2019-20 წწ. საახალწლო ღონისძიებების ტექნიკური აღწერა

როტოფლეში 16ც, ბლაინდერი 16ც, ლედ ვოში 20ც, ბიმი
200ვ. 24 ც, სტრობ 3000/ 4ც, ჰეიზერი 2ც, ლაზერი 4 ც,
ბოლის აპარატი 2ც, განათების პულტი 1ც. განთავსება
დამკვეთთან შეთანხმებით
სცენაზე არსებული დეკორაციის
განათება–ამონათებისთვის საჭირო/საკმარისი განათების
აპარატურა. ტექნიკური რაიდერი, მონტაჟი/დემონტაჟი
დამკვეთთან შეთანხმებით

განზომილების
ერთეული

რაოდენობა

1 კომპლექტი

14 დღე

1 კომპლექტი

14 დღე

1 კომპლექტი

14 დღე

1

განათების აპარატურა მთავარი
სცენა – ტექნიკური რაიდერი,
მონტაჟი/დემონტაჟი დამკვეთთან
შეთანხმებით

2

განათების აპარატურა
კოლონადების სცენა

3

გახმოვანების აპარატურა
კოლონადების სცენა

4

გახმოვანების აპარატურა მთავარი
სცენა (30-31 დეკემბერი)

სიმფონიური ორკესტრის გახმოვანებისთვის საჭირო
ტექნიკა - მიკროფონები, შტატივები, მონიტორები და ა.შ
მოდელები და რაოდენობა დამკვეთთან შეთანხმებით

1 კომპლექტი

2 დღე

5

მთავარი სცენა – საზაფხულო
თეატრის შესასვლელში

სცენის მოწყობა, გადახურვა, განათება და გახმოვანება ასაშენებელი ხის პოდიუმის ზომა 12მ*14მ, გადახურვის
კონსტრუქცია 12მ*12მ, მონტაჟი და დემონტაჟი
დამკვეთთან შეთანხმებით

1 კომპლექტი

14 დღე

6

ეკრანის უზრუნველყოფა 31
დეკემბერი

20მ2, გარე გამოყენების ეკრანი, მინიმუმ პ4

ცალი

1

7

კოლონადების სცენის დეკორაცია

დეკორატიული ხის ან დვპ/დსპ მასალისგან თეთრად
შეღებილი ფიგურებისგან თეატრალური ტიპის
დეკორაციის შექმნა, დიჯეი მაგიდით უზრუნველყოფა

კომპლექტი

1

8

სასაჩუქრე ყუთების ფორმის
ჯიხურები

ცალი

12

კომპლექტი

1

წარმოდგენა

14

14

დღე

14 კომპლექტი

14 დღე

წარმოდგენა

21

9

საბავშვო გასართობი კუთხის
დეკორაცია - კონსტრუქცია,
ყუთების ნაძვის ხე

საბავშვო–გასართობი
10
ღონისძიებების უზრუნველყოფა

11 ტერიტორიის დალაგება
12 გათბობის უზრუნველყოფა

13

ახალი წელი შენს ეზოში მოსიარულე ავტომანქანა

წინა ხაზი 15 კვ, დიჯეის აპარატურის უზრუნველყოფა –
რაიდერი, მონტაჟი დემონტაჟი დამკვეთთან შეთანხმებით

ზომა: 3მ*2,80მ, სიმაღლე 3მ, სხვადასხვა ფერად შეღებილი
(ფერები და დიზაინი დამკვეთთან შეთანხმებით) თითოზე
ნეონის წვრილი მილებისგან გაკეთებული საახალწლო
ფერადი წარწერები , ე.წ. ჯიხურების ელექტროენერგიით,
გათბობით, სკამებითა და მაგიდებით, დეკორატიული
მორთვით უზრუნველყოფა

1) საახალწლო ევროპული ტიპის საბავშვო ტრადიციული
ნაგებობა ე.წ. ქარის წისქვილი - ხის ნაგებობა, სიმაღლე 5მ,
სხვადასხვა ზომის, დიზაინის, სხვადასხვა მასალისა და
არაკალის გამოყენებით დამზადებული განათებული
დეკორაციებით
2)თოვლის ბაბუას სავარძელი, სავარძლის ქვეშ სადგამი
გადაფარებული წითელი ხალიჩით, 5 მორთული
საახალწლო ნაძვის ხე, 8 სასაჩუქრე ყუთი და სხვადასხვა
გირლიანდები. დიზაინი დამკვეთთან შეთანხმებით
საბავშვო გასართობი აქტიური თამაშების ორგანიზება თამაშები უნდა გრძელდებოდეს 12:00 -18:00, უნდა იყოს
მინიმუმ 20 სხვადასხვა შინაარსის თამაში; სცენარი,
სათამაშოები, განთავსება და თამაშები დამკვეთთან
შეთანხმებით, 25 დეკემბერი –7 იანვარი
ტერიტორიაზე ნაგვის ურნებით, პარკებით, საფერფლეებით
და პერსონალით უზრნუველყოფა
არსებული შეშის ბუხრების შეკეთება და მათი შეშითა და
პასუხისმგებელი პირით უზრუნველყოფა,

