ფორმა N1
განცხადება
სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 

შესყიდვის ობიექტი: კომპიუტერული ტექნიკა და მისი მაკომპლექტებლები



ქ.თბილისი                                                                   05 ივნისი 2020 წ.

სს გეს „საქრუსენერგო“  შემდგომში “შემსყიდველი” ფლობს სახსრებს მითითებული საქონლის შესყიდვისთვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად  დადგენილი წესით განხორციელებაზე, უფლებამოსილია შეარჩიოს მოსაწვევი პირები, შეაფასოს მათი განაცხადები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 10 დღისა დადოს მასთან  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება. 
2. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და ფორმების მიხედვით:
ა)   განცხადება მონაწილეობაზე (ფორმა N2);
ბ)   ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის, ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ (ფორმა N3); (ფორმა N4);
გ) გადახდა განხორციელდება საქონლის მიწოდების და შესაბამისი მიღება - ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში, დასაშვებია წინასწარი გადახდა.   ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ გაცემული საბანკო გარანტია (სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული გარანტია არ მიიღება) მოთხოვნილი ავანსის შესაბამის ოდენობაზე, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების ვადას.
პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ კრიტერიუმებს, უნდა წარმოადგინოს  მოთხოვნილი ინფორმაცია და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:

	შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა რომ პრეტენდენტის ქონებას არ აქვს დადებული ყადაღა;
	შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა რომ პრეტენდენტი კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაციის საქმის წარმოება;
	პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში კომპიუტერული ტექნიკის მიწოდების გამოცდილება არანაკლებ ხუთი კომპანიისთვის.
	შეფასებას დაექვემდებარება მხოლოდ ის წინადადებები, რომელიც პასუხობს მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს,  შეესაბამება  ტექნიკურ დავალებას  და  შესყიდვისთვის გათავლისწინებულ თანხობრივ პარამეტრს.	

3. განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ დახურულ კონვერტში შემდეგ მისამართზე: 
ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის  N1, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს კანცელარია.
4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2020  წლის 11 ივნისი 16 საათი. 
აღნიშნული ვადის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.
  5. განაცხადები შეფასდება 2020 წ. 11 ივნისი შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარკ ბრონშტეინის N1, სს გეს „საქრუსენერგო“.           
6. განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე მე-3 პუნქტში მითითებულ მისამართზე. 
7. ფასები შემოთავაზებულ უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში (სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება);
8. მიწოდება იწარმოებს  ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად.
9. განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში მისი  წარდგენის დღიდან.
10. შემოსული განაცხადის შეფასება იწარმოებს  „ტექნიკური შესაბამისობის, ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის” ფორმის მიხედვით. განაცხადი, რომელიც არ პასუხობს მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურისთვის შემუშავებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო.
11 გამარჯვებულად მიიჩნევა  და  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ პრეტენდენტს შორის, რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი და რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს.

	საქონლის ღირებულება უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის ყველა ხარჯს მათ შორის დღგ-ს.

  დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ტ. 595 95 70 70         595 00 33 33

















































განცხადება მონაწილეობაზე

ფორმა N2

ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში თქვენს ________________________________                                          
     (მიეთითება მოწვევის თარიღი)
მოწვევასთან დაკავშირებით  გაცნობებთ, რომ განზრახული გვაქვს მივიღოთ  მონაწილეობა  პროცედურაში
და წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტების მიხედვით:
ა)   წინამდებარე განცხადება;
ბ)   ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ;

ვადასტურებთ რა, რომ ჩვენ __________________  ვეთანხმებით თქვენს
                                              (მონაწილე პირის დასახელება)
მოწვევაში აღნიშნულ ყველა პირობას, ვიღებთ ვალდებულებას გაგიფორმოთ ხელშეკრულება ჩვენს მიერ წარმოდგენილი პირობების შესაბამისად.
 
