


გაზარდეთ 
თქვენი 
ღირებულება



ჯგუფი „ასაჩერტი“ (ASACERT) თქვენ გთავაზობთ ინსპექტირების, 

სერტიფიცირებისა და შეფასებით მომსახურებას, საერთაშორისო 

სტანდარტებთან ISO/IEC 17020 და ISO/IEC 17021 შესაბამისობაში, შემდეგი 

აკრედიტაციებით: ACCREDIA იტალიაში, UKAS დიდ ბრიტანეთში, DAC - 

არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში და GAC - საქართველოში, ისევე 

როგორც ნოტიფიკაციით ევროკავშირში CE სამარკო ნიშნისათვის (CE 2021).

„ასაჩერტის“ პროფესიონალებს, რომლებიც მთელ მსოფლიოში არიან 

განაწილებულნი, სპეციფიკური საექსპერტო გამოცდილება აქვთ ამ 

სექტორში, ექვემდებარებიან რა პერიოდულ შემოწმებებს იმ კუთხით, 

თუ რამდენად იმაღლებენ და იახლებენ უნარ-ჩვევებს უახლესი 

მეთოდოლოგიებითა და აუდიტირების ტექნიკით, წარმოებათა წესდებებში 

ცვლილებების გაცნობით და სერტიფიცირების ახალ სქემათა შემოტანით, 

რათა უზრულველჰყონ საიმედო, მოწინავე ტექნიკური შემოწმებები. 

ჩვენი გამოცდილება, მოპოვებული სხვადასხვა სფეროებში, ჩვენ ნებას 

გვაძლევს, შემოგთავაზოთ ერთის მხრივ დროული, სპეციალიზებული 

პასუხები, და მეორეს მხრივ - განვავითაროთ ხელმისაწვდომი 

მომსახურება.  

ჩვენ გვინდა, ვიყოთ დამატებული ღირებულება 

ბიზნესისათვის, შევიტანთ რა წვლილს 

მათს განვითარებასა და მათი მიზნების 

განხორციელებაში. ჩვენ ვეხმარებით 

თქვენს თანამშრომლებს ჩვენი საექსპერტო 

გამოცდილებითა და პროფესიონალიზმით, 

გადავცემთ რა მათ ჩვენს ცოდნას, რომელიც 

მოპოვებულია მოცემულ დარგში სწავლისა და 

შრომის წლების მანძილზე. ჩვენ მივისწრაფვით 

განუწყვეტელი გაუმჯობესებისკენ, ვთავაზობთ 

მათ, ვინც ჩვენთან მუშაობს, ხელშესახებ, 

კონკურენტუნარიან უპირატესობას. 

„ჩვენ ვართ ის, რასაც ჩვენ კვლავდაკვლავ ვაკეთებთ და ვაკეთებთ. 

ამდენად, დიდოსტატობა არის არა მოქმედება, არამედ - ჩვეულება“.

არისტოტელე



„ასაჩერტი“ გამოირჩევა საინჟინერო საქმიანობის ინსპექტირების 
მომსახურების სფეროში თავისი უნარით, იმოქმედოს როგორც 
ბიზნეს-პარტნიორმა, გამუდმებით მიმდინარე კვლევებისა და 
ტექნოლოგიასა თუ ადამიანურ რესურსებში მნიშვნელოვანი 
ინვესტირების წყალობით. 

„ასაჩერტი“ იყენებს ნაცად მეთოდოლოგიას, ინდუსტრიაში 
არსებული უმაღლესი სტანდარტების დონეზე, მაგრამ ასევე 
იყენებს პერსონალიზებულ მიდგომასაც, ისახავს რა მიზნად ჩვენს 
ინტეგრაციას განსხვავებულ სამუშაო გარემოში, მაქსიმალური 
საიმედოობის, კომპეტენტურობისა და კონფიდენციალურობის 
პირობით, იმის სურვილით, რომ მოგისმინოთ და ყურადღება 
მიაქციოს თქვენი სამეწარმეო საქმიანობის საჭიროებებს.

