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სატენდერო დოკუმენტაციის ცვლილება #1

სატენდერო დოკუმენტაციის კომპლექტი მცირე
სამუშაოების შესყიდვისთვის
ტენდერის ნომერი: EIB/MIMP/W/NCB/20-2016
სატენდერო დოკუმენტაციის კომპლექტი მცირე სამუშაოების შესყიდვისთვის
ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობა (ნაწილი 2)
III თავი – შეფასებისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები შეიცვალოს და
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

III თავი – შეფასებისა და კვალიფიკაციის კრიტერიუმები
ეს ნაწილი შეიცავს ყველა იმ კრიტერიუმს, რომლებიც დამკვეთმა უნდა გამოიყენოს
სატენდერო წინადადებების შესაფასებლად და ტენდერში მონაწილეების კვალიფიკაციის
განსაზღვრისათვის, თუ ტენდერს წინ არ უძღოდა წინასაკვალიფიკაციო პროცედურა და
უნდა ჩატარდეს პოსტკვალიფიკაციის პროცედურები. ინსტრუქციები ტენდერში
მონაწილეთათვის პარაგრაფების 35 და 37 შესაბამისად, სხვა არცერთი მეთოდი,
კრიტერიუმი და ფაქტორი არ უნდა იქნას გამოყენებული. ტენდერში მონაწილემ უნდა
წარმოადგინოს მოთხოვნილი ინფორმაცია IV თავში მოცემული სატენდერო ფორმების
გამოყენებით.
1. შეფასება
“ინსტრუქციები ტენდერში
მონაწილეთათვის” 35.2 (ა) – (ე) პარაგრაფების
პუნქტებში ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გარდა, გამოყენებული უნდა იქნას
შემდეგი კრიტერიუმები:
1.1 ტენდერში მონაწილის ფინანსური სიძლიერე
ტენდერის მონაწილის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ნათლად უნდა
აჩვენებდეს, რომ იგი საკმარისად ძლიერია ფინანსურად შემოთავაზებული
სამუშაოების განსახორციელებლად. კერძოდ, მან უნდა აჩვენოს, რომ ტენდერში
მონაწილეს აქვს საჭირო რესურსი, რათა უზრუნველყოს სამუშაოების დაფინანსება
დაწყებიდან 3 თვის განმავლობაში.
აღნიშნულის საჩვენებლად ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი
დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ მას აქვს ხელმისაწვდომი სამუშაო
კაპიტალი სამუშაოების (სარეზერვო თანხების გამოკლებით) ხარჯების დასაფარად
ქვემოთ
ცხრილში
მოცემული
საკვალიფიკაციო
კრიტერიუმების
დასაკმაყოფილებლად. ტენდერში მონაწილემ ინფორმაცია უნდა წარმოადგინოს IV
თავში მოცემული CCC და FIN-1 ფორმებით, სატენდერო ფორმებით, მიმდინარე
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კონტრაქტებით/ფინანსური
რესურსებით,
დამოწმებული ანგარიშებით.

თანდართული

აუდიტორულად

*შენიშვნა: ტენდერის მონაწილის კვალიფიკაციის აღნიშნულ კრიტერიუმთან შეუსაბამობის
შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას უარყოს წარმოდგენილი წინადადება ან მოითხოვოს
კონტრაქტის ზოგადი პირობების 50.1 ქვეთავში მოცემული კონტრაქტის შესრულების
გარანტიის თანხის გაზრდა.

1.2 ტენდერში მონაწილის ტექნიკური სიძლიერე
ტენდერის მონაწილემ ნათლად უნდა აჩვენოს, რომ იგი საკმარისად ძლიერია
ტექნიკურად პროექტის განსახორციელებლად. აღნიშნულის დემონსტრირება
შესაძლებელია შემოთავაზებული პერსონალის ხარისხით, ხელმისაწვდომი
აღჭურვილობის პროექტთან შესაბამისობით და ტენდერში მონაწილის
გამოცდილებით სამუშაოებით მოთხოვნილ სხვადასხვა სფეროებში.

