
გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ 
 
 

პროექტის დასახელება: რეგიონული განვითარების პროექტი III 

განმახორციელებელი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 

ქვეყანა: საქართველო 

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #IBRD/RDPIII/CW/NCB/36-2017 

 

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: „აბასთუმანში ისტორიული სახლების 

რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი’’.  

სამუშაოების ხანგრძლივობა: 18 (თვრამეტი) თვე. 

შეფასების ვალუტა: ლარი. 
 

ტენდერში მონაწილე კომპანიები: 
 

1. ე/ს კობრა ინსტალაციონეს ი სერვისიოს საქარველოს ფილალი და შპს „ინ-სი“ 

2. შპს „იკორთა 2007“ 

3. ე/ს სს „ერისიმედი“ და შპს „კამარო“ 

4. უცხოური საწარმოს ფილიალი “კ.ე. ქონსტრუქტიონ-ჯეორჯია” 

5. შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა „მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო“ 

6. ე/ს „ახალი სამშენებლო კომპანია-რესტავრატორები და კომპანია“ 

 
 

კონტრაქტის მინიჭებაზე რეკომენდაცია ეძლევა: 
 

დასახელება: ე/ს სს „ერისიმედი“ და შპს „კამარო“ 

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

შპს „კამარო - იაცეკ მალცჩევსკის ქ. #4, სოპოტი, კოდი 81-817, სოპოტი, სავოევოდო პომორსკია, პოლონეთი. 
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 3,611,927.14 ლარი 

საკონტრაქტო ფასი: 3,715,305.05 ლარი 
 
 

შეფასებული კომპანიები: 
 

დასახელება: შპს „იკორთა 2007“ 

მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ი. აბაშიძის ქ, N44, ბ. 42 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 4,103,581.52 ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 4,103,581.52 ლარი  
 

 

დასახელება: ე/ს კობრა ინსტალაციონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი და შპს „ინ-სი“ 

მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, კარგარეთელის ქ. 4 

        საქართველო, ქ. თბილისი, მერაბ კოსტავას ქ. #72ა 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 5,099,100.00 ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 5,099,100.00 ლარი  
 

 

დისკვალიფიცირებული კომპანიები:  
 

დასახელება: ე/ს „ახალი სამშენებლო კომპანია-რესტავრატორები და კომპანია“ 

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ფასი არ არის 

დაფიქსირებული სატენდერო დოკუმენტაციის, მეორე ნაწილის, მეორე თავის - სატენდერო მონაცემთა 

ნუსხის, ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის 21.1 პარაგრაფის შესაბამისად.  

 

დასახელება: შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა „მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო“ 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 2,789,879.22 ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 2,796,757.79 ლარი  

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: სატენდერო წინადადებაში წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, 

მონაწილე ვერ აკმაყოფილებს სატენდერო დოკუმენტაციის, მეორე ნაწილის, თავი 2, ინსტრუქციები 

ტენდერში მონაწილეთათვის 11.1 (თ) პარაგრაფის მოთხოვნებს, სატენდერო დოკუმენტაციის ნაწილი 2, 

თავი 3, კრიტერიუმების 3.1,  3.3, 4.1, 4.2 (ა) და (ბ), 5 და 6 მოთხოვნებს.  

 

დასახელება: უცხოური საწარმოს ფილიალი “კ.ე. ქონსტრუქტიონ-ჯეორჯია” 

სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 3 203 638.65 ლარი 

სატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 3,215,396.62 ლარი  

დისკვალიფიკაციის მიზეზი: სატენდერო დოკუმენტაციის ნაწილი 2, თავი 3, კრიტერიუმის 4.2 (ბ) 

მოთხოვნებს. 


