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დაფინანსების წყარო: 

საქართველო სატრანსპორტო კომუნიკაციის პროექტი 

FI N °86.379 & FI N °87.560 
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დამკვეთი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

 

ინფორმაცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესახებ 
 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი საქართველოს რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულებაა. დეპარტამენტის პასუხისმგებლობაში შედის საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი გზების მართვა და ადმინისტრირება. 

 
პროექტის აღწერილობა 
 

ევროპის საინვესტიციო ბანკმა საქართველოს გამოუყო დაფინანსება საქართველოს 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის (GEWH) პროექტის განსახორციელებლად, 

რომელიც მოიცავს სამტრედია-გრიგოლეთის გზის მონაკვეთზე 52 კმ სიგრძის 4 ზოლიანი 

მაგისტრალის მშენებლობას, რომელიც იყოფა შემდეგ ოთხ ლოტად: 

 
ლოტი 1 - კმ 0+00 - კმ 11+500 - ხელშეკრულება შეწყდა და მიმდინარეობს შესყიდვის 

პროცედურა დარჩენილ სამუშაოებზე; 

ლოტი 2 - კმ 11+500 - კმ 19+500 - მშენებლობა დასრულებულია; 

ლოტი 3 - კმ 11+500 - კმ 42+000 - მიმდინარეობს შესყიდვის პროცედურა; 

ლოტი 4 - კმ 42+000 - კმ 51+570 - მიმდინარეობს მშენებლობა. 

 

საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის A/B პროექტი (GTC A/B) და საქართველოს 

სატრანსპორტო კომუნიკაციის II პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საგზაო ქსელში 

დაახლოებით 250 კმ პრიორიტეტული საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი გზების 

ახალ მშენებლობას და რეაბილიტაციას, რომელიც დაფინანსდება ჩარჩო სასესხო 

ხელშეკრულებებით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საქართველოს გლობალური კავშირი 

და ადგილობრივი მობილურობა. სესხის ფარგლებში წინასწარ განისაზღვრა ათი 

ინდივიდუალური სქემა, აქედან შვიდი დაფინანსებულია EIB- ის მიერ. 

 

ამასთან დაკავშირებით გამოიცა სამი ალოკაციის წერილი, რომელიც მოიცავს შემდეგ 

საკითხებს GTC A/B– დან: 

 



 E-70 ავტომაგისტრალის გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის კმ 

00 +000 - კმ 14 + 000 მშენებლობა პირველი ალოკაციის ფარგლებში. 

 E-60 ავტომაგისტრალის უბისა-შორაპანის გზის მონაკვეთის მშენებლობა მეორე 

ალოკაციის ფარგლებში. 

 E-60 ავტომაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის გზის მონაკვეთის კმ 00 + 000 – კმ 11 + 

600 მშენებლობა მესამე ალოკაციის ფარგლებში. 

 

ამ კრედიტის გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება შესყიდვების კონსულტანტის 

დასაქირავებლად, EIB-ის მიერ დაფინანსებული საქართველოს სატრანსპორტო 

კომუნიკაციის და საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის 

პროექტების ფარგლებში შესყიდვების ეფექტურად განხორციელების ხელშეწყობის 

მიზნით. 

 

დავალების სავარაუდო ხანგრძლივობაა 37 თვე, შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობით. 

 

შესყიდვების კონსულტანტი პასუხისმგებელია ევრიპის საინვესტიციო ბანკის მიერ 

დაფინანსებულ საქართველოს სატრანსპორტო კომუნიკაციის და საქართველოს 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის პროექტების შესყიდვების ნაწილში. 