წინამდებარე განაცხადი ძალაშია  წარმოდგენიდან 30 დღის განმავლობაში   
                                          

მონაწილე პირის 
                    
ხელმძღვანელის ხელმოწერა



















ფორმა N3 
კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა

მონაწილე პირი _________________

ტექნიკური დავალება
ლოტი N1 
All in One კომპიუტერი
1.
რაოდენობა 15 ცალი
ეკრანი
დიაგონალი: 21,5” 
	რეზოლუცია:  Full HD (1920 x 1080) VA anti-glare WLED-backlit
პროცესორი
პროცესორის მოდელი: Intel Core i5-10210U. 10th Generation 
	ბირთვების რაოდენობა: 4
	სიხშირე: 1.6Ghz 4.2 GHz-მდე აჩქარების შესაძლებლობით 
	ქეშმეხსიერება: 6 MB Intel® Smart Cache
ოპერატიულიმეხსიერება
მეხსიერების მოცულობა: 8 GB(არანაკლებ)
	მეხსიერების ტიპი: DDR4
	ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: 2666 MHz
მყარიდისკი
ტიპი:128GB PCle NVME  SSD+ 1TB HDD (არანაკლებ)
ვიდეოდაფა
ვიდეო დაფის ტიპი: ინტეგრირებული
კამერა
კამერის რეზოლუცია: 5MP- ფუნქციით pull-up.
დისკწამყვანი
ტიპი: DVD±RW
კომპლექტაცია
იმავე ბრენდის კლავიატურა მაუსი, თეთრი ფერის
პორტები:
უკანა პანელზე: (2x) USB 2.0 ports ; (2x) USB 3.2 Gen ; (1x) RJ-45 (network) jack; (1x) HDMI 1.4 out connector One ;(1x) Microphone/Headphone Combo Jack ; (1x) DC in power .
ქვედა პანელზე: (1x) 3 in 1 Card reader (SD, SDHC, SDXC)
ზომა, წონა:
პროდუქტის წონა სადგამთან ერთად არაუმეტეს: 5,8კგ
პროდუქტის ზომა სადმგამთან ერთად არაუმეტეს:  490.3 x 380.74 x 204.51მმ
ფერი
თეთრი
   გარანტია 1 წელი
                                                                             

მუდმივი კვების წყარო
 2.
რაოდენობა 15 ცალი
უწყვეტი კვების წყარო -600 VA / 360 W 
სამონტაჟო ტიპი-	ცალკე მდგომი
გამომავალი სიმძლავრე -	600 VA / 360 W    
ნომინალური გამომავალი ძაბვა  -	230V (+20/-25%)
გამომავალი სიხშირე  - 	50/60 ±1%
გამომავალი კონექტორები - 6 sockets (Schuko or Italian or French or British) + 2 IEC 320 C13
ნომინალური შემავალი ძაბვა  - 220V 230V 240V
შემავალი ძაბვის  სიხშირე - 50/60 ჰერცი ავტომატურად არჩევადი
შემავალი ძაბვის დიაპაზონი- 230 Vac (+20/-25)
ბატარეის ტიპი -	VRLA AGM maintenance-free lead based
ავტონომიური მუშაობის დრო-  სრულ დატვირთვაზე  4 წუთი
სტანდარტული დატენვის დრო-  6-8 საათი 
საკომუნიკაციო პროტოკოლები - USB 
სამუშაო ტემპერატურა- 0 - 40 °C 
სტანდარტები-	European directives: L V 2014/35/EU low voltage Directive; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant
უწყვეტი კვების წყაროს უნდა ჰქონდეს გარანტია არანაკლებ 2 წელი.
შემოთავაზებულ მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ერთი ავტორიზებული სერვისი საქართველოში.

