ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N58
ქ. ბათუმი

29 მარტი 2019 წ.

ერთის მხრივ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო (შემდგომში “შემსყიდველი”), წარმოდგენილი ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ლაშა კომახიძის
სახით და მეორეს მხრივ შპს ,,ბათუმი 2014’’, მისი ხელმძღვანელის ელზა გორგაძის სახით,
(შემდგომში - ,,მიმწოდებელი“) (ელექტრონული ტენდერი - NAT190004715) ვდებთ
წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:
1. ხელშეკრულების საგანი
1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მიმწოდებელი თანახმაა განახორციელოს ქ.
ბათუმში, ახალგაზრდული ცენტრის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება
(CPV79900000 - სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები) შემდგომში - “მომსახურება”, ხოლო შემსყიდველი კისრულობს
ვალდებულებას გადაიხადოს მისი ღირებულება ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.
(მომსახურების ჩამონათვალი მოცემულია დანართში, რომელიც ხელშეკრულების
განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, ასევე სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ
სისტემაში, ელექტრონულ ტენდერში - NAT190004715 განთავსებული დოკუმენტაციები).
1.2. მიმწოდებელი ასრულებს, ხოლო შემსყიდველი ღებულობს შესრულებულ მომსახურებას და ახდენს მისი ღირებულების ანაზღაურებას წინამდებარე ხელშეკრულების 2.3
პუნქტის შესაბამისად.
1.3. წინამდებარე ხელშეკრულება არეგულირებს ურთიერთობებს, რომელიც წარმოიშობა
მხარეთა შორის.
2. მომსახურების ღირებულება და ანგარიშწორების წესი
2.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 26700,00 (ოცდაექვსიათას შვიდასი)
ლარს.
2.2.
მომსახურების
ღირებულებაში
შედის
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ყველა გადასახადი, რომელთა გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
2.3. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად
გაწეული მომსახურების მიხედვით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს
ანგარიშ-ფაქტურის/საგადასახადო დოკუმენტაციის/ინვოისის წარმოდგენის შემდეგ 10
(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;
2.4. მიმწოდებლის მოთხოვნა ანაზღაურების შესახებ შემსყიდველისადმი შესრულებული
უნდა იყოს წერილობითი ფორმით, მომსახურების შესრულების შესახებ შესაბამისი
დოკუმენტების დართვით.
2.5. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველთან ერთად დააფიქსიროს შესრულებული
მომსახურების ღირებულება.
2.6. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი მომსახურების მოცულობების ღირებულებამ არ შეადგინა აღნიშნული ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს
ფაქტიურად შესრულებული მომსახურების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნუ-ლიდან
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ მომსახურების
მოცულობების ანაზღაურებაზე.
3. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები
3.1. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული
მომსახურების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება–ჩაბარების მიზნით მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს
ქ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და
ახალგაზრდობის სამსახურის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის
პროგრამების მართვის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ვერიკო
ზაქარიაძე. შემსყიდევლს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და
ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ–სამართლებლებრივი აქტით მიანიჭოს ქ. ბათუმის მერიის სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ
თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;
3.2. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული
მომსახურების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება–ჩაბარების მიზნით მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების
უფლებამოსილების 3.1. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული
მომსახურების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება–ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.
3.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების
ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე მათ შორის მომსახურების ხარისხის პერიოდული ინსპექტირება.
3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი
ინსპექტირების ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით
და სხვა სამუშაო პირობებით.
3.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ინსპექტირების
შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
4.1. შემსყიდველმა უნდა შეამოწმოს შესრულებული მომსახურება ხელშეკრულების
პირობებთან მიმართებაში.
4.2. თუ შესყიდვის ობიექტი არ შეესაბამება ხელშეკრულების პირობებს, შემსყიდველი
მიმწოდებელთან ერთად ან მის გარეშე ადგენს აქტს დადგენილი წესის შესაბამისად.
4.3. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან, ხელახლა ინსპექტირებასთან
დაკავშირებულ ხარჯებს, ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის
ღირებულების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.
4.4. შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველისა და
მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

4.5. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ ფაქტიურად გაწეული მომსახურების
შემდეგ.
5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
5.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის სრული დაცვით.
5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:
ა) მიმწოდებელს წინასწარ გააცნოს ყველა იმ გარემოების შესახებ, რომელიც შეიძლება
წარმოიშვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესრულებისას;
ბ) მომსახურების შესრულების დამოწმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში
მოახდინოს მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება წინამდებარე ხელშეკრულების მე-2 პუნქტის
შესაბამისად;
გ) მიმწოდებელს აუნაზღაუროს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით
სახელმწიფო
შესყიდვის
მომსახურების
სრული
ღირებულება,
მომსახურების
დასრულებისთანავე.
5.3. შემსყიდველს უფლება აქვს:
ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
ბ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო
შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.
5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა) დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;
ბ) დააკმაყოფილოს შემსყიდველის მოთხოვნა დამატებითი მონაცემებისა და გარანტიების
წარმოდგენის შესახებ კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
5.5. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული მომსახურების
საბოლოო ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.
6. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
6.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად
შესრულებისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო
ღირებულების 5%-ის ოდენობით;
6.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია წინამდებარე პუნქტით გათვალისწნებული პირგასამტეხლო გაუქვითოს მიმწოდებელს სახელშეკრულებო ფასიდან.
7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა ან შეწყვეტა
7.1. ხელშეკრულების დამდებ არცერთ მხარეს არა აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს
ხელშეკრულების პირობები.
7.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი
ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
7.3. ნებისმიერი ცვლილება რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან
შემსყიდველის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
7.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

7.5. მხარეს შეუძლია უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე, თუ მეორე მხარე აშკარად
არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მოთხოვნას.
7.6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს
(შეწყდეს):
7.6.1. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების
განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;
7.6.2. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება
ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა
ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ
შესრულებას;
7.6.3. თუ ხელშეკრულების დადების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ არსებობს რეალური
საშიშროება იმისა, რომ მიმწოდებელი არ შეასრულებს თავის ვალდებულებას ჯეროვნად და
კეთილსინდისიერად.
7.7. წინამდებარე ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს ვადაზე ადრე მხარეთა შეთანხმების
საფუძველზე.
7.8. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს აგრეთვე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით
გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებში.
7.9. ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე
შეწყვეტის თაობაზე მეორე მხარეს უნდა ეცნობოს დაუყოვნებლივ.
8. მომსახურების გაწევისა და ხელშეკრულების
მოქმედების ვადები
8.1. მომსახურება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 31
დეკემბრამდე პერიოდში, ეტაპობრივად, შემსყიდველთან შეთანხმებით, ტექნიკური
პირობებით განსაზღვრული ღონისძიებებისა და აქტივობების შესაბამისად, რის შესახებაც
მიმწოდებელს ეცნობება 5 დღით ადრე;
8.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2020 წლის 1 მარტამდე პერიოდი.
9. ფორს-მაჟორული სიტუაციები
9.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთ ვალდებულებათა სრულად ან
ნაწილობრივ შესრულებაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით,
როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე
ომები და საომარი მოქმედებები, ექსპორტისა და იმპორტის აკრძალვა, თუ ისინი უშუალო
ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე.
9.2. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, ფორს-მაჟორული
გარემოებათა დასრულების შემდეგ.
9.3. მხარეს, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყონებლივ უნდა აცნობოს
წერილობით ამის შესახებ მეორე მხარეს. ამასთან მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში,
უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

10. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი
10.1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ,
რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ
ნებისმიერი უთანხმოება და დავა წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან
დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.
10.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში
შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ
მხარეს შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების
პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
11. გადასახადები და ბაჟები
მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადა-სახადების,
მოსაკრებლების და სხვა გადასახდელების გადახდაზე.
12. შეტყობინება
12.1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად,
უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით,
ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის
მისამართზე.
12.2. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების
ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო
გვიანდგება.
13. სხვა პირობები
13.1. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე
მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.
13.2. ხელშეკრულება ძალაში შედის, მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან.
13.3. ხელშეკრულება იდება ორი ერთნაირი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად,
თითო ეგზემპლარი ინახება ხელშეკრულების დამდებ მხარეებთან.
მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები
„შემსყიდველი“
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანო
მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ს/კ 245576826;
ბანკის დასახელება-სახელმწიფო ხაზინა
ბ/კ: TRESGE22
ანგ. №GE24NB0330100200165022
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი
ლაშა კომახიძე

„მიმწოდებელი“
შპს ,,ბათუმი 2014’’
ს/კ: 448392267
მის: ხელვაჩაური, ახალშენი
ტელ: 599149346
ელ-ფოსტა : irmashamiladze1@gmail.com
სს ,,საქართველოს ბანკი’’
ბ/კ: BAGAGE22
ანგ.NGE17BG0000000793583500
დირექტორი: ელზა გორგაძე

signed by Batumi City Hall
Batumi City Hall Digitally
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„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2019 წლის 29 მარტის N58 ხელშეკრულების დანართი
ახალგაზრდული ცენტრის ფარგლებში სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზება
ღონისძიება N1: „არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა“
ტექნიკური პირობები
1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 31 დეკემბრამდე, შემსყიდველის მიერ შერჩეულ დროსა
და ადგილას არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის ფარგლებში სხვადასხვა ცოდნისა და უნარების
დაუფლების მიზნით, ტრენინგების, სემინარების, ლექციების, ვორქშოპების, საინფორმაციო შეხვედრების
(მათ შორის, სოციალური მეწარმეობის, მოზარდებისა და ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის
მიმართულებით) ორგანიზების უზრუნველყოფა, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,
კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურთან შეთანხმებით.
2. მიმწოდებელმა ტრენინგების, სემინარების, ლექციების, ვორქშოპების ორგანიზებისათვის შემსყიდველ
ორგანიზაციასთან შეთანხმებით უნდა უზრუნველყოს ტრენერ(ებ)ის მოწვევა, ტრანსპორტირებითა
(ტრანსფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით, როგორც ქალაქის ტერიტორიაზე, ის მის ფარგლებს გარეთ) და
ჰონორარით უზრუნველყოფა; ტრენერ(ებ)ი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 1. განათლება
- მაგისტრის ხარისხი საჯარო გამოსვლის ან საზოგადოებასთან ურთიერთობის განხრით, მენეჯმენტის,
სოციალური ან ფსიქოლოგიური მიმართულებით; სამართალმცოდნე; 2. ახალგაზრდულ ჯგუფებთან
სატრენინგო მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება;
3. მიმწოდებელმა საზოგადოებისათვის ცნობად და მოთხოვნად სახეებთან შეხვედრის ორგანიზების
მიზნით, შემსყიდველ ორგანიზაციასთან შეთანხმებით, უნდა უზრუნველყოს საზოგადოებისათვის
ცნობადი სახის, საზოგადო მოღვაწის, სიტუაციურად აქტუალურ თემატიკასთან დაკავშირებული
პიროვნების მოწვევა, ტრანსპორტირებითა (ტრანსფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით, როგორც ქალაქის
ტერიტორიაზე, ის მის ფარგლებს გარეთ) და ჰონორარით უზრუნველყოფა;
4. სემინარის/ტრენინგის ხანგრძლივობა უნდა იყოს არაუმცირეს 5 საათი დღეში, ერთ საათიანი შესვენების
პერიოდით, ამასთან წინასწარ უნდა იქნეს მოწოდებული ტრენინგის/სემინარის დღის წესრიგი, დამსწრე
აუდიტორიის (ასაკობრივი თავისებურების გათვალისწინებით) კონკრეტული სატრენინგო თემის
ირგვლივ საბასიზო ცოდნის შეფასების კითხვარი ხოლო ტრენინგის/სემინარის დასრულების შემდგომ
უკუკავშირის კითხვარი, აგრეთვე ტრენინგზე მიღწეული ცოდნის/შედეგის შეფასების კითხვარი
(ფორმატი შეთანხმებული უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან);
5. ტრენინგების, სემინარების, ლექციების, ვორქშოპების თემატიკა უნდა შეეხოს შემდეგ საკითხებს:
,,პიროვნული განვითარება და უნარ-ჩვევბი“; ,,მოქალაქის სოციალური როლი, აქტიური მოქალაქეობა";
,,სოციალური მეწარმეობა“; ,,კონფლიქტი და კონფლიქტის მოგვარების გზების ძიება“; „ეფექტური
პრეზენტაცია და საჯაროდ გამოსვლის ხელოვნება“; ,,კიბერუსაფრთხოება და ინტერნეტსივრცეში
არსებული გამოწვევები“; ,,ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა“;,,პირველადი დახმარების აღმოჩენა და
საგანგებო სიტუაციების მართვა“; ,,ხელოვნური ინტელექტი და ტექნოლოგიური გამოწვევები“;
,,იდენტობა, ტრადიციები და თანამედროვეობა“. ტრენინგი/სემინარი უნდა მოიცავდეს, როგორც
თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ კურსს;
6. მოზარდისთვის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისის ამოქმედებისა და
,,ფსიქოლოგიის საათის“ ორგანიზების მიზნით, მიმწოდებელმა შემსყიდველ ორგანიზაციასთან
შეთანხმებით, უნდა უზრუნველყოს ფსიქოლოგის მოწვევა, რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ
მოთხოვნებს: 1. განათლება - მაგისტრის ხარისხი ფსიქოლოგიის მიმართულებით; 2. ახალგაზრდებთან
მუშაობის არაუმცირეს ორწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.
7. წლის განმავლობაში ჩატარდება 14 შეხვედრა ფსიქოლოგთან, შეხვედრის ხანგრძლივობა უნდა იყოს
მინიმუმ ორი საათი დღეში, რომელშიც არ შედის შესვენების პერიოდი.
8. ტრენინგების, სემინარების, ლექციების, ვორქშოპების და შეხვედრის ორგანიზებისას მოწვეული
სტუმრების განთავსება სასტუმროს სტანდარტული ტიპის ნომერში. წლის განმავლობაში მიმწოდებელმა
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

