
სამუშაოებისა და მომარაგების ტენდერი წინა საკვალიფიკაციო პროცედურების შესაბამისად: 

ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების 
რეაბილიტაცია-ფაზა 3, პაკეტი 3 

დოკუმენტაციის წარმოდგენის 
საბოლოო ვადა: 

29.08.2017, 16:00 

ქვეყანა: საქართველო 
No: BMZ 2011 66 719/ BMZ 2013 97 728 

ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტაცია-ფაზა 3, პაკეტი 3 
სამუშაოებისა და მომარაგების კონტრაქტი, ბათუმი/ფაზა-III/C-3 

პროექტი:  ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტაცია-ფაზა 3, პაკეტი 3 
სანიაღვრე სამუშაოები - ქსელები, კოლექტორები, სატუმბი სადგურები და მათთან 
დაკავშირებული აუზები  
სამუშაოებისა და მომარაგების კონტრაქტი 
ICB No. KFW/BMZ 2011 66 719/BATUMI/PH-III/C-3 

დამქირავებელი: ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 

დაფინანსება:  გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW) და საქართველოს რესპუბლიკა 
კონტრაქტის მინიჭებისას იხელმძღვანელებენ  KfW-ს ამჟამინდელი სახელმძღვანელოს 
მიხედვით (იხ. www.kfw.de). 

საპროექტო ღონისძიებები: 
სატენდერო პროცესში მყოფი სამუშაოები და მომარაგება  წარმოადგენს საინვესტიციო პროგრამის 
მესამე ფაზის ნაწილს, რომელიც მიზნად ისახავს  წყალმომარაგების, წყალარინებისა და სანიაღვრე 
ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას ქ.ბათუმში(მოსახლეობის ამჟამინდელი რიცხვი - 130,000). 
 ამ საკონტრაქტო პაკეტში შესული სამუშაოთა მოცულობა დაყოფილია სამ ლოტად: 

ლოტი1: მშენებლობის განხორციელება 1 სანიაღვრე სატუმბი სადგურის, რომელიც 
მდებარეობს ზღვის სანაპიროზე და ზღვაში ჩაშვება, მათ შორის მასთან 
დაკავშირებული პირველადი ნაკადისა და შემაკავებელი ავზების მშენებლობა 
(ზღვაში ჩაშვება არ წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების ნაწილს) 

Lot 2: ჯავახიშვილის ქუჩის კოლექტორის რეაბილიტაცია 

Lot 3: მეორადი სანიაღვრე კოლექტორების რეაბილიტაცია 

ყველა ეს სამუშაო და მომარაგება უნდა განხორციელდეს ევროპული სტანდარტებისა და/ან DIN-ის 
შესაბამისად. 

კვალიფიცირებული პერსონალის, სათანადო აღჭურვილობისა და  მსგავსი სამუშაო გამოცდილების 
მქონე კომპანიებს შეუძლით მიმართონ ქვემოთ მითითებულ  ელექტრონულ მისამართებზე 

http://www.kfw.de/


ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას, წინა-საკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის მისაღებად 
(მომზადებულია ინგლისურ ენაზე). 
სატენდერო დოკუმენტაცია აპლიკანტს გაეგზავნება მხოლოდ ელექტრონულად.  გამგზავნს 
პასუხისმგებლობა არ ეკისრება დაკარგვის და დაგვიანების შემთხვევაში. დოკუმენტები უფასოა. 

წარდგენის ადგილი: 

საკონტრაქტო პირი: 

კონსულტანტი: 

წინასაკვალიფიკაციო დოკუმენტაციის წარდგენის ადგილია ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერია(ქვემოთ მითითებულ მისამართზე); 

მაია ზოიძე 

ჯაბა ტუღუში, სამსახურის უფროსის მოადგილე

ქონების მართვისა და ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური 

ლუკა ასათიანის ქ.25 

ბათუმი, 6010 

საქართველოს რესპუბლიკა 

ტელ/ფაქსი: +995 422 27 26 07 

E-mail: batumiproject@gmail.com; jaba.tugushi@gmail.com;

j.tugushi@batumi.ge;

JV Egis - Lahmeyer International - Geohydro Service - Municipal Project 

ბორის ჯოვკოვი 

თეა ჯაფარიძე 

ოფისის მისამართი: სელიმ ხიმშიაშვილის ქ 20, ბინა 64, 

ბათუმი, 6010, საქართვრლოს რესპუბლიკა 

ტელ:: +995 422 24 28 0 

E-Mail:  consultant.egisbatumi@gmail.com; jovkovb@gmail.com;
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