                                                        ლოტი N2 
პალანშეტური კომპიუტერი
რაოდენობა 1 ცალი
ეკრანის ზომა: არანაკლებ 12.9" Multi-Touch Liquid Retina Display
რეზულუცია: არანაკლებ 2732 x 2048
სიკაშკაშე: არანაკლებ 600 nits
პროცესორი: არანაკლებ A12Z Bionic chip with 64-bit architecture
მეხსიერება: არანაკლებ 256GB
ფართეკუთხიანი კამერა: არანაკლებ 12 მეგაპიქსელი ƒ/1.8 დიაფრაგმით
ულტრა ფართეკუთხიანი კამერა: არანაკლებ 10 მეგაპიქსელი ƒ/2.4 დიაფრაგმით
ფრონტალური კამერა: არანაკლებ 7 მეგაპიქსელი ƒ/2.2 დიაფრაგმით
დინამიკი: არანაკლებ 4
მიკროფონი: არანაკლებ 5
კომუნიკაცია:  802.11ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO Bluetooth 5.0 technology.
სენსორები: Face ID, LiDAR Scanner, Three-axis gyro, Accelerometer, Barometer, Ambient light sensor.
ოპერაციული სისტემა: iPadOS ან iOS.
ზომა: 280.6  x 214.9 x 5.9 მმ.
წონა:  არანაკლებ 641 გრამი.
ფერი: space gray

გარანტია 1 წელი
საჭიროა ასევე აღნიშნული პლანშეტური მოდელისთვის განკუთვნილი, იმავე ბრენდის კლავიტურა დამცავი ქეისით , ფანქარი  და პლანშეტის დამცავი ქეისი.



ლოტი N3  
ნოუთბუქი  
რაოდენობა 3 ცალი
ეკრანი
დიაგონალი: 15,6”არანაკლებ
	რეზოლუცია:  Full HD 1920 x 1080

პროცესორი
პროცესორის მოდელი: Intel Core i5-10210U. 10th Generation 
	ბირთვების რაოდენობა: 4
	სიხშირე: 1.6Ghz 4.2 GHz-მდე აჩქარების შესაძლებლობით 
	ქეშმეხსიერება: 6 MB Intel® Smart Cache
ოპერატიული მეხსიერება
მეხსიერების მოცულობა: 8 GB
	მეხსიერების ტიპი: DDR4
	ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: 2666 MHz

მყარი დისკი
ტიპი: SSD
	მოცულობა: 256 GB PCIe NVMe Value
ვიდეო დაფა
ვიდეო დაფის ტიპი: ინტეგრირებული
კამერა
720p HD camera 
წონა,ზომა:
	არაუმეტეს 2,2კგ
	ზომა არაუმეტეს: 36.49 x 25.69 x 1.9 სმ

პორტები:
1 xUSB 3.1 Type-C™ Gen 1 (Power delivery, DisplayPort); 2x USB 3.1 Gen 1; 1x HDMI 1.4b; 1x RJ-45; 1x headphone/microphone combo; 1x AC power; 1x USB 2.0 (powered port)
ფერი
ვერცხლისფერი



ლოტი N4  
 Desktop  კომპიუტერი და მონიტორი
1.
რაოდენობა 4 ცალი
ეკრანი
დიაგონალი: 60,45 სმ (23,8)” 
	რეზოლუცია:  Full HD 1920 x 1080
	ხედვის კუთხე: 178/178
	პორტები: 1x VGA; 1x DVI-D (with HDCP support); 1x HDMI (with HDCP support)
	ზომა სადგამის გარეშე: 54.66 x 4.47 x 32.1 სმ
	წონა სადგამის ჩათვლით: 3.65 კგ (არაუმეტეს)
	ფერი: შავი
	გარანტია 1 წელი
პროცესორი 4 ცალი
პროცესორის მოდელი: Intel Intel® Core™ i7-9700 Processor 
	ბირთვების რაოდენობა: 8
	სიხშირე:  3.00 GHz-დან 4.70 GHzმდე  აჩქარების შესაძლებლობით
	ქეშმეხსიერება: 12 MB Intel® Smart Cache
ოპერატიულიმეხსიერება
მეხსიერების მოცულობა: 16 GB (არანაკლებ)
	მეხსიერების ტიპი: DDR4
	ოპერატიული მეხსიერების სიხშირე: 2666 MHz
	მეხსიერების სლოტი: 4 Dimm up to 128 GB DDR4-2666 SDRAM
მყარიდისკი
ტიპი: SSD+HDD
	მოცულობა: 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD+ 2TB 7200 SATA 3.5in HDD (არანაკლებ)
PCIE სლოტები დედადაფაზე: (2) PCI Express x16 (one wired as an x4)(2) PCI Express x1
(2) M.2 (1 as M.2 2230 socket for WLAN/BT and 1 as M.2 2280/2230 socket for storage)
ვიდეოდაფა
ვიდეო დაფის ტიპი: AMD Rdn RX 550X 4GB DP+HDMI Graphics ან ანალოგი
ჩიპსეტი: არანაკლებ Intel® Q370 
დისკწამყვანი
ტიპი: DVD±RW
პორტები:
Front ports:(2) USB 2.0 port, (2) USB 3.1 Gen 2 port, (1) USB 3.1 Gen 2 Type-C™ port
Rear Ports:(2) Dual-Mode DisplayPort, (2) USB2.0 ports, (4) USB 3.1 Gen 2 port, RJ-45 (network) jack, 1 Audio-out connector, 1 Audio-in connector, 1x PS/2; 1x HDMI Port.
კომპლექტაცია
იმავე ბრენდის კლავიატურა მაუსი
	გარანტია 3 წელი