21 წარმოდგენა ბათუმის დიდ ეზოებში. კონკრეტული
ადგილები დაზუსტდება ხელშეკრულების გაფორმების
დროს. პრეტენდენტმა თითოეული წარმოდგენისთვის
უნდა უზრუნველყოს:
- სატვირთო მანქანის სცენად გადაქცევა - 6,20 მეტრი
ბორტი, სატვირთო ავტომობილს უნდა ეხსნებოდეს
გვერდები და არ უნდა ქონდეს ჭერი;
- მანქანა დეკორაცია - 3 მეტრიანი მორთული და
განათებული ნაძვის ხე, 1 დეკორატიული საახალწლო
მორთული და განათებული სახლი, მანქანის ბორტი
მთლიანად უნდა დაიფაროს მწვანე ხალიჩით, უნდა
განთავსდეს 4 განათებული ირემი და სასაჩუქრე ყუთი
(ირმები და სასაჩუქრე ყუთები მიეწოდება შემსყიდველის
მიერ) დეკორატიული სკამი და თოვლის ბაბუის წითელი
სავარძელი, ბორტის გარშემო საახალწლო თემატიკის
ბანერი, რომელიც დაფარავს ბორბლებს, გადასატანი კიბის
დამზადება, მანქანის წინა მხარის განათებით და ბანერით
მორთვა. მორთვის დიზაინი და გადანაწილება ლოკაციებზე
შემსყიდველთან შეთანხმებით. დიზაინი და ზომები
იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.
- 20კვტ. გენერატორით უზრუნველყოფა თავისი საწვავით;
- 4კვტ.გახმოვანების აპარატურით უზრუნველყოფა,
უკაბელო დისტანციური მიკროფონი 6 სადგამით, მიქშერი,
და ლეპტოპი;
- შოუსათვის - 10 ანიმატორი - სანტა კლაუსი, ელფები,
ზღაპრების გმირებით 30 წუთიანი საახალწლო საბავშვო
შოუ პროგრამა. შოუს შემსრულებლები და კოსტიუმები
დამკვეთთან შეთანხმებით. ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.
თითოეული წარმოდგენის დროს ბავშვებზე ჰელიუმის
ბუშტების და კანფეტის ,,მამალო" გადაცემა

13

14

ახალი წელი შენს ეზოში მოსიარულე ავტომანქანა

გასახდელის მოწყობა საზაფხულო
თეატრის ფოიეში

15 შავი ფარდა სცენის გარშემო

კარავი ტექნიკური
პერსონალისთვის
ფეერვერკი 25 დეკემბერი –
გასროლების რაოდენობა და
17
რეჟისურა დამკვეთთან
შეთანხმებით
16

