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გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

 
პროექტის დასახელება: რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების

მეორე პროექტი - დამატებითი დაფინანსება (SRMIDP-AF)

განმახორციელებელი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

მისამართი: დ. აღმაშენებლის გამზ. N150, თბილისი, საქართველო

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #SRMIDP-AF/CW/NCB/10-2021

კონტრაქტის დასახელება: ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - ფაზა II

შერჩევის გამოყენების მეთოდი: ეროვნული საბაზრო მიდგომა

სამუშაოების ხანგრძლივობა: 18 (თვრამეტი) თვე

შეფასების ვალუტა: ლარი

საკონტრაქტო ღირებულება: 13,628,488.03 ლარი

ტენდერში მონაწილე კომპანიები:

1. Sistek Elektrik Muhendislik Musavirlik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Sti.
2. „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის (სოკარი) ტრესტი „ნეფთგაზთიქინთი“
3. სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ“

გამარჯვებული კომპანია:

დასახელება: Sistek Elektrik Muhendislik Musavirlik Sanayi Ve Ticaret Ltd.Sti.
ფაქტიური მისამართი: იენიმაჰალე, ივედიქ ორგანიზე ემინელ სანაი სითესი 22. გამზირი #691, ქუჩა No1, 
იენიმაჰალე/ანკარა, თურქეთი
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 13,628,488.03 ლარი
საკონტრაქტო ფასი: 13,628,488.03 ლარი

პროექტის მოკლე აღწერილობა: პროექტი დამუშავებულია შპს „მუნიციპალპროექტი“-ს მიერ საქართველოს 
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან 2019 წლის 14 მარტს გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით. 



პროექტი ითვალისწინებს ქ. დმანისისა და 19 სოფლის, მათ შორის კომპანიის ბალანსზე არსებული 12 სოფლის, 
თვითდენითი წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობის საპროექტო სამუშაოების შესრულებას 
„ორმოცწყაროს“-ს სათავის ბაზაზე. პროექტით ოცივე დასახლებისათვის წყლის მიწოდება გათვალისწინებულია 
„ორმოცწყაროს“ სათავიდან. შპს „მუნიციპალპროექტი“-ს მიერ დასაპროექტებელია:
- „ორმოცწყაროს“ სათავე ნაგებობები;
- თვითდენითი წყალდენები;
- 14 სოფელში გათვალისწინებულია ახალი საწნეო-სარეგულაციო რეზერვუარების მშენებლობა: სამ დასახლებაში (ქ. 
დმანისი, სოფ. განთიადი და ბოსლები) არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია, სოფ. მთისძირისთვის წყლის 
მიწოდება მოხდება უშუალოდ თვითდენითი წყალდენიდან, სოფ. ტნუსს და სოფ. განთიადს ექნებად საერთო 
საპროექტო რეზერვუარი, ზემო და ქვემო ოროზმანებსაც ექნებათ საერთო საპროექტო
რეზერვუარი;
- საქლორატორო არსებული შენობის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია.
- ყველა დასახლებული ადგილის წყალსადენის ქსელი და აბონენტთა გამრიცხველიანება;
- სგწკ-ს სერვის ცენტრი.
პროექტის თითოეული ნაგებობისა თუ სისტემის დამუშავებისას დაცულია საზოგადოდ მიღებული და 
კანონმდებლობით რეგლამენტირებული ღონისძიებანი გარემოზე ნაკლები ზიანის მიყენების მიზნით. რაც შეეხება 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, სამუშაოს სპეციფიკიდან, ადგილობრივი პირობებიდან და რაც მთავარია 
დამკვეთის (სგწკ) ტექნიკური დავალებიდან გამომდინარე მოცემულ პროექტში ცალკე ტომად წარმოდგენილი არ 
არის. აღნიშნული ფაზა ითვალისწინებს მხოლოდ: სათავე ნაგებობებს, საქლორატოროს და თვითდენითი 
წყალდენების მოწყობას ყველა შემადგენელი ელემენტებით, სადაწნეო რეზერვუარებამდე.

შეფასებული კომპანიები:

დასახელება: „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის (სოკარი) ტრესტი „ნეფთგაზთიქინთი“
ფაქტიური მისამართი: AZ 10018 ქ. ბაქო, ხათაის რაიონი, ზიღის გზატკეცილი სახლი 41C, ბინა 9222
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 17,289,890.88 ლარი
საკონტრაქტო ფასი: 17,289,890.88 ლარი

დასახელება: სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ“
ფაქტიური მისამართი: თურქეთი, ჰასანფაშა, იქბალიეს უბანი, უზუნჩაირის ქ.N6 ქადიქოი 
სატენდერო წინადადების ამოკითხული ფასი: 23,409,514.78 ლარი
საკონტრაქტო ფასი: 23,409,514.78 ლარი
ნუცა დათუაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე

დირექცია