ინსპექტირება
საინსპექციო მომსახურეობა უზრუნველყოფს  
პროცესებისა და აღჭურვილობის თავსებადი 
მონიტორინგისათვის მიმდინარე სტანდარტებთან 
შესაბამისობას. „ასაჩერტის“ ინჟინრები და 
ტექნიკოსები ეხმარებიან თქვენს ბიზნესს 
ტექნიკის,  გამოყენებული მასალის, დანერგილი 
პრაქტიკისა თუ შიდა პროცესების მუდმივი და 
დროული შემოწმებებით, ამცირებენ რა რისკებს 
და, ამასთანავე, ზრდიან კონკურენტუნარიანობას. 
„ასაჩერტი“ კონტროლის მომსახურების ფართო 
დიაპაზონს სთავაზობს ეროვნულ და საერთაშორისო 
ორგანიზაციებს, რაც ითვალისწინებს სპეციალიზებულ 
და მოქმედ გადაწყვეტილებებს ნებისმიერი მასშტაბის 
ბიზნესისათვის, ნებისმიერ სექტორში გაშლილი 
საქმიანობით, და ადგილსამყოფლით ნებისმიერ 
ქვეყანაში.

სერტიფიცირება 
„ასაჩერტის“ მიერ გაცემული სერტიფიკატები 
ყოველთვის ამოწმებს  მაღალხარისხოვანი 
მართვისა და ორგანიზაციული სისტემის 
შექმნას, გამოყენებასა და უზრუნველყოფას, 
რაც კომპანიის მომხმარებლისათვის 
საუკეთესო სავიზიტო ბარათია.  ინტეგრებული 
სერტიფიკაცია მოწმობს თქვენეულ სურვილს 
განუხრელი ზრდისა და, ამავდროულად, 
მოწმობს იმას, რომ თქვენ მზრუნველობითა და 
ყურადღებით ეპყრობით თქვენი პროცესების 
ეფექტურობის, თანამშრომელთა მოტივაციისა და  
მომხმარებელთა დაკმაყოფილების საკითხებს, და 
რომ თქვენ საგანგებოდ განსაზღვრავთ მუშაობის 
ისეთ მეთოდებსა და კრიტერიუმებს, რომლებიც 
თავსებადნი იქნებიან იმ მიზნებთან, რასაც  თქვენი 
ბიზნესი დაისახავს.



შეფასების მომსახურება
შეფასების და შესაბამისობის მომსახურეობები - ეს 
არის სისტემატიური და დამოუკიდებელი პროცესები, 
რომლებიც დაგეგმილია საგანგებოდ, რათა, 
ობიექტური თვალსაჩინოების გზით,  შესაძლო გახდეს 
იმის განსაზღვრა, იქნა თუ არა დაკმაყოფილებული 
შემოწმების მიზნები, და რამდენად იქნა 
შესაბამისობა უზრუნველყოფილი. შეფასება 
ხანგრძლივი და რთული პროცესია, რომელიც 
მოიცავს საბუღალტრო, ტექნიკურ, ეკონომიკურ, 
იურიდიულ, გარემოსდაცვით, გეოგრაფიულ და 
საბაზრო ფაქტორებს. „ასაჩერტი“ - ის დაწესებულება, 
საყოველთაოდ არის ცნობილი თავისი შეფასების 
მომსახურებით, დაკომპლექტებულია  მაღალი 
კვალიფიკაციის მქონე პროფესიონალებით, 
დამოუკიდებელ ექსპერტთა ჩათვლით, - რაც 
ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ თქვენს ბიზნესს 
360º-იანი დახმარება აღმოვუჩინოთ.

თრეინინგები
ინვესტირება მაღალკვალიფიცირებულ პერსონალში 
გახლავთ საწყისი ზრდისა და განახლების პროცესის, 
რომელსაც ძალუძს, ბიზნესის წარმატებულობის 
საკითხი გადაწყვიტოს. ამ შედეგის მისაღებად 
„ასაჩერტი“ ატარებს საწვრთნელ კურსებს, 
მისადაგებულთ მსმენელთა ფართო აუდიტორიისადმი 
ერთმანეთისგან უკიდურესად განსხვავებული 
ინდუსტრიებში. ჩვენი კვალიფიკაციის კურსები და 
პროფესიული თრენინგები არის აკრედიტებული, და 
მათი სტრუქტურა უზრუნველჰყოფს თანამშრომლობას 
პრესტიჟულ ორგანიზაციებთან, ხასიათდება რა ჩვენი 
ლექტორების ტექნიკურ-სამეცნიერო ექსპერტობის 
დონითა და სწავლების მეთოდით, რომელიც 
ეყრდნობა მონაწილეთა პირდაპირ ჩართულობას 
და იყენებს პრაქტიკულ სავარჯიშოებს სწავლების 
პროცესში.

