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საჯარო ტენდერში მონაწილეობაზე 

პროექტის დასახელება:  „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის საქართველოში“ 

შემსყიდველი:   ა(ა)იპ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

შესყიდვის საგანი:   პროექტის ბენეფიციარებისათვის ფინანსური კონსულტაციების გაწევა 

მოწოდების პერიოდი:   2020 წლის 15 ოქტომბერი.  

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 (იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს) წარმოადგინონ ფინანსური წინადადებები პროექტის ფარგლებში 

გასაწევი ფინანსური კონსულტაციის მომსახურების შესყიდვაზე. 

3.   მომსახურება: 

მომსახურების მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს: 

➢ პროექტის სამიზნე რეგიონებში (შიდა ქართლი, იმერეთი, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, აჭარა) 150 ქალი 

ბენეფიციარის ბიზნესთან გაცნობა. (ადგილზე მისვლით ბიზნესის რეალური მდგომარეობის შეფასება, 

შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმების მომზადება დამქირავებელთან შეთანხმებით)  

➢ კონსულტაციების გაწევა. 

➢ რეკომენდაციების შემუშავება ბიზნესის მდგრადობისა და განვითარების მიზნით; 

➢ კონსულტანტის ტრანსპორტირება ბენეფიციარებთან ვიზიტებისათვის უზრუნველყოფილი იქნება 

დამქირავებლის მიერ. სხვა ყველა ხარჯი (ღამისთევა, კვება) უზრუნველყოფილი იქნება კონსულტანტის მიერ.   

➢ ანაზღაურება მოხდება ეტაპობრივად (ყოველი 50 ბიზნესის  შეფასების, კონსულტაციისა და წერილობითი 

რეკომენდაციების ჩაბარების შემდგომ.  

 

4. მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ: 

4.1 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს ბოლო 4 (ოთხი) წლის განმავლობაში, უნდა ჰქონდეს ანალოგიური 

მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება. 

4.2 ზემოთ აღნიშნული მომსახურებების გაწევის გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 

დანართი N3-ის შესაბამისად;  

5. პრეტენდენტმა ფინანსური წინადადება (დანართი N2) უნდა წარმოადგინოს ეროვნულ ვალუტა ლარში, ყველა 

გადასახადისა და დაქვითვის ჩათვლით, გარდა დღგ-სი (პროექტი - „ერთობლივი ძალისხმევა ქალთა ეკონომიკური 

გაძლიერებისათვის საქართველოში“ სარგებლობს საგადასახადო შეღავათით. ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-

გვერდზე -  http://www.rs.ge/5440). 

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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