მუდმივი კვების წყარო
2.
რაოდენობა 4 ცალი
უწყვეტი კვების წყარო -2000 VA / 1200 W 
სამონტაჟო ტიპი- ცალკე მდგომი
გამომავალი სიმძლავრე -	2000 VA / 1200 W
ნომინალური გამომავალი ძაბვა  -	230V  (-8%/+10%)
გამომავალი სიხშირე  - 	50/60 ჰერცი (±0.5%)
გამომავალი კონექტორები -	6 IEC 320 C13 
ნომინალური შემავალი ძაბვა  - 220V 230V 240V
შემავალი სიხშირე - 50/60 ჰერცი ავტომატურად არჩევადი
შემავალი ძაბვის დიაპაზონი -   230 Vac  (±25%)
ბატარეის ტიპი- 	VRLA AGM maintenance-free lead based 
ავტონომიური მუშაობის დრო -სრულ დატვირთვაზე 3 წუთი
სტანდარტული დატენვის დრო -	2-4 საათი 
საკომუნიკაციო პროტოკოლები -	USB / RS232 
მართვის პანელი-   LCD ეკრანი და მართვის პანელი 
სამუშაო ტემპერატურა- 	0 - 40 °C 
სტანდარტები- 	European directives: L V 2014/35/EU low voltage Directive EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

უწყვეტი კვების წყაროს უნდა ჰქონდეს გარანტია არანაკლებ 2 წელი.
შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ ერთი ავტორიზებული სერვისი საქართველოში.











ლოტი N5  
 მულტიფუნქციური ფერადი პრინტერი 
1.  
რაოდენობა 5 ცალი
MFP Color laserjet A4 format - Print, Copy, Scan
First page out (ready) black – 9.7sec  
First page out (ready) color – 11.3sec  
Print speed, color - 27ppm
Print Resolution (black and color) - 600 x 600 dpi , 
Duplex print options- Automatic (default)
 Monthly duty cycle - Up to 50,000 pages
Scan speed- (black and white)- Up to 29 ppm- (color) up to 20 ppm
ADF with simplex scanning 
 Memory -512MB, (არანაკლებ )
Processor speed -1200 MHz
Scanner: ADF, 1200x1200 DPI 
Connectivity- 1 Hi-Speed USB 2.0 port; 1 host USB at rear side; built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; 1 Wireless 802.11b/g/n/2.4/5 Ghz Wi-Fi radio
გარანტია 1 წელი

მულტიფუნქციური შავ-თეთრი  პრინტერი 
2.  

რაოდენობა 6 ცალი
MFP - Print, Copy, Scan with ADF                                                                
Print Speed  - 38ppm ;  (A4, duplex): Up to 31 ipm  
First page out- Black (A4, ready): As fast as 6.3 sec - Black (A4, sleep): As fast as 8.8 sec;
Monthly duty cycle Up to 80,000 pages A4                                                                    
Duplex printing Automatic 
Print resolution-Black (best): Fine Lines (1200 x 1200 dpi)
Copy speed Black (A4): Up to 38 cpm
Scan speed Normal (A4): Up to 29 ppm/46 ipm
Scanner specifications: Scanner type Flatbed, ADF; Scan technology: Contact Image Sensor (CIS); Scan input modes: Front-panel scan, copy, email, or file buttons                                     
Memory: 512 MB;     (არანაკლებ )                                                                        
Scanner type: Flatbed, ADF
Scan resolution, optical Up to 1200 x 1200 dpi 
Printer weight: 12.6 kg (არაუმეტეს)                                                                     
Connectivity: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.11b/g/n/2.4/5 GHZ Wi-Fi radio; WIFI.
გარანტია 1 წელი

