
 
 
 
 

 

სატენდერო მოწვევა  
  
თარიღი: 4 ნოემბერი 2019 

 

სესხის ნომერი და სახელწოდება: 3520-GEO: ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი 

 

კონტრაქტის ნომერი და სახელწოდება: BBRP/CW/ICB-01: ფოთის ხიდისა და მისასვლელი 

გზების მშენებლობა 
 

სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 16 დეკემბერი, 2019, 16:00 სთ 

(ადგილობრივი დროით) 
 

1. საქართველოს მთავრობამ აზიის განვითარების ბანკისაგან მიიღო დაფინანსება 

ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტისათვის. აღნიშნული დაფინანსების ნაწილი 

გამოყენებული იქნება ზემოთქმული კონტრაქტის ფარგლებში გადახდების 

განსახორციელებლად. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ეროვნების 

პრეტენდენტს.  
 

2. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (,,დამკვეთი“) გიწვევთ, წარმოადგინოთ 

დალუქული სატენდერო წინადადება ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების 

მშენებლობისათვის.   

 

აღნიშნული კონტრაქტი მოიცავს 436 მ სიგრძის 2-ზოლიანი 8 მალის მქონე  ხიდის 

მშენებლობას ფოლადისა და რკინა-ბეტონის მალის ნაშენით, ბეტონის ხიმინჯებით 

მდინარე რიონზე და დაახლოებით 2კმ სიგრძის მისასვლელი გზების მშენებლობას 

ნაწილობრივ სუსტი გრუნტის პირობებში. კონტრაქტის ხანგრძლივობა შეადგენს 730 

კალენდარულ დღეს.  
 

3. საერთაშორისო ტენდერი ჩატარდება აზიის განვითარების ბანკის ერთ-ეტაპიანი ერთ-

კონვერტიანი სატენდერო პროცედურის თანახმად და მასში მონაწილების მიღება 

შეუძლია ყველა ეროვნების პრეტენდენტს. 
 

4. უფლებამოსილი მონაწილეები, უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებს: 

 

 მიმდინარე სასამართლო დავა: ყველა მიმდინარე სასამართლო დავა ჩაითვლება 

გადაწყვეტილად და ზემოხსენებული დავების ჯამური ღირებულება არ უნდა 

აღემატებოდეს მონაწილის წმინდა კაპიტალის ორმოცდაათ (50) პროცენტს, რაც 

თავის მხრივ, წარმოადგენს სხვაობას მთლიან აქტივებსა და მთლიან 

ვალდებულებებს შორის.  



 

 ფინანსური მდგომარეობა: მონაწილის წმინდა კაპიტალი მინიმუმ, ბოლო 

წლისათვის უნდა იყოს დადებითი, რაც გამოანგარიშებული იქნება სხვაობით 

მთლიან აქტივებსა და მთლიან ვალდებულებებს შორის. მონაწილის 

ყოველწლიური საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა ბოლო სამი (3) წლის 

განმავლობაში უნდა შეადგენდეს 16,000,000 (თექვსმეტ მილიონ აშშ დოლარს), 

მონაწილემ უნდა აჩვენოს, რომ მას გააჩნია ხელმისაწვდომი ფინანსური 

რესურსები  2,700,000 (ორი მილიონ შვიდასი ათასი) აშშ დოლარის ოდენობით 

მოცემული პროექტისა და მიმდინარე საკონტრაქტო ვალდებულებებისათვის 

 მშენებლობის გამოცდილება: ბოლო ხუთი (5) წლის განმავლობაში, მონაწილეობა 

ორ (2) კონტრაქტში, რომელიც მოცემულ შემოთავაზებულ სამუშაოთა მსგავსია. 

აღნიშნულ მსგავს კონტრაქტებში  მონაწილის წილი უნდა აღემატებოდეს 15, 000, 

000 (თხუთმეტ მილიონ) ამერიკულ დოლარს.   

 

მონაწილის მიერ განხორციელებული მსგავსი სამუშაო შეფასდება შემდეგზე 

დაყრდნობით: ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მშენებლობა ხიდებით. 

 

 მშენებლობის გამოცდილება შემდეგ ძირითად ღონისძიებებში:  
 

o ახალი ხიდ(ებ)ის მშენებლობა მთლიანი ფართობით არანეკლებ 5 000 მ2 ბოლო 

ხუთი (5) წლის განმავლობაში. 

o მინიმუმ ერთი (1) ფოლადის და რკინა-ბეტონის მალის ნაშენის მქონე ხიდის 

მშენებლობა არანაკლებ 40 მ მალის ნაშენით ბოლო ხუთი (5) წლის განმავლობაში. 
 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დეტალურად ასახულია სატენდერო დოკუმენტაციაში.  
 

5. დამატებითი ინფორმაციისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მისაღებად, გთხოვთ 

მოგვმართოთ: 

 

ბატონი ლევან კუპატაშვილი 

მისამართი: ალ. ყაზბეგის 12,. 0160 თბილსი, საქართველო  

ტელ: (+995 32) 2 37 05 08 შიდა: 311  

ფაქსი: (+995 32) 2 37 66 03 

ელ-ფოსტა: info@georoad.ge ასლი: Davit.Getsadze@georoad.ge  
 

6. სატენდერო დოკუმენტაციის შესაძენად ინგლისურ ენაზე, მონაწილეებმა უნდა 

განახორციელონ შემდეგი: ზემოთ მითითებულ მისამართზე წარმოადგინონ წერილობითი 

მოთხოვნა სატენდერო დოკუმენტაცის მისაღებად BBRP/CW/ICB-01: ფოთის ხიდის და 

მისასვლელი გზების მშენებლობა. 
 

მონაწილეები სატენდერო დოკუმენტაციას მიიღებენ ელექტრონული ფორმით, ელ-ფოსტის 

საშუალებით, უფასოდ. დამკვეთი არ იღებს პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევისათვის, თუკი 

ადრესატი ვერ მიიღებს დოკუმენტაციას.  

 

7. გთხოვთ თქვენი სატენდერო წინადადება წარმოადგინოთ: 
 

mailto:info@georoad.ge
mailto:Davit.Getsadze@georoad.ge


 

 შემდეგ მისამართზე; 
 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

ალ. ყაზბეგის 12 

სართული/ოთახის ნომერი: მე-4 სართული, კანცელარია 
 

 არაუგვიანეს 2019 წლის 16 დეკემბრისა, 16:00 სთ (ადგილობრივი დროით) 

 სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იქნას სატენდერო 

დოკუმენტაციით მოთხოვნილ სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის 

გარანტიასთან ერთად. 
 

სატენდერო წინადადებები საჯაროდ გაიხსნება მათი წარმოდგენის ვადის გასვლის 

შემდეგ დაუყოვნებლივ მონაწილეთა წარმომადგენლების თანდასწრებით 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში შემდეგ მისამართზე 

 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

მისამართი: ალ. ყაზბეგის 12,. თბილისი, საქართველო 

სართული/ოთახის ნომერი: მე-2 სართული, საკონფერენციო დარბაზი 

 

აღნიშნული ტექსტი წარმოადგენს ინგლისურენოვანი სატენდერო მოწვევის არა-

ოფიციალურ თარგმანს. შესაბამისად, უზუსტობის შემთხვევაში, უპირატესობა 

მიენიჭება სატენდერო მოწვევის ინგლისურ ვერსიას. 