1.3 ტექნიკური წინადადების ადეკვატურობა
ტენდერის მონაწილის ტექნიკური წინადადების შეფასებისას გათვალისწინებულ
უნდა იქნას ტენდერის მონაწილის მიერ პროექტის მოთხოვნების გააზრება და მისი
შესაძლებლობა აღნიშნული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. ეს გულისხმობს
ტენდერში მონაწილის შემდეგი ასპექტების ხარისხის შეფასებას:
 მოედნის ორგანიზაცია
 მეთოდოლოგია
 მობილიზაციის გრაფიკი
 მშენებლობის გრაფიკი
1.4 შეუსაბამობები, შეცდომები, და გამოტოვებები:
“ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის” 14.2 და 30.3 პარაგრაფების შესაბამისად
კორექტირება განხორციელდება შემდეგი მეთოდოლოგიის გამოყენებით:
განფასებულ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში წარმოდგენილი
ტარიფები და ფასები, მოიცავს ყველანაირ სამშენებლო დანადგარს, მუშახელს,
ზედამხედველობას, მასალებს, მონტაჟს, ტექმომსახურებას, დაზღვევას, მოგებას,
გადასახადებს და მოსაკრებლებს, სხვა ყველა დანარჩენ რისკს, ვალდებულებასა და
მოვალეობას, რომელიც კონტრაქტით არის გათვალისწინებული.
ტარიფი ან ფასი განფასებულ მასალათა და სამუშაოთა მოცულობების ჩამონათვალში
ყოველი პუნქტის გასწვრივ უნდა იყოს მოცემული, იქაც სადაც მოცულობები არის
მოცემული და იქაც სადაც არ არის. იმ პუნქტების ღირებულება, რომლისთვისაც
კონტრაქტორს A Aტარიფი ან ფასი არ მიუთითებია, მასალათა და სამუშაოთა
მოცულობების ჩამონათვალის სხვა ტარიფებითა და ფასებით დაიფარება.

1.5 ტენდერში მონაწილის ან ტენდერში მონაწილე ჯგუფის შემადგენლობა
კონკრეტული პირობების მიხედვით დაშვებულია ქვე-კონტრაქტორების
გამოყენება სხვადასხვა სახის აქტივობებისთვის. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ ქვეკონტრაქტორის გამოცდილება მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული, როგორც
ტენდერის მონაწილის კვალიფიკაციის შემადგენელი ნაწილი, მაშინ აღნიშნული
ქვე-კონტრაქტორი უნდა ფიგურირებდეს საკვალიფიკაციო მონაცემებში და სრული
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ინფორმაცია მის შესახებ უნდა იქნას მოწოდებული, ისე როგორც ერთობლივი
საწარმოს წევრის შემთხვევაში.
ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს საკმარისი ინფორმაცია იმ სამუშაოების
შესახებ, რომლებიც უნდა შესრულდეს თითოეული ქვე-კონტრაქტორის მიერ, ასევე,
საკმარისი ინფორმაცია ქვე-კონტრაქტორის ფინანსური სიძლიერის შესახებ, რათა
დადასტურდეს, რომ ქვე-კონტრაქტორი არის ფინანსურად ძლიერი, რომ
შეასრულოს სამუშაოების მისთვის განკუთვნილი ნაწილი.
ანალოგიური ინფორმაცია უნდა იყოს წარმოდგენილი დასახელებული ქვეკონტრაქტორებისათვის, როგორც ერთობლივი საწარმოს წევრებისთვის, და
ერთობლივი საწარმოს ინფორმაციის ფორმები უნდა იყოს შევსებული ქვეკონტრაქტორებისთვისაც.
1.6 დასრულების ვადა
დასრულების ალტერნატიული ვადა დაშვებული არ არის.
1.7 ტექნიკური ალტერნატივები

