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I. ვინ ვართ ჩევნ

 შპს უსაფრთხოების აკადემია (ს/კ: 406202434) არის
შრომის და სახანძრო უსაფრთხოების სერვისების და
პროდუქციის მიმწოდებელი კომპანია რომელიც მე-2
წლია რაც საქართველოს ბაზარზე ოპერირებს.
აღნიშნულ პერიოდში მომსახურება მივაწოდეთ 50-
ზე მეტ კომპანიას.

 კომპანიას ყავს 18 თანამშრომელი, აქედან 14
სპეციალისტი: აუდიტორები; ტრენერები და ვიწრო
სპეციალობის ექსპერტები. გვყავს მუდმივი და
მოწვეული სპეციალისტები. პერსონალის
რაოდენობა განისაზღვრება მიმდინარ პროექტების
მიხედვით და დამოკიდებულია საკონტრაქტო
ვალდებულებებზე.
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 შპს უსაფრთხოების აკადემია (ს/კ: 406202434) არის
შრომის და სახანძრო უსაფრთხოების სერვისების და
პროდუქციის მიმწოდებელი კომპანია რომელიც მე-2
წლია რაც საქართველოს ბაზარზე ოპერირებს.
აღნიშნულ პერიოდში მომსახურება მივაწოდეთ 50-
ზე მეტ კომპანიას.

 კომპანიას ყავს 18 თანამშრომელი, აქედან 14
სპეციალისტი: აუდიტორები; ტრენერები და ვიწრო
სპეციალობის ექსპერტები. გვყავს მუდმივი და
მოწვეული სპეციალისტები. პერსონალის
რაოდენობა განისაზღვრება მიმდინარ პროექტების
მიხედვით და დამოკიდებულია საკონტრაქტო
ვალდებულებებზე.



II. რა სერვისებს გთავაზობთ

1. შენობა-ნაგებობების და პროექტის სახანძრო
უსაფრთხოების დასკვნის მომზადება და
რეკომენდაციების შემუშავება,

2. კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება/აუდიტი,

3. კომპანიების სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება მოქმედი კანონმდებლობის
მოთხოვნების მიხედვით,

4. შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემების
დანერგვის გეგმის შემუშავება,

5. კომპანიის უსაფთხოდ ფუნქციონირებისთვის
საჭირო სახელმძღვანელო დოკუმენტატიის
შემუშავება,
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1. შენობა-ნაგებობების და პროექტის სახანძრო
უსაფრთხოების დასკვნის მომზადება და
რეკომენდაციების შემუშავება,

2. კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება/აუდიტი,

3. კომპანიების სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება მოქმედი კანონმდებლობის
მოთხოვნების მიხედვით,

4. შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემების
დანერგვის გეგმის შემუშავება,

5. კომპანიის უსაფთხოდ ფუნქციონირებისთვის
საჭირო სახელმძღვანელო დოკუმენტატიის
შემუშავება,



II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)

6. კომპანიის პროფილიდან გამომდინარე
პერსონალისთვის საჭირო შრომის უსაფრთხოების
ტრენინგების ჩამონათვალის შემუშავება,

7. კომპანიის მენეჯმენტის და პერსონალის
დატრენეინგება,

8. სახანძრო უსაფრთხოების საშუალებებით,
სისტემებით, ინვენტარ-აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა და მონტაჟი,

9. კომპანიის სააბონენტო ყოველთვიური მომსახურება
შრომის ან სახანძრო უსაფრთხოების ოფიცრით.

10. დაყენებული კვამლის დეტექციის, ცეცხლწრობის და
შეტყობინების სისტემის ინსპექტირება.

11. კომპანიის მომზადება OHSAS-18001 სტანდარტის
სერთიფიკატის მისაღებად.
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6. კომპანიის პროფილიდან გამომდინარე
პერსონალისთვის საჭირო შრომის უსაფრთხოების
ტრენინგების ჩამონათვალის შემუშავება,

7. კომპანიის მენეჯმენტის და პერსონალის
დატრენეინგება,

8. სახანძრო უსაფრთხოების საშუალებებით,
სისტემებით, ინვენტარ-აღჭურვილობით
უზრუნველყოფა და მონტაჟი,

9. კომპანიის სააბონენტო ყოველთვიური მომსახურება
შრომის ან სახანძრო უსაფრთხოების ოფიცრით.

10. დაყენებული კვამლის დეტექციის, ცეცხლწრობის და
შეტყობინების სისტემის ინსპექტირება.

