
განცხადება კონტრაქტის დადების განზრახვის შესახებ  

სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტი 

სამართლებრივი საფუძველი:  

წინამდებარე კონტრაქტი დაფინანსდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) მიერ. 

კონტრაქტზე მოქმედებს EIB-ის შესყიდვების სახელმძღვანელო ინსტრუქციები.  

სექცია I: სახელმწიფო დამკვეთი 

I.1) დასახელება და მისამართი 

ოფიციალური დასახელება: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“ 

საფოსტო მისამართი: ანა პოლიტკოვსკაიას 5 

ქალაქი: თბილისი 

NUTS კოდი: GE Georgia 

საფოსტო კოდი: 0186 

ქვეყანა: საქართველო  

საკონტაქტო პირი: გუგა კაკაბაძე 

ელ. ფოსტა: info.procurement@water.gov.ge 

ტელეფონი: +995 322930000 

ინტერნეტმისამართ(ებ)ი:  

ძირითადი მისამართი: water.gov.ge  

I.3) კომუნიკაცია  

შესყიდვის დოკუმენტები უფასოდაა ხელმისაწვდომი შემდეგ მისამართზე: 

http://water.gov.ge/page/full/44 

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეიძლება ზემოთ მითითებულ მისამართზე.  

სატენდერო განაცხადები ან მონაწილეობის მიღების მოთხოვნები უნდა ჩაბარდეს 

ზემოთ მითითებულ მისამართზე.  

I.4) სახელმწიფო დამკვეთის ტიპი 

 საჯარო სამართლის პირი  

I.5) ძირითადი საქმიანობა 

 სხვა საქმიანობა: გარემო და წყალი  

სექცია II: საგანი  

II.1) შესყიდვის საგანი  

mailto:info.procurement@water.gov.ge
http://water.gov.ge/page/full/44


II.1.1) დასახელება:  

 ქუთაისის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება და მშენებლობა 

 პროექტის ნომერი: EIB-GtP/ENR EIB/KUTAISI/W/RP/01 

II.1.2) ძირითადი CPV კოდი 

 45252127 წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა  

II.1.3) კონტრაქტის ტიპი  

 სამუშაოები  

II.1.4) მოკლე აღწერა 

წინამდებარე კონტრაქტი ითვალისწინებს ქუთაისის წყალარინების გამწმენდი 

ნაგებობის (80,000) ერთ-ერთი ფაზის (სამიდან) პროექტირებასა და მშენებლობას, 

მათ შორის, წინასწარ ექსპლუატაციაში გაშვებასა და გამართვას, ასევე, 12-თვიან 

ოპერირებასა და ექსპლაუტაციას/დეფექტების ცნობის პერიოდს, პერსონალის 

ტრენინგი.  

II.1.5) საანგარიშო საერთო ღირებულება 

II.1.6) ინფორმაცია ლოტების შესახებ  

 კონტრაქტი დაყოფილია ლოტებად: არა 

II.2) აღწერა 

II.2.3) შესრულების ადგილი 

 NUTS კოდი: GE Georgia 

 მთავარი სამშენებლო მოედანი ან შესრულების ადგილი:  

წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა უნდა აშენდეს ძველი წყალარინების გამწმენდი 

ნაგებობის ადგილას, რომლის ფართობია 14 ჰექტარი.  

II.2.4) შესყიდვის აღწერა: 

ორეტაპიანი შესყიდვა: პირველი ეტაპი - კონტრაქტორების პრეკვალიფიკაცია, 

ხოლო მეორე ეტაპი - პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.  

ძირითადი შესასრულებელი სამუშაოები შემდეგია:  

სამუშაოები სრულდება FIDIC საკონტრაქტო პირობების მიხედვით, მეორე 

გამოცემა (ყვითელი წიგნი, 2017).  

ძირითადი შესასრულებელი სამუშაოები შემდეგია:  

დეტალური პროექტირება და პროექტის დამტკიცება, მათ შორის, მობილიზაცია: 

240,000 ადამიანის ექვივალენტის (PE) წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის 

(საშუალო ხარჯით 36,000 მ3/დღე) მშენებლობა ფაზებად. წყალარინების გამწმენდ 

ნაგებობაზე უნა იყოს მექანიკური და ბიოლოგიური გაწმენდა, ასევე, ლამის სრული 



ხაზი ანაერობული წმენდისა და ბიოგაზის გამოყენებისათვის. კონტრაქტორმა 

უნდა დააპროექტოს მთლიანი ნაგებობა და დაადასტუროს, რომ მეორე და მესამე 

ფაზების განხორციელება შესაძლებელია ისე, რომ უკვე აშენებული ნაგებობების 

ოპერირება იყოს შესაძლებელი და გაწმენდილი წყლის სტანდარტები დაცული. 

გამწმენდ ნაგებობას, ასევე, უნდა ჰქონდეს გაწმენდილი წყლის დამცლელი მილი, 

რომელიც მიემართება მდინარისაკენ და შემაერთებელი მილი, რომელიც 

უკავშირდება წყალმიმღების მთავარ ჭას.  

წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის (80,000) ერთი ფაზის (სამიდან) მშენებლობა, 

მათ შორის, გამართვა და ექსპლუატაციაში ჩაშვება.  

12-თვიანი ოპერირება და ექსპლუატაცია / დეფექტების ცნობის პერიოდი, 

დამკვეთის პერსონალის ტრენინგი. 

II.2.5) კონტრაქტის დადების კრიტერიუმები  

ფასი არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი ყველა კრიტერიუმი მოცემულია 

შესყიდვის დოკუმენტებში.  

II.2.6) საანგარიშო ღირებულება 

II.2.7) კონტრაქტის ხანგრძლივობა, ჩარჩო შეთანხმება ან დინამიკური შესყიდვის სისტემა 

 ხანგრძლივობა: 36 თვე 

 კონტრაქტი განახლებადია: არა 

II.2.9) მოსაწვევი კანდიდატების რაოდენობის შეზღუდვების შესახებ ინფორმაცია 

 მინიმალური რაოდენობა: 3 

 მაქსიმალური რაოდენობა: 6 

 კანდიდატების შეზღუდული რაოდენობის შერჩევის ობიექტური კრიტერიუმები:  

ყველა კანდიდატი, რომელთა წინადადებები არსებითად აკმაყოფილებს ან სცდება 

განსაზღვრულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, გაივლიან პრეკვალიფიკაციას.  

II.2.10) ინფორმაცია ვარიანტების შესახებ 

 ვარიანტები მიიღება: არა 

II.2.11) ინფორმაცია ალტერნატივების შესახებ 

 ალტერნატივები: არა 

II.2.13) ინფორმაცია ევროკავშირის სახსრების შესახებ 

შესყიდვა უკავშირდება პროექტს და/ან პროგრამას, რომელიც დაფინანსებულია 

ევროკავშირის სახსრებით: არა 

II.2.14) დამატებითი ინფორმაცია  

სექცია III: სამართლებრივი, ეკონომიკური, ფინანსური და ტექნიკური ინფორმაცია 



III.1) მონაწილეობის მიღების წინაპირობები 

III.1.1) პროფესიული მომსახურების გაწევის უნარი, მათ შორის, პროფესიულ ან სავაჭრო 

რეესტრებში მოხვედრის მოთხოვნების დაკმაყოფილება 

 პირობების ჩამონათვალი და მოკლე აღწერა: 

პრეტენდენტი შეიძლება იყოს ფირმა, რომელიც არის კერძო პირი, ან ამგვარი 

პირების გაერთიანება ერთობლივი საწარმოს სახით მოქმედი შეთანხმების 

ფარგლებში, ან ამგვარი პირები, რომელთაც სურთ, რომ დადონ ერთობლივი 

საწარმოს შესახებ შეთანხმება.  

III.1.2) ეკონომიკური და ფინანსური მდგომარეობა 

 შერჩევის კრიტერიუმები, როგორც მოცემულია შესყიდვის დოკუმენტებში 

III.1.3) ტექნიკური და პროფესიული შესაძლებლობა 

 შერჩევის კრიტერიუმები, როგორც მოცემულია შესყიდვის დოკუმენტებში 

სექცია IV: პროცედურა  

IV.1) აღწერა 

IV.1.1) პროცედურის ტიპი 

 შეზღუდული პროცედურა 

IV.1.3) ინფორმაცია ჩარჩო შეთანხმების ან დინამიკური შესყიდვის სისტემის შესახებ  

IV.1.8) ინფორმაცია სამთავრობო შესყიდვების შეთანხმების შესახებ  

აღნიშნული შესყიდვა ექცევა სამთავრობო შესყიდვების შეთანხმების ფარგლებში: 

არა 

IV.2) ადმინისტრაციული ინფორმაცია 

IV.2.2) სატენდერო წინადადებების ან მონაწილეობის მიღების მოთხოვნების მიღების 

ვადები 

 თარიღი: 06/03/2023 

 ადგილობრივი დრო: 14:00  

IV.2.3) სატენდერო წინადადებების მიღებაზე მოწვევების ან მონაწილეობის მიღების 

მოწვევების გაცემა შერჩეულ კანდიდატებზე 

 თარიღი: 30/05/2023 

IV.2.4) სატენდერო წინადადებების ან მონაწილეობის მიღების მოთხოვნების ენა: 

 ინგლისური 

სექცია VI: დამატებითი ინფორმაცია 

VI.1) ინფორმაცია განმეორებით შესყიდვაზე 



 ეს არის განმეორებითი შესყიდვა: არა 

VI.3) დამატებითი ინფორმაცია:  

შესყიდვის დოკუმენტები ხელმისაწვდომია დაინტერესებული მხარის 

მოთხოვნისამებრ.  

VI.4) გადახედვის პროცედურები 

VI.4.1) ორგანიზაცია, რომელიც იხილავს 

ოფიციალური დასახელება: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების 

კომპანია“ 

საფოსტო ინფორმაცია: ანა პოლიტკოვსკაიას 5 

ქალაქი: თბილისი  

საფოსტო კოდი: 0186 

ქვეყანა: საქართველო 

VI.5) ამ შეტყობინების გაგზავნის თარიღი: 