ტექნიკური ალტერნატივები არ შეფასდება
1.8 დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი
ტენდერის მონაწილემ უნდა დაასაბუთოს, რომ შეუძლია შემოთავაზებული
კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულება, მაშინ როცა უკვე აქვს
აღებული ვალდებულებები დამქირავებელთან ან სხვა სააგენტოებთან. ტენდერის
მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს დასასრულებული სამუშაოების ნუსხა CCC ფორმაში
(მიმდინარე საკონტრაქტო ვალდებულებები/მიმდინარე სამუშაოები) საკონკურსო
წინადადებასთან ერთად.
ტენდერის მონაწილის შესაძლებლობების დაანგარიშება მოხდება შემდეგნაირად:
AT1 = AT2 – OW
სადაც:
AT1 – ტენდერის მონაწილის ხელმისაწვდომი წლიური შესაძლებლობა
(კონტრაქტების საერთო (ჯამური) წლიური ღირებულება, რომლის მინიჭებაც
შესაძლებელია ტენდერში მონაწილისათვის)
AT2 – ტენდერის მონაწილის სამშენებლო სამუშაოების საშუალო წლიური ბრუნვა,
როგორც წარმოდგენილია FIN 3.2 ფორმაში.
OW – შესასრულებელი სამუშაოების წლიური ღირებულება, მათ შორის იმ
კონტრაქტებით გათვალისწინებული სამუშაოებისაც, რომელიც უკვე მიენიჭა
ტენდერის მონაწილეს მაგრამ ამ სამუშაოების განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა,
როგორც ეს წარმოდგენილია ფორმა CCC-ში.
იმ შემთხვევაში, თუ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დასაბუთების
მიზნით სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი
ფორმები, განაცხადები,
დანართები ან ნებისმიერი თანდართული დოკუმენტები შეიცავს მცდარ/ არასწორ
ინფორმაციას, მსგავსი ქმედება განიხილება თაღლითობად იტმ 3.1-ის შესაბამისად და
წინადადება იქნება უარყოფილი.

ტენდერის მონაწილემ უნდა შეავსოს შემდეგი ცხრილი:
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ლარი

სამშენებლო
სამუშაოების
წლიური ბრუნვა (AT2)

საშუალო

შესასრულებელი სამუშაოების წლიური
ღირებულება (OW)
ხელმისაწვდომი წლიური შესაძლებლობა
(AT1)
*შენიშვნა: ტენდერის მონაწილის კვალიფიკაციის აღნიშნულ კრიტერიუმთან შეუსაბამობის
შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას უარყოს წარმოდგენილი წინადადება ან მოითხოვოს
კონტრაქტის ზოგადი პირობების 50.1 ქვეთავში მოცემული კონტრაქტის შესრულების
გარანტიის თანხის გაზრდა.
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2. კვალიფიკაცია
ფაქტორი

2.1

ქვე-ფაქტორი

კრიტერიუმები
მოთხოვნა

მოთხოვნა შესაბამისი
დოკუმენტაციის
წარმოდგენაზე

ტენდერის მონაწილე
ინდივიდუალ
ური საწარმო

2.1.1 ეროვნება

უფლებამოსილება

არსებული ან განზრახული ერთობლივი საწარმო
ყველა
პარტნიორი
ერთობლივად

თითოეული
პარტნიორი

ეროვნება „ინსტრუქციები
ტენდერში
მონაწილეთათვის“ 4.3
პარაგრაფის შესაბამისად

უნდა
აკმაყოფილე
ბდეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

2.1.2 ინტერესთა
კონფლიქტი

ინტერესთა კონფლიქტის
არარსებობა
„ინსტრუქციები
ტენდერში
მონაწილეთათვის“ 4.2
პარაგრაფის შესაბამისად

