2.2.1 მიუთითეთ პრეტენდენტის გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
1.

პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის და დოკუმენტების მოთხოვნის მიზანია იმის შეფასება და
განსაზღვრა, შეძლებს თუ არა პრეტენდენტი ამ სატენდერო დოკუმენტაციით შესასრულებელი სამუშაოსა თუ
მომსახურების დროულად, სრულყოფილად და ხარისხიანად განხორციელებას.

2.

შემსყიდველისათვის არსებითია მომავალი მომწოდებლის მიერ მისი ვალდებულებების ჯეროვნად და
შეუფერხებლად შესრულება. შესაბამისად, პრეტენდენტის ყოველმხრივ შესაფასებლად, შემსყიდველისთვის
მნიშვნელოვანია, რომ გარდა დოკუმენტური მონაცემებისა, უშუალოდ პირველწყაროებისგან - პრეტენდენტის სხვა
დამკვეთებისგან მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ ასრულებს პრეტენდენტი თავის ვალდებულებებს.

3.

აქედან გამომდინარე, გამოცდილებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები შედგება შემდეგი ნაწილებისაგან:
 ზოგადი გამოცდილება;
 სპეციალური გამოცდილება;
 საქმიანი რეპუტაცია.

4.

ბრუნვის და ზოგადი გამოცდილების მოთხოვნები სამშენებლო სამუშოებზე:







5.

პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან ტენდერის გახსნის დღემდე უნდა ჰქონდეს ანალოგიური / მსგავსი
სამუშაოების ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში წარმოების გამოცდილება, კერძოდ, გარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის მშენებლობის გამოცდილება, ჯამურად არანაკლებ 24 000 000 ლარის
ღირებულებისა.
პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან ტენდერის გახსნის დღემდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს სულ
მცირე 1 (ერთი) მსგავსი სირთულის, ანალოგიური/მსგავსი სამუშაო, იგულისხმება გარე ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშოები, არანაკლებ 2 000 000 ლარის ღირებულებისა.

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოებში იგულისხმება: ავტოსადგომები, გზები (ასფალტობეტონის,
ბეტონის საფარის მოწყობა), გარე განათება, ბორდიურები, საფეხმავლო ბილიკები და ასე შემდეგ.

ინფორმაცია ბრუნვისა და ზოგადი გამოცდილების მოთხოვნის საპროექტო სამუშაოებზე:
ზოგადი გამოცდილება




6.

პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გახსნის დღემდე უნდა ჰქონდეს
ანალოგური/მსგავსი ტიპის სამუშაოების უწყვეტი საპროექტო გამოცდილება, კერძოდ, განხორციელებული
უნდა ჰქონდეს შემდეგ მოცემულთაგან ერთ-ერთი მაინც:
 ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი,
 საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი.

პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გახსნის დღემდე შესრულებული
(მომზადებული) უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 3 (სამი) მსგავსი ტიპის და სირთულის საპროექტო დოკუმენტაცია
(იგულისხმება ტერიტორიის კეთილმოწყობის პროექტი, საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი) ჯამურად
არანაკლებ 100 000 ლარის (დღგ-ს ჩათვლით) ღირებულებისა (იგულისხმება საპროექტო მომსახურების
ღირებულება და არა თვითონ პროექტის განხორციელების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება).

სპეციალური გამოცდილება:


პრეტენდენტს 2016 წლის 01 იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გახსნის დღემდე, რომელიმე 12 თვიან
პერიოდში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული უნდა ჰქონდეს ასფალტობეტონის ან ბეტონის
საფარის დაგების სამუშაო (ორმოული რემონტი არ ითვლება) - არანაკლებ 15 000 მ2.

7.

გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები
7.1. პრეტენდენტმა, როგორც ზოგადი, ისე სპეციალური გამოცდილების ქონის დასტურად, სისტემაში უნდა
ატვირთოს შესაბამისი ხელშეკრულებების ასლები და ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების
დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლები (მიღება-ჩაბარების აქტი, ან/და დამკვეთის მიერ
გაცემული შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი წერილი).
7.2. თუ პრეტენდენტის მიერ გამოცდილების შესახებ მოწოდებულ ინფორმაციასა თუ დოკუმენტებში ბუნდოვანი
ან საეჭვოა რაიმე ისეთი ნიუანსი (მაგ. შესრულებული სამუშაოს ტექნიკური შინაარსი, ან მისი სირთულე, ან
მისი განხორციელების ვადები თუ სხვ.), რომელიც საჭიროა ამ ინფორმაციის/დოკუმენტის შესაფასებლად,
შემსყიდველი უფლებამოსილია, პრეტენდენტისგან მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტები
(მათ შორის, პროექტი/ნახაზი), ანდა თავად დაუკავშირდეს (მათ შორის, მოიპოვოს პრეტენდენტის მიერ
შესრულებული სამუშაოს ამსახველი დოკუმენტები) პრეტენდენტის იმ დამკვეთებს, რომლებთან
დაკავშირებულ დოკუმენტსა თუ ინფორმაციაშიც არის ზემოხსენებული ბუნდოვანება.
7.3. თუ გამოცდილება მოიცავს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებას, პრეტენდენტს შეუძლია,
დოკუმენტების ატვირთვის ნაცვლად, მიუთითოს შესაბამისი შესყიდვის (ტენდერის თუ სხვ.) SPA და CMR
ნომრები, რათ შემსყიდველი თავად გაეცნოს დოკუმენტებს სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ
სისტემაში.

8.

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ - წარმოადგინეთ მოცემული ცხრილის ნიმუშის შესაბამისად:
ნიმუში
ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება:

N

პროექტის დასახელება

_________________________________

დამკვეთის
დასახელება

დამკვეთის საკონტაქტო
ინფორმაცია
(მისამართი,
ტელეფონი, ელ.ფოსტა)

შესრულების
პერიოდი

პროექტის
ღირებულება

პრიექტის მოკლე
აღწერა,
სხვა შენიშვნები

1
...

პრეტენდენტის ხელმძღვანელი:

თანამდებობა

9.

სახელი, გვარი

ხელმოწერა

საქმიანი რეპუტაციის შესახებ მოთხოვნები


პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს თავისი დამკვეთის მიერ გაცემული არანაკლებ 1 (ერთი) დადებითი
რეკომენდაცია, მის მიერ 2016 წლის 01 იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გახსნის დღემდე
განხორციელებულისულ მცირე 1 ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშოების შესახებ, რეკომენდაციაში
მითითებული უნდა იყოს, თუ რამდენად ხარისხიანად და დროულად შეასრულა მიმწოდებელმა
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. ამასთან რეკომენდაცია უნდა ეხებოდეს არანაკლებ 2 000 000
ლარს დღგ-ს ჩათვლით.


პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს თავისი დამკვეთის მიერ გაცემული არანაკლებ 1 (ერთი) დადებითი
რეკომენდაცია, მის მიერ 2016 წლის 01 იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გახსნის დღემდე

განხორციელებული სულ მცირე ერთი ასფალტობეტონის ან ბეტონის საფარის დაგების
შესახებ,
რეკომენდაციაში მითითებული უნდა იყოს, თუ რამდენად ხარისხიანად და დროულად შეასრულა
მიმწოდებელმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, ამასთან რეკომენდაცია უნდა ეხებოდეს
არანაკლებ 15 000 მ2 ასფალტობეტონის ან ბეტონის საფარის დაგების სამუშაოებს (ორმოული რემონტი არ
ითვლება) .