11. კომპანიის მომზადება OHSAS-18001 სტანდარტის
სერთიფიკატის მისაღებად.



1. შენობა-ნაგებობებისდა პროექტების სახანძრო
უსაფრთხოებისდასკვნის მომზადება:

 N#41 დადგენილების მიხედვით ("ტექნიკური რეგლამენტი
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების
თაობაზე“) ვუზრუნველყოფთ:

ა) არსებული პროექტების და შენობების შეფასებას,

ბ) ახალი პროექტების შემუშავებისათვის სახანძრო
უსაფრთხოების რეკომენდაციების მომზადებას.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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1. შენობა-ნაგებობებისდა პროექტების სახანძრო
უსაფრთხოებისდასკვნის მომზადება:

 N#41 დადგენილების მიხედვით ("ტექნიკური რეგლამენტი
შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების დამტკიცების
თაობაზე“) ვუზრუნველყოფთ:

ა) არსებული პროექტების და შენობების შეფასებას,

ბ) ახალი პროექტების შემუშავებისათვის სახანძრო
უსაფრთხოების რეკომენდაციების მომზადებას.



2. კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება/აუდიტი:

 აუდიტი ტარდება ხელშეკრულების შესაბამისად (საქართველოს
კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით),
 აუდიტს ანხორციელებს ორი აუდიტორი,
 აუდიტის ფარგელებში ხორციელდება:
1. კითხვარების გავლა მენეჯმენტთან, კომპანიის

ფუნქციონირების სხვადასხვა დარგებზე პასუხიმგებელ
პირებთან,

2. შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის
შესწავლა შეფასება,

3. შენობა-ნაგებობების, ტერიტორიის და სატრანსპორტო
საშუალებების შესწავლა,

4. სამუშაო პროცესზე დაკვირვება,
5. ხორციელდება კომპანიის ცალკეული პერსონალის გამოკითხვა.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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2. კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება/აუდიტი:

 აუდიტი ტარდება ხელშეკრულების შესაბამისად (საქართველოს
კანონმდებლობის მოთხოვნებისა და საერთაშორისო
სტანდარტების მიხედვით),
 აუდიტს ანხორციელებს ორი აუდიტორი,
 აუდიტის ფარგელებში ხორციელდება:
1. კითხვარების გავლა მენეჯმენტთან, კომპანიის

ფუნქციონირების სხვადასხვა დარგებზე პასუხიმგებელ
პირებთან,

2. შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის
შესწავლა შეფასება,

3. შენობა-ნაგებობების, ტერიტორიის და სატრანსპორტო
საშუალებების შესწავლა,

4. სამუშაო პროცესზე დაკვირვება,
5. ხორციელდება კომპანიის ცალკეული პერსონალის გამოკითხვა.



2. კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება/აუდიტი:

 აუდიტის შედეგად დამკვეთი კომპანია მიიღებს:

1. შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტის აქტს
შეუსაბამობების  პუნქტობრივი მითითებით,

2. აუდიტის შემაჯამებელ ბარათს,

3. აუდიტის აქტის საფუძველზე მომზადებულ შეუსაბმობების
მაკორექტირებელ და პრევენციისთის განკუთვნილ
რეკომენდაციებს (თუ იქნება დამკვეთის მოთხოვნა).

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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2. კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სისტემის
შეფასება/აუდიტი:

 აუდიტის შედეგად დამკვეთი კომპანია მიიღებს:

1. შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის აუდიტის აქტს
შეუსაბამობების  პუნქტობრივი მითითებით,

2. აუდიტის შემაჯამებელ ბარათს,

3. აუდიტის აქტის საფუძველზე მომზადებულ შეუსაბმობების
მაკორექტირებელ და პრევენციისთის განკუთვნილ
რეკომენდაციებს (თუ იქნება დამკვეთის მოთხოვნა).



