მოწვევა სატენდერო წინადადებების წარმოდგენაზე

თარიღი:

9 ოქტომბერი, 2020 წელი

სესხის No. და დასახელება

სესხის No. 3982-GEO: წყალმომარაგებისა და
სანიტარიზაციის სექტორის მდგრადი განვითარების
პროგრამა

კონტრაქტის No. და
დასახელება

UWSCG-OCB-TEL-01-2020, ქ. თელავის წყალმომარაგების
სისტემის რეაბილიტაცია და განახლება

სატენდერო წინადადებების 2020 წლის 20 ნოემბერი, 15:00 (თბილისის დრო)
წარმოდგენის ბოლო ვადა

1. საქართველომ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისაგან (ADB) წყალმომარაგებისა
და
სანიტარიზაციის
სექტორის
მდგრადი
განვითარების
პროგრამის
დაფინანსებისათვის.
აღნიშნული
სესხის
ნაწილი
გამოყენებული
იქნება
ზემოხსენებული კონტრაქტორის ფარგლებში განსახორციელებელი სამუშაოების
დასაფინანსებლად. ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია აზიის განვითარების ბანკის
უფლებამოსილი ქვეყნებიდან წარმოდგენილპრეტენდენტებს.
2. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია (UWSCG) იწვევს
დალუქულ სატენდერო წინადადებებს უფლებამოსილი პრეტენდენტებისაგან,
თელავში წყალმომარაგების სისტემის გასაუმჯობესებლად, კერძოდ, შემდეგი
სამუშაოების განსახორციელებლად: 3 ახალი წყალმომარაგების ჭაბურღილის
მშენებლობა და 5 არსებული ჭაბურღილის რეაბილიტაცია, 1.4 კმ. სიგრძის
მაგისტრალური მილისა და 59 კმ. ქსელის მილების მოწყობა, სახლის დაერთებების
მოწყობა, ბინების ინდივიდუალური გამრიცხველიანების სამუშაოები, 5 ახალი
რეზერვუარის მშენებლობა საერთო მოცულობით 7,000 მ3. მთელი სამუშაოების
მშენებლობის სავარაუდო პერიოდია 450 დღე.
3. ღია კონკურენტუნარიანი ტენდერი წარიმართება აზიის განვითარების ბანკის
ერთეტაპიანი:
ერთკონვერტიანი
პრეკვალიფიკაციის
გარეშე
სატენდერო
პროცედურების მიხედვით. ტენდერი ღიაა უფლებამოსილი ქვეყნის ყველა
პრეტენდენტისათვის, როგორც აღწერილია სატენდერო დოკუმენტაციაში.

4. მინიმალური მთავარი საკვალიფიკაციო
შემოიფარგლება მხოლოდ შემდეგით:

კრიტერიუმები

მოიცავს,

მაგრამ

არ



საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა: მინიმალური საშუალო წლიური
სამშენებლო ბრუნვა 11 მილიონი USD ან მისი ექვივალენტის ოდენობით,
რომელიც გამოითვლება დასრულებული ან მიმდინარე კონტრაქტებისათვის
მიღებული სერტიფიცირებული გადახდების ჯამით ბოლო 3 წლის
განმავლობაში
(ერთობლივი
საწარმოს
შემთხვევაში:
თითოეულმა
პარტნიორმა უნდა დააკმაყოფილოს მოთხოვნის 25%, ხოლო ერთმა
პარტნიორმა მოთხოვნის 40%);



ფინანსური რესურსები: იმისათვის, რომ პრეტენდენტმა დააკმაყოფილოს
ფინანსური რესურსების მოთხოვნა, პრეტენდენტმა უნდა აჩვენოს
ლიკვიდირებული აქტივების, აკრედიტივის ან სხვა ფინანსური რესურსების
არსებობა ან მათზე წვდომა 1.7 მილიონი USD (ან ექვივალენტის) ოდენობით,
(ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში: თითოეულმა პარტნიორმა უნდა
დააკმაყოფილოს მოთხოვნის 25%, ხოლო ერთმა პარტნიორმა მოთხოვნის
40%);



