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საჯარო ტენდერში მონაწილეობაზე 

პროექტის დასახელება:  „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის საქართველოში“ 

შემსყიდველი:   ა(ა)იპ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

შესყიდვის საგანი:   მარკეტინგული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 

მოწოდების პერიოდი:   ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვის განმავლობაში 

1. ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროექტი ინიცირებულია გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ, 

მხარდაჭერილია ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და გულისხმობს ქალთა გაძლიერებას ცოდნით, 

ტექნიკური უნარებითა და ფინანსური ხელშეწყობით დასავლეთ საქართველოში.   

2. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, იწვევს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, უფლებამოსილ 

პრეტენდენტებს წარმოადგინონ ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები პროექტის ფარგლებში გასაწევი 

მარკეტინგული და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვაზე. 

3.   ზემოაღნიშნული მომსახურება მოიცავს მინიმუმ 30 ბიზნესისათვის შემდეგი ტიპის მომსახურებებს: 

 

N მომსახურების სახეები 
ტექ. 

მახასიათებლები 

საორიენტაციო 

რაოდენობა 

3.1 
ბრენდინგი (ლოგოს დიზაინი/ბრენდბუქი, შეფუთვა, ეტიკეტის 

დიზაინი, სლოგანი, კონცეფცია) 

დამკვეთისთვის 

მიწოდებული 

ფაილები შესაბამისი 

ტექნიკური 

მახასიათებლებით  

30 ბიზნესი 

 

ბიზნესის ზოგადი მახასიათებლები: ბიზნესები, რომლებიც ზემოთანიშნულ მომსახურებას  საჭიროებს 

წარმოადგენს ქალების მიერ დაფუძნებულ ბიზნესებს, რომლებიც მოქმედია, თუმცა თავისი მასშტაბებით 

მიეკუთვნება მიკრო ბიზნესებს. ბიზნესების ადგილმდებარეობაა დასავლეთ საქართველოს შემდეგი 

რეგიონები: სამეგრელო, იმერეთი, გურია, აჭარა, რაჭა-ლეჩხუმი, შიდა ქართლი. 

შენიშვნა: ცხრილში წარმოდგენილ მომსახურებებთან დაკავშირებული დამატებითი (დეტალური) საკითხები შეთანხმდება 

შემსყიდველთან. 

 

4. მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ 

4.1 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს 01.01.2017 – 29.02.2020 წლების პერიოდში, ზემოთ აღნიშნულ მომსახურებებზე  

უნდა ჰქონდეს, მომსახურებების გაწევის გამოცდილება (მინიმუმ 5 (ხუთი) შესრულებული სამუშაო); 



4.2 ზემოთ აღნიშნული მომსახურებების გაწევის გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 

დანართი N3-ის შესაბამისად; 

4.3 სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3-ში მოწოდებულ ინფორმაციაზე, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს - 

დამკვეთის მიერ გაცემული მომსახურებების გაწევის დამადასტურებელი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი ან/და 

შესრულების სერტიფიკატ(ებ)ი ან/და სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი; 

5. პრეტენდენტმა ფინანსური წინადადება (დანართი N2) უნდა წარმოადგინოს ეროვნულ ვალუტა ლარში, დღგ-ს 

გარეშე (პროექტი - „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის საქართველოში“ სარგებლობს 

საგადასახადო შეღავათით. ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგევრდზე -  http://www.rs.ge/5440). 

6. გამარჯვებულის გამოვლენა: მოწოდებულ წინადადებებს შეაფასებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ 

შექმნილი შემფასებელი კომისია. უპირატესობა მიენიჭება იმ მონაწილეს, რომლის წარმოდგენილი ფინანსური 

წინადადება იქნება უმცირესი და დააკმაყოფილებს ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

7. ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნას ელექტრონულად, სკანირებული ფორმით - დანართი N1-ის, დანართი N2-

ის, და დანართი N3-ის შესაბამისად (ქართულ  ენაზე), რომლებიც დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტის 

უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, არა უგვიანეს 2020 წლის 31 მარტისა, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: 

procurement@gfa.org.ge აღნიშნული თარიღის შემდეგ მოწოდებული წინადადებები არ იქნება განხილული. 

9. დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ ელ. ფოსტის საშუალებით: nninikelashvili@gfa.org.ge, 

ტელ: 599 967 116  
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