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გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

 
პროექტის დასახელება: რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების

მეორე პროექტი - დამატებითი დაფინანსება (SRMIDP-AF)

განმახორციელებელი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N150, თბილისი, საქართველო

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021-LOT 2

კონტრაქტის დასახელება: “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის 

რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალსამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელი” - ლოტი 2 - “გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის მარტყოფის და ახალსოფლის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III 

ფაზა“

შერჩევის გამოყენების მეთოდი: ეროვნული საბაზრო მიდგომა

სამუშაოების ხანგრძლივობა: 18 (თვრამეტი) თვე

შეფასების ვალუტა: ლარი

საკონტრაქტო ღირებულება: 17,892,580.00 ლარი

ტენდერში მონაწილე კომპანიები:

1. შპს „ინსი“
2. შპს „ტექნიკა ონლინ“ 
3. „Sistek Elektrik Muhendislik Musavirlik Sanayi Ve Ticaret“ 
4. „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის (სოკარი) ტრესტი „ნეფთგაზთიქინთი“
5. ე/ს საბა-ჯეითუნი (შპს „საბა“ და სს „ჯეითუნ ინშაათ სანაი ვე თიჯარეთ“)
6. „კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი“



გამარჯვებული კომპანია:

დასახელება: შპს „ინსი“
ფაქტიური მისამართი: საქართველო, თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ.N72ა
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 17,892,580.00 ლარი
სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 17,892,580.00 ლარი
საკონტრაქტო ფასი: 17,892,580.00 ლარი

პროექტის მოკლე აღწერილობა: სოფლები ნორიო, მარტყოფი ახალსოფელი და ვაზიანი მდებარეობს აღმოსავლეთ 
საქართველოში, ქვემო ქართლის რეგიონში, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში და ესაზღვრება ქალაქ თბილისს, ხოლო 
სოფელი ახალი სამგორი მდებარეობს ამავე მუნიციპალიტეტში და ესაზღვრება ქალაქ რუსთავს თბილისიდან 20კმ 
დაცილებით. დედაქალაქიდან სოფელ ვაზიანთან მისვლა შესაძლებელია თბილისი-კახეთის გზატკეცილით ს-5, 
მარტყოფთან, ნორიოსთან და ახალსოფელთან ამავე გზატკეცილიდან გომბორის გადასახვევიდან შ-38 გზატკეცილით 
ან თბილისის შემომვლელი გზით ს-9, ხოლო სოფელ ახალ სამგორთან როგორც თბილის რუსთავის ს-4 გზატკეცილის 
გავლით და შემდგომ რუსთავიდან ივანე ჯავახიშვილის ქუჩის გაგრძელებით, ასევე თბილისიდან თბილისი-გაჩიანი-
რუსთავის და შემდგომ რუსთავი-ჯანდარას გზატკეცილიდან ახალი სამგორის გადასახვევით. 
ყველა სოფლის ტერიტორია მთაგორიანია. ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა განთავსებული ახალი სამგორი 366-454; 
ვაზიანი: აჭარლების უბანი-583; აეროპორტის უბანი-530; სამხედრო ქალაქი-560; ვაზიანი-583-642; სააკაძის უბანი-706-
763; ახალსოფლის დასახლება-782-880; მარტყოფი-750-910; ნორიო-780-950; თითოეულ სოფელში ცხოვრობს 2400-დან 
10000 მოსახლემდე, ჯამურად 25364 ადამიანი. 6341 კომლი (1 კომლი-4 ადამიანი). 
პროექტის პირველი ფაზა უკვე დასრულებულია, რომელიც მოიცავს სათავე ნაგებობებსა და სატუმბო სადგურს. რაც 
შეეხება მეორე ფაზას - დასრულების ეტაპზეა, რომელიც მოიცავს სათავე ნაგებობებს, მაგისტრალური მილსადენებისა 
და სამარაგე რეზერვუარების მოწყობას. 
პროექტის მესამე ფაზა ითვალისწინებს ზემო აღნიშნულ სოფლებში შიდა წყალსადენის ქსელისა და დამატებით 
სამარაგო რეზერვუარებს.
პროექტი სამშენებლო კუთხით გაყოფილია ორ ლოტად: 

