
 

 

 

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 
 

 

 
 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში 

შესყიდვის გამარტივებული საშუალებით კვების  (სარესტორნე-საქეთერინგო) მომსახურების შესყიდვა 

 

 

 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ახორციელებს ფასთა გამოკითხვას კვების (სარესტორნე-

საქეთერინგო) მომსახურების  შესყიდვაზე. მომსახურების მიწოდების ადგილია თბილისი და 

საქართველოს სხვა რეგიონები. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 200 000,00 (ორასი ათასი) 

ლარს დ.ღ.გ-ის გათვალისწინებით. პრეტენდენტებს შეუძლიათ გამოხატონ ინტერესი 2018 წლის 09 

ოქტომბრის ჩათვლით. 
 დამატებითი ინფორმაცია, ზემოაღნიშნულ შესყიდვასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ იხილოთ 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში www.procurement.gov.ge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



გაცნობებთ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ატარებს ბაზრის კვლევას საზოგადოებრივი 

კვების მომსახურების შესყიდვის მიზნით. გამარჯვებულად გამოვლინდება კომპანია რომელიც 

შემსყიდველს შეთავაზებს საზ. კვების ობიექტებთან საშუამავლო მომსახურების უმცირეს პროცენტს. 

იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე პრეტენდენტი დააფიქსირებს საშუამავლო მომსახურების ერთსა და 
იმავე პროცენტს და ეს ოდენობა იქნება სხვა შემოთავაზებებთან შედარებით უმცირესი, ასეთ 

პრეტენდენტებთან ჩატარდება ბაზრის კვლევის მეორე ეტაპი, გამარჯვებულის გამოვლენის მიზნით. 

 შესყიდვის ობიექტი - ქ. თბილისსა და საქართველოს სხვა რეგიონებში, უცხოელი და ადგილობრივი 

სტუმრებისათვის საზოგადოებრივი კვების მომსახურება, მათი ადგილმდებარეობის მიხედვით.

 შესყიდვის ღირებულება - 200 000 (ორასი ათასი) ლარი. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს 

როგორც კვების ობიექტის მომსახურების ღირებულებას, ასევე მიმდინარე ბაზრის კვლევაში 

გამარჯვებული კომპანიის მომსახურების პროცენტს;

მიწოდების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 31 დეკემბრამდე. ხელშეკრულების 

ღირებულების ფარგლებში.

პრეტენდენტის მინიმალური გამოცდილება და საკვალიფიკაციო მოთხოვნა:  გამარჯვებულმა 

პრეტენდენტმა, ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა წარუდგინოს:

ა) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ ქონის შესახებ;

ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან რომ პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი;

გ) კვებითი მოსახურების გაწევის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი 

ღირებულებით არანაკლებ 200 000 ლარი საიდანაც ქათერინგული მომსახურება უნდა იყოს 

არანაკლებ 50 000 ლარი. 

გთხოვთ მიიღოთ მონაწილეობა ბაზრის კვლევაში და მოგვაწოდოთ ინფორმაცია საზ. კვების 

ობიექტებთან საშუამავლო მომსახურების თქვენს მიერ მოთხოვნილი პროცენტული ოდენობის 

შესახებ. გთხოვთ თქვენი შემოთავაზება მოგაწოდოთ არაუგვიანეს 2018 წლის 09 ოქტომბრისა;

შენიშვნა: იმ შემთხვევებში, როდესაც დადასტურდება, რომ საზოგადოებრივი კვების ობიექტი, 

რომლითაც ისარგებლა შემსყიდველმა არ არის დღგ-ს გადამხდელი მიმწოდებელს მის საშუამავლო 

პროცენტთან ერთად, დამატებით აუნაზღაურდება ასეთი საზ. კვების ობიექტიდან მიღებული 

მომსახურების ღირებულების 18 %. 

გთხოვთ წინადადებე წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტით: ksiradze@mod.gov.ge

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ მოგვმართოთ მისამართზე: გენერალ კვინიტაძის 20;  

ელექტრონული ფოსტა: ksiradze@mod.gov.ge ; gkhizanishvili@mod.gov.ge

ტელ:  +032 294 35 35 (შიდა 2461)  +032 272 35 35 (შიდა 2461)



%    .   

ფასები მოცემული უნდა იყოს 

თბილისის მასშტაბით. 

რეგიონების მიხედვით 

დანამატის პროცენტული 

ოდენობა დაანგარიშებულ 

იქნება ცალკე

ზ/ე ერთეულის ფასი

* მინი სენდვიჩი  ყველით ცალი პერსონაზე თითო

* მინი სენდვიჩი ლორით ცალი პერსონაზე თითო

* მინი სენდვიჩი ქათმის ფილეთი ცალი პერსონაზე თითო

* მინი სენდვიჩი ლორით და ყველით ცალი პერსონაზე თითო

* მინი სენდვიჩი ღორის სტეიკით ცალი პერსონაზე თითო

* მინი სენდვიჩი ორაგულით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ფხალეულის ასორტით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე სოკოს სალათთ ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ქათმის სალათით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ცეზარით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ნიგვზიანი ბადრიჯნით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ნიგვზიანი ბულგარულით ცალი პერსონაზე თითო

* ორაგული ნიგვზის სოუსით (ჭიქაში) ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ორაგულით შავ პურზე ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ორაგულით, მდნარი ყველით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე კამამბერით, ბეკონით და შავი ქლიავით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ხიზილალით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე კრაბის რაფაელო ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ორაგულით და როკფორით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე ორაგულით და წითელი ხიზილალით ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე კაპრეზე ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე კალმარით, სალსა სოუსით ცალი პერსონაზე თითო

