ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა # CQS_02_SAO_P155543
ფოტო პორტფელის და სარეკლამო ვიდეო კლიპის წარმოება
საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის
„აუდიტის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა საქართველოში“
პროექტი # P155543
საქართველომ მიიღო დაფინანსება რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო
ბანკიდან (მსოფლიო ბანკი), პროექტისთვის „აუდიტის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა
საქართველოში“, რომლის მიზანია გარე აუდიტის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის და
სანდოობის ამაღლება. კერძოდ, პროექტი მიზნად ისახავს: 1)საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას
იმის შესახებ თუ როგორ უწყობს ხელს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საზოგადოებრივი რესურსების
ეფექტურად მართვას; 2) ორივე დაინტერესებული მხარის - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის და
არასამთავრობო აღმასრულებლების (ძირითადად არასამთავრობო სექტორის, მეცნიერების,
პარლამენტარების, ეკონომიკურ თემატიკაზე მომუშავე ჟურნალისტების) ჩართულობას აუდიტის მთელ
ციკლში; 3)
მექანიზმების დაფუძნებას რომელთა მეშვეობითაც მოხდება მოქალაქეთა და სხვა
აქტორების ჩართულობის ინსტიტუციონალიზაცია.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური აპირებს ამ დაფინანსების გამოყენებას საკონსულტაციო
მომსახურების შესასყიდად, რომლის საშუალებითაც მოხდება ფოტო პორტფელის და სარეკლამო
ვიდეო კლიპის წარმოება.
საკონსულტაციო მომსახურება ("მომსახურება") მოიცავს შემდეგს:


სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კორპორატიული სურათების შექმნა რომლებიც შემდგომ
გამოიყენება

ორგანიზაციის

სხვა-და-სხვა

ანგარიშებისათვის,

ბროშურებისთვის,

ვებ.

პორტალისთვის და სოციალური მედიისთვის. ფოტო გადაღებები უნდა მოეწყოს თბილისსა და
ქუთაისში.


100 რედაქტირებული სურათისგან შემდგარი ფოტო ფორტფელის შექმნა;



გრაფიკული სარეკლამო ვიდეო კლიპის შექმნა (ხანგძლივობა 30-40 წმ.), რომელიც
ორგანიზაციის მისიას და დანიშნულებას ასახავს ლაკონურად და კარგად დასამახსოვრებლად
(კლიპის მიზანია საზოგადოებას გააცნოს საჯარო ფინანსების მენეჯმენტი და ხაზი გაუსვას
აუდიტის პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის მნიშვნელობას)
ხელშეკრულების დაწყების სავარაუდო თარიღია 25 მაისი, პროდუქტი - ფოტო ფორტფელი და
ვიდეო კლიპი იუნდა ჩაბარდეს „კლიენტს“ არაუგვიანეს 2016 წლის 20 ივნისამდე.



სახელმწიფო
აუდიტის
სამსახური
იწვევს
უფლებამოსილ
საკონსულტაციო
ფირმებს
(„კონსულტანტებს“),
რათა
მათ
გამოხატონ
ინტერესი
ზემოხსენებულ
მომსახურებაზე.
დაინტერესებულმა „კონსულტანტებმა“ უნდა წარმოადგინონ განცხადება და ინფორმაცია იმის
დასტურად, რომ ისინი კვალიფიცირებულნი არიან ზემოხსენებული მომსახურების დარგში
(ფოტო და ვიდეო მასალები, ბროშურები, მსგავსი პროექტების აღწერილობა, გამოცდილება მსგავს
დავალებებში - ფოტოგრაფია, ვიდეო კლიპები; ჯილდოები, სერთიფიკატები, თანამშრომელთა შორის
სათანადო უნარების არსებობა და მათი რეზიუმეები).
საბოლოო სიაში მოსახვედრის კრიტერიუმებია:


