
ტენდერი სამაგიდო თამაშის დასაბეჭდად 

შესყიდვის ობიექტის აღწერასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება 

სამაგიდო თამაშის ბეჭდვის მომსახურება 

2. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური აღწერა 

„მომწოდებელმა“, თამაშის დიზაინის დოკუმენტში მოცემული აღწერის შესაბამისად 
უნდა უზრუნველყოს არანაკლებ 100 ცალი სამაგიდო თამაშის ბეჭდვა, არაუგვიანეს 2023 
წლის 25 აპრილისა. 

„მომწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი სამაგიდო თამაში უნდა შეიცავდეს ქვემოთ 
მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილ კომპონენტებს: 

 
 
ყუთი 
ზომა: აწყობილი 31*31*12 სმ; 
მასალა: 2 მმ გადაკრული 130გრ. ცარცი ნაბეჭდი ცალმხრივი ფერადი (4/0) 
ლამინირებული 1/0, კვეთა, აწყობა, მაგნიტები თავსახურის ჩასაკეტზე 
 
 
ბარათი საქმე 
ზომა: 12*8 სმ; 
350 გრ. ცარცი, ორმხრივი ფერადი (4/4), კუთხეების მომრგვალება 
რაოდენობა: 36 ცალი 
ცელოფანში ჩალაგება 

 
 
ბარათი პრევენცია 
ზომა: 8*5 სმ; 
350 გრ. ცარცი, ორმხრივი ფერადი (4/4), კუთხეების მომრგვალება 
რაოდენობა: 127 ცალი 
ცელოფანში ჩალაგება 

 
 
ბარათი ლექსიკონი 
ზომა: 10*7 სმ; 
350 გრ. ცარცი, ორმხრივი ფერადი (4/4), კუთხეების მომრგვალება 
რაოდენობა: 105 ცალი 
ცელოფანში ჩალაგება 

 
ჟეტონი 4 ფერი; 
ზომა: 4 სმ დიამეტრი; 



4-5მმ ქაფმუყაო ან PVC (პვხ) 
რაოდენობა: 4*40=160 ცალი 
ცელოფანში ჩალაგება 

 
 

სანიშნე 6 ფერი; 
ზომა: 2 სმ დიამეტრი; 
2 მმ ქაფმუყაო ან PVC (პვხ) 
რაოდენობა: 6*10=60 ცალი 
ცელოფანში ჩალაგება 

 
 
საინფორმაციო ბარათი 
ზომა: ა5; 
350 გრ. ცარცი, ორმხრივი ფერადი (4/4), კუთხეების მომრგვალება 
რაოდენობა: 3 ცალი 

 
 
სიმბოლოები - სამკერდე სამაგრით 
ვარსკვლავი დიდი - 7 ცალი 
ვარსკვლავი პატარა - 7 ცალი 
ფრთა - 3 ცალი 
შეფი - 1 ცალი 
ცელოფანში ჩალაგება 
 
 
წესების კრებული; 
ა5, 20გვ, 130-150 გრ. ცარცი, ფერადი (4/4); 
აკინძვა: სტეპლერი 
რაოდენობა: 1 ცალი 

 
 
დაფა 
ზომა: 118,8*84სმ ( 12 x 29,7*28 სმ-ის ფორმატი); 
1,5მმ მუყაოზე გადაკრული ცალმხრივი ფერადი (4/0) ლამინირებული; 
*დაფის ალტერნატივად შესაძლოა გამოყენებული იყოს რულონური მასალა 
 

 

ყველა ჩამოთვლილი ერთეულის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგ ბმულზე გადასვლით: 
shorturl.at/xCWZ6 

3. განაცხადის წარდგენა 

პრეტენდენტს აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება. 



სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან 
დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის გათვალისწინებით. 
 

სატენდერო წინადადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 20 მარტი.  

დაინტერესებულმა იურიდიულმა პირმა უნდა წარადგინოს განფასება ინვოისის სახით 
და ორგანიზაციის მიერ მსგავსი საქმიანობის გამოცდილების დამადასტურებელი 
პორტფოლიო, შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: gcsd@gcsd.org.ge 

შეკითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ მოგვმართოთ აღნიშნულ ელექტრონულ 
მისამართზე. 

 

 
 

 


