
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს (MCAG) 

საგრანტო პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში მიმდინარე პროექტისთვის „პროფესიული განათლება 

ეკონომიკის განვითარებისთვის“ დაგეგმილი აქვს  ნარჩენების (შუშა, პლასტმასი, ქაღალდი, მუყაო) 

სეპარირებისა და მეორადი გადამუშავების მომსახურების შესყიდვა. 

მოკლე აღწერა და ძირითადი პირობები: 

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ნარჩენების (შუშა, პლასტმასი, ქაღალდი, მუყაო) დაცალკევების 

(სეპარირების) და მეორადი გადამუშავების მომსახურება. გასაწევი მომსახურების ზუსტი სპეციფიკა 

შეგიძლიათ იხილოთ დანართ #2-ში. 

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, აშშ დოლარის ექვივალენტით ლარში იმ 

დროისათვის არსებული ეროვნული ბანკის ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად. 

მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2 ობიექტზე:  

 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკა (ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის 

ხეივანი #240) 

 საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობის აკადამია (ქ.თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის ხეივანი #240) 

მომსახურების მიწოდების პერიოდია 2017 წლის  1 სექტემბრიდან 2018 წლის 31 მაისამდე (9 თვე). 

შესასყიდი მომსახურების საორიენტაციო  ღირებულება შეადგენს 570 აშშ დოლარს (დღგ-ს გარეშე). 

წარმოდგენილი წინადადება უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით. სავალდებულოა დღგ-ს თანხა, შემოთავაზებაში 

(დანართი #2), გამოყოფილი იყოს ცალკე. 

დაინტერესებულმა პირებმა  შემოთავაზება უნდა გააკეთონ ელექტრონული სახით (PDF ფორმატში, 

დასკანირებული) შემდეგ ელ.ფოსტაზე: procurement@agruni.edu.ge (გთხოვთ, მეილის სათაურში მიუთითოთ: 

Waste Segregation) 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია  ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს პრეტენდენტის 

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. წინადადებების წარმოდგენის ვადად განსაზღვრულია 2016 

წლის 5  დეკემბერი (18:00 საათამდე). 

 

გამარჯვებულის გამოვლენის მეთოდი: 

 სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირობებში, წარმოდგენილი წინადადებები 

შეფასდება შემოთავაზებული  ფასის მიხედვით. 

პრეტენდეტის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: 

1. რეკვიზიტები - დანართი #1-ის შესაბამისად. 

2. შემოთავაზებული მომსახურების  ფასი  - დანართი #2-ის შესაბამისად. შემოთავაზებული წინადადება 

უნდა იყოს აშშ დოლარში. 

 

 

 

 

 

mailto:procurement@agruni.edu.ge


დანართი #1 

 

პრეტენდენტის რეკვიზიტები: 

 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  

ბანკის კოდი:  

ანგარიშსწორების ანგარიში: 

 

 



# დასახელება
ობიექტების 

რაოდენობა

თვიური მომსახურების ფასი 

ერთ ობიექტზე (აშშ დოლარი)

თვეების 

რაოდენობა

ჯამი (აშშ 

დოლარი)

1
სეპარირებული ნარჩენების შეგროვება და გადაზიდვა 

მეორადი გადამუშავების ობიექტებამდე
2 9

#
ფასი (აშშ 

დოლარი)

2

3

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი ___________________________________

დანართი #2

დასახელება

3 სხვა და სხვა ფერის ნაგვის კონტეინერის განთავსება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკაში 

(თითოეული კონტეინერის საორიენტაციო მოცულობა - 150 ლ.)

3 სხვა და სხვა ფერის ნაგვის კონტეინერის განთავსება საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის მევენახეობა-მეღვინეობის 

აკადემიაში  (თითოეული კონტეინერის საორიენტაციო მოცულობა - 150 ლ.)

სულ ჯამი

მათ შორის დღგ


