
დანართი #1 

საკონკურსო განცხადება 

აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - 

ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი 

 „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და 

წესის დამტკიცების თაობაზე“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 

წლის 10 თებერვლის #3 ბრძანების საფუძველზე, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო 

დაწესებულება - ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი (საიდენტიფიკაციო 

კოდი 245428700) აცხადებს კონკურსს 2 (ორი) სატელევიზიო სტუდიის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. 

კონკურსანტმა არაუგვიანეს 2013 წლის 13 თებერვლის 18 საათისა შემსყიდველის 

ადმინისტრაციულ მისამართზე: ბათუმი, მემედ აბაშიძის 41, დალუქულ პაკეტში უნდა 

წარმოადგინოს საკონკურსო წინადადება: 2 (ორი) სატელევიზიო სტუდიის დიზაინერული 

ესკიზი და სტუდიების მოწყობის მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვა არაუმეტეს 50 000 

(ორმოცდაათი ათასი) ლარის თანხაზე (ელექტრონული ვერსია CD დისკზე ან შემსყიდველის 

ელექტრონულ მისaმართზე: ajaratv2013@yahoo.com). 

    Toq-Sous studia: 

    studia gankuTvnilia ori erTmaneTis msgavsi proeqtisaTvis _ 

sazogadoebriv-politikuri Toq-Sou da dargobrivi Toq-Sou. magidasTan sxedan 

gadacemis wamyvani da 1-4 stumari. 

    studia dekoraciebis, an ganaTebis (magaliTad dioduri ganaTebis) ferebis 

SecvliT unda iRebdes 7 (Svid) sxvadasxva xasiaTs satelevizio proeqtis 

Sesabamisad. 

1. sazogadoebriv-politikuri Toq-Sou; 

2. dargobrivi Toq-Sou soflis meurneobis Sesaxeb; 

3. dargobrivi Toq-Sou ganaTlebis sistemis Sesaxeb; 

4. dargobrivi Toq-Sou kulturuli cxovrebis Sesaxeb; 

5. dargobrivi Toq-Sou sportis Sesaxeb; 

6. dargobrivi Toq-Sou iurisprudenciis Sesaxeb; 

7. dargobrivi Toq-Sou medicinis Sesaxeb; 

 

 SeniSvna: Toq-Sous studia unda moewyos daStrixul zonaSi (ixileT naxazi). 

podiumi dafarulia Savi granitiT. mizanSewonilia studiaSi darCes igive 

iataki. 



     imave darbazSi ganTavsebulia sainformacio gamoSvebis studia, romlis 

eqspluataciac gagrZeldeba Toq-Sous studiis mowyobis samuSaoebis 

ganmavlobaSi. 

 

 

    auditoruli studia. 

    studia gankuTvnilia ori proeqtisaTvis _ preskonferencia\brifingi 

(wamyvaniT, an wamyvanis gareSe) da arapolitikuri leqcia-saubrebi (wamyvanis 

gareSe), aseve damatebiT sazogadoebriv-politikuri Toq-SousaTvis politikuri 

cxovrebis gaaqtiurebis SemTxvevaSi. studiaSi wamyvanisa da mTavari 

respodentebis adgilis garda gaTvaliswinebuli unda iyos skamebi daaxloebiT 

20 damswre pirisaTvis. 

    gansakuTrebuli moTxovna aqvs satelevizio proeqts _ leqcia-saubrebs, rac 

xels ar uSlis sxva proeqtisaTvis studiis gamoyenebas. es moTxovnebia _ 

SuSis dafa respodentis ukan, romelzedac markeriT SesaZlebeli iqneba 

warweris gakeTeba, dafis ukan ganTavsdeba erTi kamera. respodentisaTvis unda 

iyos magida da tribuna, iqve unda iyos monitori. 

     SeniSvna:   auditoruli studia mizanSewonilia ganTavsdes Sesasvleli 

karis marcxniv. danarCeni kari da fanjara SesaZloa dailuqos (ixileT naxazi). 

 

საკონკურსო წინადადებას უნდა ახლდეს საფასურის გადახდის ქვითარი, მოკლე აღწერა 

ანალოგიური გამოცდილებისა და სპეციალისტების კვალიფიკაციის შესახებ. 

გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა მოხდება შემდეგი კრიტერიუმით: 

 შეფასების 10 ბალიანი სისტემა; 

პრიორიტეტულობის კოეფიციენტი: დიზაინერული ესკიზი 0.7; 

მიახლოებითი ხარჯთაღრიცხვა 0.3. 

გამარჯვებული გამოვლინდება 2013 წლის 14 თებერვალს 17 საათზე.  

გამარჯვებულ კონკურსანტთან გაფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულება 

შემდეგი აუცილებელი პირობებით: 

ა) ხელშეკრულების ღირებულება - 4 000 (ოთხი ათასი) ლარი; 



ბ) მომსახურების გაწევის - საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ვადა - 

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღე; 

გ) ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის - 

პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ის ოდენობით; დაგვიანებით 

შესრულებისათვის - ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ჯამური ღირებულების 0.3%-ის 

ოდენონით; 

დ) თუ ჯარიმების ოდენობა გადააცილებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, 

შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება. 

  

 

 

 

 

 


