ტექნიკური დავალება
I. წიგნის „არქეოლოგიური აღმოჩენების პირველადი დახმარება“ - ბეჭდვა
I.1. ზოგადი ინფორმაცია წიგნის შესახებ
ნაშრომი მკითხველს აცნობს არქეოლოგიური ნივთების მიწიდან ამოღების, შეფუთვის, შენახვისა
ტრანსპორტირების თანამედროვე მეთოდებს. განკუთვნილია სპეციალისტებისა და სტუდენტებისთვის.

და

I.2. წიგნის მიზნები
კულტურული

მემკვიდრეობის

დაცვის

სფეროში

განათლების

ხელშეწყობა

და

თანამედროვე

დასავლური

სტანდარტების დანერგვა.
I.3. წიგნის სპეციფიკაცია








ფორმატი: A5
გვერდების რაოდენობა: 186 + ყდა
ბეჭდვა: ყდა - 4/4 + არაპრიალა ლამინაცია 1/0; შიგთავსი - შავთეთრი
შიგთავსი: 80 გრ. ოფსეტი
ყდა: 300 გრ. გლუვი ცარცი
შიგთავსი თერმულად აკინძული და ძაფით შეკერილი
ტირაჟი: 500 ც.

I.4. მომსახურების აღწერა:
 მომსახურება ითვალისწინებს ბეჭდვას, შეფუთვასა და ადგილზე მიტანას.
 გამარჯვებულს გადაეცემა წიგნის საბეჭდი ფაილი ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე;
II. წიგნის „ჭავჭავაძეები: კულტურა და ღირებულებები“ ბეჭდვა
II.1. ზოგადი ინფორმაცია წიგნის შესახებ
წიგნი წარმოაჩენს ყვარლის ჭავჭავაძეთა სამი თაობის ღვაწლს კულტურის დაცვის სფეროში.
II.2. წიგნის მიზნები
გამოცემის მიზანია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობისა და მის დამცველთა ღვაწლის პოპულარიზაცია.
II.3. წიგნის სპეციფიკაცია
 ფორმატი: A4








გვერდების რაოდენობა: 200+რბილი გარეკანი
შიგთავსის ქაღალდი: 115 გრ. ცარცი;
ყდის ქაღალდი: 300 გრ. არაპრიალა ცარცი;
ბეჭდვა: შავ-თეთრი (1/1) + 4 ფერადი ჩანართი (4/1)
ყდა - 4/0 + არაპრიალა ლამინაცია 1/0;
აკინძვა: თერმული, შეკერვით
ტირაჟი: 300 ც.

II.4. მომსახურების აღწერა:
 მომსახურება ითვალისწინებს ბეჭდვას, შეფუთვასა და ადგილზე მიტანას.
 გამარჯვებულს გადაეცემა წიგნის საბეჭდი ფაილი ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე;

III. წიგნის რ. გვერდწითელი, შრომები, I, დიზაინ-დაკაბადონება და ბეჭდვა
III.1. ზოგადი ინფორმაცია წიგნის შესახებ
წიგნი წარმოადგენს ცნობილი ქართველი არქიტექტორ-რესტავრატორის რუსუდან გვერდწითელის შრომების პირველ
კრებულს. წიგნში წარმოდგენილია ანჩისხატის ბაზილიკისა და ამავე ეპოქის ძეგლების არქიტექტურული ფორმების,
დეტალებისა და დეკორის შედარებითი ნალიზი.
III.2. წიგნის მიზნები
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში განათლების ხელშეწყობა და დარგის პოპულარიზაცია.
III.3. წიგნის სპეციფიკაცია










ფორმატი 16,5 სმ X 23,5 სმ
გვერდების რაოდენობა: 180-188 გვერდი (ტექსტში ჩართული 50 გრაფიკული გამოსახულებით)
+70 შავ-თეთრი ფოტო წიგნის ბოლოში
+5-7 ფერადი ფოტო გაფანტულად
შიგთავსის ქაღალდი: 135 გრ. ცარცირებული
ყდის ქაღალდი 300 გრ. ცარცირებული
ბეჭდვა 4/4 + ყდაზე გლუვი ლამინაცია 1/0
აკინძვა თერმულად, შიგთავსის შეკერვით
ტირაჟი 500 ცალი