მინიმუმ 7 წლიანი პროფესიული გამოცდილება ვიდეო კლიპების, სარეკლამო რგოლების,
ტელ. რეკლამების და პროფესიული ფოტოების წარმოებაში;



წარმატებით დასრულებული მინიმუმ 7 გრაფიკული ვიდეოკლიპი



მდიდარი ფოტო პორტფელი; მათ შორის ფოტო პორტრეტები, პეიზაჟები და კორპორატიული
ფოტოები



საზოგადოებრივ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება (რომელთა მიზანი იყო სამოქალაქო
ჩართულობის და ცნობიერების ამაღლების ხელის შეწყობა)

„კონსულტანტმა“ კომპანიამ დავალების შესასრულებლად უნდა გამოჰყოს ორი ექსპერტი:
პროფესიონალი ფოტოგრაფი და კლიპ-მეიკერი. ექსპერტები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:


5 წლიანი პროფესიული გამოცდილება ფოტოგრაფიაში, ანიმაციასა და კლიპების შექმნაში



მაღალი ტექნიკური უნარები ფოტოგრაფიასა და ანიმაციაში



შემოქმედებითი უნარი და კადრის/სურათის კარგი ხედვა



ფოტო-ანიმაციური კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა



მაღალი კომუნიკაბელურობა და ხალხთან ურთიერთობის გამოცდილება



პროფესიული ჯილდოები, სერთიფიკატები, დიპლომები, მადლობის წერილები

„კონსულტანტი“ შეირჩევა შემდეგ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით: 1) ზოგადი გამოცდილება 2)
ზემოაღნიშნული დავალების შესაბამისი სპეციფიური გამოცდილება და კომპეტენცია 3)
საზოგადოებაზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელების გამოცდილება.
დაინტერესებული „კონსულტანტების“ ყურადღება უნდა გამახვილდეს მსოფლიო ბანკის
სახელმძღვანელო პრინციპების: კონსულტანტების შერჩევა და დაქირავება მსოფლიო ბანკის სესხის
ამღებთა მიერ IBRD-ის სესხებისა და IDA-ის კრედიტებისა და გრანტების ფარგლებში, 2011 წლის
გამოცემა (გადაისინჯა 2014 წელს) პარაგრაფზე 1.9. სადაც მითითებულია მსოფლიო ბანკის
პოლიტიკა ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით.
თავიანთი კვალიფიკაციის ასამაღლებლად „კონსულტანტებს“ შეუძლიათ გაერთიანდნენ სხვა
ფირმებთან.
„კონსულტანტის“ შერჩევა მოხდება კვალიფიკაციაზე დაფუძნებული (CQS) შერჩევის მეთოდით,
როგორც ეს მითითებულია შესყიდვების სახელმძღვანელოს 3.7. პარაგრაფში (2011 წლის გამოცემა,
გადაისინჯა 2014 წელს).
დაინტერესებულ „კონსულტანტ“ ორგანიზაციებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ
ორშაბათიდან პარასკევის ჩეთვლით 10:00–18:00 საათამდე. საკონტაქტო პირი სანდრო სტაჟაძე,
შესყიდვების კონსულტანტი. ტელ.: +995 595 293 999, ელ.ფოსტა stazhadze@hotmail.com.
განცხადება ინტერესის გამოხატვაზე მოწოდებული უნდა იქნას ქართულ ენაზე ქვემოთ მითითებულ
მისამართზე (პირადად, ელ-ფოსტის, ფაქსის ან საკურიერო ფოსტის მეშვეობით) არაუგვიანეს 2016 წლის
19 მაისს 17:00 საათისა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
წმ. ქეთევან წამებულის გამზ. N96, 0144, ქ. თბილისი
მე-6 სართული, ოთახი #603
ტელ.: +995 322 438 119
ელ.ფოსტა: mnatsvlishvili@sao.ge
ვებ გვერდი: http://sao.ge/
CQS_02_SAO_ P155543