მსგავსი ზომისა და ტიპის კონტრაქტი: სულ მცირე ერთ კონტრაქტში
მონაწილეობა, რომელიც წარმატებით ან არსებითად დასრულდა ბოლო 5
წლის განმავლობაში და რომელიც შემოთავაზებული სამუშაოების მსგავსია,
სადაც პრეტენდენტის მონაწილეობის აჭარბებს 6.9 მილიონ USD ან
ექვივალენტს. ხელშეკრულების მსგავსების განსაზღვრა დაეფუძნება
ფიზიკურ ზომას, სირთულეს და ხასიათს.



სამუშაოების გამოცდილება ძირითად აქტივობებში: ზემოხსენებულ
პერიოდში შესრულებული ზემოხსენებული ან სხვა კონტრაქტებისათვის
შემდეგ მთავარ აქტივობებში საჭიროა მინიმალური სამშენებლო
გამოცდილება:
o პოლიეთილენის წყლის მილების მოწყობის სამუშაოები სიგრძით არა
ნაკლებ 30 კმ, მინიმალური 110 მმ გარე დიამეტრით [გასული ხუთი (5)
წლიდან ნებისმიერი ერთი წლის1 განმავლობაში];
o ერთი (1) ერთეული წყლის ჭაბურღილის მოწყობა - მათ შორის
გაბურღვა, გარცმისა და ფილტრების მოწყობა - მინიმუმ 200 მეტრ
სიღრმეზე, საიდანაც მინიმუმ 150 მეტრი გაიბურღა მინიმუმ 394 მმ
დიამეტრით [ბოლო ხუთი (5) წყლის განმავლობაში];

1

ერთი წელი ნიშნავს მაქსიმუმ უწყვეტ 12 თვიან პერიოდს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში

o ორი მონოლითური რეზერვუარი მოცულობით: თითოეული ≥ 2000 მ3;
ან სამი მონოლითური რეზერვუარი მოცულობით: თითოეული ≥ 1000
მ3 [ბოლო ხუთი (5) წლის განმავლობაში].
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამატებითი დეტალები მოცემულია სატენდერო
დოკუმენტებში.
5. სატენდერო დოკუმენტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიღებისა და მათი
შემოწმების მიზნით პრეტენდენტები უნდა ეწვიონ საქართველოს ელექტრონული
შესყიდვის სისტემის ვებ-გვერდს: http://procurement.gov.ge/
6. ინგლისურ ენაზე სატენდერო დოკუმენტების ჩამოტვირთვა უფასოდ შეიძლება
საქართველოს ელექტრონული შესყიდვის სისტემიდან 2020 წ. 9 ოქტომბრიდან 2020
წლის 20 ნოემბრამდე.
7. სატენდერო წინადადების ჩაბარება:


ონლაინ საქართველოს ელექტრონული
საშუალებით: http://procurement.gov.ge/



სატენდერო წინადადების მიღების ბოლო თარიღამდე ან ბოლო თარიღში: 2020
წ. 20 ნოემბერი, 15:00 საათი (თბილისის დროით)



სატენდერო წინადადების გარანტიასთან ერთად, როგორც ეს სატენდერო
დოკუმენტებშია აღწერილი.

შესყიდვის

(Ge-GP)

სისტემის

პრეტენდენტებმა უნდა მიუთითონ სატენდერო წინადადების ფასი საქართველოს
ელექტრონული შესყიდვის სისტემის ელექტრონულ ველში, წინააღმდეგ შემთხვევაში
მოხდება ასეთი სატენდერო წინადადების უარყოფა.
8. სატენდერო წინადადებები გაიხსნება ელექტრონულად საქართველოს ელექტრონულ
შესყიდვის სისტემით 2020 წ. 20 ნოემბერს, 15:00 საათზე (თბილისის დროით).