3. კომპანიების სახანძროუსაფრთხოების სისტემის
შეფასება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით:

 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების
შესაბამისად ხორციელდება შემდეგი მიმართულების შეფასება:
1. ხანძრის პრევენცია და პროფილაქტიკური სამუშაობი,
2. ხანძრის დეტექციის სისტემური და ორგანიზაციული

უზრუნველყოფა,
3. შეტყობინების სისტემის ტექნიკური და ორგანიზაციული

პროცესების არსებობა,
4. ევაკუაციის პროცესის უზრუნველმყოფი ტექნიკური და

ორგანიზაციული მზაობა,
5. მოთხოვნების შესაბამისი პერსონალის დატრენინგების და

გავარჯიშების სიტემის არესებობა,
6. პირველადი ცეცხლქრობის საშუალებების არსებობა, გამართულობა

და მათი გამოყენების შესაძლებლობის შეფასება,
7. სახანძრო უსაფრთხოების დოკუმენტაციის, ინსტრუქტაჟების და

ინსტრუქციების არსებობა.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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3. კომპანიების სახანძროუსაფრთხოების სისტემის
შეფასება მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით:

 საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების
შესაბამისად ხორციელდება შემდეგი მიმართულების შეფასება:
1. ხანძრის პრევენცია და პროფილაქტიკური სამუშაობი,
2. ხანძრის დეტექციის სისტემური და ორგანიზაციული

უზრუნველყოფა,
3. შეტყობინების სისტემის ტექნიკური და ორგანიზაციული

პროცესების არსებობა,
4. ევაკუაციის პროცესის უზრუნველმყოფი ტექნიკური და

ორგანიზაციული მზაობა,
5. მოთხოვნების შესაბამისი პერსონალის დატრენინგების და

გავარჯიშების სიტემის არესებობა,
6. პირველადი ცეცხლქრობის საშუალებების არსებობა, გამართულობა

და მათი გამოყენების შესაძლებლობის შეფასება,
7. სახანძრო უსაფრთხოების დოკუმენტაციის, ინსტრუქტაჟების და

ინსტრუქციების არსებობა.



4. შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის
დანერგვის ან გაუმჯობესების გეგმის შემუშავება:

 აუდიტის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების
საფუძველზე:
1. შემუშავდება გასატარებელი, მაკორექტირებელი

ღონისძიებების ჩამონათვალი,
2. შემუშავდება პრევენციული ღონისძიებების

ჩამონათვალი,
3. განხორციელდება თითოეული ღონისძიების

განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური,
ადამიანური, ტექნიკური რესურსის და დროის
გათვლა,

4. მოხდება განსახორციელებელი ღონისძიებების
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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4. შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემის
დანერგვის ან გაუმჯობესების გეგმის შემუშავება:

 აუდიტის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების
საფუძველზე:
1. შემუშავდება გასატარებელი, მაკორექტირებელი

ღონისძიებების ჩამონათვალი,
2. შემუშავდება პრევენციული ღონისძიებების

ჩამონათვალი,
3. განხორციელდება თითოეული ღონისძიების

განსახორციელებლად საჭირო ფინანსური,
ადამიანური, ტექნიკური რესურსის და დროის
გათვლა,

4. მოხდება განსახორციელებელი ღონისძიებების
პრიორიტეტულობის განსაზღვრა.



5. კომპანიის უსაფთხოდფუნქციონირებისთვის
შემუშავდება შემდეგიდოკუმენტაცია:

1) კომპანიის უსაფრთხოების პოლიტიკა,
2) შრომის უსაფრთხოების პროგრამის გეგმა
3) უსაფრთხოების დოკუმენტაციის წარმოებისა და

კონტროლის წესები,
4) ყველა რგოლის შრომის უსაფრთხოების

მოვალეობები და პასუხისმგებლობები,
5) კომპანიის შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების

მოთხოვნების ყველა პოზიციისთვის,
6) შრომის უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებების

განსაზღვრა,

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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5. კომპანიის უსაფთხოდფუნქციონირებისთვის
შემუშავდება შემდეგიდოკუმენტაცია:

1) კომპანიის უსაფრთხოების პოლიტიკა,
2) შრომის უსაფრთხოების პროგრამის გეგმა
3) უსაფრთხოების დოკუმენტაციის წარმოებისა და

კონტროლის წესები,
4) ყველა რგოლის შრომის უსაფრთხოების

მოვალეობები და პასუხისმგებლობები,
5) კომპანიის შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების

მოთხოვნების ყველა პოზიციისთვის,
6) შრომის უსაფრთხოების დაცვის ღონისძიებების

განსაზღვრა,



5. კომპანიის უსაფთხოდფუნქციონირებისთვის
საჭირო სახელმძღვანელოდოკუმენტატიის
შემუშავება:

7) შრომის უსაფრთხოების დონის განმსაზღვრელი
კრიტერიების დადგენა,

8) უსაფრთხოების ძირითადი წესების დადგენა,
9) საფრთხის აღმოჩენის და რისკების მართვის პროცესის