უნდა უზრუნველყოს 10 სტანდარტული ტიპის ნომრით მომსახურება, თითო პერსონაზე არაუმეტეს ერთი
ღამისა. სასტუმრო უნდა მდებარეობდეს ქ. ბათუმის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, ცენტრალურ
ნაწილში. სასტუმრო აღჭურვილი უნდა იყოს ინდივიდუალური სველი წერტილებით, მუდმივი ცხელი და
ცივი წყლით, ტელევიზორით, მაცივრით, ტელეფონით, გათბობა- კონდიცირების სისტემით, უფასო,
უსადენო ინტერნეტით; ასევე ჰიგიენის საშუალებებით (პირსახოცი, საპონი, შამპუნი-კონდიციონერი,
სააბაზანო გელი), ფენით, ხალათებითა და ოთახის ჩუსტებით; სასტუმროში დაცული უნდა იყოს
სისუფთავე, სასტუმროს ნომრები უნდა დალაგდეს ყოველდღიურად; თითოეულ სტუმარზე
ყოველდღიურად უნდა იყოს არანაკლებ 0,5 ლიტრი სასმელი წყალი, ყავა, ჩაი და საუზმე; ოთახის
მომსახურება უნდა იყოს 24 საათიანი; სასტუმრო აღჭურვილი უნდა იყოს, ასევე სხვა სახის
მომსახურებები: დაცვის სისტემა, ცეცხლმაქრი, დენის ალტერნატიული წყარო
(გენერატორი),
პირველადი სამედიცინო დახმარების აფთიაქი.
9. სემინარის/ტრენინგის, შეხვედრების, ეროვნულ პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში
გასვლისა და სხვადასხვა სახის აქტივობებში მონაწილეთა (წლის განმავლობაში არანაკლებ 370 პერსონა)
ლანჩითა და ყავით შესვენებით („კოფე-ბრეიკი“) უზრუნველყოფა (მენიუ დანართი N1 შესაბამისად);
10. პერსონალის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მიკროავტობუსით. ადგილების რაოდენობა
არაუმცირეს 20 (ოცი), ავტოსატრანსპორტო საშუალებას გავლილი უნდა ჰქონდეს ტექდათვალიერება და
უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური გამართვიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; ტრანსპორტირების
დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა ნორმა. ავტოსატრანსპორტო საშუალებას გამართული
უნდა ჰქონდეს გათბობა-კონდიცირების სისტემა. სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ჰყავდეს
კვალიფიციური (შესაბამისი კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე) მძღოლი. მომსახურების მიწოდება
უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, როგორც ქალაქის, ისე მის
ფარგლებს გარეთ, 2019 წლის ბოლომდე, ჯამური რაოდენობა 6 (ექვსი) გზა (ორმხრივი). მომსახურების
მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი მიმართვის
საფუძველზე, კონკრეტული დროის, მარშრუტისა (აჭარა-გურიის ტერიტორია) და ღონისძიების
მონაწილეთა რაოდენობის მითითებით;
11. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საანგარიშო წლის განმავლობაში მუზეუმ(ებ)ში; ეროვნულ
პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში შესვლისათვის დაწესებული საფასურის გადახდა 150 (ას
ორმოცდაათი) პერსონაზე (მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის
მხრიდან წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, კონკრეტული დროის, ლოკაციის და ღონისძიების
მონაწილეთა რაოდენობის მითითებით), აგრეთვე გიდის მომსახურების საფასურის გადახდა;
12. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 2019 წლის განმავლობაში ზემოაღნიშნულ ღონისძიებებში
მონაწილე ახალგაზრდების დასაჯილდოებლად 200 ცალი სერტიფიკატის ბეჭდვა მაღალპოლიგრაფიულ
A4 ფორმატის, 250 გრ. ცარცის ქაღალდზე, რომლის დიზაინი შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველ
ორგანიზაციასთან; სერტიფიკატი უნდა იყოს ქართულ და ინგლისურ ენაზე. სერტიფიკატების მიწოდება
უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო
დღის განმავლობაში;
13. ახალგაზრდულ ცენტრში მოწვეული სტუმრებისათვის სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემის
უზრუნველყოფა - ბრენდირებული „სამუშაო დღიური“ კალმით. სამუშაო დღიურის“ მასალა - ხე, ზომა
არაუმცირეს 15x18 სმ-სა, ლაზერული გრავირებით, ცალი 5; კალამი მეტალის ელემენტებით, მასალა - ხე,
ტუში, ზომა - ø1,2 x 14 სმ, ლაზერული გრავირებით, დიზაინი და ტექსტი შემსყიდველთან შეთანხმებით,
ცალი 5;
14. სემინარის/ტრენინგის, შეხვედრების, ეროვნულ პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში
გასვლისა და სხვადასხვა სახის აქტივობებში მონაწილეთა სასმელი წყლით (0,5ლ; ცალი 1000)
უზრუნველყოფა;
15. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სემინარის/ტრენინგის, ,,ფსიქოლოგის საათის“ შეხვედრების,
ეროვნულ პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში გასვლისა და სხვადასხვა სახის აქტივობებში
მონაწილეთათვის საკანცელარიო ნივთებისა და ყველა საჭირო რესურსის მიწოდება, შემსყიდველის
მოთხოვნის შესაბამისად, წერილობითი მიმართვის საფუძველზე. კერძოდ: A 5 ფორმატის (არაუმცირეს 40
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

