საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს
ძვირადღირებული ავტომანქანების ჩანაცვლებას ახალი
ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით.
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე მყოფი ძვირადღირებული და სხვა
ავტომანქანების ჩანაცვლება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“
საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
ახორციელებს სამინისტროს ბალანსზე მყოფი ძვირადღირებული და სხვა მანქანების
ჩანაცვლებას ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით.
ინფორმაცია ჩასანაცვლებელი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ მოცემულია
დანართში N1.
დაინტერესებული პირების მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ინფორმაცია
შემოთავაზებული ავტომანქანების სახეობისა და რაოდენობის შესახებ. ჩანაცვლება
შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც თითოეული ავტომანქანისათვის ცალ-ცალკე,
ასევე, რამდენიმესათვის ერთად.
მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა შესთავაზოს პიკაპის ტიპის მაღალი გამავლობის
მსუბუქი ავტომანქანა, დანართ #2-ში ასახული ტექნიკური პარამეტრებით.
ჩანაცვლების პროცედურის შედეგად თითოეულ ნაწილზე მიღებული წინადადებების
განხილვა-შეფასებისას, პრიორიტეტი მიენიჭება შემოთავაზებული ავტომანქანების
რაოდენობასა და უკეთეს ტექნიკურ პარამეტრებს.
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ
ნომერზე: 577 196619 - გიორგი ირემაძე. ელ.ფოსტა: giremadze@mod.gov.ge

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს
შესყიდვების დეპარტამენტი

ტელეფონის

აღწერილობა
#
მარკა
1

3

სპიდომეტრ
გამოშვები სახელმწიფ ის დაახლ.
ს წელი
ო ნომერი
ჩვენება
(km)(km)

ღირებულება
(ლარი)

4

5

6

7

1

MERCEDES BENZ GL-550

2008

DGD-674

67501

61,500

2

BMW X5

2007

TET-282

125532

35,000

3

CADILAK ESCALADE

2010

FHF-077

87382.4

48,000

4

CADILAK ESCALADE

2009

XPX-020

78331.2

48,000

5

CADILAK ESCALADE

2011

ZLZ-896

300077

91,000

6

CADILAK ESCALADE

2011

ZLZ-852

21771

95,000

7

MERCEDES BENZ S 500

2004

BVB-171

67500

58,000

8

AUDI A6

2007

XBX-861

135944

124,000

სულ ავტომანქანების ღირებულება

560,500

დანართი №2
მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომანქანის ტექნიკური მახასიათებლები

1. გამოშვების წელი - 2013-2014 (ექსპლოატაციაში არ მყოფი)
2. ძარის ტიპის - პიკაპი.
3. ფერი - თეთრი.
4. ადგილების რაოდენობა - 5.
5. კარების რაოდენობა - 4.
6. საწვავი - დიზელი.
7. ძრავის მოცულობა - არანაკლებ 3000 სმ3.
8. გადაცემათა რაოდენობა - არანაკლებ 5 მექანიკა.
9. საბურავის ზომა - არანაკლებ 205/R16.
10. საწვავის ავზის მოცულობა - არანაკლებ 75 ლიტრი
11. საჭის ჰიდროგამაძლიერებელი.
12. საჭის ლიფტი.
13. წინა და უკანა დისკური მუხრუჭი.
14. უკანა ხიდის ბლოკირება ABS.
15. 2 უსაფრთხოების ბალიში.
16. ტალახის საწმენდი მოწყობილობა.
17. მწვანედ ლამინირებული წინა შუშა.
18. ნაჭრის სალონი.
19. უსაფრთხოების ღვედები.
20. ტაქომეტრი.
21. მზისგან დამცავი (წინა 2).
22. რადიო, CD, 2 დინამიკით.
23. კონდიციონერი.
24. გათბობა.

