
 

ინდივიდუალური სახლის დაერთების მასალების მომარაგების ტენდერი საკვალიფიკაციო 

პროცედურების შესაბამისად: 

ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია - ფაზა 3, ინდივიდუალური სახლის 

დაერთების მასალების მომარაგება - სანიაღვრე 

სისტემა, ლოტი 4 

დოკუმენტაციის წარმოდგენის 

საბოლოო ვადა: 

21.08.2018  12:00 

საქართველოს დრო 

 
 
ქვეყანა: საქართველო 

No:   BMZ 2011 66 719/ BMZ 2013 97 728 

 

ქ. ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტაციის პროექტი - ფაზა 3, 

ინდივიდუალური სახლის დაერთების მასალების მომარაგება - სანიაღვრე სისტემა, ლოტი 4 

 

პროექტი:  ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტაცია - ფაზა 3  
 ინდივიდუალური სახლის დაერთების მასალების მომარაგება - სანიაღვრე სისტემა, 

ლოტი 4 

 ICB No. KFW/BMZ 2011 66 719-201397728/BATUMI/PH-III/C-4 

 

შემსყიდველი:  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 

 

დაფინანსება:  გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკი (KfW) და საქართველოს რესპუბლიკა 

 კონტრაქტის მინიჭებისას იხელმძღვანელებენ  KfW-ს ამჟამინდელი გაიდლაინების 

მიხედვით (იხ. www.kfw.de). 

 

საპროექტო ღონისძიებები: 

მომარაგება, რომელზედაც ცხადდება ტენდერი, წარმოადგენს საინვესტიციო პროგრამის მესამე 

ფაზის ნაწილს, რომელიც სახლთა დაერთების განხორციელების სამუშაოების შესასრულებლად 

მიზნად ისახავს შემდეგი მასალების შეძენას: მილები, ფიტინგები, სანიაღვრე ცხაურები და ა.შ. 

 

 ამ საკონტრაქტო პაკეტში შესული სამუშაოს მოცულობა იყოფა სამ ნაწილად:  

ნაწილი 1- პოლიპროპილენის მილების, პოლიპროპილენის  ფიტინგების მომარაგება; 

ნაწილი 2 - სანიაღვრე ცხაურების მომარაგება; 

ნაწილი 3 -  სათვალთვალო ჭების მომარაგება; 

 

http://www.kfw.de/


 

ყველა ეს მომარაგება უნდა განხორციელდეს ევროპული სტანდარტებისა(EN) და/ან DIN-ის 

შესაბამისად. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

მოთხოვნები უნდა შეესაბამებოდეს! 

  მინიმალური წლიური ბრუნვა 2.0 მილიონი ევრო/წელიწადში ბოლო 3 წლის 

განმავლობაში; 

  აპლიკანტმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას აქვს  მსგავსი ზომისა და სირთულის 

კონტრაქტების მართვის გამოცდილება ინგლისურ ენაზე: წარმატებულად 

დასრულებული კონტრაქტები ძირითადი მომწოდებლის რანგში - მსგავსი 

მასალების მომარაგება(ჯამში) მინიმუმ 800.000,00 ევროს ღირებულებით ბოლო 3 

წლის განმავლობაში. 

სატენდერო დოკუმენტაცია აპლიკანტს გაეგზავნება მხოლოდ ელექტრონულად.  გამგზავნს 

პასუხისმგებლობა არ ეკისრება დაკარგვის და დაგვიანების შემთხვევაში. დოკუმენტები უფასოა. 

მხოლოდ ის სატენდერო დოკუმენტები იქნება დაშვებული წარმოდგენისათვის, რომელიც 

გამოცემულია შემდეგი ელექტრონული მისამართებიდან: batumiproject@gmail.com; 

jabatugushi@batumi.ge; მაია ზოიძე ან/და ჯაბა ტუღუში  

 

წარდგენის ადგილი:  ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია(ქვემოთ მითითებულ მისამართზე); 

 

საკონტრაქტო პირი:  მაია ზოიძე 

  ჯაბა ტუღუში, განყოფილების უფროსი 

 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;   

  

კონსულტანტი:  MACS Energy&Water GmbH 

ჰარალდ ვალდიქსი 

ოფისის მისამართი: კ.გამსახურდიას 6, ბინა 1, 

ბათუმი, 6010, საქართველოს რესპუბლიკა 

ტელ:: +995 422 27 61 72 

E-Mail:  herald.valdix@macsonline.de  
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