
მოწვევა სატენდერო წინადადებების შემოტანაზე

თარიღი: დეკემბერი 13, 2019

სესხი/გრანტი №. და დასახელება: 3441 საქართველო - ურბანული მომსახურებების
გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 6

კონტრაქტი № და დასახელება: UWSCG-NCB-LOW-LOADERS-G-04-2019 – ლაფეტების
შესყიდვა

სატენდერო წინადადებების შემოტანის ბოლო ვადა: იანვარი 14, 2020, 15:00 (თბილისის
დროით)

1. საქართველომ აზიის განვითარების ბანკისაგან (ADB) მიიღო ურბანული მომსახურებების
გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამის მე-6 ტრანშის დაფინანსების სესხი.
დაგეგმილია, რომ დაფინანსების თანხის ნაწილი გამოყენებული იყოს ზემოხსენებული
კონტრაქტის ფარგლებში გადახდების მიზნით. ტენდერი ღიაა პრეტენდენტებისათვის
აზიის განვითარების ბანკის უფლებამოსილი ქვეყნებიდან.

2. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია (UWSCG) („შემსყიდველი“)
იწვევს ელექტრონულ სატენდერო წინადადებებს უფლებამოსილი პრეტენდენტებისაგან
საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით
საგანმანათლებლო კომპონენტისათვის სატრენინგო აღჭურვილობის შესყიდვის მიზნით.

საქონლისა და დაკავშირებული მომსახურებების მოკლე აღწერა:

პოზ
იც.

საქონლის ან
დაკავშირებული
მომსახურებების
დასახელება

აღწერა

1 ლაფეტი - 1 ცალი

ზომები აღჭურვილობა უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი, გამოშვების
წელი არა ნაკლებ 2020

მუშა პლატფორმის სიგრძე არა ნაკლებ 9700 მმ და არა უმეტეს
10800 მმ.

სიგანე - მინ. 2500 მმ - მაქს. 2550 მმ;

დასატვირთი პლატფორმის სიმაღლე - 850-900 მმ;

პნევმატური საკიდარი (-50/+50 მმ);

სიგანე - 2.500-2550 მმ (+300 მმ გაფართოება თითოეულ მხარეს);

ტექნიკური მზიდი შესაძლებლობა არა ნაკლებ 30 ტ.



სამუხრუჭო
სისტემა

ორი ხაზი EBS+RSS, ევრონორმების მიხედვით, WABCO ან მსგავსი
ხარისხის ბრენდი;

LED სანათი;

უკანა სამკუთხედი რეფლექტორი 2 ც

ფოლადის
კონსტრუქცია

მაღალი წელვადი ფოლადი
შედუღების პროცესი MAG

დასატვირთი
პანდუსები

დასატვირთი პანდუსები მინიმალური სიგრძით 2500 მმ,
მინიმალური სიგანით 700 მმ, მექანიკური ჩამოცურება ორივე
მხარეს არსებული სახელურებით

აქსესუარები 1 სათადარიგო ბორბალი დამჭერით;
1 ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა;
2 ცალი დაგორების საწინააღმდეგო საბჯენი;
ყვითელი ზოლები ორივე მხარეს ევრონორმების მიხედვით

ჩამოტანა ფერი: კლიენტის სურვილისამებრ
გარანტია: არა ნაკლებ 2 წელი

2 ლაფეტი - 5 ცალი

ზომები აღჭურვილობა უნდა იყოს ახალი, გამოუყენებელი, გამოშვების
წელი არა ნაკლებ 2020
დატვირთვის სიგრძე - მინ. 6500 მმ - მაქს. 9300 მმ;
სიგანე - მინ. 2500 მმ - მაქს. 2550 მმ;
სიმაღლე - მინ. 850 მმ - მაქს. 1150 მმ;
ტექნიკური მზიდი შესაძლებლობა - მინიმუმ 10,000 კგ.