ფურცლიანი) ზამბარიანი ბლოკნოტის; ბურთულიანი კალამის; სხვადასხვა ფერის დაფისა და პერმანენტ
მარკერების; ფერადი A4 ფორმატის ქაღალდის (შერეული ათი ფერი); ჩასანიშნი წებოვანი ქაღალდის;
ბრჭყვიალა წებოს; საპრეზენტაციო ფურცლებისა და საჭიროებიდან გამომდინარე სხვა აუცილებელი
მასალის მოწოდება.
შეხვედრებისა და სემინარების ადმინისტრირება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველი ორგანიზაციის
შესაბამის სამსახურთან ერთად. აუცილებელია ტექნიკური პირობების ყველა მოთხოვნის შეთანხმება
შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.
ღონისძიება N2: კლუბების განვითარების ხელშეწყობა
ტექნიკური პირობები
1.1. ლიტერატურულ კლუბში წიგნების განხილვისთვის მოწვეული მოდერატო-რ(ებ)ის ჰონორარი - 12 დღე
- უნდა განხორციელდეს 12 წიგნის განხილვის ჩატარება, ერთი წიგნის განხილვის ხანგრძლივობა - 2 საათი.
მოდერატორი, რომელიც
წარუძღვება განხილვას უნდა იყოს ლიტერატურის სპეციალისტი ან
საქმიანობით/ინტერესებით ლიტერატურასთან ახლო კავშირში მყოფი, განსახილველი ნაწარმოების
მცოდნე პირი, რომელმაც ახალგაზრდებთან ერთად უნდა განიხილოს ნაწარმოები, მიაწოდოს
ახალგაზრდებს ინფორმაცია ნაწარმოებისა და ავტორის შესახებ, გარდა ამისა, მოდერატორმა
განსახილველი ნაწარმოებიდან, განხილვის დღესვე უნდა წარმოადგინოს 5 შეკითხვა პასუხებთან ერთად,
შეკითხვები უნდა იყოს ტესტური, 4 სავარაუდო პასუხით, რომელიც ძირითადად მკითხველი
მონაწილეების მეხსიერებას შეამოწმებს; მოდერატორმა აგრეთვე უნდა უზრუნველყოს შემაჯამებელი
ლიტერატურული ვიქტორინის შინაარსობ-რივი ორგანიზება (ვიქტორინის ხანგრძლივობის განსაზღვრა,
კითხვარის შედგენა, ჯგუფების ორგანიზება, ჟიურის წევრების შერჩევა....);
1.2. კითხვის კლუბის განხილვების შემაჯამებელი კონკურსში - “ლიტერატურულ ვიქტორინაში"
მონაწილეთა წახალისება წიგნის მაღაზიათა ქსელის 30 (ოცდაათი) ლარიანი სასაჩუქრე ვაუჩერით-6 ცალი.
1.3. კითხვის კლუბის განხილვების შემაჯამებელი კონკურსის მონაწილეთათვის ტორტი - 1 ცალი
(შემსყიდველთან წინასწარ შეთანხმებული);
1.4. ღონისძიების ორგანიზებისათვის ნატურალური ხილის წვენით უზრუნველყოფა (10 ლიტრი);
1.5. ლიტერატურული კლუბის წევრებისათვის ორმხრივი სილიკონის სამაჯურის დამზადების
უზრუნველყოფა. სამაჯურის გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს ორივე ზედაპირით; ფერები უნდა იყოს
განსხვავებული; ერთ ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს ახალგაზრდული ცენტრის ლოგო და წარწერა
ქართულ და ინგლისურ ენაზე შესულებული, ხოლო მეორე ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს
ახალგაზრდული ცენტრის კითხვის კლუბის ლოგო და შესაბამისი წარწერა ქართულ და ინგლისურ ენაზე
შესრულებული (ტექსტი, სამაჯურის ფერი და დიზაინი წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული შემსყიდველ
ორგანიზაციასთან), ცალი 30 (ოცდაათი).
1.6. ლიტერატურული კლუბის ფარგლებში საოფისე მრგვალი ბეჭდის დამზადება, დიამეტრი არაუმცირეს
40 მმ-სა, ცალი - 1 (ბეჭდის დიზაინი და წარწერა შეთანხმებული უნდა იქნეს შემსყიდველთან);
2.1. კინოკლუბის კინოჩვენების განხილვის მოდერატორ(ებ)ის ჰონორარი. 2019 წლის განმავლობაში უნდა
ჩატარდეს რვა ფილმის ჩვენება და განხილვა. მოდერატორი უნდა იყოს კომპეტენტური ხელოვნების ამ
დარგში, სასურველია კინომცოდნე, შესაძლოა პროფესიით ფილოსოფოსი ან ფსიქოლოგის მოწვევაც;
კინომცოდნემ უნდა შეარჩიოს, წარმოადგინოს ფილმი და წარუძღვეს ფილმის განხილვას, უნდა ისაუბროს
რეჟისურის, სიუჟეტისა და მხატვრული ღირებულების შესახებ, აგრეთვე უნდა განმარტოს ფილმში
გამოყენებული სიმბოლოების დატვირთვაც; ფილმები უნდა შეესაბამებოდეს
მოზარდებისა და
ახალგაზრდების ასაკს, ნაჩვენები უნდა იქნას, როგორც ქართული, ასევე უცხოური ფილმები, რომელთა
სიუჟეტსა და გადაღების ტექნიკას გააჩნია მხატვრული ღირებულება, ფილმის შერჩევისას
გათვალისწინებული უნდა იქნას მაყურებელთა ასაკი (14-22 წელი);
2.2 კინოკლუბის აქტიური წევრების წახალისების მიზნით საჩუქრად კინოთეატრში კინოპრემიერაზე
დასწრების ბილეთი 20 ცალი, 1 დღე, ბათუმის ტერიტორიაზე;
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