დოკუმენტირება,
10) ინსტრუქციებისა და ინსტრუქტაჟების შემუშავება,
11) ინსპექციებისა და აუდიტების წარმოების პროცესის

დოკუმენტირება,
12) საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შემუშავება,
13) პარქტიკული სავარჯიშოების წარმოების პროცესის

დოკუმენტირება.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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5. კომპანიის უსაფთხოდფუნქციონირებისთვის
საჭირო სახელმძღვანელოდოკუმენტატიის
შემუშავება:

7) შრომის უსაფრთხოების დონის განმსაზღვრელი
კრიტერიების დადგენა,

8) უსაფრთხოების ძირითადი წესების დადგენა,
9) საფრთხის აღმოჩენის და რისკების მართვის პროცესის

დოკუმენტირება,
10) ინსტრუქციებისა და ინსტრუქტაჟების შემუშავება,
11) ინსპექციებისა და აუდიტების წარმოების პროცესის

დოკუმენტირება,
12) საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის შემუშავება,
13) პარქტიკული სავარჯიშოების წარმოების პროცესის

დოკუმენტირება.



6. კომპანიის პროფილიდან გამომდინარე
პერსონალისთვის საჭირო შრომისუსაფრთხოების
ტრენინგების ჩამონათვალის შემუშავება:

1) კომპანიის პროფილის შესაბამისად ხორციელდება
ახალი თანამშრომლის ინდოკტრინაციის ტრენინგის
აღწერილობის განსაზღვრა,

2) განისაზღვრება თანამშრომლებისთვის საერთო
შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების ჩამონათვალი
და აღწერილობა,

2) თითოეული პოზიციის უფლება მოვალეობების
შესაბამისად განისაზღვრება მოვალეობის
უსაფრთხოედ შესრულებისთვის საჭირო
ტრენინგების ჩამონათვალი და აღწერილობა.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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6. კომპანიის პროფილიდან გამომდინარე
პერსონალისთვის საჭირო შრომისუსაფრთხოების
ტრენინგების ჩამონათვალის შემუშავება:

1) კომპანიის პროფილის შესაბამისად ხორციელდება
ახალი თანამშრომლის ინდოკტრინაციის ტრენინგის
აღწერილობის განსაზღვრა,

2) განისაზღვრება თანამშრომლებისთვის საერთო
შრომის უსაფრთხოების ტრენინგების ჩამონათვალი
და აღწერილობა,

2) თითოეული პოზიციის უფლება მოვალეობების
შესაბამისად განისაზღვრება მოვალეობის
უსაფრთხოედ შესრულებისთვის საჭირო
ტრენინგების ჩამონათვალი და აღწერილობა.



7. კომპანიის მენეჯმენტისდა პერსონალის
დატრენეინგება:

1) კომპანიის პროფილიდან გამომდინარე ხორციელდება
ტრენინგების ადაპტირება, აღწერილობის
მენეჯმენტთან შეთანხმება და შემდეგ დატრენინგება,

2) ხორციელდება პერსონალის დატრენინგება როგორც
საკუთარი მოვალეობის უსაფრთხოდ შესრულებაში
ასევე ავარიული გეგმის მოქმედების პროცედურებზე,

3) ხორციელდება კონტრაქტორებთან ურთიერთობისას
უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნისა და დაცვის
უზრუნველმყოფი ღონისძიებების განსაზღვრა
დატრენინგება.

4) ტრენინგების ჩამონათვალი მოცემულია ვებგვერდზე:
http://www.safetyacademia.com/training-courses

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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7. კომპანიის მენეჯმენტისდა პერსონალის
დატრენეინგება:

1) კომპანიის პროფილიდან გამომდინარე ხორციელდება
ტრენინგების ადაპტირება, აღწერილობის
მენეჯმენტთან შეთანხმება და შემდეგ დატრენინგება,

2) ხორციელდება პერსონალის დატრენინგება როგორც
საკუთარი მოვალეობის უსაფრთხოდ შესრულებაში
ასევე ავარიული გეგმის მოქმედების პროცედურებზე,

3) ხორციელდება კონტრაქტორებთან ურთიერთობისას
უსაფრთხოების ნორმების მოთხოვნისა და დაცვის
უზრუნველმყოფი ღონისძიებების განსაზღვრა
დატრენინგება.