აღწერა ღერძების რიცხვი: მინ. 2, მაქს. 3;

სამუხრუჭო
სისტემა

სამუხრუჭო სისტემა: პნევმატური ABS ან EBS

იატაკი: ლითონისა და მაღალი ხარისხის ხის

ორმაგი პანდუსი უკანა სახსნელთან

ელექტროსისტემა უკანა ტყუპი ნათურები დამცავით;
ორივე გვერდის განათება;
უკანა სამკუთხედი რეფლექტორი;
სანომრე ნიშნის განათება;

აღჭურვილობა ინსტრუმენტების ყუთი;
სათადარიგო ბორბლის მზიდი;
გარანტია, არა ნაკლებ 2 წლისა.

3. მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები მოიცავს არა მხოლოდ შემდეგს:



საშუალო წლიური ბრუნვა: მინიმალური საშუალო წლიური ბრუნვა 369,930.00 აშშ დოლარის
ოდენობით, რომელიც გამოითვლება ბოლო 3 (სამი) წლის (2016, 2017, 2018) განმავლობაში
დასრულებული ან მიმდინარე კონტრაქტების ფარგლებში პრეტენდენტის მიერ მიღებული
თანხების ჯამით (ერთიანი საწარმოს შემთხვევაში: თითოეულმა პარტნიორმა უნდა
დააკმაყოფილოს მოთხოვნის 25%, ხოლო ერთმა - 40%);

საკონტრაქტო გამოცდილება: ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში სულ მცირე 2 (ორი)
მიწოდების კონტრაქტის წარმატებით დასრულება თითოეული 197,296.00 აშშ
დოლარის ოდენობის ღირებულებით, რომელთა ბუნებაც და სირთულე მე-6 სექციაში
(მოწოდების გრაფიკი) აღწერილი მოწოდების მოცულობის მსგავსია (ერთობლივი
საწარმოს შემთხვევაში: ყველა პარტნიორმა ერთად უნდა დააკმაყოფილოს მოთხოვნა);

ტექნიკური გამოცდილება: პრეტენდენტმა უნდა უჩვენოს, რომ შემოთავაზებული
საქონელი სულ მცირე 5 (ხუთი) წელია რაც წარმოებაშია და გაიყიდა მსგავსი ტიპისა
და სპეციფიკაციის მინიმუმ 10 (ათი) ერთეული ბოლო 3 (სამი) წლის განმავლობაში და
ექსპლუატაციაში იმყოფებოდა მინიმუმ 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში.

4. სახელმწიფო კონკურენტუნარიანი ტენდერი ჩატარდება საქართველოს ელექტრონული
შესყიდვის სისტემით ADB-ს ერთეტაპიანი: ერთკონვერტიანი სატენდერო პროცედურის
მიხედვით და ღიაა ყველა პრეტენდენტისათვის უფლებამოსილი ქვეყნებიდან, როგორც
სატენდერო დოკუმენტებშია განსაზღვრული.

5. დამატებითი ინფორმაციის მოპოვებისა და სატენდერო დოკუმენტების შემოწმების
მიზნით პრეტენდენტებმა უნდა იხილონ საქართველოს ელექტრონული შესყიდვის
სისტემის გვერდი - www.procurement.gov.ge

6. სატენდერო დოკუმენტების ჩამოტვირთვა უფასოდ ინგლისურ ენაზე შესაძლებელია
საქართველოს ელექტრონული შესყიდვის სისტემის გვერდიდან 2019 წლის 13
დეკემბრიდან 2020 წლის 14 იანვრამდე.

7. სატენდერო წინადადებები წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ელექტრონული
შესყიდვის სისტემით 2020 წლის 14 იანვარს ან იანვრამდე (15:00) (თბილისის დროით).
პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადების ფასი უნდა მიუთითონ ელექტრონულ ველში
საქართველოს ელექტრონული შესყიდვის სისტემაში; ამის არ გაკეთების შემთხვევაში
მოხდება ასეთი სატენდერო წინადადების უარყოფა. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება
ელექტრონულად საქართველოს ელექტრონული შესყიდვის სისტემაში 2020 წლის 14
იანვარს, 15:00 (თბილისის დროით).