2.3. კინოჩვენების დროს პოპკორნისა და უალკოჰოლო გაზიანი სასმელის მოწოდების უზრუნველყოფა 20
პერსონაზე;
2.4. კინოკლუბის წევრებისათვის ორმხრივი სილიკონის სამაჯურის დამზადების უზრუნველყოფა.
სამაჯურის გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს ორივე ზედაპირით; ფერები უნდა იყოს განსხვავებული;
ერთ ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს ახალგაზრდული ცენტრის ლოგო და წარწერა ქართულ და
ინგლისურ ენაზე შესულებული, ხოლო მეორე ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს ახალგაზრდული
ცენტრის კინოკლუბის ლოგო და შესაბამისი წარწერა ქართულ და ინგლისურ ენაზე შესრულებული
(ტექსტი, სამაჯურის ფერი და დიზაინი წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული შემსყიდველ
ორგანიზაციასთან), ცალი 20 (ოცი).
3.1. ხელოვნების კლუბის წევრებისათვის ორმხრივი სილიკონის სამაჯურის დამზადების უზრუნველყოფა.
სამაჯურის გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს ორივე ზედაპირით; ფერები უნდა იყოს განსხვავებული;
ერთ ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს ახალგაზრდული ცენტრის ლოგო და წარწერა ქართულ და
ინგლისურ ენაზე შესულებული, ხოლო მეორე ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს ახალგაზრდული
ცენტრის ხელოვნების კლუბის ლოგო და შესაბამისი წარწერა ქართულ და ინგლისურ ენაზე
შესრულებული (ტექსტი, სამაჯურის ფერი და დიზაინი წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული შემსყიდველ
ორგანიზაციასთან), ცალი 20 (ოცი).
4.1. ეკოკლუბის წევრებისათვის ორმხრივი სილიკონის სამაჯურის დამზადების უზრუნველყოფა.
სამაჯურის გამოყენება შესაძლებელი უნდა იყოს ორივე ზედაპირით; ფერები უნდა იყოს განსხვავებული;
ერთ ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს ახალგაზრდული ცენტრის ლოგო და წარწერა ქართულ და
ინგლისურ ენაზე შესულებული, ხოლო მეორე ზედაპირზე დატანილი უნდა იქნეს ახალგაზრდული
ცენტრის ეკოკლუბის ლოგო და შესაბამისი წარწერა ქართულ და ინგლისურ ენაზე შესრულებული
(ტექსტი, სამაჯურის ფერი და დიზაინი წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული შემსყიდველ
ორგანიზაციასთან), ცალი 20 (ოცი);
4.2. ეკოკლუბის ფარგლებში ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით საინფორმაციო ხასიათის
ტრიპლეტებისა (A4 გაკეცილი სამად ქაღალდი: 160 გრ/კვ.მ ორმხრივი ფერადი ციფრული ბეჭდვით, 50
ცალი) და აფიშების (A4 ცარცის ქაღალდზე: ცალმხრივი ფერადი ციფრული ბეჭდვით, 30 ცალი) ბეჭდვა და
განთავსება. მომსახურების მიწოდება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის მხრიდან
წერილობითი მიმართვის საფუძველზე (დიზაინი, ფერი და საინფორმაციო ხასიათის ტექსტი წინასწარ
უნდა იქნას შეთანხმებული შემსყიდველთან);
4.3. ეკოკლუბის წევრებისათვის მაისურების დამზადების უზრუნველყოფა, ცალი 20 (ოცი). მაისური
დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის ბამბის მასალისაგან, მოკლე მკლავით, საყელოთი, ფერი ღია
მწვანე, ზომები: 5 ცალი - S; 15 ცალი - M; მაისურის წინა მხარეს დატანილი უნდა იყოს ქართულ-ინგლისურ
ენოვანი წარწერა და ლოგო როგორც ცენტრის ასევე ეკოკლუბის (მაისურის დიზაინი,ლოგო და
საინფორმაციო ხასიათის ტექსტი წინასწარ უნდა იქნას შეთანხმებული შემსყიდველთან);
4.4. სამუშო ხელთათმანების შეძენის უზრუნველყოფა 50 (ორმოცდაათი) წყვილი, სამუშაო ხელთათმანი,
ხუთთითიანი, უნდა იყოს ნაქსოვი ბამბა/პოლიესტერის, დაფარული უნდა იყოს ხელის გულის მხარეს
ლატექსით, ელასტიური და ვენტილირებადი ზურგით. ფერი: ყვითელი, ნარინჯისფერი, შემდეგი ზომები:
10 წყვილი S, 30 წყვილი M და 10 წყვილი L.
ღონისძიება N3: ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა“
ტექნიკური პირობები
1.1. დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე შეკრებილი
საზოგადოების უზრუნველყოფა ტორტით - 1 ცალი (წინასწარ შეთანხმებული;
1.2. დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიების მონაწილეთათვის
მეტალის გულსაბმევის დამზადება ლოგოთი და წარწერით, შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით: 35 მმ
დიამეტრის მრგვალი გულსაბმევი, რაოდენობა 30 ცალი, გულსაბმევზე დასაბეჭდი ლოგო და წარწერა
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;
1.3. დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებისათვის ბუშტი 40
(ორმოცი) ცალი, ჰელიუმის მანათობელი, ფერები: 8 ცალი ცისფერი, 7 ცალი ყვითელი; 5 ცალი ლურჯი, 5
ცალი წითელი, 5 ცალი - იასამნისფერი, 5 ცალი - მწვანე, 5 ცალი - თეთრი;
1.4. დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებისათვის დეკორატიული
ხის სამაგრები ფოტოებისთვის - 60 ცალი, ფერი: წითელი, ყვითელი, ცისფერი, ვარდისფერი, მწვანე,
თეთრი, სტაფილოსფერი, ლურჯი, იისფერი, მუქი ვარდისფერი;
1.5. დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებისათვის საინფორმაციო
ბარათებისა (20 ცალი, ფერადი ციფრული ბეჭდვით, A4 ფორმატის) და წებოვანი სტიკერების (100 ცალი,
ფერადი ციფრული ბეჭდვით) დამზადება. ტექსტი და დიზაინი წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული
შემსყიდველთან;
1.6. დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებით წინდების შეძენა - 20 წყვილი
დანართი N2-ის შესაბამისად;
1.7. დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან დაკავშირებით ღონისძიებაში მონაწილეთათვის
გასართობი ცენტრის მომსახურების უზრუნველყოფა. მომსახურება უნდა ითვალიწინებდეს გასართობი
პროგრამას, ზღაპრის გმირის ან/და ჯამბაზის მომსახურებას, ფოტოგრაფის მომსახურებას და მენიუს
დანართი N3-ის შესაბამისად 30 (ოცდაათი) პერსონაზე (დეტალები წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული
შემსყიდველ ორგანიზაციასთან);
1.8. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე
შეკრებილი აუდიტორიის უზრუნველყოფა ტორტით - 1 ცალი (40×30სმ) (შემსყიდველთან წინასწარი
შეთანხმებით) ;
1.9. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო საგანმანათლებლო შეხვედრის მომხსენებლის ჰონორარი, დღე - 1, პრეზენტაციის ხანგრძლივობა: 1 საათი,
თემა: „აუტიზმი“. პრეზენტატორს უნდა ჰქონდეს უმაღლესი განათლება, სასურველია იყოს ფსიქოლოგი
და აუცილებელია გააჩნდეს აუტიზმის სპექტრის შესახებ საფუძვლიანი თეორიული ცოდნა და
პრაქტიკული გამოცდილება, უნდა გააკეთოს მოკლე პრეზენტაცია თემის ირგვლივ და უპასუხოს დასმულ
კითხვებს; პრეზენტაციის მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობა აუტიზმის შესახებ;
1.10. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებისათვის
საინფორმაციო ხასიათის ტრიპლეტის (A4 გაკეცილი სამად ქაღალდი: 160 გრ/კვ.მ ორმხრივი ფერადი
ციფრული ბეჭდვით, 80 ცალი) ბეჭდვა. დიზაინი, ფერი და საინფორმაციო ხასიათის ტექსტი წინასწარ უნდა
იქნას შეთანხმებული შემსყიდველთან;
1.11. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო
ბარათებისა (20 ცალი, ფერადი ციფრული ბეჭდვით, A4 ფორმატის) და წებოვანი სტიკერების (100 ცალი,
ფერადი ციფრული ბეჭდვით) დამზადება. ტექსტი და დიზაინი წინასწარ უნდა იქნეს შეთანხმებული
შემსყიდველთან.
1.12. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ამოსაქაჩი შტენდერის
(საყრდენი ჯოხით, ჩახვევის საწინააღმდეგო გასაღებითა და ორფენოვანი ჩანთით, ზომა 80X180 სმ)
დამზადების უზრუნველყოფა. ფერადი ციფრული ბეჭდვით. ტექსტი და დიზაინი წინასწარ უნდა იქნეს
შეთანხმებული შემსყიდველთან;
1.13. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებისათვის 40
ცალი, ჰელიუმის მანათობელი ბუშტით უზრუნველყოფა, ფერი - ლური;
1.14. აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების
ორგანიზებისათვის ნატურალური ხილის წვენით უზრუნველყოფა (10 ლიტრი);
1.15. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღის ღონისძიებაზე შეკრებილი
აუდიტორიის უზრუნველყოფა ტორტით - 1 ცალი (40სმ X30 სმ) (შემსყიდველთან წინასწარი შეთანხმებით);
1.16. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საერთაშორისო დღის ღონისძიებაზე შეკრებილი
აუდიტორიისათვის ნატურალური ხილის წვენით უზრუნველყოფა 10 ლიტრი;
1.17. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით
საინფორმაციო-საგანმანათლებლო შეხვედრის მომხსენებლის ჰონორარი დღე - 1, პრეზენტაციის
ხანგრძლივობა: 1 საათი, თემა: ,,შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია“.
პრეზენტატორს
უნდა
ჰქონდეს უმაღლესი განათლება, სასურველია იყოს სამართალმცოდნე და
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