* პროფიტროლი ქათმით ცალი პერსონაზე თითო

* პროფიტროლი სოკოთი ცალი პერსონაზე თითო

* პროფიტროლი კრევეტით ცალი პერსონაზე თითო

* სამეფო კრევეტი კოქტეილ სოუსით ცალი პერსონაზე თითო

* სამეფო კრევეტები ტარხუნის სოუსით ცალი პერსონაზე თითო

* სამეფო კრევეტი ტკბილ-მწარე სოუსით ცალი პერსონაზე თითო

* ქათმის ფილე სეზამის მარცვლებით ცალი პერსონაზე თითო

* მიდიები სოუსში ცალი პერსონაზე თითო

* ყველის ბურთები სხვადასხვა საკმაზით ცალი პერსონაზე თითო

* ყველის ბურთები ყურძნით და თხილით ცალი პერსონაზე თითო

* სფრინგ როლი ფირფიტებში ცალი პერსონაზე თითო

* კანაპე კამპრეზე ცალი პერსონაზე თითო

* ჩერი პომიდორი პესტოს სოუსით ცალი პერსონაზე თითო

საზოგადოებრივი კვების მომსახურების შესყიდვა (მომსახურების  პროცენტი)

ფურშეტი

მინი სენდვიჩები

კანაპე



* ქართული ყველის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* ძველი ქართული ყველის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* ევროპული ყველის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* ხორცის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* თევზის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* ფხალეულის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* პურის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* მინი ლობიანი ცალი პერსონაზე თითო

* მინი ხაჭაპური ცალი პერსონაზე თითო

* ტიროპიტა ფეტა ყველით და ისპანახით ცალი პერსონაზე თითო

* ტიროპიტა ყველით ცალი პერსონაზე თითო

* ტიროპიტა ლობიოს შიგთავსით ცალი პერსონაზე თითო

* ტიროპიტა სოკოს შიგთავსით ცალი პერსონაზე თითო

* ტიროპიტა ქათმს შიგთავსით შიგთავსით ცალი პერსონაზე თითო

* ელარჯის ბურთები ნიგვზის სოუსით ცალი პერსონაზე თითო

* სოკოს მწვადი ცხარე საკმაზით ულუფა პერსონაზე თითო

* ქათმის სტეიკი ტარხუნის სოუსით ულუფა პერსონაზე თითო

* ქათმის სტეიკი ნაღების სოუსით ულუფა პერსონაზე თითო

* ღორის მწვადი მწვანე ვაშლით (ჩხირებზე) ულუფა პერსონაზე თითო

* ლაიმში დამარინადებული ქათმის მწვადი ულუფა პერსონაზე თითო

* ორაგულის მწვადი ულუფა პერსონაზე თითო

* ბოსტნეულის მწვადი ულუფა პერსონაზე თითო

* ხბოს მწვადი ულუფა პერსონაზე თითო

* ხბოს მინი სტეიკი ღვინის სოუსით ულუფა პერსონაზე თითო

* ხილის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* ხილის ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი 25 პერსონაზე

* მინი ნამცხვრების ასორტი (25 პერსონაზე) ცალი პერსონაზე ორი ნაჭერი

* ქართული ნუგბარის ასორტი (25 პერსონაზე)
ცალი

25 პერსონაზე

* წვენის ასორტი (ლიტრი) ლიტრი პერონზე  0.25 ლ.

* ყავა, ჩაი (რძე, შაქარი, ლიმონი) ფინჯანი პერსონაზე თითო ფინჯანი

* წყალი ბოთლი პერსონაზე თითო ბოთლი

* მინერალური წყალი ბოთლი პერსონაზე თითო ბოთლი

* ცქრიალა ღვინო ბოთლი  0.75 პერსონაზე  0.125 ლ

* ღვინო წინანდალი ბოთლი  0.75 პერსონაზე  0.125 ლ

* ღვინო საფერავი ბოთლი  0.75 პერსონაზე  0.125 ლ

* ღვინო კახური წითელი ბოთლი  0.75 პერსონაზე  0.125 ლ

* ღვინო ევროპული თეთრი ბოთლი  0.75 პერსონაზე  0.125 ლ

შენიშვნა: ისეთ კომპონენტის ერთეულის ფასზე, რომელიც არ არის მითითებული ჩამონათვალში და მოთხოვნილი იქნება 

შემსყიდველის საჭიროებიდან გამომდინარე, მხარეები შეთანხმდებიან საბაზრო ფასებიდან გამომდინარე. ასეთი პროდუქტი, 

მიღება-ჩაბარების აქტში აისახება დამატებითი შეთანხმების დოკუმენტის შექმნის გარეშე.

სასმელები

დესერტი

ასორტი

ცხელი კერძი



მენიუზე დანამატის პროცენტული ოდენობა ქალაქების მიხედვით:

ქალაქების (მუნიციპალიტეტების) დასახელება

 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

 ახალციხის მუნიციპალიტეტი

 ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

 გორის მუნიციპალიტეტი

 გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 თელავის მუნიციპალიტეტი

 თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

 თიანეთის მუნიციპალიტეტი

 თიღვის მუნიციპალიტეტი

 მარნეულის მუნიციპალიტეტი

 მესტიის მუნიციპალიტეტი

 მცხეთის მუნიციპალიტეტი

 საჩხერის მუნიციპალიტეტი

 სენაკის მუნიციპალიტეტი

 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

 ქედის მუნიციპალიტეტი

 ქობულეთი მუნიციპალიტეტი

 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

 ყვარლის მუნიციპალიტეტი

 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

 ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

პროცენტული ოდენობა 
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