საქონლის, სამუშაოების და მომსახურების შესყიდვა უნდა განხორციელდეს ევროპის 

საინვესტიციო შესყიდვების სახელმძღვანელოს მიხედვით (“Guide to Procurement for 

projects financed by the EIB, September 2018” as updated by the EIB), რომელიც განახლებულია 

ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ. შესყიდვების კონსულტანტი იქნება პასუხისმგებელი 

საქონლის, სამუშაოების და საკონსულტაციო მომსახურების ყველა შესყიდვაზე, კერძოდ: 

 

 შესყიდვების პროცედურების განხორციელება შესყიდვების გეგმის და ევროპის 

საინვესტიციო ბანკის სახელმძღვანელოს შესაბამისად; 

 შესყიდვის დოკუმენტების მომზადება, მათ შორის: შესყიდვის გეგმების, სატენდერო 

დოკუმენტების, ტექნიკური დავალებების, ხელშეკრულებების და სხვა; 

 შესყიდვების შესახებ შეტყობინებების დროული გამოქვეყნების უზრუნველყოფა; 

 ბანკისგან შესყიდვების დოკუმენტებზე საჭირო თანხმობის მიღება; 

 სატენდერო წინადადებების შეფასება და შეფასების ანგარიშების მომზადება; 

 სატენდერო კომისიის შესაბამისი ოქმების მომზადება კონსულტანტის მიერ 

განხორციელებული ყველა შესყიდვისთვის; 

 პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტების შენახვა და სისტემატიზაცია; 

 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო შესყიდვების სამსახურის 

დახმარება შესყიდვების კუთხით; 

 საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დახმარება საკონტრაქტო საკითხების 

გადაწყვეტაში, საჭიროების შემთხვევაში. 

 

შესყიდვების კონსულტანტი უნდა იყოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის გუნდის 

წევრი და იმუშაოს საგზაო დეპარტამენტის სხვადასხვა სამსახურებთან, რათა მათ 

გააცნობიერონ პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო შესყიდვის დეტალები. 

 

შესყიდვების კონსულტანტმა უნდა ითანამშრომლოს EIB/ტექნიკური დახმარების (TA) 

გუნდთან, კერძოდ, ჯგუფის ხელმძღვანელთან და შესყიდვების სპეციალისტთან. 

 



ხელმისაწვდომი ბიუჯეტი გადასახადების გარეშე, ხელფასისა და ანაზღაურებადი 

ხარჯების ჩათვლით: 47 000 ევრო (ორმოცდაშვიდი ათასი ევრო). შენიშვნა: ფინანსური 

წინადადება არ უნდა აღემატებოდეს ბიუჯეტს, ასეთ შემთხვევაში კონსულტანტის 

წინადადება არ განიხილება. 

 

შერჩევის პროცესში გამოყენებული იქნება ევროპის საინვესტიციო ბანკის შესყიდვების 

სახელმძღვანელო - GUIDE TO PROCUREMENT for projects financed by the EIB Updated 

version of September 2018: 

 

https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf 

 

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი გამოცდილების 

დამადასტურებელი ინფორმაცია. კანდიდატების CV-ები უნდა მოიცავდეს პროექტის 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ გამოცდილებას. 

 

დავალების მოსალოდნელი დაწყების თარიღია 2021 წლის ნოემბერი და მისი ხანგლივობაა 

37 თვე. კანდიდატის სურვილის და დამკვეთის შემდგომი საჭიროების შემთხვევაში, 

ხელშეკრულება შესაძლებელია გაგრძელდეს. 

 

შერჩევის პროცესი: 

 

ინდივიდუალური კონსულტანტები შეირჩევიან მათი ტექნიკური და ფინანსური 

წინადადებების საფუძველზე. ტექნიკური წინადადება უნდა მოიცავდეს შესაბამის 

გამოცდილებას, კვალიფიკაციას და დავალების შესრულების უნარს. შეფასების 

მიზნებისთვის კანდიდატებმა დამკვეთს უნდა წარუდგინონ წერილი CV–სთან ერთად, 

აკადემიური განათლებისა და ენების ცოდნის (დიახ/არა კრიტერიუმები), ზოგადი 

გამოცდილების (20%), შესაბამისი კონკრეტული გამოცდილების (80%) საფუძველზე. შერჩევა 

უნდა განხორციელდეს არანაკლებ სამი კანდიდატის შესაბამისი უნდარების შედარების 

გზით მათ შორის, ვინც გამოხატა ინტერესი. დეპარტამენტი იტოვებს უფლებას ჩაატაროს 

ინტერვიუ იმ კანდიდატებთან, რომლებიც აკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს. 

