
განცხადება კონტრაქტის დადების შესახებ  

სესხის № 3441-GEO: ურბანული მომსახურებების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 6 

USIIP/T6/CW/2022/MAR-01 (6 ლოტი): მარნეულში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა; ბოლნისში 

კანალიზაციის სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა 6 ლოტად  

კონტრაქტის დასახელება და ნომერი: წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა მარნეულში; კანალიზაციის 

სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა ბოლნისში, USIIP/T6/CW/2022/MAR-01 (6 ლოტი), ლოტი 1 – 

USIIP/T6/CW/2022/L1/MAR-01 ზონა 1 

№ 
სატენდერო წინადადების წარმომდგენი ყველა 

პრეტენდენტის დასახელება 
ვალუტა 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

სატენდერო 
წინადადების გახსნისა 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

(მათ შორის პირობითი 
თანხები და დღგ 18% 

აშშ დოლარში) 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული, 

შეფასებული 
სატენდერო 

წინადადებების ფასები 
(პირობითი თანხებისა 

და დღგ 18% 
გამოკლებით) აშშ 

დოლარში) 
1 ერთობლივი საწარმო “PROTEAN-HAYAT GROUP” 

(აზერბაიჯანი/აზერბაიჯანი) 
აშშ დოლარი 2,880,888,.39 2,464,294.90 1,988,938.58 

2 China Nuclear Industry 23 Construction Co. (ჩინეთი) აშშ დოლარი 2,630,638.25 2,063,638.25 1,665,567.60 
3 China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) აშშ დოლარი 1,706,254.79 1,706,254.79 1,377,122.51 

 

გამარჯვებული პრეტენდენტი და შემოთავაზებული ფასი: China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) – 1,706,254.79 აშშ დოლარი 

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდი: 180 დღე 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა მარნეულში; კანალიზაციის სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა 

ბოლნისში, USIIP/T6/CW/2022/MAR-01 (6 ლოტი), ლოტი 2 #USIIP/T6/CW/2022/L2/MAR-01 ზონები 2, 3, 6 

№ 
სატენდერო წინადადების წარმომდგენი ყველა 

პრეტენდენტის დასახელება ვალუტა 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

სატენდერო 
წინადადების გახსნისა 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული, 

შეფასებული 
სატენდერო 



(მათ შორის პირობითი 
თანხები და დღგ 18% 

აშშ დოლარში) 

წინადადებების ფასები 
(პირობითი თანხებისა 

და დღგ 18% 
გამოკლებით) აშშ 

დოლარში) 
1 POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S.(თურქეთი) აშშ დოლარი 17,411,263.70 17,411,263.70        14,052,674.49  
2 MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 16,961,499.11 16,961,499.11        13,689,668.37  
3 China Nuclear Industry 23 Construction Co. (ჩინეთი) აშშ დოლარი 17,624,703.40 17,624,701.80        14,224,940.92  
4 China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) აშშ დოლარი 13,411,604.13 13,411,604.13        10,824,539.25  

 

გამარჯვებული პრეტენდენტი და შემოთავაზებული ფასი: China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) – 13,411,604.13 აშშ დოლარი 

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდი: 365 დღე 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა მარნეულში; კანალიზაციის სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა 

ბოლნისში, USIIP/T6/CW/2022/MAR-01 (6 ლოტი) – ლოტი 3, # USIIP/T6/CW/2022/L3/MAR-01 ზონები 4, 5 

№ 
სატენდერო წინადადების წარმომდგენი ყველა 

პრეტენდენტის დასახელება ვალუტა 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

სატენდერო 
წინადადების გახსნისა 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

(მათ შორის პირობითი 
თანხები და დღგ 18% 

აშშ დოლარში) 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული, 

შეფასებული 
სატენდერო 

წინადადებების ფასები 
(პირობითი თანხებისა 

და დღგ 18% 
გამოკლებით) აშშ 

დოლარში) 
1 POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S.(თურქეთი) აშშ დოლარი 12,217,805.35               12,217,805.74        9,861,021.58  
2 MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 13,514,026.80               13,514,026.80      10,907,204.84  
3 China Nuclear Industry 23 Construction Co. (ჩინეთი) აშშ დოლარი 13,550,786.87               13,532,555.37      10,922,159.30  
4 China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) აშშ დოლარი 11,762,518.74               11,762,518.74        9,493,558.30  