18

ფეერვერკი 31 დეკემბერი –
გასროლების რაოდენობა და
რეჟისურა დამკვეთთან
შეთანხმებით

19 ფეერვერკის შადრევნები

20

ელექტროენერგის მოწოდება და
მომსახურება

21 წარმოდგენა ბათუმის დიდ ეზოებში. კონკრეტული
ადგილები დაზუსტდება ხელშეკრულების გაფორმების
დროს. პრეტენდენტმა თითოეული წარმოდგენისთვის
უნდა უზრუნველყოს:
- სატვირთო მანქანის სცენად გადაქცევა - 6,20 მეტრი
ბორტი, სატვირთო ავტომობილს უნდა ეხსნებოდეს
გვერდები და არ უნდა ქონდეს ჭერი;
- მანქანა დეკორაცია - 3 მეტრიანი მორთული და
განათებული ნაძვის ხე, 1 დეკორატიული საახალწლო
მორთული და განათებული სახლი, მანქანის ბორტი
მთლიანად უნდა დაიფაროს მწვანე ხალიჩით, უნდა
განთავსდეს 4 განათებული ირემი და სასაჩუქრე ყუთი
(ირმები და სასაჩუქრე ყუთები მიეწოდება შემსყიდველის
მიერ) დეკორატიული სკამი და თოვლის ბაბუის წითელი
სავარძელი, ბორტის გარშემო საახალწლო თემატიკის
ბანერი, რომელიც დაფარავს ბორბლებს, გადასატანი კიბის
დამზადება, მანქანის წინა მხარის განათებით და ბანერით
მორთვა. მორთვის დიზაინი და გადანაწილება ლოკაციებზე
შემსყიდველთან შეთანხმებით. დიზაინი და ზომები
იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.
- 20კვტ. გენერატორით უზრუნველყოფა თავისი საწვავით;
- 4კვტ.გახმოვანების აპარატურით უზრუნველყოფა,
უკაბელო დისტანციური მიკროფონი 6 სადგამით, მიქშერი,
და ლეპტოპი;
- შოუსათვის - 10 ანიმატორი - სანტა კლაუსი, ელფები,
ზღაპრების გმირებით 30 წუთიანი საახალწლო საბავშვო
შოუ პროგრამა. შოუს შემსრულებლები და კოსტიუმები
დამკვეთთან შეთანხმებით. ხელშეკრულების
გაფორმებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.
თითოეული წარმოდგენის დროს ბავშვებზე ჰელიუმის
ბუშტების და კანფეტის ,,მამალო" გადაცემა
თეატრის ფოიეში ქალისა და მამაკაცის გასახდელების
მოწყობა, გათბობით, სარკეებით, მაგიდა და სკამებით
უზრუნველყოფა
სამი ცალი ფარდა, თითოეულის ზომა 14მ x 8მ, მასალა მაღალი ხარისხის შავი ფერის ფასადური სამშენებლო ბადე,
შეკერვა და მოწოდება დამკვეთთან შეთანხმებით
კარვის ზომა მინიმუმ 3მ*3მ, 3 მხრიდან შეფუთული

21

1 კომპლექტი

14 დღე

1 კომპლექტი

14 დღე

1 ცალი

14 დღე

2”დუიმი 200 გარსოლა, 2.5”დუიმი 30 გასროლა, 3” დუიმი
25 გასროლა, 4” დუიმი 25 გასროლა, 5” დუიმი 25 გასროლა,
6” დუიმი 30, 8" დუიმი 12 გასროლა. გასროლის ადგილი
დამკვეთთან შეთანხმებით.

წუთი

5

ქალაქის 1 წერტილიდან - 2”დუიმი 200 გარსოლა,
2.5”დუიმი 30 გასროლა, 3” დუიმი 25 გასროლა, 4” დუიმი
25 გასროლა, 5” დუიმი 25 გასროლა, 6” დუიმი 30 გასროლა,
8" დუიმი 12 გასროლა, მომწოდებნელმა უნდა
უზრუნველყოს სინქრონულად დადგმული აფეთქება, უნდა
იყოს დაცული სახანძრო ნორმები. ადგილისა და
ფეერვერკების სახეობები,მონტაჟი დემონტაჟი და
ორგანიზება დამკვეთთან შეთანხმებით

წუთი

8

3 მეტრიანი, 30 წამიანი, 150ც მოწოდება და ანთების
ორგანიზება - ანთების დრო და ადგილი დამკვეთთან
შეთანხმებით.

ცალი

150

კომპლექტი

1

კაცი

8

კაცი

8

ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფა ბულვარის
ტერიტორიაზე - ელექტრო ენერგიის წყაროსთან
დაკავშირება, ქსელის მოწყობა და გამართული
ფუნქციონირება ელექტრო ენერგიის კაბელების
მონტაჟი/დემონტაჟი, საჭირო წერტილების მომარაგება
კაბელებით და ჩამრთველებით უზრუნველყოფა, არსებული ცენტრალური დენის კაბელის
მონტაჟი/დემონტაჟი, გასახდელი კარვების უზრუნველყოფა
დენით, ელექტროენერგიის წყაროს მიწოდება საბავშო
გასართობ ზონაში და სხვა საჭირო წერტილებში. ერთი
მორიგე ელექტრიკოსით უზრუნველყოფა 14 დღის
განმავლობაში. კაბელების რაოდენობა და მათი მონტაჟის
წერტილები დამკვეთთან შეთანხმებით.