4) ტრენინგების ჩამონათვალი მოცემულია ვებგვერდზე:
http://www.safetyacademia.com/training-courses



8. სახანძროუსაფრთხოების საშუალებებით,
სისტემებით, ინვენტარ-აღჭურვილობით
უზრუნველყოფადა მონტაჟი:

1) საევაკუაციო გეგმების მომზადება,
2) ხანძრის დეტექციის, შეტყობინების და ქრობის

სისტემებით უზრუნველყოფა მონტაჟი,
3) ცეცხმაქრებით და სხვა პირველადი ცეცხლქრობის

საშვალებებით უზრუნველყობა,
4) უსაფრთხოების ნიშნებით და მარკირებით

უზრუნველყოფა,
5) პირადი დაცვის საშუალებებით და ინვენტარით

უზრუნველყოფა,
6) სახანძრო ევაკუაციის ცეცხლგამძლე კარებებით,

ჰიდრანტებით და სხვა ინვენტარით უზრუნველყოფა.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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8. სახანძროუსაფრთხოების საშუალებებით,
სისტემებით, ინვენტარ-აღჭურვილობით
უზრუნველყოფადა მონტაჟი:

1) საევაკუაციო გეგმების მომზადება,
2) ხანძრის დეტექციის, შეტყობინების და ქრობის

სისტემებით უზრუნველყოფა მონტაჟი,
3) ცეცხმაქრებით და სხვა პირველადი ცეცხლქრობის

საშვალებებით უზრუნველყობა,
4) უსაფრთხოების ნიშნებით და მარკირებით

უზრუნველყოფა,
5) პირადი დაცვის საშუალებებით და ინვენტარით

უზრუნველყოფა,
6) სახანძრო ევაკუაციის ცეცხლგამძლე კარებებით,

ჰიდრანტებით და სხვა ინვენტარით უზრუნველყოფა.



9. კომპანიის სააბონენტო ყოველთვიური
მომსახურება შრომის უსაფრთხოების ოფიცრით:

1) ხელშეკრულების საფუძველზე უსაფრთხოების
აკადემიის ექსპერტი გადადის დამქირავებლის
ოპერატიულ დაქვემდებარებაში და ასრულებს
უსაფრთხოების ოფიცრის მოვალეობას,

2) უსაფრთხოების აკადემია დამკვეთს წარუდგენს 2
უსაფრთხოების ოფიცერს რომლებიც მუშაობენ
შეთანხმებული მორიგეობის სქემით და
უზრუნველყოფენ სამუშო პერიოდის სრულ დაფარვას.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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9. კომპანიის სააბონენტო ყოველთვიური
მომსახურება შრომის უსაფრთხოების ოფიცრით:

1) ხელშეკრულების საფუძველზე უსაფრთხოების
აკადემიის ექსპერტი გადადის დამქირავებლის
ოპერატიულ დაქვემდებარებაში და ასრულებს
უსაფრთხოების ოფიცრის მოვალეობას,

2) უსაფრთხოების აკადემია დამკვეთს წარუდგენს 2
უსაფრთხოების ოფიცერს რომლებიც მუშაობენ
შეთანხმებული მორიგეობის სქემით და
უზრუნველყოფენ სამუშო პერიოდის სრულ დაფარვას.



10. კომპანიის მომზადებაOHSAS-18001 სტანდარტის
სერთიფიკატის მისაღებად:

1) უსაფრთხოების აკადემია საქართველოში წარმოადგენს
სასერთიფიკაციო კომპანია IRCLASS-ს, რომელიც
ანხორციელებს კომპანიების ISO და OHSAS18001-ის
მიხედვით სერთიფიცირებას,

2) უსაფრთხოების აკადემია ანხორციელებს კომპანიის
წინასასერთიფიკაციო შეფასებას, ამზადებს კომპანიას
სერთიფიცირებისთვის რის შემდეგაც IRCLASS-ი
ანხორციელებს სასერთიფიკაციო აუდიტს და
სერთიფიცირებას.

II. რა სერვისებს გთავაზობთ
(გაგრძელება)
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10. კომპანიის მომზადებაOHSAS-18001 სტანდარტის
სერთიფიკატის მისაღებად:

1) უსაფრთხოების აკადემია საქართველოში წარმოადგენს
სასერთიფიკაციო კომპანია IRCLASS-ს, რომელიც
ანხორციელებს კომპანიების ISO და OHSAS18001-ის
მიხედვით სერთიფიცირებას,

2) უსაფრთხოების აკადემია ანხორციელებს კომპანიის
წინასასერთიფიკაციო შეფასებას, ამზადებს კომპანიას
სერთიფიცირებისთვის რის შემდეგაც IRCLASS-ი
ანხორციელებს სასერთიფიკაციო აუდიტს და
სერთიფიცირებას.