უნდა
აკმაყოფილე
ბდეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

2.1.3. ბანკის მიერ არაუფლებამოსილად
მიჩნევა

არ იყოს ბანკის მიერ
გამოცხადებული
არაუფლებამოსილად,
როგორც აღნიშნულია
“ინსტრუქციები
ტენდერში
მონაწილეთათვის“ 4.4,
4.5, 4.6 და 4.7
პარაგრაფებში

უნდა
აკმაყოფილე
ბდეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

2.1.4 სახელმწიფო
საკუთრებაში მყოფი
დაწესებულება

განმცხადებელი უნდა
აკმყოფილებდეს
“ინსტრუქციები

უნდა
აკმაყოფილე

უნდა
აკმაყოფილებ

უნდა
აკმაყოფილებ

მინიმუმ
ერთი
პარტნიორი
არ
გამოიყენებ
ა
არ
გამოიყენებ
ა

არ
გამოიყენებ
ა

არ
გამოიყენებ
ა

დასახელებული
ქვეკონტრაქტორი

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნებს

ფორმები ELI-1.1, ELI-1.2
დანართებით

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნებს

სატენდერო განაცხადი

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნებს

სატენდერო განაცხადი

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნებს

ფორმები ELI-1.1, ELI-1.2
დანართებით
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2.1.5 გაეროს
რეზოლუციის ან
საქართველოს
კანონის საფუძველზე
არაუფლებამოსილად
გამოცხადება

ტენდერში
მონაწილეთათვის“ 4.5
პარაგრაფის პირობებს

ბდეს
მოთხოვნებს

დეს
მოთხოვნებს

დეს
მოთხოვნებს

არ არის
არაუფლებამოსილად
გამოცხადებული
დამკვეთის ქვეყნის
კანონებისა და
ოფიციალური
დადგენილების თანახმად
ან გაეროს უშიშროების
საბჭოს გადაწყვეტილების
შესაბამისად როგორც
აღნიშნულია
„ინსტრუქციები
ტენდერში
მონაწილეთათვის“ 4.7
პარაგრაფში და V თავში

უნდა
აკმაყოფილე
ბდეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნებს

არ
გამოიყენებ
ა

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნებს

სატენდერო განაცხადი

1-7
2.2 შეუსრულებელი კონტრაქტები
ფაქტორი
ქვე-ფაქტორი

კრიტერიუმები
მოთხოვნა

საჭირო
დოკუმენტაცია

ტენდერის მონაწილე
ინდივიდუალ
ური საწარმო

არსებული ან განზრახული ერთობლივი
საწარმო
ყველა
მინიმუმ
თითოეული
პარტნიორი
ერთი
პარტნიორი
ერთობლივად
პარტნიორი

2.2.1
შეუსრულებელ
ი
კონტრაქტების
ისტორია

კონტრაქტის შეუსრულებლობას1
ადგილი არ ჰქონია ბოლო ხუთი
(5)
წლის
განმავლობაში
დაწყებული
2011
წლის
1
იანვრიდან განაცხადის წარგენის
ბოლო
თარიღამდე
ყველა
სრულად გადაჭრილი დავისა და
სამართალწარმოების
შესახებ
ინფორმაციის მიხედვით.
დავა
ან
სამართალწარმოება
სრულად გადაჭრილია, როდესაც
იგი
გადაჭრილია
შესაბამისი
კონტარქტით
განსაზღვრული
დავების
განმხილველი
მექანიზმის
გამოყენებით
და
რომელშიც
ტენდერში
მონაწილისთვის
ხემისაწვდომი
ყველა სააპელაციო ინსტანცია
ამოწურულია.

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნას

გამოიყენება

2.2.2 მიმდინარე
სასამართლო
დავა

ტენდერის
მონაწილის
ფინანსური მდგომარეობა და
პერსპექტიული გრძელვადიანი
რენტაბელობა
სტაბილური
უნდა იყოს და სასამართლო
პროცესი გადაწყვეტილი უნდა
იქნას ტენდერის მონაწილის
სასარგებლოდ

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნას

გამოიყენება

არ

არ

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნას2

გამოიყენებ
ა

არ

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნას

დასახელებულ
ი ქვეკონტრაქტორი

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნას

ფორმა CON2

არ

არ

გამოიყენებ
ა

გამოიყენება

ფორმა CON2
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2.2.3
სასამართლო
პროცესების
ისტორია

1.