21 ტექნიკური პერსონალი

ღონისძიებების პერიოდში არანაკლებ 8 დამხმარე
პერსონალით უზრუნველყოფა მონტაჟი/დემონტაჟის დროს

სხვადასხვა ინვენტარისა და
22 ჯებირების ტრანსპორტირება
(მონტაჟი–დემონტაჟი)

სხვადასხვა საწყობებიდან არსებული ინვენტარის (სკამები,
მაგიდები, თაღები დ ა.შ.) ტრანსპორტირება ბულვარის
ტერიტორიაზე , ჯებირების ტრანსპორტირება მერიის
საწყობიდან და პორტიდან (2 ავტომანქანა), ჯებირების,
მონტაჟი/დემონტაჟი დამკვეთთან შეთანხმებით
დაცვის სამსახურით უზრუნველყოფა 14 დღე 24 სთის
განმავლობაში

23 ღონისძიების დაცვა

წარმოდგენა

24 ქეითერინგით უზრუნველყოფა

25

ქეითირინგით უზრუნველყოფა 31
დეკემბერი

26 გიფის აპარატი
27

ბანერი სცენის გარშემო - მთავარი
სცენა

28

აფიშა - პროგრამა ღონისძიების
ტერიტორიაზე

29 ბეიჯები

30 ინტერნეტ რეკლამა

31

სარეკლამო ვიდეო და
აუდიო რგოლი

32

ბათუმელი ბენდების კონცერტის
უზრუნველყოფა

კონცერტებისა და რეპეტიციების დროს ქეითერინგით
უზრუნველყოფა 13 დღის განმავლობაში - 1 დღის
მომსახურება მოიცავს: 190 გრამიანი ხსნადი ყავა, 100
ბოთლი წყალი (0,5ლ), წყლის დისპენსერი და მისთვის 4
ბოცა (20 ლტ.), 2 კგ. შაქარი, ერთჯერადი ჩაი 1 შეკვრა (100
ცალიანი), ერთჯდერადი ჭიქები და კოვზები, 100 ცალი;
მომსახურე პირით უზრუნველყოფა.
მუსიკალური პროდაქშენის ხარჯები (ქეითერინგით
უზრუნველყოფა ფურშეტი და ალკოჰოლური სასმელები
გათვლილი 150 კაცზე (შამპანიური, კონიაკი, ნატურალური
წვენი, კანაპე 5 სახეობა, ნამცხვარი 2 სახეობა), ბექსთეიჯის
მოწყობა, წყალი 1000 ბოთლი 0.5მლ, 500 გრამიანი ხსნადი
ყავა, 1 კგ. შაქარი, ერთჯერადი ჩაი 1 შეკვრა (100 ცალიანი),
ერთჯდერადი ჭიქები და კოვზები, 100 ცალი; მომსახურე
პირით/ებით უზრუნველყოფა.
გიფის აპარატის განთავსება ტერიტორიაზე,
ელექტროენერგიის წყაროსთან დაკავშირება და
ინტერნეტით უზრუნველყოფა
60სმ*12მ, დიზაინი, მონტაჟი და დემონტაჟი დამკვეთთან
შეთანხმებით
3 ცალი სარეკლამო განათებული აფიშა სტენდი, ზომა
2,5მ*3მ, დიზაინი, მონტაჟი დემონტაჟი დამკვეთთან
შეთანხმებით
250 დაბეჭდილი და ლამინირებული ბეიჯის მოწოდება
თოკით - დიზაინი დამკვეთთან შეთანხმებით
ინტერნეტ სივრცეში სარეკლამო კამპანიის წარმოება
(ფეისბუქი, გუგლი, პოპულარუ ქართული ვებ გვერდები)
30 წამიანი გრაფიკული სარეკლამო ვიდეო და აუდიო
რგოლის დამზადება - რგოლის შინაარსი და დიზაინი
დამკვეთთან შეთანხმებით
12 ადგილობრივი ბენდის კონცერტის ორგანიზება 14 დღის
განმავლობაში, პროგრამის ხანგრძლივობა 90 წთ, ბენდების
ვინაობა და კონცერტის თარიღები დამკვეთთან
შეთანხმებით (ჰონორარი არანაკლებ 1875ლ)

14 ადგილობრივი დიჯეის კონცერტის ორგანიზება 14
დღის განმავლობაში, პროგრამის ხანგრძლივობა 4 სთ,
დიჯეის ვინაობა და კონცერტის თარიღები დამკვეთთან
შეთანხმებით (ჰონორარი არანაკლებ 750ლ)
12 ადგილობრივი საბავშვო სტუდიის კონცერტის
ბათუმელი ადგილობრივი საბავშვო ორგანიზება 14 დღის განმავლობაში, პროგრამის
ხანგრძლივობა 60 წთ, სტუდიების ვინაობა და კონცერტის
34 სტუდიების კონცერტის
თარიღები დამკვეთთან შეთანხმებით (ჰონორარი
ორგანიზება
არანაკლებ 750ლ)
33

ბათუმელი დიჯეების კონცერტის
უზრუნველყოფა

დღე

13

დღე

1

ცალი

1

ცალი

1

ცალი

3

ცალი

250

კომპლექტი

1

კომპლექტი

1

შემსრულებელი

12

შემსრულებელი

14

შემსრულებელი

12

1875