„ასაჩერტის“ განვითარება არ ეფუძნება მხოლოდ ბიუჯეტის 
რიცხობრივ მონაცემებს, მას ფესვები პერსონალის ზრდასა 
და გაუმჯობესებაში აქვს გადგმული. როდესაც თანხების 
დაბანდება რესურსებსა და განვითარებაში გადააჭარბებს 
ფიქსირებულ კაპიტალდაბანდებებს, ეს ნიშნავს, რომ 
თქვენი ბიზნესი აღარ არის მხოლოდ წარმოების საქმიანობა 
და იგი აზროვნების საქმიანობა გახდა. ეს ჩვენ საშუალებას 
გვაძლევს, შემოგთავაზოთ არსებითი დამატებული 
ღირებულება და მჭიდრო სამუშაო ურთიერთობა თქვენს 
ბიზნესთან“.

ფაბრიციო კაპაჩოლი, გენერალური დირექტორი, ASACERT



ჩვენი მოქნილობის წყალობით, ჩვენ აგრეთვე ხელგვეწიფება, რომ 
მოვიცვათ ნაკლებად გავრცელებული სპეციალიზაციები, მივაწოდოთ 
მომსახურება უფრო კომპლექსური სამუშაოებისათვის. ჩვენი უნარი 
სწრაფად დაწყებისა და შეკვეთების კარგად მართვისა ნებას გვრთავს, 
დაგეხმაროთ თქვენ როგორც კლიენტს და უკეთესად ვუპასუხოთ თქვენს 
საჭიროებებს.

ფრანჩესკა ვალერიო, ინსპექციათა მენეჯერი, ASACERT 



თითოეული სახის მომსახურების შესახებ უფრო მეტი 
ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ: www.asacert.ge

ამწე მექანიზმებისა  
და წნევის ქვაბების  

პერიოდული 
შემოწმებები

კონსულტირება 
პროექტის 

დაფინანსებაში

პროექტებისა და 
დიზაინის შემოწმება

საძირკვლის 
აღჭურვილობის 

პერიოდული 
შემოწმებები

ინსპექცია და 
ექსპედიცია

არსებული 
შენობა-ნაგებობების 

კონტროლი

შენობის კონტროლი 
მშენებლობის 

პროცესში

ენერგიისა და გარემოს 
დიზაინში   ლიდერობის  
(LEED) სერტიფიცირება



ჩვენი დინამიკური მიდგომა და სპეციალიზაცია, და, ასევე, ჩვენს 
ტექნიკოსთა ბრწყინვალე პროფესიული მომზადება ნიშნავს, რომ ჩვენ 
თქვენს ენაზე ვლაპარაკობთ, სამშენებლო მოედანზე იქნება თუ ოფისში. და 
ეს ნამდვილად ქმნის განსხვავებას.

ჯანლუიჯი დ’ალესანდრო, სერტიფიკაციის მენეჯერი, ASACERT



ხარისხის მართვის 
სისტემები [ISO 9001]

გარემოს დაცვითი 
მართვის სისტემები 

[ISO 14001]
EN 1090-1 

CE მარკირების 
ფოლადისა 

და ალუმინის 
სტრუქტურები

პერსონალის 
ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების 
მართვის სისტემები 
[BS OHSAS 18001]

ენერგეტიკის მართვის 
სისტემები [ISO 50001]

შედუღების პროცესის 
ხარისხის მართვის 

სისტემები [ISO 3834]

ევროკავშირის 
(CE) მარკირება 

სამშენებლო 
პროდუქციისათვის

თითოეული სახის მომსახურების შესახებ უფრო მეტი 
ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ: www.asacert.ge



ჩვენ მხოლოდ მომსახურებას როდი გთავაზობთ, ჩვენ 
ასევე ვამყარებთ ურთიერთნდობასა და უტყუარობაზე 
დაფუძნებულ კავშირებს სამეწარმეო საქმიანობებთან, ვართ 
რა დარწმუნებულნი იმაში, რომ თანამშრომლობის მაღალი 
ხარისხი ავტომატურად იძლევა დადებით შედეგებს.