აუცილებელია გააჩნდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების დაცვასთან
დაკავშირებულ საკითხებზე მუშაობის პრაქტიკული გამოცდილება. პრეზენტაცია უნდა იყოს თემის
ირგვლივ და მოიცავდეს კითხვა- პასუხის რეჟიმსაც; პრეზენტაციის მიზანია საზოგადოების
ინფორმირებულობა შშმ პირთა უფლებების შესახებ;
1.18. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით ფლეშმობის
დადგმა, დამდგმელის (1 კაცი ) ჰონორარი. დამდგმელი შეიძლება იყოს რეჟისორი ან ქორეოგრაფი,
რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღესთან დაკავშირებით
დადგამს ფლეშმობს, სადაც მონაწილეობას მიიღებს, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე,
ასევე არ მქონე ახალგაზრდები. ამ დღის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, მათი შესაძლებლობების წარმოჩენა და საზოგადოებაში
დამკვიდრებული სტერეოტიპული წარმოდგენების დაძლევა, შესაბამისად, ფლეშმობის სცენარი და ნახაზი
უნდა პასუხობდეს აღნიშნულ მიზანს;
1.19. ფლეშმობის მონაწილეთათვის მაისური - 15 ცალი. მაისური დამზადებული უნდა იყოს მაღალი
ხარისხის ბამბის მასალისაგან, საყელოთი, მოკლე მკლავით. ფერი: 4 ცალი- ყვითელი (ზომა: 2 ცალი- M, 2
ცალი -S), 4 ცალი- მწვანე (ზომა: 2 ცალი- M, 2 ცალი -S), 4 ცალი- ცისფერი (ზომა: 2 ცალი- M, 2 ცალი -S )
და 3 ცალი- ვარდისფერი (ზომა: 2 ცალი- M, 1 ცალი -S). დიზაინი, ლოგო და წარწერა წინასწარ უნდა
იქნას შეთნხმებული შემსყიდველთან.
1.20. ფლეშმობის მონაწილეების ნაჭრის ბრენდირებული ჩანთებით უზრუნველყოფა, ცალი -15 (ფერი,
დიზაინი და ტექსტი წინასწარ უნდა იქნას შეთანხმებული შემსყიდველთან).;
1.21. ფლეშმობისთვის ფერადი კვამლის გაშვების უზრუნველყოფა, ხანგრძლივობა 40 წმ. - 20 ცალი ფერები: წითელი - 3 ცალი, ლურჯი - 3 ცალი, მწვანე- 3 ცალი, ყვითელი - 3 ცალი, ნარინჯისფერი - 3 ცალი,
იასამნისფერი - 3 ცალი; ცისფერი - 2 ცალი;
1.22. ფლეშმობის ვიდეო-გადაღება, ოპერატორის (1 კაცი) ჰონორარი. ოპერატორმა პროფესიული
კამერით უნდა გადაიღოს ფლეშმობი;
1.23. ფლეშმობში მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გადაადგილების
უზრუნველყოფა რეპეტიციებზე დასწრების მიზნით. მსუბუქი ავტომობილით მომსახურება, მარშრუტი - 10
(ათი), ქალაქის ფარგლებში. ტრანსფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით;
1.24. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით,
ჟესტური ენის შემსწავლელი გაკვეთილების ჩატარებისათვის პედაგოგის მომსახურების ჰონორარი. წლის
განმავლობაში ჩატარდება 14 (თოთხმეტი) გაკვეთილი (თითო გაკვეთილი არაუმცირეს ორი საათისა),
შესაბამისი კვალიფი-კაციის მქონე სპეციალისტის მიერ, რომელსაც უნდა ჰქონდეს აღნიშნული მიმართულებით პრაქტიკული მუშაობის არაუმცირეს ორწლიანი გამოცდილება. მომწოდე-ბელმა აგრეთვე უნდა
უზრუნველყოს ჟესტური ენის შემსწავლელი გაკვეთილე-ბისათვის საჭირო ყველა სახის (საკანცელარიო,
აუდიო, ვიზუალური და ა. შ.) მასალის მიწოდება შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის. მომსახურების
მიწოდება განხორ-ციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი მიმართვის
საფუძველზე, კონკრეტული დროის, ადგილისა და ღონისძიების მონაწილეთა რაოდენობის მითითებით;
1.25. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, დაუნის სინდრომის მქონე პირების და აუტისტური
სპექტრის მქონე პირების ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა (საჭიროების შემთხვევაში ადაპტირებული
ტრანსპორტით). ტრანსპორტირების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა ნორმა, გავლილი
უნდა ჰქონდეს ტექდათვალიერება და უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური გამართვიანობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი; ავტოსატრანსპორტო საშუალებას გამართული უნდა ჰქონდეს გათბობაკონდიცირების სისტემა. სატრანსპორტო საშუალებას უნდა ჰყავდეს კვალიფიციური (შესაბამისი
კატეგორიის მართვის მოწმობის მქონე) მძღოლი. მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს
ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ქალაქის ფარგლებში 2019 წლის ბოლომდე,
ჯამური რაოდენობა 50 (ორმოცდაათი) გზა (ორმხრივი). მომსახურების მიწოდება განხორციელდება
ეტაპობრივად, შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, კონკრეტული დროის,
მარშრუტისა და ღონისძიების მონაწილეთა რაოდენობის მითითებით;
1.26. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
ერთი შეკვრა, 100 ცალიანი A4 ფორმატის სახატავი ქაღალდის მოწოდების უზრუნველყოფა;
1.27. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
შესაფუთი თოკის შეძენის უზრუნველყოფა, 2,5 მმ სისქის, 25 მეტრი (შემსყიდველთან შეთანხმებით);
„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

1.28. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს A3 ფორმატის 50 ცალიანი სახატავი ფურცლის მოწოდება, 3 შეკვრა;
1.29. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს არატოქსიკური 5 (ხუთი) ფერიანი, პლასტელინის მოწოდება, 5
შეკვრა;
1.30. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ფერადი 250 გრ. საძერწი თიხის მოწოდება - 10 ცალი;
1.31. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს A4 ფორმატის, 250 ცალიანი 10 (ათი) ფერიანი, ფერადი ქაღალდის
მოწოდება 2 შეკვრა;
1.32. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 15 მგ. ქაღალდის მშრალი წებოს მოწოდება, 20 ცალი;
1.33. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 500 (ხუთასი) ცალიანი ფაზლის მოწოდება, 1 შკვრა;
1.34. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხის ფერადი ბლოკების მოწოდება. შეფუთვის ზომა:
27×27×20 სმ, ბლოკების რაოდენობა 200 (ორასი ცალი), 1 შეკვრა;
1.35. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საბავშვო ენციკლოპედია „გააკეთე თვითონ“ მოწოდება 1 ცალი;
1.36. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს რუბიკის კუბის მოწოდება-5 ცალი;
1.37. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 10 განყოფილებიანი სახატავი პალიტრის მოწოდება,
სახელურით-ზომა 17×23 სმ-10 ცალი;
1.38. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ყვითელი ნეილონის ფუნჯების ნაკრების (ზომები: -N0,
N3, N6, N10) (N14, N10, N6, N2) მოწოდება, სულ 5 შეკვრა, შეკვრაში 8 ცალი;
1.39. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში გადაღებული ფოტოსურათების ბეჭდვისა და ღონისძიებებში მონაწლეთათვის მიწოდების
უზრუნვველყოფა, ზომა 15×21სმ., ცალი 60 (სამოცი);
1.40. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
ფარგლებში ერთჯერადი მუყაოს ჭიქებით (ცალი 1000) და ერთჯერადი თეფშებით (ცალი 1000), ქაღალდის
ხელსახოცით (არანაკლებ ორ ფენიანი, 15 შეკვრა, თითო შეკვრაში უნდა იყოს არაუმცირეს ოცდახუთი
ცალი სალფეთქი) უზრუნველყოფა;
მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, შემსყიდველის მიერ წერილობითი
მოთხოვნის საფუძველზე.
ტექნიკური პირობების ყველა პუნქტი წინასწარ უდა იქნეს შეთანხმებული შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

ღონისძიება N1 „არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა“
ფასების ცხრილი

N

მომსახურების დასახელება

განზომილების
ერთეული,
რაოდენობა

1

ტრენინგების, სემინარების, ლექციების, ვორქშოპების
ორგანიზებისათვის ტრენერ(ებ)ის მოწვევა და
ჰონორარით უზრუნველყოფა