დიდი ფორმატის   პრინტერი (Large Format Printer)
3.  
რაოდენობა 1 ცალი
Print speed 35 sec/page on A1, 70 A1 prints per hour  ( 24inch არანაკლებ)
 Print resolution Up to 2400 x 1200 optimised dpi Technology 
Thermal Inkjet Margins Roll: 5 x 5 x 5 x 5 mm Sheet: 5 x 5 x 5 x 5 mm 
Printheads 1 (cyan, magenta, yellow, black)
 Printhead nozzles 1376 
Line accuracy ±0.1% 
Minimum line width 0.02 mm 
Sheet size Input tray: 210 x 279 to 330 x 482mm 
manual feed: 330 x 482 to 610 x 1897 mm
 Roll size 279 to 610 mm 
Standard sheets Input tray: A4, A3 manual feed: A2, A1 
Grammage 60 to 280 g/m² (roll/manual feed); 60 to 220 g/m² (input tray)
Memory- 1 GB ; (არანაკლებ)
Connectivity: Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi
Dimension: 987 x 530 x 932 mm(არაუმეტეს)
Weight: 34 kg (არაუმეტეს) შეფუთვის გარეშე
გარანტია 1 წელი

საგარანტიო პირობები და სხვა მოთხოვნები
	ყველა აქტიურ პროდუქტზე უნდა  ვრცელდებოდეს  მწარმოებლის მინიმუმ 1 წლიანი გარანტია. 
	მიმწოდებელს უნდა გააჩნდეს კომპიუტერული ტექნიკის მიწოდების გამოცდილება მინიმუმ 

ხუთ ორგანიზაციასთან (მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოადგინოს დოკუმენტაცია).

	პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს MAF(მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა) კომპიუტერულ ტექნიკაზე.
	მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 100-120  კალენდარული დღე.


შენიშვნა: 
მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა დაადასტუროს, რომ შემოთავაზებული კომპიუტერული ტექნიკა შეესაბამება ტექნიკური დავალებით მოთხოვნილ პარამეტრებს როგორც ხარისხობრივად ასევე რაოდენობრივად.
ალტერნატიული წინადადება არ განიხილება.                                  

                                                                        


ფორმა N4

ინფორმაცია ფასებისა და გადახდის პირობების შესახებ

N
დასახელება
რაოდენობა 
ერთეულის ფასი
ღირებულება
საგარანტიო ვადა
ლოტი
N1
All in One კომპიუტერი

15ცალი




მუდმივი კვების წყარო 600 VA
15 ცალი




ჯამი





N
დასახელება
რაოდენობა 
ერთეულის ფასი
ღირებულება
საგარანტიო ვადა
ლოტი
N2
აიპადი

1 ცალი




Smart Keyboard Folio
1 ცალი




Pensil
1 ცალი




Smart folio
1 ცალი




ჯამი





N
დასახელება
რაოდენობა 
ერთეულის ფასი
ღირებულება
საგარანტიო ვადა
ლოტი N3
ნოუთბუქი

3 ცალი




ჯამი












N
დასახელება
რაოდენობა 
ერთეულის ფასი
ღირებულება
საგარანტიო ვადა
ლოტი N4
Desktop  კომპიუტერი

4 ცალი




მონიტორი
4 ცალი




მუდმივი კვების წყარო 2000 VA
4 ცალი





კამი





N
დასახელება
რაოდენობა 
ერთეულის ფასი
ღირებულება
საგარანტიო ვადა
ლოტი N5
მულტიფუნქციური ფერადი პრინტერი 

5 ცალი




მულტიფუნქციური შავ-თეთრი  პრინტერი 

6 ცალი




დიდი ფორმატის   პრინტერი(Large Format Printer)

1 ცალი




ჯამი




ჯამური ღირებულება ________________




