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კონკურსის გამოცხადება 

 
პროექტის სახელწოდება: ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული 

მართვა სამხრეთ კავკასიაში 

 

პროექტის ნომერი: 15.2101.2-006.00 

 

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, 

 
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით 

შპს. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება 

(GIZ) საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების 

თანამშრომლობის სფეროში. 

 

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ შემდეგი საქმიანობა/მომსახურება 

დანართი 1 - ის შესაბამისად. 

 

ინტერესის შემთხვევაში გთხოვთ  18.12.2018 -ის 13:00 საათამდე 

წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, 

დახურულ კონვერტში. 

გთხოვთ შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ორ ენაზე (ქართული და 

ინგლისური ან გერმანული) 

დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება. 

 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან  სსკ–ს 168-ე 

მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს 

გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის 

გადასახადი)  და შესაბამისად ეროვნულ ვალუტაში 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

Registered offices 

Bonn and Eschborn, Germany 

 

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 

53113 Bonn, Germany 

T +49 228 44 60-0 

F +49 228 44 60-17 66 

 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 

65760 Eschborn, Germany 

T +49 61 96 79-0 

F +49 61 96 79-11 15 

 

E info@giz.de 

I www.giz.de 

 

Registered at 

Local court (Amtsgericht) 

Bonn, Germany 

Registration no. HRB 18384 

Local court (Amtsgericht) 

Frankfurt am Main, Germany 

Registration no. HRB 12394 

 

Chairman of the Supervisory Board 

Dr Friedrich Kitschelt, State Secretary 

 

Management Board 

Tanja Gönner (Chair) 

Dr Christoph Beier (Vice-Chair) 

Dr Hans-Joachim Preuß 
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წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს და ეს 

მითითებული უნდა იყოს შემოთავაზებაში. 

 

გთხოვთ  კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი: 

- ფირმის სრული სახელწოდება 

- საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, საკონტაქტო პირი) 

- ტენდერის დასახელება - კომპიუტერული ტექნიკა 

- წარწერა ,,კონფედენციალურია“ 

- გთხოვთ მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე. 

 

აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი: 

 

GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში 

რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის ქ. 31ა 

0108 თბილისი 

 

          მიუთითეთ ჩვენი ნიშანი   15.2101.2-006.00 

 

და აგრეთვე ნომერი 91125571 

 

გთხოვთ შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, 

დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა. 

 

• შემოთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს შეკვეთის შესრულების ვადები 

• შემოთავაზების მოქმედების ვადა 

პროცედურული თუ ტექნიკური შეკითხვების შემთხვევაში მიმართეთ – 

შემოთავაზებების ჩაბარებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა: 

 

ქალბატონ მარიამ წერეთელს 

ტელ. ნომერი 995 32 2 201822 
mariam.tsereteli@giz.de 

 

წესების დარღვევის  შემთხვევაში შეიძლება თქვენი შემოთავაზება არ იქნას 

განხილული. 

 

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დასრულდება 19.12.2018 -სთვის. 

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ გამარჯვებულ ფირმასთან. 

 

პატივისცემით, 

 

მარიამ წერეთელი 

შესყიდვების და კონტრაქტების განყოფილება 

 

დანართი 
1. ტექნიკური მახასიათებლები 



 

სხვა პირობები: 
 

ტენდერში მონაწილე ფირმას უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება 

 

შემოთავაზებული პროდუქტი არ უნდა იყოს მოხსნილი წარმოებიდან 

 

შემოთავაზებულ პროდუქტზე უნდა მოქმედებდეს გარანტია 1-3 წელი 

 

საქონლის მიწოდების სასურველი ვადა 2 კვირა 

 

საქონლის მიწოდების ადგილი: თბილისი, გულუას ქ. 6 
 

ანაზღაურება: საქონლისა და ორიგინალი ინვოისის მიწოდებიდან 5 სამუშაო დღეში 