კაცი

2

საზოგადოებისათვის ცნობად და მოთხოვნად სახეებთან
შეხვედრის ორგანიზების მიზნით, საზოგადოებისათვის
ცნობადი სახის, საზოგადო მოღვაწის, სიტუაციურად
აქტუალურ თემატიკასთან დაკავშირებული პიროვნების
მოწვევა და ჰონორარით უზრუნველყოფა

კაცი

5

3

ტრენინგების, სემინარების, ლექციების, ვორქშოპების
ორგანიზებისათვის მოწვეული ტრენერ(ებ)ისა და
საზოგადოებისათვის ცნობადი სახის, საზოგადო მოღვაწის,
სიტუაციურად აქტუალურ თემატიკასთან
დაკავშირებული პიროვნების ტრანსპორტირებით
უზრუნველყოფა

კაცი

4

ტრენინგების, სემინარების, ლექციების, ვორქშოპების და
შეხვედრის ორგანიზებისას მოწვეული სტუმრების
განთავსება სასტუმროს სტანდარტული ტიპის ნომერში,
არაუმეტეს ერთი ღამისა

5

6

საერთო ფასი
(ლარი)

250

2500

250

1250

10

40

400

ნომერი

10

100

1000

„ფსიქოლოგიის საათის“ ორგანიზების მიზნით
ფსიქოლოგის მოწვევა და ჰონორარით უზრუნველყოფა

დღე

14

80

1120

სემინარის/ტრენინგისა და შეხვედრების,მუზეუმ(ებ)ში;
ეროვნულ პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში
გასვლისა და სხვადასხვა სახის აქტივობებში მონაწილეთა
ლანჩითა და ყავით შესვენების („კოფე-ბრეიკი“)
უზრუნველყოფა

კაცი

370

6

2220

150

900

3

450

20

80

7

პერსონალის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა
მიკროავტობუსით, ცალი 1 (6 რეისი, ორმხრივი გზა)

8

9

ერთეულის
ფასი (ლარი)

10

რეისი

6

საანგარიშო წლის განმავლობაში მუზეუმ(ებ)ში; ეროვნულ
პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში
შესვლისათვის დაწესებული საფასურის გადახდის
უზრუნველყოფა

კაცი

150

საანგარიშო წლის განმავლობაში მუზეუმ(ებ)ში;
ეროვნულ პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში;
ნაკრძალ(ებ)ში გიდის მომსახურების
უზრუნველყოფა

კაცი

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

4

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

ხალგაზრდულ ცენტრში მოწვეული სტუმრებისათვის
სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემის უზრუნველყოფის
10
მიზნით ბრენდირებული „სამუშაო დღიურის“
დამზადებისა და მოწოდების უზრუნველყოფა

ცალი

5

ახალგაზრდულ ცენტრში მოწვეული სტუმრებისათვის
სამახსოვრო საჩუქრების გადაცემის უზრუნველყოფის
11
მიზნით ბრენდირებული კალამის დამზადებისა
და მოწოდების უზრუნველყოფა

ცალი

5

სემინარის/ტრენინგის, შეხვედრების, ეროვნულ პარკ(ებ)ში;
ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში გასვლისა და
12 სხვადასხვა სახის აქტივობებში მონაწილეთა სასმელი
წყლით (0,5 მლ) უზრუნველყოფა

ცალი

სერტიფიკატის ბეჭდვა მაღალპოლიგრაფიულ A4
13 ფორმატის, 250 გრ. ცარცის ქაღალდზე.
სემინარის/ტრენინგის, „ფსიქოლოგის საათის“ შეხვედრების,
ეროვნულ პარკ(ებ)ში; ბოტანიკურ ბაღ(ებ)ში; ნაკრძალ(ებ)ში
14 გასვლისა და სხვადასხვა
სახის აქტივობებში მონაწილეთა (150 ახალგაზრდა)
საკანცელარიო ნივთებით უზრუნველყოფა

30

150

20

100

1000

0.7

700

ცალი

200

2

400

ცალი

1

350

350

11620,00

ჯამი

ღონისძიება N2: კლუბების განვითარების ხელშეწყობა
ფასების ცხრილი
განზომილების
ერთეული,
რაოდენობა

ერთეულის
ფასი (ლარი)

საერთო ფასი
(ლარი)

N

მომსახურების დასახელება

1

ლიტერატურულ კლუბში წიგნების განხილვისთვის
მოწვეული მოდერატორ(ებ)ის მომსახურების ანაზრაურება

დღე

12

120

1440

2

შემაჯამებელ კონკურსში „ლიტერატურულ ვიქტორინაში“
მონაწილეთა წახალისება წიგნის მაღაზიათა ქსელის
სასაჩუქრე ვაუჩერით

ცალი

6

30

180

3

კითხვის კლუბის განხილვების შემაჯამებელი კონკურსის
მონაწილეთათვის ტორტი

ცალი

1

80

80

4

ღონისძიების ორგანიზებისათვის ნატურალური ხილის
წვენით უზრუნველყოფა

ლიტრი

10

5

50

5

ლიტერატურული კლუბის წევრებისათვის ორმხრივი
სილიკონის სამაჯურის დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

30

8

240

6

ლიტერატურული კლუბის ფარგლებში საოფისე მრგვალი
ბეჭდის დამზადება

ცალი

1

50

50

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

7

კინოკლუბის კინოჩვენების განხილვის მოდერატორ(ებ)ის
მომსახურების ანაზღაურება

8

დღე

8

100

800

კინოთეატრში კინოპრემიერაზე დასწრების ბილეთით
უზრუნველყოფა

ცალი

20

12

240

9

კინოჩვენების დროს პოპკორნით უზრუნველყოფა

ცალი

20

3

60

10

კინოჩვენების დროს უალკოჰოლო გაზიანი სასმელით
უზრუნველყოფა

ცალი

20

3

60

11

კინოკლუბის წევრებისათვის ორმხრივი სილიკონის
სამაჯურის დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

20

8

160

12

ხელოვნების კლუბის წევრებისათვის ორმხრივი
სილიკონის სამაჯურის დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

20

8

160

13

ეკოკლუბის წევრებისათვის ორმხრივი სილიკონის
სამაჯურის დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

20

8

160

ეკოკლუბის ფარგლებში ინფორმირებულობის გაზრდის
14 მიზნით საინფორმაციო ხასიათის ტრიპლეტების
ბეჭდვის უზრუნველყოფა

ცალი

50

6

300

ეკოკლუბის ფარგლებში ინფორმირებულობის გაზრდის
15 მიზნით საინფორმაციო ხასიათის აფიშის ბეჭდვის
უზრუნველყოფა

ცალი

30

10

300

ეკოკლუბის წევრებისათვის მაისურების დამზადების
უზრუნველყოფა

ცალი

20

35

700

ცალი

50

3

150

16

17 სამუშო ხელთათმანებით უზრუნველყოფა
სულ ჯამი

5130,00

ღონისძიება N3
„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა“
ფასების ცხრილი

N

მომსახურების დასახელება

განზომილების
ერთეული,
რაოდენობა

ერთეულის
ფასი (ლარი)

საერთო
ფასი
(ლარი)

1

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებულ ღონისძიებაზე შეკრებილი
საზოგადოების ტორტით უზრუნველყოფა

ცალი

1

80

80

2

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებული ღონისძიების მონაწილეთათვის
მეტალის გულსაბმევის დამზადება ლოგოთი და
წარწერით