 

გამარჯვებული პრეტენდენტი და შემოთავაზებული ფასი: China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) – 11,762,518.74 აშშ დოლარი 

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდი: 365 დღე 

 



წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა მარნეულში; კანალიზაციის სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა 

ბოლნისში, USIIP/T6/CW/2022/MAR-01 (6 ლოტი) – ლოტი 4, # USIIP/T6/CW/2022/L4/MAR-01, ბოლნისის საქალაქო ქსელი 

№ 
სატენდერო წინადადების წარმომდგენი ყველა 

პრეტენდენტის დასახელება 
ვალუტა 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

სატენდერო 
წინადადების გახსნისა 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

(მათ შორის პირობითი 
თანხები და დღგ 18% 

აშშ დოლარში) 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული, 

შეფასებული 
სატენდერო 

წინადადებების ფასები 
(პირობითი თანხებისა 

და დღგ 18% 
გამოკლებით) აშშ 

დოლარში) 
1 ერთობლივი საწარმო “PROTEAN-HAYAT GROUP” 

(აზერბაიჯანი/აზერბაიჯანი) 
აშშ დოლარი 4,198,179.81 4,953,848.14          3,998,263.23  

2 POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 4,669,179.63                 4,669,179.63           3,768,506.56  
3 MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 4,976,052.86                 4,976,052.86           4,016,184.72  
4 ECETAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 5,194,720.33                 6,293,138.00           5,079,207.42  

 

გამარჯვებული პრეტენდენტი და შემოთავაზებული ფასი: POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S. (თურქეთი) – 4,669,179.63 აშშ დოლარი 

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდი: 365 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა მარნეულში; კანალიზაციის სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა 

ბოლნისში, USIIP/T6/CW/2022/MAR-01 (6 ლოტი) – ლოტი 5, USIIP/T6/CW/2022/L5/MAR-01 გამყვანი კოლექტორი 

№ 
სატენდერო წინადადების წარმომდგენი ყველა 

პრეტენდენტის დასახელება ვალუტა 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

სატენდერო 
წინადადების გახსნისა 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

(მათ შორის პირობითი 
თანხები და დღგ 18% 

აშშ დოლარში) 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული, 

შეფასებული 
სატენდერო 

წინადადებების ფასები 
(პირობითი თანხებისა 

და დღგ 18% 
გამოკლებით) აშშ 

დოლარში) 
1 POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 3,155,432.74 3,155,432.74          2,546,757.66  
2 MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 4,726,944.90 4,726,944.90          3,815,129.06  
3 China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) აშშ დოლარი 4,720,259.38 4,720,259.38          3,809,733.15  



 

გამარჯვებული პრეტენდენტი და შემოთავაზებული ფასი: POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S (თურქეთი) – 3,155,432.74 აშშ დოლარი  

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდი: 365 დღე 

წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა მარნეულში; კანალიზაციის სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა 

ბოლნისში, USIIP/T6/CW/2022/MAR-01 (6 ლოტი) – ლოტი 6, USIIP/T6/CW/2022/L6/MAR-01 ქოლაგირის ჭაბურღილები  

№ 
სატენდერო წინადადების წარმომდგენი ყველა 

პრეტენდენტის დასახელება ვალუტა 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

სატენდერო 
წინადადების გახსნისა 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული 

სატენდერო 
წინადადების ფასები 

(მათ შორის პირობითი 
თანხები და დღგ 18% 

აშშ დოლარში) 

არითმეტიკულად 
დაკორექტირებული, 

შეფასებული 
სატენდერო 

წინადადებების ფასები 
(პირობითი თანხებისა 

და დღგ 18% 
გამოკლებით) აშშ 

დოლარში) 
1 POLAT Yol Yapi Sanayi ve Ticaret A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 13,525,426.28               13,617,853.41         10,991,003.56  
2 MBD INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (თურქეთი) აშშ დოლარი 15,008,352.91               15,008,364.06         12,113,288.18  
3 China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) აშშ დოლარი 12,153,981.00               12,298,261.90           9,925,957.95  

 

გამარჯვებული პრეტენდენტი და შემოთავაზებული ფასი: China Geo Engineering Corporation (ჩინეთი) – 12,298,261.90 აშშ დოლარი  

კონტრაქტის მოქმედების პერიოდი: 540 დღე  


