
 

მოთხოვნა ინტერესის გამოსახატავად 

საქართველო 

ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტი 

სესხის #: 3520-GEO 

დავალების სახელწოდება: გარემოს დაცვის ადგილობრივი კონსულტანტი 

საიდენტიფიკაციო#:  BBRP/CS/ICS-14 

საქართველომ აზიის განვითარების ბანკისა და აზიის ინფრასტრუქტურის 

საინვესტიციო ბანკისაგან მიიღო დაფინანსება ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტის 

განხორციელებისათვის. აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი 

გამოყენებული იქნება ხსენებული პროექტის ფარგლებში შესასყოდი საქონლის, 

სამუშაოების, საჭირო მომსახურებისა და საკონსულტაციო მომსახურების ხარჯების 

ასანაზღაურებლად, რაც საქართველოს მთავრობის თანადაფინანსებით 

განხორციელდება. 

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტი იწვევს უფლებამოსილ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად 

შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად: გარემოს დაცვის ადგილობრივი 

კონსულტანტი. 

დავალების მიზანი: 

გარემოს დაცვის ადგილობრივი კონსულტანტი დაეხმარება საქართველოს 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტს იმის უზრუნველყოფაში, რომ 

განხორციელებული სამშენებლო სამუშაო შეესაბამებოდეს ეროვნულ გარემოსდაცვით 

კანონებსა და რეგულაციებს, მკაცრად იყოს დაცული გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის 

გეგმები (EMPs), რომლებიც მოცემულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) 

ანგარიშებში.  

გარემოს დაცვის ადგილობრივი სპეციალისტის ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები 

(დამატებითი დეტალები მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში): 

 ზედამხედველობა გაუწიოს საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მიერ დაქირავებულ საზედამხედველო კომპანიისგან 

ყოველთვიური გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშების დროულ 

მიღებას; შეაფასოს წარმოდგენილი ანგარიშები და საჭიროებისამებრ 

განსაზღვროს რეკომენდაციები მათი გაუმჯობესებისათვის; EMP-ის 

დარღვევის შემთხვევაში, შეამოწმოს ზედამხედველის მიერ რეკომენდებული 

მაკორექტირებელი ღონისძიებების ადეკვატურობა, ზედამხედველობა 

გაუწიოს დაფიქსირებულ დარღვევებს და დადგენილი მაკორექტირებელი 

ზომების გამოყენებას; დაეხმაროს გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 

საჩივრების მოგვარებაში; 



 განახორციელოს რეგულარული საველე ვიზიტები პროექტის ლოკაციებზე 

ზედამხედველის ანგარიშებში მოცემული ფაქტობრივი ინფორმაციის 

გადამოწმების მიზნით და უზრუნველყოს გზების დეპარტამენტის უშუალო 

მონიტორინგი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებულ მიმდინარე 

და/ან მაღალი რისკის მქონე გარემოსდაცვით საკითხებზე;  

 მონაწილეობა მიიღოს სამშენებლო სამუშაოებისთვის დამატებით სპეციფიკურ 

გარემოსდაცვით კვლევაში და/ან სპეციფიკური EMP–ების შემუშავებაში, 

დაეხმაროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს და მის 

კონსულტანტებს (საჭიროების შემთხვევაში) პროექტის განხორციელებაში; 

 მჭიდროდ ითანამშრომლოს საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი სამსახურის თანამშრომლებთან, რათა 

ჩართული იყოს ყველა მიმდინარე საკითხში და გაუწიოს შესაბამისი დახმარება;  

 გაუწიოს დახმარება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს 

შემდგომი პროექტებისთვის მომზადებული EMP–ების და ანგარიშების 

განხილვაში და დახვეწაში, კონსულტანტებთან მჭიდრო თანამშრომლობის 

უზრუნველყოფაში; დაეხმაროს საჭირო გარემოსდაცვითი ლიცენზიების და 

ნებართვების აღებაში. 

 მონაწილეობა მიიღოს საჯარო შეხვედრებში საქართველოს საავტომობილო 

გზების დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად; 

კონსულტანტისათვის მოთხოვნილი კვალიფიკაცია/გამოცდილება: 

 უმაღლესი განათლება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების დარგში. 

 სასურველია 8 (რვა) წლიანი სამუშაო გამოცდილება საბუნებისმეტყველო 

სფეროში, საიდანაც სასურველია 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება  აღნიშნული 

დავალების მსგავს დავალებებში. 

 შესაბამისი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები გარემოსდაცვითი საკითხების მართვის 

კუთხით. ინფრასტრუქტურულ პროექტებში (სასურველია ზედამხედველობის 

დავალებები) გარემოსდაცვითი მართვის პრაქტიკული გამოცდილება 

ჩაითვლება უპირატესობად; 

 ინფრასტრუქტურული პროექტების გარემოსდაცვითი შეფასებებისა და 

მართვის დაგეგმვისა და/ან ასეთი გეგმების განხორციელების პრაქტიკული 

გამოცდილება (საგზაო პროექტებში პრაქტიკული გამოცდილება ჩაითვლება 

უპირატესობად); 

 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და 

სტანდარტების ცოდნა; 

 სამუშაო გამოცდილება გარემოსთან დაკავშირებულ საკითხებში, სასურველია 

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ დაფინანსებული პროექტების 

ფარგლებში (აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში 

მუშაობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად); 



 ინგლისურ და ქართულ ენებზე ვერბალური და წერითი კომუნიკაციის 

სრულყოფილად ცოდნა. 

დავალების სავარაუდო ხანგრძლივობაა 12 თვე (უწყვეტი) ხელშეკრულების შემდგომი 

გაგრძელების შესაძლებლობით.  

დაინტერესებული კონსულტანტები კონკურსში მონაწილეობის მიზნით უნდა მიჰყვნენ 

შემდეგ ბმულს: 

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=180662  

კონსულტანტის შერჩევა მოხდება ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევის 

მეთოდით აზიის განვითარების ბანკის შესყიდვების სახელმძღვანელო პრინციპების 

მიხედვით, რომელიც ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ-

გვერდზე:  http://www.adb.org/documents/guidelines-use-consultants-asian-

development-bank-and-its-borrowers  

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=180662
http://www.adb.org/documents/guidelines-use-consultants-asian-development-bank-and-its-borrowers
http://www.adb.org/documents/guidelines-use-consultants-asian-development-bank-and-its-borrowers