რობერტო მანდელი, ტექნიკური დირექტორი, ASACERT



შეფასება და 
გათვლები პირდაპირი 
ზარალის დაზღვევის 

მიზნებისათვის 
(აკრედიტებული 

სადაზღვევო 
ინსტიტუტი

აქტივების მართვა

საწარმოო 
აღჭურვილობისა 

და მანქანა/ 
დანადგარების 

შეფასება

ქონების შეფასება და 
გათვლები 

რისკის შემოწმება

თითოეული სახის მომსახურების შესახებ უფრო მეტი 
ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ: www.asacert.ge



„ასაჩერტი“ ითვალისწინებს სხვადასხვა უნარ

ჩვევებს, რომლებიც მის ტექნიკოსებს აქვთ 

შეძენილი ამათუიმ დარგში, ახდენს რა 

აკრედიტებული პროფესიული კურსების 

ორგანიზებას სექტორის მენეჯერებზე, 

პროფესიონალებზე და ტექნიკოსებზე გათვლით, 

უფრო მეტი რაოდენობის სტრატეგიულ 

დარგებში რომ მუშაობენ, ვიდრე ეს აქამდე იყო, 

როგორიცაა:

•  ენერგეტიკული სერტიფიკაცია 

• ხარისხის მართვის სისტემები

• ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამუშაო 

ადგილზე

• გარემოს დაცვა

• სამშენებლო პროდუქციის სერტიფიკაცია

თითოეული კურსი აგებულია მონაწილეთა 

საჭიროების შესაბამისად და ჩასმულია 

მოდულარულ სტრუქტურაში. სწავლების 

პროცესის დასასრულს ხდება საბოლოო 

რეიტინგის დადგენა: აღნიშნულის 

გავლას მივყავართ ისეთი პროფესიული 

კვალიფიკაციების უზრუნველყოფისაკენ, 

რომლებიც საერთაშორისო დონეზეა 

აღიარებული.

რისკის მართვა

ჯანმრთელობა და 
უსაფრთხოება

მშენებლობა

ხარისხი

ენერგეტიკა და 
გარემოსდაცვა



აკრედიტაციები

ACCREDIA სერტიფიცირების დაწესებულება SGQ № 088A 
ინსპექტირების დაწესებულება ტიპი A № 041E: სამუშაოთა 
ინსპექტირება (“ტექნიკური კონტროლის სამსახურები 
ახალმშენებლობათათვის”) სამუშაოთა დაგეგმვის ინსპექტირება 
ASACERT S.r.l. - კორმანო (მილანი, იტალია)

UKAS (დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს აკრედიტაციის 
სამსახური) აკრედიტაციის სერტიფიკატი № 8185 (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSA S 18001)

ASACERT UK Ltd: მანჩესტერი (დიდი ბრიტანეთი)

DAC (დუბაის აკრედიტაციის დაწესებულება) სერტიფიკატი 
№ CB-014-MS (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
ASACERT MIDDLE EAST FZE - აჯმანი (არაბეთის 
გაერთიანებული ემირატები)

რიგითი წევრი G.B.C. Italy ASACERT 
S.r.l. - კორმანო (მილანი, იტალია)

რიგითი წევრი SACERT ASACERT S.r.l. - კორმანო 
(მილანი, იტალია)

რიგითი წევრი CONFORMA 
ASACERT S.r.l. - კორმანო (მილანი, იტალია)

CE მარკირების (ევროკავშირის) დაწესებულება № 2021 
(EU წესდება  № 305/2011) შემდეგისათვის:
 - აგრეგატები; 
- ბეტონის პროდუქცია; 
- ბიტუმოვანი ნარევები
ASACERT S.r.l. - კორმანო (მილანი, იტალია)

