
1. ტექნიკური დავალება

1.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურიდავალება:

1.1.1 ტენდერში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა, სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა
სამხედრო ლიცეუმის მიერ მიწოდებული მისაღებ გამოცდებში მონაწილეობის მსურველთა სიის
საფუძველზე, უზრუნველყოს მისაღები გამოცდების ჩატარება.
1.1.2 სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის მისაღებ გამოცდებში
მონაწილეთა ინდივიდუალური/უნიკალური საგამოცდო კოდის მინიჭებას უზრუნველყოფ შემსყიდველი.
1.1.3 მისაღებ გამოცდებში მონაწილეთა ინფორმირება გამოცდების ჩატარების ადგილის, თარიღის და
დროის შესახებ მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
1.1.4 მისაღებ გამოცდებში მონაწილეების უზრუნველყოფა სატალეფონო ცხელი ხაზით მომსახურებით
1.1.5 მისაღები გამოცდების შედეგების საპრეტენზიო (ტესტური დავალების შეფასების სისწორესთან
დაკავშირებული) საჩივრების განხილვა.
1.1.6 შემსყიდველისათვის საბოლოო საგამოცდო რეიტინგული შედეგების (სიის) წარდგენა არა უგვიანეს
2018 წლის 20 ივლისამდე.
1.1.7 ტენდერში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უზრუნველყოს მაქსიმალურად სანდო და ვალიდური
კომპლექსური ტესტების შედგენა, რომელთა საფუძველზეც, შესაძლებელი იქნება საუკეთესო
კანდიდატების გამოვლენა.
1.1.8 მომწოდებელმა გამოცდების ჩასატარებლად თითოეული გამოსაცდელი პირისათვის უზრუნველყოს
ინდივიდუალური მაგიდა, სკამი, საწერკალამი, სამუშაო ფურცლები.
1.1.9 მომწოდებელმა უზრუნველყოს გამოცდებში მონაწილეთა საგამოცდო მსვლელობის ინფორმირება და
პირადობის მოწმობით მოსწავლეთა იდენტიფიცირება.
1.1.10 გამოცდების პროცესის დაწყებამდე მომწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენელი განუმარტავს
გამოცდაში მონაწილე პირებს შემსყიდველთან შეთანხმებულ გამოსაცდელის უფლება-მოვალეობებს, ასევე
გააცნობს ინსტრუქციას გამოცდების ჩატარებისა და ტესტების შევსების წესების შესახებ, მოახდენს
ინფორმირებას პროცედურული და/ან შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიების განხილვის წესის
შესახებ რის შემდეგაც დაიწყება საგამოცდო დროის ათვლა.
1.1.11 მომწოდებელი პასუხისმგებელია გამოცდების ჩატარების, შეფასების, ტესტური დავალების შეფასების
სისწორესთან დაკავშირებული საპრეტენზიო და საბოლოო საგამოცდო რეიტინგული შედეგების შეჯამების
პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზის დაუყოვნებლივ აღმოფხვრაზე.
1.1.12 მომწოდებელი პასუხისმგებელია, დააკვირდეს საგამოცდო პროცესს და არ დაუშვას გამოცდების
განმავლობაში მასში მონაწილე პირების ერთმანეთთან რაიმე სახის კომუნიკაცია.
1.1.13 გამოცდები ჩატარდება მათემატიკასა და ზოგად უნარებში.

1.2 ტესტები უნდა შედგეს მოთხოვნების გათვალისწინებით:
1.2.1 ზოგადი უნარების ტესტი შედგება ვერბალური (ენობრივი) და მათემატიკური ნაწილებისაგან.
(თითოეული ნაწილი შედგება 30 (ოცდაათი) დავალებისგან და თითოეულ დავალებას უნდა ჰქონდეს 4
(ოთხი) სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ 1 (ერთი) იქნება სწორი.
1.2.1.1 ტესტური გამოცდის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 (სამ) საათს.