 ლოტი 1 - ნორიო, ვაზიანი, ახალი სამგორი;
 ლოტი 2- მარტყოფი, ახალსოფელი;

დისკვალიფიკაცირებული კომპანიები:

დასახელება: შპს „ტექნიკა ონლინ“ 
ფაქტიური მისამართი: ს.რ კოტაიკის რეგიონი სოფელი არინჯი 4 ქ. 6 კორპუსი 
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი:  17,931,757.00 ლარი
დისკვალიფიკაციის მიზეზი: პრეტენდენტს მიენიჭა დისკვალიფიკაცია სატენდერო დოკუმენტი, ნაწილი 1 – 
სატენდერო პროცედურები; თავი I - „ინსტრუქციები პრეტენდენტებისათვის“ - პარაგრაფი 27.2-ის  შესაბამისად.

დასახელება: „Sistek Elektrik Muhendislik Musavirlik Sanayi Ve Ticaret“
ფაქტიური მისამართი: იენიმაჰალე, ივედიქ ორგანიზე ემინელ სანაი სითესი 22. გამზირი #691,
ქუჩა No1, იენიმაჰალე/ანკარა, თურქეთი
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 20,596,061.34 ლარი
სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი:20,596,061.34 ლარი
დისკვალიფიკაციის მიზეზი: მოთხოვნილ ვადაში პრეტენდენტმა ვერ შეძლო შესრულების საბანკო გარანტიის 
წარმოდგენა, რის საფუძველზეც მიენიჭა დისკვალიფიკაცია და მისთვის კონტრაქტის მინიჭება ანულირდა (იხ. 
სატენდერო დოკუმენტი, ნაწილი 1 – სატენდერო პროცედურები; თავი I  - ინსტრუქციები პრეტენდენტებისათვის 
45. კონტრაქტის ხელმოწერა, პარაგრაფი 45.2 და პარაგრაფი 46.2);

დასახელება: ე/ს საბა-ჯეითუნი (შპს „საბა“ და სს „ჯეითუნ ინშაათ სანაი ვე თიჯარეთ“)
ფაქტიური მისამართი: საქართველო, თბილისი, აბაკელიას ქუჩა №11; აზიზიეს რაიონი, ქუშქონდუს ქუჩა, დიარის 
აპარტამენტი N7/6 ჩანქაი/ანკარა;



სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 17,666,787.22 ლარი
სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 17,666,787.22 ლარი
დისკვალიფიკაციის მიზეზი: პრეტენდენტს მიენიჭა დისკვალიფიკაცია, რადგან პრეტენდენტმა ვერ დააკმაყოფილა 
სატენდერო დოკუმენტის ნაწილი 1 – სატენდერო პროცედურები; თავი III - შეფასების და კვალიფიკაციის 
კრიტერიუმები, 3. კვალიფიკაცია,  3.3 ხელმისაწვდომი წლიური შესაძლებლობა;

შეფასებული კომპანიები:

დასახელება:„აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის (სოკარი) ტრესტი „ნეფთგაზთიქინთი“
ფაქტიური მისამართი: AZ 10018 ქ. ბაქო, ხათაის რაიონი, ზიღის გზატკეცილი სახლი 41C, ბინა 9222
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 18,655,854.33 ლარი
სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი:18,655,854.33 ლარი

დასახელება: „კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი“
ფაქტიური მისამართი: საქართველო, თბილისი, ანა კალანდაძის ქ №10
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 21,270,105.86 ლარი
სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 21,270,105.86 ლარი
ნუცა დათუაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

დირექცია