ინსპექტირების დაწესებულება
რეგისტრირებულია იტალიის ეკონომიკური განვითარების 
სამინისტროს მიერ 2006 წლის 9 ივნისის დეკრეტით, რომელიც 
გამოქვეყნდა „გაძეტა უფიჩიალე“-ს 2006 წლის 3 ივლისის ნომერში 
(№ 152), „ელექტროსისტემების პერიოდულ და გეგმისგარეშე 
შემოწმებათა ადმინისტრირების თაობაზე“, პრეზიდენტის  462/01 
დეკრეტის თანახმად 
ASACERT S.r.l. – კორმანო (მილანი, იტალია)

წინასწარშერეული ბეტონის 
სერტიფიცირების დაწესებულება
იტალიის პრეზიდენტის 2008 წლის 1 დეკემბრის N° 5692 დეკრეტის თანახმად, საჯარო სამუშაოთა 
უმაღლესი საბჭოს შესახებ  
ASACERT S.r.l. – კორმანო (მილანი, იტალია)

სამუშაო აღჭურვილობის ნებადართული პერიოდული შემოწმებები იტალიის 81/08 საკანონმდებლო 
დეკრეტის მუხლი 71, პარაგრაფი 11-ის თანახმად, და შემდგომში - შრომისა
და სოციალურ საქმეთა სამინისტროს 2012 წლის 19 
დეკემბრის აღმასრულებელ დეკრეტთან  (ჯანმრთელობის
სამინისტროსა და ეკონომიკური განვითარების
სამინისტროს ერთობლივი მონაწილეობით) 
შესაბამისობაში მყოფი ცვლილებების გათვალისწინებით.  
 
ASACERT S.r.l. - კორმანო (მილანი, იტალია) - დაშვებულია 
რეგიონები: ლომბარდია და პულია

SGQ N° 0088 A
ISP N° 0041 E
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual 
Recognition Agreements

CB-014-MS

8185

GAC (საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრი), საქართველოს 
აკრედიტაციის ორგანო , სსიპ - საქართველოს ეკონომიკისა 
და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან, ASACERT 
s.r.l.-ის აღიარებული ACCREDIA-სეული აკრედიტაცია 
სამუშაოთა ინსპექციები (“ტექნიკური კონტროლის 
სამსახურები ახალმშენებლობათათვის”) სამუშაოთა 
დაგეგმვის ინსპექციები 
ASACERT Caucasus LLC – თბილისი (საქართველო)



„ასაჩერტს“ იტალიაში სამი 
ადგილმდებარეობა გააჩნია : 
მილანში, რომსა და ბარიში. იგი 
ასევე მუშაობს საერთაშორისო 
ასპარეზზეც, კორპორაციული 
ოფისების მეშვეობით, რომლებიც 
მდებარეობს: მანჩესტერში (დიდი 
ბრიტანეთი); დუბაიში (არაბეთის 
გაერთიანებული ემირატები); 
თბილისში (საქართველო), და აბუჯაში 
(ნიგერია).  „ასაჩერტს“ აგრეთვე 
ხელმოწერილი აქვს პარტნიორობის 
ხელშეკრულებები: ჩეხეთის 
რესპუბლიკასთან, სლოვაკეთის 
რესპუბლიკასთან, ჩინეთის 
რესპუბლიკასთან, სინგაპურის
რესპუბლიკასთან, ინდოეთთან, 
ლიბანთან, ბრაზილიასთან, 
საუდიის არაბეთთან, ინდონეზიასთან, 
ირანსა და პაკისტანთან. 

თითოეულ სახელმწიფოში, 
რომელშიც იგი მუშაობს, „ასაჩერტი“ 
ასაქმებს მაღალკვალიფიცირებულ 
და სპეციალიზებულ ტექნიკოსებს, 
მომუშავეთ სხვადასხვა 
სექტორებში, და ყოველთვის 
ცენტრალური ტექნიკური 
მენეჯმენტის ზედამხედველობის ქვეშ.



Bratislava

São Paulo

Abuja

Beirut

Manchester

Milan

Riyadh

Abu Dhabi

Sialkot

New Delhi 

Singapore

Jakarta

Shanghai

Dubai

BariRome

Prague

Tbilisi

Tehran

საკონტაქტო ელფოსტა:  

asacert.caucasus@asacert.ge

ვებ-გვერდი:

www.asacert.ge



ASACERT Caucasus LLC
14 Chavchavadze ave, 0179 Tbilisi, Georgia
asacert.caucasus@asacert.ge
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