დეპარტამენტი ასევე იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს წარმოდგენილი ცნობები და 

გამოიყენოს მიღებული ინფორმაცია შეფასების მიზნით. ქვემოთ მოცემულ საკვალიფიკაციო 

კრიტერიუმებზე დაყრდნობით შესაბამის რეიტინგში ჩართული პირები უნდა იყვნენ 

ყველაზე გამოცდილი და საუკეთესო კვალიფიკაციის მქონე, სრულყოფილად უნდა 

შეეძლოთ დავალების შესრულება. დამკვეთი, საკონტრაქტო მოლაპარაკებამდე, სთხოვს 

შერჩეულ საუკეთესო ინდივიდუალურ კონსულტანტს წარმოადგინოს ფინანსური 

წინადადება, გონივრული საფასურისა და სხვა ხარჯების ჩათვლით. იმ შემთხვევაში, თუ 

მოლაპარაკებები წარუმატებელი იქნება შეფასების შედეგად გამოვლენილ საუკეთესო 

კანდიდატთან, დეპარტამენტი მოიწვევს რეიტინგით მომდევნო პირს მოლაპარაკებებზე. 

 

კონსულტანტის საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები: 

 

სავალდებულო მოთხოვნები: 

 

https://www.eib.org/attachments/strategies/guide_to_procurement_en.pdf


 მაგისტრის ხარისხი  ეკონომიკაში, მენეჯმენტში, ბიზნესის ადმინისტრირებაში, 

საჯარო ადმინისტრირებაში, საერთაშორისო ურთიერთობებში, სამართალში ან სხვა 

მსგავს სფეროებში; 

 ინლისური და ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა; 

 სტანდარტული კომპიუტერული პროგრამების, მათ შორის MS Office-ის ცოდნა. 

 

ზოგადი გამოცდილება: 

 

 სასურველია 8 წლიანი ზოგადი სამუშაო გამოცდილება 

 

მსგავსი გამოცდილება: 

 

სასურველია 4 წლიანი გამოცდილება შესყიდვების მიმართულებით საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებულ პროექტებში. 

 

წარმატებულ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს გამოცდილება: 

 

 შესყიდვების პროცედურების განხორციელება შესყიდვების გეგმის და ევროპის 

საინვესტიციო ბანკის სახელმძღვანელოს შესაბამისად; 

 შესყიდვის დოკუმენტების მომზადება, მათ შორის: შესყიდვის გეგმების, სატენდერო 

დოკუმენტების, ტექნიკური დავალებების, ხელშეკრულებების და სხვა; 

 სატენდერო წინადადებების შეფასება და შეფასების ანგარიშების მომზადება. 

 

უპირატესობა მიენიჭებათ იმ კანდიდატებს, რომლებსაც აქვთ მინიმუმ 4 წლიანი სამუშაო 
გამოცდილება ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ დაფინანსებულ მასშტაბურ საგზაო 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. 
 

დაინტერესებულ კონსულტანტებს დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ 

ელ.ფოსტაზე: info@georoad.ge 

 

თავფურცლისა და CV-ის წარდგენა უნდა მოხდეს დამკვეთთან ინგლისურ ენაზე  არაუგვიანეს 

2021 წლის  25 ოქტომბრის 16:00 საათისა, ადგილობრივი დროით. 

 

ელექტრონულად (ელექტრონული ფოსტით) შემდეგ მისამართზე: 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 
ქალბატონი სალომე წურწუმია, თავმჯდომარის მოადგილე 

ელ.ფოსტა: info@georoad.ge 

 

ან ხელზე (კურიერის მომსახურების ჩათვლით): 

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 

ვის: ქალბატონ სალომე წურწუმიას, თავმჯდომარის მოადგილეს 

მისამართი: ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N 12, 0160, თბილისი, საქართველო. 

mailto:info@georoad.ge
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