1.2.2 მათემატიკური ტესტი შედგენილი უნდა იყოს მათემატიკური საბაზო ტესტის 9 (ცხრა) კლასის
სასწავლო პროგრამის მიხედვით. იგი უნდა შედგებოდეს 15  (თხუთმეტი) საკითხისაგან. მათ შორის, 12
(თორმეტი) დახურული და 3 (სამი) ღია ტიპის შეკითხვისაგან.



1.2.2.1 დახურული ტიპის შეკითხვები შეფასდება 2 (ორი) ქულით, ხოლო ღია ტიპის შეკითხვები შეფასდება
4 (ოთხი) ქულით.
1.2.2.2 ტესტის ჩატარების ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) საათს.

1.3 ტესტების შექმნისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შემსყიდველის სპეციფიკური მოთხოვნები.
1.3.1 ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
1.3.1.1 ფართომასშტაბიანი ტესტირების მინიმუმ 5 (ხუთი)- წლიანი გამოცდილება;
1.3.1.2 ერთდროულად მინიმუმ 700 (შვიდასი) აპლიკანტის ტესტირების შესაძლებლობა;
1.3.1.3 ზოგად უნარებსა და მათემატიკაში ფართომასშტაბიანი ტესტირების გამოცდილება.

1.4 მოწოდების პირობები და ვადები.
1.4.1 ტენდერში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ტესტის შედგენა/შემუშავება, ტესტის დაბეჭდვა, გამოცდის
ჩატარება და საბოლოო ანგარიშის წარდგენა უნდა უზრუნველყოს არა უგვიანეს 2018 წლის 20 ივლისამდე;
1.4.2 მომსახურების გაწევის ადგილი უნდა განისაზღვროს მომწოდებლის მიერ ქ. თბილისის
ადმინისტრაციული ტერიტორიისა და ქ. ქუთაისის ადმინისტრაციული ტერიტორიის ფარგლებში;
1.4.3 ტენდერში გამარჯვებულმა უნდა უზრუნველყოს 1.4.2 პუნქტში მითითებულ ქალაქებში
ერთდროულად არანაკლებ 350 (სამას ორმოცდაათი) კანდიდატისათვის ტესტირების ჩატარება,
შესაძლებელია გამონაკლისის დაშვებაც.
1.4.4 ტესტირების თანმიმდევრობად განისაზღვროს მათემატიკა და ზოგადი უნარები.

1.4.5 ტესტირების ჩატარების თარიღები/ვადები.
1.4.5.1 სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი ტესტირებაში
მონაწილეობის მსურველთა სიებს ტენდერში გამარჯვებულ მხარეს მიაწოდებს 2018 წლის 2 ივლისს.
1.4.5.2 მათემატიკის ტესტირება__ 2018 წლის 7 ივლისს.
1.4.5.3 უნარების ტესტირება__ 2018 წლის 8 ივლისს.
1.4.5.4 საბოლოო რეიტინგული სიის მოწოდება__ 2018 წლის 20 ივლისს.

1.5 ანგარიშსწორების პირობები:
1.5.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება გამოცდებში რეგისტრირებული კანდიდატების შესაბამისად.
1.5.2 ერთი კანდიდატის მომსახურების საწყისი ღირებულება შეადგენს 35(ლარს).
1.5.3 გამოცდის მომზადების ღირებულება (მოიცავს ტესტის შემუშავებას, ტესტების ბეჭდვას, საინფორმაციო
მხარდაჭერას, ანგარიშგებას და სხვა აუცილებელ კომპონენტებს) გამოცდის უშუალო ადმინისტრირება
სავარაუდოდ 700 კანდიდატი.
1.5.4 სატენდერო წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის
გათვალისწინებით.
1.5.5 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად გაფორმებული
ინსპექტირების აქტისა და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, წარმოდგენიდან არა უგვიანეს 10 (ათი)
სამუშაო დღის განმავლობაში.
1.5.6 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება
1.5.7 სატენდერო წინადადების ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარებში.