2.
3.

2013 წლის
1
იანვრიდან
ადგილი არ ჰქონია ტენდერის
მონაწილის3
საწინააღმდეგოდ
მიღებულ
სასამართლო/არბიტრაჟის
გადაწყვეტილებას

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნას

უნდა
აკმაყოფილე
ბდეს
მოთხოვნას

უნდა
აკმაყოფილებ
დეს
მოთხოვნას

არ

არ

გამოიყენებ
ა

გამოიყენება

შეუსრულებლობა, დამკვეთის გადაწყვეტილების თანახმად, მოიცავს ყველა კონტრაქტს, სადაც ა) შეუსრულებლობა არ იყო გასაჩივრებული კონტრაქტორის მიერ, რაშიც ასევე შედის
დავების გადაჭრის მექანზმის გამოყენება შესაბამისი კონტრაქტის ფარგლებში, და ბ) ის კონტრაქტები, რომლებზეც საჩივარი იქნა შეტანილი და გადაწყვეტილება კონტრაქტორის
წინააღმდეგ იქნა მიღებული. შეუსრულებლობა არ ითვალსიწინებს იმ კონტრაქტებს, სადაც დამკვეთის გადაწყვეტილება ანულირებული იქნა დავების გადაჭრის მექანიზმის
მეშვეობით. შეუსრულებლობა უნდა დაეფუძნოს ყველა სახის ინფორმაციას სრულად გადაჭრილ დავებზე და სასამართლო პროცესებზე. ე.ი. დავა ან სასამართლო პროცესი,
რომელიც გადაწყდა დავების გადაჭრის მექანიზმის მეშვეობით შესაბამისი კონტრაქტის ფარგლებში და სადაც ამოწურულია ტენდერის მონაწილისათვის ხელმისაწვდომი ყველა
სააპელაციო ინსტანცია.
ეს მოთხოვნა ასევე ეხება იმ კონტრაქტებს, რომლებიც შესრულებულია ტენდერის მონაწილის მიერ ერთობლივის საწარმოს შემადგენლობაში.
ტენდერში მონაწილემ სატენდერო განაცხადში უნდა წარმოადგინოს ზუსტი ინფორმაცია ნებისმიერი დავის ან სასამართლო/საარბიტრაჟო პროცესის შესახებ, რომელიც
გამომდინარეობს ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში მის მიერ დასრულებული ან მიმდინარე კონტრაქტებიდან. ტენდერში მონაწილის ან ერთობლივი საწარმოს რომელიმე წევრის
წინააღმდეგ მიღებული სასამართლო/საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებების თანმიმდევრულ ისტორიას შესაძლოა მოჰყვეს ტენდერში მონაწილის დისკვალიფიკაცია.