ცალი

30

5

150

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

3

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებული ღონისძიების ჰელიუმის
მანათობელი ბუშტით უზრუნველყოფა

ცალი

40

4

160

4

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებული ღონისძიების ფოტოსათვის
დეკორატიული ხის სამაგრებით უზრუნველყოფა

ცალი

60

3

180

5

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებული ღონისძიების საინფორმაციო
ბარათების დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

20

10

200

6

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებისათვის წებოვანი
სტიკერების დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

2

200

7

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებით წინდებით უზრუნველყოფა

წყვილი

20

10

200

დაუნის სინდრომის ცნობადობის ამაღლებასთან
დაკავშირებით ღონისძიებაში მონაწილეთათვის
გასართობი ცენტრის მომსახურების უზრუნველყოფა

კაცი

30

20

600

გასართობ ცენტრში ზღაპრის გმირის ან/და ჯამბაზის
მომსახურების უზრუნველყოფა

კაცი

2

50

100

80

80

8

9

გასართობ ცენტრში ფოტოგრაფის მომსახურების
10 უზრუნველყოფა
აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო
11 დღესთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე
შეკრებილი აუდიტორიის ტორტით უზრუნველყოფა

კაცი

100

1

ცალი

1

80

80

აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო
დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო 12
საგანმანათლებლო შეხვედრის მომხსენებლის ჰონორარი,
დღე - 1

კაცი

1

125

125

აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო
13 დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებისათვის
საინფორმაციო ხასიათის ტრიპლეტის ბეჭდვა

ცალი

80

5

400

ცალი

20

10

200

14

აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების
მსოფლიო დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებისათვის
საინფორმაციო ბარათების დამზადების
უზრუნველყოფა

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების
მსოფლიო დღესთან დაკავშირებული
15
ღონისძიებისათვის წებოვანი სტიკერების
დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

100

2

200

აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო
16 დღესთან დაკავშირებით ამოსაქაჩი შტენდერის
დამზადების უზრუნველყოფა

ცალი

1

165

165

აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო
17 დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების ჰელიუმის
მანათობელი ბუშტით უზრუნველყოფა

ცალი

40

4

160

აუტიზმის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო
დღესთან დაკავშირებით ღონისძიების
18
ორგანიზებისათვის ნატურალური ხილის
წვენით უზრუნველყოფა

ლიტრი

10

5

50

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
19 საერთაშორისო დღის ღონისძიებაზე შეკრებილი
აუდიტორიის ტორტით უზრუნველყოფა

ცალი

1

80

80

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
საერთაშორისო დღის ღონისძიებაზე შეკრებილი
20
აუდიტორიისათვის ნატურალური ხილის
წვენით უზრუნველყოფა

ლიტრი

10

5

50

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
დაცვის დღესთან დაკავშირებით საინფორმაციო21
საგანმანათლებლო შეხვედრის
მომხსენებლის ჰონორარი დღე - 1

კაცი

1

150

150

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
დაცვის დღესთან დაკავშირებით ფლეშმობის დადგმა,
22
დამდგმელის ჰონორარის
უზრუნველყოფა

კაცი

1

650

650

ცალი

15

40

600

ფლეშმობის მონაწილეთათვის ნაჭრის ბრენდირებული
24 ჩანთების დამზადებისა
და მოწოდების უზრუნველყოფა

ცალი

15

35

525

25 ფლეშმობისთვის ფერადი კვამლი

ცალი

20

5

100

ფლეშმობის ვიდეო-გადაღება,
ოპერატორის ჰონორარი

კაცი

1

650

650

23

26

ფლეშმობის მონაწილეთათვის მაისურის დამზადებისა და
მოწოდების უზრუნველყოფა

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

ფლეშმობში მონაწილე შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირების გადაადგილების უზრუნველყოფა
27 რეპეტიციებზე დასწრების მიზნით. მსუბუქი
ავტომობილით მომსახურება

მარშრუ
ტი

10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით,
28 ჟესტური ენის შემსწავლელი გაკვეთილების
ჩატარებისათვის პედაგოგის მომსახურების ჰონორარის
უზრუნველყოფა, 14 გაკვეთილი

კაცი

ჟესტური ენის შემსწავლელი გაკვეთილებისათვის საჭირო
29 ყველა სახის (საკანცელრიო, აუდიო, ვიზუალური და ასე
შემდეგ) მასალის მიწოდება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების
30 ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა ადაპტირებული
ტრანსპორტით 50 რეისი (ორმხრივი გზა)

40

400

1

1000

1000

ცალი

1

200

200

რეისი

50

20

1000

შეკვრა

1

50

50

მეტრი

25

3

75

შეკვრა

3

30

90

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
34
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს არატოქსიკური 5
(ხუთი) ფერიანი, პლასტელინის მოწოდება

შეკვრა

5

6

30

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
35 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ფერადი 250
გრ.საძერწი თიხის მოწოდება

ცალი

10

4

40

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
36
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს A4 ფორმატის, 250
ცალიანი 10 (ათი) ფერიანი, ფერადი ქაღალდის მოწოდება

შეკვრა

2

10

20

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
37
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 15 მგ. ქაღალდის
მშრალი წებოს მოწოდება

ცალი

20

1

20

31

100 ცალიანი A4 ფორმატის სახატავი ქაღალდის
მოწოდების უზრუნველყოფა

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
32 ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
2.5 მმ სისქის შესაფუთი თოკის შეძენის უზრუნველყოფა

33

A3 ფორმატის 50 ცალიანი სახატავი ფურცელის
მოწოდების უზრუნველყოფა

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
38 ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა
უზრუნველყოს 500 (ხუთასი) ცალიანი
ფაზლის მოწოდება

შეკვრა

1

40

40

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
39 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხის
200 ცალიანი ფერადი ბლოკების მოწოდება

შეკვრა

1

120

120

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
40
მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საბავშვო
ენციკლოპედია „გააკეთე თვითონ“

ცალი

1

20

20

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
41
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა
უზრუნველყოს რუბიკის კუბის მოწოდება

ცალი

5

5

25

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
42
ფარგლებში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს 10
განყოფილებიანი სახატავი პალიტრის მოწოდება

ცალი

10

1.5

15

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
43 ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების ფარგლებში
ყვითელი ნეილონის ფუნჯების ნაკრებით უზრუნველყოფა

შეკვრა

5

30

150

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
44 ფარგლებში გადაღებული ფოტოსურათების
ბეჭდვის უზრუნვველყოფა

ცალი

60

1.5

90

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
45
ფარგლებში ერთჯერადი მუყაოს ჭიქებით
უზრუნველყოფა

ცალი

1000

0.2

200

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა
ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების
46
ფარგლებში ერთჯერადი თეფშებით
უზრუნველყოფა

ცალი

1000

0.2

200

47 ქაღალდის ხელსახოცის მოწოდების უზრუნველყოფა

შეკვრა

15

2

30

სულ ჯამი

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

9950

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

N

დასახელება

ფასი (ლარი)

1

ღონისძიება N1

11620

2

ღონისძიება N2

5130

3

ღონისძიება N3

9950
სულ ჯამი

„შემსყიდველი“
----------------------------------(ხელმოწერა)

26700,00

„მიმწოდებელი“
-------------------------------------(ხელმოწერა)

