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სატენდერო  შეთავაზება  ტრანსპორტირების  მომსახურებაზე  

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს მგზავრების ტრანსპორტირების მომსახურებაზე რეგიონების 
მასშტაბით 
 

• 1 დღიანი  მომსახურება  
 
№	 ქალაქები 	 ავტობუსი 	 მიკროავტობუსი 	 მინივენი 	 სედანი 	

1	 ყვარელი	 		 		 		 		
2	 კაჭრეთი	 		 		 		 		
3	 ლოპოტა	 		 		 		 		
4	 ბორჯომი	 		 		 		 		
5	 გუდაური	 		 		 		 		
6	 ყაზბეგი	 		 		 		 		
7	 ბათუმი	 		 		 		 		
8	 ვარძია	 		 		 		 		
9	 ქუთაისი	 		 		 		 		

10	 მარტვილი	 		 		 		 		
11 ახალციხე 	 	 	 	
12 ზუგდიდი 	 	 	 	
13 უფლისციხე 	 	 	 	
14 თელავი 	 	 	 	

 
 

• 2 დღიანი  მომსახურება  
 
№	 ქალაქები 	 ავტობუსი 	 მიკროავტობუსი 	 მინივენი 	 სედანი 	
15	 ყვარელი	 		 		 		 		
16	 კაჭრეთი	 		 		 		 		
17	 ლოპოტა	 		 		 		 		
18	 ბორჯომი	 		 		 		 		
19	 გუდაური	 		 		 		 		
20	 ყაზბეგი	 		 		 		 		
21	 ბათუმი	 		 		 		 		
22	 ვარძია	 		 		 		 		
23	 ქუთაისი	 		 		 		 		
24	 მარტვილი	 		 		 		 		
25 ახალციხე 	 	 	 	
26 ზუგდიდი 	 	 	 	
27 უფლისციხე 	 	 	 	
28 თელავი 	 	 	 	

 
შენიშვნა :   
*   ცხრილში  ფასები  უნდა  მიეთითოს  ეროვნულ  ვალუტაში  -  ლარი ;   
*    შემოთავაზებული  სატენდერო  წინადადების  ფასი  წარმოდგენილი  უნდა  იყოს  საქართველოს  
კანონმდებლობით  დადგენილი  ყველა  გადასახადის  ჩათვლით ;  
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დამატებითი  მოთხოვნები :  

- ევროპული სტანდარტების შესაბამისი  ავტოპარკი; 
- ხარისხიანი და ოპერატიული სატრანსპორტო მომსახურება; 

დამატებითი  ინფორმაცია :  

- ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთნ გაფორმდება გენერალური ხელშეკრულება; 
- ანგარიშწორება განხორციელდება მომსახურების შესრულების შემდეგ; 
- მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზების ფაილი, ფასის შეთავაზებასთან 

ერთად; 
- ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 21 ნოემბერი 2018 წლის 28 ნოემბრის ჩათვლით; 
- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ 

მისამართზე www.tenders.bog.ge; 
- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით; 
- შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე. 

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია  

• ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან; 
• კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
•     კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, 

კლიენტების სია), რეკომენდაციები; 
•    კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

 

 

დამატებითი  ინფორმაცია  შეგიძლიათ  მიიღოთ  შემდეგი  საკონტაქტო  პირისაგან :  

თამარ  მაცაბერიძე  

ტელ . :  (+995 32) 2 444 444 (*7432) 

მობ . :591 005 659 

 


