
გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ 

 

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების პროექტი III 

განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

ქვეყანა: საქართველო 

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDPIII/CW/NCB/27-2016 

 

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: დუშეთის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია 

სამუშაოების ხანგრძლივობა: 8 (რვა) თვე. 

შეფასების ვალუტა: ლარი. 

 

ტენდერში მონაწილე კომპანიები: 

 

1. ერთობლივი საწარმო შპს „ჯავა“ და შპს „გზები და კეთილმოწყობა“ 

2. შპს „ახალი სამშენებლო კომპანია“ 

3. ერთობლივი საწარმო სს ერისიმედი და სსს კიევმეტრომშენის წარმომადგენლობა საქართველოში 

4. უცხოური საწარმოს ფილიალი „კ.ე. ქონსტრუქტიონ ჯორჯიას” 

5. შპს „დაგი“ 

6. შპს „AWARD“ 

7. შპს „ენსისი“ 

8. შპს „ტრანსმშენი“ 

9. საქართველოში შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა კომპანია ენერგოდორ-ის ფილიალი 

 
 

კონტრაქტის მინიჭებაზე რეკომენდაცია ეძლევა: 

 

დასახელება: შპს „ენსისი“ 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის ისნის რ., კრწანისის ქ. №16, კორპ. 5, ბ. 24 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 2,275,293.00 ლარი 

საკონტრაქტო ფასი: 2,252,993.97 ლარი 

 

 

შეფასებული კომპანიები: 

 

დასახელება: ერთობლივი საწარმო შპს „ჯავა“ და შპს „გზები და კეთილმოწყობა“ 

მისამართი: შპს „ჯავა“ - საქართველო, თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რ., ქვიშხეთის ქ., კორ.6, ბ.25 

       შპს „გზები და კეთილმოწყობა“ - საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რ., 

გვეტაძის ქ., N4, ბ. N9 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 3,577,059.75 ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 3,541,541.75 ლარი 

 

დასახელება: შპს „ახალი სამშენებლო კომპანია“ 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ., ჭავჭავაძის გამზ. № 11 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 2,543,271.45 ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 2,502,652.04 ლარი 

 

დასახელება: უცხოური საწარმოს ფილიალი „კ.ე. ქონსტრუქტიონ ჯორჯიას” 

მისამართი: შარიფზადეს ქ. N122, იასამალის რ-ნი, ბაქო, აზერბაიჯანი;  

                     სოფ. ქესალო, გარდაბანი, საქართველო. 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 2,219,000.44 ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 2,219,000.44 ლარი 

ტენდერში მონაწილემ ვერ დააკმაყოფილა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; კერძოდ, სატენდერო 

დოკუმენტის 3.3 კრიტერიუმის მოთხოვნა. 

 

დასახელება: შპს „დაგი“ 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონი, მიცკევიჩის ქ. №29. 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 2,259,191.45 ლარი 



სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 2,162,175.07 ლარი 

ტენდერში მონაწილემ ვერ დააკმაყოფილა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; კერძოდ, სატენდერო 

დოკუმენტის 3.3 კრიტერიუმის მოთხოვნა. 

 

დასახელება: შპს „AWARD“ 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ძველი თბილისის რაიონი, ზანდუკელის ქ. №4/3 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 1 999 999.00ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 2,010,964.74 ლარი 

ტენდერში მონაწილის მიერ არ არის წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების მეთოდოლოგია, გეგმა-

გრაფიკი, სატენდერო დოკუმენტის მე-2, 4.2 „ა“ და „ბ“ კრიტერიუმების მოთხოვნათა შესაბამისი ფორმები. ასევე, 

ტენდერში მონაწილემ ვერ დააკმაყოფილა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; კერძოდ, სატენდერო 

დოკუმენტის 3.3 კრიტერიუმის მოთხოვნა. 

 

დასახელება: საქართველოში შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა კომპანია ენერგოდორ-ის 

ფილიალი 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, იუმაშევის ქ. №15 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 1,913,900.00ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 1,913,900.00 ლარი 

ტენდერში მონაწილემ ვერ დააკმაყოფილა მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები; კერძოდ, 

სატენდერო დოკუმენტის 4.2 „ა“ და „ბ“ კრიტერიუმების მოთხოვნა. 

 

 

 

დისკვალიფიცირებული კომპანიები: 

 

დასახელება: ერთობლივი საწარმო სს ერისიმედი და სსს კიევმეტრომშენის წარმომადგენლობა 

საქართველოში 

მისამართი: სს „ერისიმედი“ - საქართველო, ქ. თბილისი, დიდუბის რ., სამტრედიის ქ. № 2ა 

        სსს კიევმეტრომშენის წარმომადგენლობა - საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ., 

ნუცუბიძის ქ. N14ბ, ბინა 111. 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 2,331,175.91 ლარი 

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: სატენდერო წინადადება იყო არსებითად შეუსაბამო სატენდერო 

დოკუმენტაციის მოთხოვნებთან, კერძოდ, არ იყო წარმოდგენილი ერთობლივი საწარმოს წევრების მიერ 

სატენდერო წინადადებაზე ხელმოწერის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი სატენდერო 

დოკუმენტაციის მეორე ნაწილის, „ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის“ 20.2 პარაგრაფის 

მოთხოვნათა შესაბამისად. 

 

დასახელება: შპს „ტრანსმშენი“ 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, დიდუბე-ჩუღურეთის რ., ვორონინის ქ. N12 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 1,953,795.44 ლარი 

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: სატენდერო წინადადება იყო ტექნიკურად შეუსაბამო, კერძოდ 

წარმოდგენილი იყო არასრულყოფილი ხარჯთაღრიცხვა. 


