრუნველყოფს საჭირო სახარჯი და საექსპლუატაციო მასალებით და მომსახურებით 

საგარანტიო პერიოდში. 

მონტაჟის შემდგომ მიმწოდებელმა უნდა შეადგინოს და  გადასცეს  შემსყიდველს ადგილზე  

შემოწმების აქტი (SAT) 

ადგილზე ინსტალაციის შემდეგ უნდა ჩატარდეს შემდეგი შემოწმებები: 

შემოწმება დატვირთვაზე 

50%  დატვირთვა 150 წუთის განმავლობაში 

100%  დატვირთვა 35 წუთის განმავლობაში 

ავარიული სიგნალიზაციის ყველა მოწყობილობის ფუნქციონალური შემოწმება. ჩართვის დროის 

და სრულ 

დატვირთვაზე გადასვლის დროის შემოწმება. 

 

მიმწოდებელმა სს ,,საქართველოს ბანკის’’-ს თანამშრომლებს უნდა ჩაუტაროს დიზელ-

გენერატორის ექსპლუატაციისათვის საჭირო სწავლების კურსი. 

გენერატორი უნდა ჩაბარდეს ზეთით, გამაგრილებელი სითხით, აკუმულატორით და 

დამატებით ერთი კომპ. ზეთის და ჰაერის ფილტრებით. 

უფასო მომსახურება და დეფექტების აღმოფხვრა საგარანტიო პერიოდში. 

აღნიშნული სამუშაოები უნდა ჩატარდეს უფასოდ საგარანტიო პერიოდში: სატელეფონო 

კონსულტაციები  

ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში: 

ინსპექტირება, გაწმენდა და შეზეთვა (ზეთის გამოცვლა) საჭიროების შემთხვევაში მექანიკის 

დარეგულირება, მწყობრიდან გამოსული ყველა ნაწილის გამოცვლა.   

ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 23 აგვისტოდან 2018 წლის 30 აგვისტოს 

ჩათვლით; 

ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ერთჯერადი ხელშეკრულება; 

შემოთავაზებული ფასი უნდა მიუთითოთ შესაბამის გრაფაში პროდუქტი N1-ის 

გასწვრივ; 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით: 

 ავთანდილ სალუქვაძეს - 577 740 283 ; asalukvadze@bog.ge           

mailto:asalukvadze@bog.ge