III.4. მომსახურების აღწერა:
 მომსახურება ითვალისწინებს დიზაინ-დაკაბადონებას, საბეჭდი ფაილის შექმნას, ბეჭდვას, შეფუთვასა და
ადგილზე მიტანას.
 გამარჯვებულს გადაეცემა წიგნის ტექსტური, გრაფიკული და ფოტომასალა ხელშეკრულების
გაფორმებისთანავე;
 გამარჯვებულმა პირმა შემსყიდველს უნდა წარმოუდგინოს წიგნის საბეჭდი ვერსია;
 გამარჯვებულმა პირმა შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს შესყიდვის ობიექტის
საცდელი ანაბეჭდი, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გვერდების შესაბამისად;
 საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადაეცესPწიგნის საბეჭდი ფაილი PFD და InDesign/Illustrator
ფორმატებში; ზემოაღნიშნული სპეციფიკაციით მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე დაბეჭდილი წიგნი _ „რ.
გვერდწითელი. შრომები, ტ. 1” – 500 ეგზემპლარი.

IV. წიგნის „ვ. ჯობაძე, მასალები ორონტის ანტიოქიის დასავლეთით მდებარე ქართული მონასტრების
შესწავლისათვის“ დიზაინ-დაკაბადონება და ბეჭდვა
IV.1. ზოგადი ინფორმაცია წიგნის შესახებ
წიგნი წარმოადგენს ამერიკაში მოღვაწე მეცნიერის, ქართულ სიძველეთა ცნობილი მკვლევრის, ვ. ჯობაძის ორტომიანი
ნაშრომის პირველი ტომის თარგმანს ქართულ ენაზე. ნაშრომში წერილობით წყაროებზე დაყრდნობით შესწავლილია
ქართული მონასტრების ისტორია ანტიოქიაში.
IV.2. წიგნის მიზნები
უცხოეთში არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაცია.
IV.3. წიგნის სპეციფიკაცია
 ზომა - 16,5X24,5 სმ. (ჭრის მერე) 24,5 სმ.სიმაღლე;
 ფურცლის სისქე - 100 გვ. მიყოლებით 80 გრ. ოფსეტი + 16 გვერდი (ფოტო) 135 გრ.
 გვერდების რაოდენობა - 116 გვ. (100 გვ. მხოლოდ ტექსტი + 16 გვერდი ფოტომასალა) + ყდა;

 ყდა - 300გრ. ცარცი + გლუვი ლამინაცია;
 კერვა + თერმული წებვა, ბეგოვკა (ყუასთან);
 ბეჭდვა: ყდა - 4/4 + არაპრიალა ლამინაცია 1/0
 შიგთავსი – შავ-თეთრი
 ტირაჟი: 500 ცალი
IV.4. მომსახურების აღწერა:
 მომსახურება ითვალისწინებს დიზაინ-დაკაბადონებას, საბეჭდი ფაილის შექმნას, ბეჭდვას, შეფუთვასა და
ადგილზე მიტანას.
 გამარჯვებულს გადაეცემა წიგნის ტექსტური, გრაფიკული და ფოტომასალა ხელშეკრულების
გაფორმებისთანავე;
 გამარჯვებულმა შემსყიდველს უნდა წარმოუდგინოს წიგნის საბეჭდი ვერსია;
 გამარჯვებულმა შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს შესყიდვის ობიექტის საცდელი
ანაბეჭდი, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გვერდების შესაბამისად;
 საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა გადაეცესPწიგნის საბეჭდი ფაილი PFD და InDesign/Illustrator
ფორმატებში; ზემოაღნიშნული სპეციფიკაციით მაღალპოლიგრაფიულ დონეზე დაბეჭდილი წიგნი 500 ეგზემპლარი.


წარმოდგენილი პირობების დაცვით მიმწოდებელმა საბოლოო პროდუქციის სახით შემსყიდველს უნდა

გადასცეს შესაბამისი სპეციფიკაციით მაღალპროფესიულ დონეზე შესრულებული პროდუქცია ტექნიკურ დავალებაში
მითითებული აღწერილობის და ტირაჟების შესაბამისად არაუგვიანეს 2017 წლის 31 იანვრისა