ჩვენი ვართ მოქნილებიდა მუდამ ვდგამთ ნაბიჯს
თანამშრომლობისთვის:

 მომსახურებაზე ფასის დადგენა ხდება სამუშაოს
მოცულობის მიხედვით ინდივიდუალური
კონტრაქტის შესაბამისად,

 ფასი დამოკიდებულია კომპანიის პროფილზე,
სერვისების სახეობაზე, სერვისების სიხშირეზე,
პროექტში ჩართული თანამშრომლების
რაოდენობაზე და ასევე სერვისების მიწოდების
ადგილმდებარეობაზე.

 დაგვიკავშირდით და მიიღეთ თქვენზე
მორგებული ფასი: 577-044-801

III. ჩვენი მომსახურების ფასი
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ჩვენი ვართ მოქნილებიდა მუდამ ვდგამთ ნაბიჯს
თანამშრომლობისთვის:

 მომსახურებაზე ფასის დადგენა ხდება სამუშაოს
მოცულობის მიხედვით ინდივიდუალური
კონტრაქტის შესაბამისად,

 ფასი დამოკიდებულია კომპანიის პროფილზე,
სერვისების სახეობაზე, სერვისების სიხშირეზე,
პროექტში ჩართული თანამშრომლების
რაოდენობაზე და ასევე სერვისების მიწოდების
ადგილმდებარეობაზე.

 დაგვიკავშირდით და მიიღეთ თქვენზე
მორგებული ფასი: 577-044-801



 აუდიტის პროცესი მიმდინარეობს საერთაშორისოდ
აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. აუდიტის
დროს გამოყენებული კითხვარები შემუშავებულია
საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებს მიხედვით,

 ტრენინგები არის ადაპტირებული, შეიცავს პრაქტიკულ
ნაწილს და კლიენტი იღებს ცხოვრებაში გამოსაყენებელ
მასალას და სახელმძღვანელო ინსტრუმენტებს,

 სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია მუშავდება როგორც
ქართულ და ინგლისურ ასევე რუსულ ენაზე,

 ფუნქციონალური მახასიათბლიდან გამომდინარე
კლიენტს აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს მისთვის
მისაღბი მახასიათებლების და ფასის მქონე პროდუქტი.

IV. პროდუქციისადა სერვისის უპირატესობა
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 აუდიტის პროცესი მიმდინარეობს საერთაშორისოდ
აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. აუდიტის
დროს გამოყენებული კითხვარები შემუშავებულია
საქართველოს საკანონმდებლო მოთხოვნებს მიხედვით,

 ტრენინგები არის ადაპტირებული, შეიცავს პრაქტიკულ
ნაწილს და კლიენტი იღებს ცხოვრებაში გამოსაყენებელ
მასალას და სახელმძღვანელო ინსტრუმენტებს,

 სახელმძღვანელო დოკუმენტაცია მუშავდება როგორც
ქართულ და ინგლისურ ასევე რუსულ ენაზე,

 ფუნქციონალური მახასიათბლიდან გამომდინარე
კლიენტს აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს მისთვის
მისაღბი მახასიათებლების და ფასის მქონე პროდუქტი.



V. ვინ არიან ჩვენი კლიენტები& რეკომენდატორები
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იხილეთ ვრცლად: http://www.safetyacademia.com/recommendations



რეკომენდაციები
იხილეთ ვრცლად: http://www.safetyacademia.com/recommendations

V. ვინ არიან ჩვენი კლიენტები& რეკომენდატორები
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VI. როგორდაგვიკავშირდეთ

 მისამართი:
ვაჟა-ფშაველას გამზირი N71, რედიქსის ბიზნეს
ცენტრი, ოფისი N3, 0186, თბილისი

 საკონტაქტო ნომრები:
ოფისი: +995 322 422 701 მობ: +995 577 044 801

 ელ-ფოსტა:

safetyacademia@gmail.com
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 მისამართი:
ვაჟა-ფშაველას გამზირი N71, რედიქსის ბიზნეს
ცენტრი, ოფისი N3, 0186, თბილისი

 საკონტაქტო ნომრები:
ოფისი: +995 322 422 701 მობ: +995 577 044 801

 ელ-ფოსტა:

safetyacademia@gmail.com