1-9
ფაქტორი

2.3. ფინანსური მდგომარეობა
კრიტერიუმები

ქვე-ფაქტორი

მოთხოვნა
ინდივიდუალუ
რი საწარმო
2.3.1
ისტორიული
ფინანსური
შესრულება

2.3.2.ა
სამშენებლო
სამუშაოების
საშუალო
წლიური
ბრუნვა

2.3.2.ბ
ხელმისაწვდ
ომი წლიური
შესაძლებლო
ბა
2.3.3
ფინანსური
რესურსები

ბოლო 3 წლის (2013, 2014, 2015 წწ)
აუდიტირებული ბალანსების, ან, თუ
ტენდერის
მონაწილის
ქვეყნის
კანონმდებლობა ამას არ ითხოვს,
დამკვეთისათვის მისაღები სხვა
ფინანსური ანგარიშების წარდგენა
თავისი მყარი ფინანსური პოზიციის
და პერსპექტიული გრძელვადიანი
რენტაბელობის საჩვენებლად.
მინიმალური საშუალო წლიური
ბრუნვა 1,600,000 ლარის ოდენობით,
რომელიც ანგარიშდება, როგორც
ბოლო 3 (სამი) წლის (2013, 2014, 2015
წწ.) განმავლობაში შესრულებული
სამუშაობისათვის
დამოწმებული
გადახდების ჯამი გაყოფილი სამზე
(3).
ხელმისაწვდომი
წლიური
შესაძლებლობა არანაკლებ 1,000,000
ლარისა, რომელიც ანგარიშდება,
როგორც მითითებულია მე-3 თავში.
ტენდერის მონაწილემ უნდა აჩვენოს,
რომ მას გააჩნია ან ხელი მიუწვდება
ფინანსურ რესურსებზე, როგორიცაა
ლიკვიდური
აქტივები,
დაუგირავებელი უძრავი ქონება,
საკრედიტო
ხაზები
და
სხვა
ფინანსური
საშუალებები,

ტენდერის მონაწილე
განზრახული ან არსებული ერთობლივი საწარმო
ყველა პარტნიორი
თითოეული
მინიმუმ ერთი
ერთობლივად
პარტნიორი
პარტნიორი

საჭირო
დოკუმენტაცია
დასახელებუ
ლი ქვეკონტრაქტორი

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნას

არ გამოიყენება

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნას

არ გამოიყენება

არ
გამოიყენება

ფორმა FIN-3.1
დანართებით

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნას

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნას

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნის
25%-ს

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნის 40%-ს

არ
გამოიყენება

ფორმა FIN-3.2

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნას

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნას

უნდა
აკმაყოფილებდე
ს მოთხოვნის
25%-ს

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნის 40%-ს

არ
გამოიყენება

ფორმა FIN-3.2
და ფორმა CCC

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნას

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნას

არ გამოიყენება

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნის
მინიმუმ 40%-ს

არ
გამოიყენება

ფორმა FIN-3.3
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კონტრაქტის ფარგლებში საავანსო
გადახდების
გარდა,
რათა
დააკმაყოფილოს:
(i) ნაღდი ფულის მოძრაობის
მოთხოვნა
წინამდებარე
კონტრაქტისათვის,
რომლის
ოდენობა უნდა იყოს არანაკლებ
260,000 ლარისა;
(ii)
მთლიანი ნაღდი ფულის
მოძრაობის მოთხოვნა მიმდინარე და
სამომავლო
საკონტრაქტო
ვალდებულებებისათვის.
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2.4 გამოცდილება
ფაქტორი

კრიტერიუმები
საჭირო
დოკუმენტაცია

ქვე-ფაქტორი
მოთხოვნა

ტენდერის მონაწილე
ინდივიდუალ
ური საწარმო

2.4.1 ზოგადი
სამშენებლო
გამოცდილება

კონტრაქტორის,
ქვეკონტრაქტორის,
ან
მმართველი
კონტრაქტორის
როლში
კონტრაქტების შესრულების გამოცდილება
მინიმუმ
ბოლო
5 წლის განმავლობაში,
დაწყებული 2011 წლის 1 იანვრიდან განაცხადის
წარდგენის ბოლო თარიღამდე, თითოეული
წლის განმავლობაში სულ მცირე 9 თვიანი
აქტივობით.

