მოწვევა ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად
თარიღი:

2016 წლის 16 ივნისი

სესხის ნომერი:

3273-GEO: მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის
საინვესტიციო პროგრამა - ტრანში 4

კონტრექტის ნომერი და
დასახელება:

P42414-SUTIP4-ICB-01 - 2016: სამშენებლო სამუშაოები
ბათუმის ნაპირგამაგრებისათვის

სატენდერო წინადადებების
წარდგენის ბოლო ვადა:

2016 წლის 29 ივლისი, 15:00 საათი (საქართველოს
ადგილობრივი დროით)

1.
საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი
ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მეოთხე ტრანშით გათვალისწინებული
პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება ბათუმის
ნაპირგამაგრების სამშენებლო სამუშაოებისათვის. ტენდერი ღიაა მხოლოდ იმ
მონაწილეთათვის, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის (ADB) წევრი
ქვეყნებიდან.
2.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (MDF) (შემდგომში „დამკვეთი“)
იწვევს დალუქული სატენდერო წინადადებების წარმოსადგენად ტენდერის იმ
უფლებამოსილ მონაწილეებს, რომლებსაც შეუძლიათ ბათუმის ნაპირგამაგრების სამშენებლო
სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების დაკმაყოფილება.
ბათუმის ნაპირგამაგრების პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს,
მაგრამ არ შემოიფარგლება ქვემოთმოყვანილით:
1. ნაპირსამაგრი ნაგებობის მშენებლობა სანაპირო ზოლის სამხრეთ ნაწილში, 1.8 კმზე, პლიაჟზე გადასასვლელი კიბეებით.
2. ნატანის რეცირკულაცია ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ;
3. მდინარე ჭოროხის შესწავლა და მონიტორინგი მშენებლობის პერიოდში;
4. ნატანის გადატუმბვა .
კონტრაქტის განხორიციელების პერიოდია: 600 დღე.
3.
საერთაშორისო საკონკურსო ვაჭრობა ჩატარდება ADB-ს ერთეტაპიანი, ორ
კონვერტიანი პროცედურის შესაბამისად, და სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, ღიაა
ყველა იმ მონაწილესათვის, რომელიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის (ADB)
წევრი ქვეყნებიდან.
აღნიშნულ ტენდერში მონაწილეობა უნდა მიიღონ მხოლოდ უფლებამოსილმა მონაწილეებმა,
რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდგომ ძირითად საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს:
ა) მშენებლობის საშუალო წლიური ბრუნვა: 18,5 მილიონი აშშ დოლარი მშენებლობის
საშუალო წლიური ბრუნვის მინიმუმი, რომელიც იანგარიშება ბოლო 3 (სამი) წლის
განმავლობაში მიმდინარე ან დასრულებული კონტრაქტებისთვის მიღებული დამოწმებული
გადახდების საერთო რაოდენობის მიხედვით (ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში: ყველა
პარტნიორი კომბინირებულად უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნას. თითოეული

1

პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს
აკმაყოფილებდეს მოთხოვნის 40%-ს);.

მოთხოვნის

25%-ს;

ერთი

პარტნიორი

უნდა

ბ) მსგავსი სახისა და მოცულობის კონტრაქტი: კონკურსანტს ბოლო ხუთი (5) წლის
განმავლობაში მიღებული უნდა ჰქონდეს მონაწილეობა მინიმუმ ერთ წარმატებულად
დასრულებულ, ან არსებითად დასრულებულ, მსგავსი სახის სამუშაოს განხორციელებაში,
რომელშიც კონკურსანტის წილი აღემატება 12.3 მილიონ აშშ დოლარს. კონკურსანტს,
მინიმუმ მიღებული უნდა ჰქონდეს მონაწილეობა ზღვის/ან მდინარის ნაპირგამაგრების
სამუშაოებში. (ერთობლივი საწარმოს შემთხვევაში, ერთი პარტნიორი მაინც უნდა
აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნას.)
გ) ფინანსური რესურსების მოთხოვნა: კონკურსანტმა უნდა დაასაბუთოს, რომ მას გააჩნია
საკმარისი ფინანსური რესურსები ქვემოთმოყვანილის დასაკმაყოფილებლად: (ა) მისი
მიმდინარე საკონტრაქტო ვალდებულებები; და დამატებით (ბ) ზემოხსენებული
კონტრაქტისათვის მოთხოვნილი თანხა 2,300,000 აშშ დოლარის ოდენობით (ერთობლივი
საწარმოს შემთხვევაში: ყველა პარტნიორი კომბინირებულად უნდა აკმაყოფილებდეს ამ
მოთხოვნას. თითოეული პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნის 25%-ს; ერთი
პარტნიორი უნდა აკმაყოფილებდეს მოთხოვნის 40%-ს);.
დამატებითი დეტალებისთვის გთხოვთ იხილოთ სატენდერო დოკუმენტაციის მე-3 თავი.
4.
დამატებითი ინფორმაციის მიღება და საკონკურსო დოკუმენტების შემოწმება
კონკურსის მონაწილეებს შეუძლიათ ქვემოთ მოცემულ მისამართზე 10:00-დან 18:00 საათამდე,
სამუშაო დღეებში:
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
საკონტაქტო პირი: ბ-ნი ირაკლი ფარესიშვილი, შესყიდვების სამსახურის უფროსი
მისამართი: დავით აღმაშენებლის გამზ. 150, 0112, თბილისი, საქართველო, ოთახი #409
ტელ:
(+995 32) 243 70 01; 243 70 02; 243 70 03; 243 70 04
ფაქსი
(+995 32) 243 70 77
ელ.ფოსტა:
procurement@mdf.org.ge
5.
საკონკურსო დოკუმენტაციის (ელექტრონული ვერსია) მისაღებად ტენდერში
მონაწილეებმა უნდა მიმართონ მუნიციპალური განვითარების ფონდს ზემოთმოყვანილ
პუნქტში 4 მითითებულ მისამართზე და წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე უფასოდ
მიიღონ ეს დოკუმენტაცია.
საკონკურსო დოკუმენტაცია გადაიგზავნება ელექტრონულად www.wetransfer.com სისტემის
მეშვეობით.
6.

წარმოადგინეთ თქვენი სატენდერო წინადადებები:




ზემოთ მითითებულ მისამართზე;
ბოლო ვადამდე: არაუგვიანეს 2016 წლის 29 ივლისის 15:00 საათისა საქართველოს
ადგილობრივი დროით. დაგვიანებული სატენდერო წინადადებები არ მიიღება.
სატენდერო დოკუმენტით განსაზღვრული თანხის შესაბამის საკონკურსო
გარანტიასთან ერთად.

სატენდერო წინადადებები გაიხსნება სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო
ვადის გასვლისთანავე, ტენდერში მონაწილეთა იმ წარმომადგენლების თანდასწრებით,
რომლებიც მოისურვებენ დასწრებას.