უნდა
აკმაყოფილებდ
ეს
მოთხოვნებს

განზრახული ან არსებული ერთობლივი საწარმო
ყველა
პარტნიორი
ერთობლივად

თითოეულ
ი
პარტნიორი

არ გამოიყენება

უნდა
აკმაყოფილ
ებდეს
მოთხოვნებ
ს

მინიმუმ
ერთი
პარტნიორ
ი

დასახელებუ
ლი ქვეკონტრაქტორ
ი

არ
გამოიყენე
ბა

არ
გამოიყენება

ფორმა EXP4.1
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2.4.2 (ა)
კონკრეტული
სამშენებლო
გამოცდილება

(i) მინიმალური

რაოდენობის

კონტრაქტები,

რაც

ანალოგიური4

ქვემოთ

მითითებული,

არის

რომლებიც

დამაკმაყოფილებლად და არსებითად5 იქნა
დასრულებული

უნდა
აკმაყოფილებდ
ეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნებს7

არ
გამოიყენებ
ა

არ
გამოიყენე
ბა

არ
გამოიყენება

ფორმა EXP2.4.2 (a)

უნდა
აკმაყოფილებდ
ეს
მოთხოვნებს

უნდა
აკმაყოფილებდეს
მოთხოვნებს

არ
გამოიყენებ
ა

არ
გამოიყენე
ბა

არ
გამოიყენება

ფორმა EXP2.4.2 (b)

კონტრაქტორის,

ქვეკონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს
წევრის6

ან

მმართველი

კონტრაქტორის

როლში 2011 წლის 1 იანვრიდან განაცხადის
წარდგენის ბოლო თარიღამდე.
(ii) მსგავსი

სახის

კერძოდ,

სამუშაოების

კონტრაქტი,

ასფალტო-ბეტონის

გზის

რეაბილიტაციის/მშენებლობის კონტრაქტი,
როგორც

კონტრაქტორის,

კონტრაქტორის,

ან

სახით:

ერთი

მინიმუმ

მმართველი

ქვეკონტრაქტორის
(1)

კონტრაქტი

არანაკლებ 830,000 ლარის ექვივალენტის ან
ორ კონტრაქტში, რომელთაგან თითოეულის
ღირებულებაა სულ მცირე 415,000 ლარის
ექვივალენტი.

2.4.2 (ბ)
კონკრეტული
გამოცდილება

ზემოთმოყვანილი
და
ნებისმიერი
სხვა
კონტრაქტისათვის, რომელიც დასრულებულია
ან
განხორციელების
პროცესშია
კონტრაქტორის,
ქვეკონტრაქტორის,
ერთობლივი საწარმოს წევრის ან მმართველი
კონტრაქტორის როლში8, ზემოთმოყვანილ 4.2
(ა) პარაგრაფში მითითებული პერიოდის
პირველ კალენდარულ დღეს ან მის შემდგომ
პერიოდში,
წარმატებით
დასრულებული
მინიმალური
სამშენებლო
გამოცდილება
ქვემოთმოყვანილ ძირითად საქმიანობებში9/10:
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1.ასფალტო-ბეტონის საფარიანი გზის მოწყობა
სულ მცირე 18 000 მ2.

4. სამუშაოთა ანალოგიურობა გულისხმობს სამუშაოთა მსგავსებას მათი ფიზიკური მოცულობის, სირთულის, განხორციელების მეთოდების, ტექნოლოგიების და სხვა
თავისებურებების მიხედვით, როგორც ეს აღწერილია VII თავში (სამუშაოთა მოთხოვნები). მცირე ღირებულების კონტრაქტების (რომელთა ღირებულებაც მოთხოვნილზე
ნაკლებია) დაჯამება საერთო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად
მიღებული არ იქნება.
5. არსებითად დასრულებული გულისხმობს 80% ან მეტი მოცულობის სამუშაოების დასრულებას კონტრაქტის ფარგლებში.
6. იმ კონტრაქტებისათვის, სადაც ტენდერის მონაწილე ერთობლივი საწარმოს წევრის ან ქვე-კონტრაქტორის სახით მონაწილეობდა, ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად
გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ ტენდერის მონაწილის წილი, ღირებულების მიხედვით.
7. ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, მისი წევრების მიერ განხორციელებული კონტრაქტების ღირებულება არ გაერთიანდება იმის განსასაზღვრად დაკმაყოფილებულია თუ არა
ერთეული კონტრაქტის მინიმალური ღირებულების მოთხოვნა. Aრამედ პირიქით, თითოეული წევრის მიერ განხორციელებული თითოეული კონტრაქტი უნდა აკმაყოფილებდეს
ერთეული კონტრაქტის მინიმალურ ღირებულებას, რომელიც მოთხოვნილია ერთეული ორგანიზაციისაგან. იმის განსასაზღვრად აკმაყოფილებს თუ არა ერთობლივი საწარმო
კონტრაქტების საერთო რაოდენობის მოთხოვნას, გაერთიანდება მხოლოდ ყველა წევრის მიერ განხორციელებული კონტრაქტების რაოდენობა, რომელთაგან თითოეულის
ღირებულება უდრის ან აღემატება მინიმალურ მოთხოვნილ ღირებულებას.
8. იმ კონტრაქტებისათვის, რომელშიც ტენდერის მონაწილე ერთობლივი საწარმოს წევრის ან ქვე-კონტრაქტორის სახით მონაწილეობდა, მხოლოდ ტენდერის მონაწილის წილი
ჩაითვლება ამ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.
11. მოთხოვნის დაკმაყოფილება შესაძლებელია სპეციალიზირებული ქვე-კონტრაქტორის მეშვეობით.
9. ძირითადი საქმიანობების მოცულობის, რაოდენობის ან წარმადობის ჩვენება შესაძლებელია ერთი ან მეტი კონტრაქტის კომბინაციით, თუკი ისინი შესრულებულია ერთი და
იგივე პერიოდის განმავლობაში. წარმადობად ითვლება ძირითადი სამშენებლო საქმიანობის (საქმიანობების) წლიური წარმადობის მაჩვენებელი.
10. გამოცდილების მინიმალური მოთხოვნა რამოდენიმე კონტრაქტისათვის უნდა იყოს მინიმალური მოთხოვნების ჯამი შესაბამისი ინდივიდუალური კონტრაქტებისათვის.
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პერსონალი

5

ტენდერის მონაწილემ უნდა აჩვენოს, რომ საკვანძო თანამდებობებისათვის მას ჰყავს პერსონალი,
რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

N

თანამდებობა

1.

პროექტის მენეჯერი

2.

სამუშაოთა ზედამხედველი

3.

ხარისხის ინჟინერი

ჯამური სამუშაო
გამოცდილება (წლები)

მსგავსი სამუშაო
გამოცდილება (წლები)

10

5

5

3

5

3

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში კონტრაქტორს შეუძლია დამატებითი ინფორმაცია მოიძიოს
www.worknet.gov.ge ვებ-გვერდზე
ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს დეტალური ინფორმაცია შემოთავაზებული
პერსონალისა და მათი გამოცდილების შესახებ IV თავში (სატენდერო ფორმები) მოცემული
ფორმების გამოყენებით
აღჭურვილობა

6

ტენდერის მონაწილემ უნდა აჩვენოს, რომ მისთვის ხელმისაწვდომია კონტრაქტორისათვის საჭირო
ქვემოთ ჩამოთვლილი ძირითადი აღჭურვილობა:

N

ტექნიკის დასახელება

ერთეული

რაოდენობა

1

ავტოთვითმცლელი ტვირთამწეობით 7-10ტ

ცალი

5

2

ავტოგუდრონატორი 3500 ლ

ცალი

1

3

გრეიდერი 79 კვტ

ცალი

1

4

სატკეპნი გლუვვალციანი 11-18 ტ

ცალი

1

5

სატკეპნი პნევმატური 25 ტ

ცალი

1

6

ასფალტოდამგები

ცალი

1

7

ბორტიანი მანქანა

ცალი

1

8

ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0.5 მ3

ცალი

1

ტენდერის მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს უფრო დეტალური ინფორმაცია შემოთავაზებული
აღჭურვილობის შესახებ IV თავში წარმოდგენილი ფორმის გამოყენებით.
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