
 სატენდერო შეტყობინება  (ქართული) 
 

 
 

  
სატენდერო შეტყობინება: გერმანიის ფინანსური თანამშრომლობა (KfW) ევროკავშირის -NIP და FC  და აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან  თანამშრომლობით. KfW ბანკის შესყიდვა  No. 509040.  
 
დასახელება: სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების 
პროგრამისთვის;  აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა 
 

ქვეყანა საქართველოს რესპუბლიკა 

  
პროექტის აღმასრულებელი 
სააგენტოს სახელი და მისამართი 

პროექტის ოფიცერი: თეიმურაზ ბედინაძე, სს’’აჭარის წყლის 
ალიანსი’’(AWA) 
მისამართი: კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა#1, ბინა 4-7; 
ქალაქი: ბათუმი, ZIP კოდი:6000 
ქვეყანა:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა,საქართველო 
ტელეფონი:  +995 591 511115 
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@awa.ge  
 წარდგენის  დეტალები ბოლო ვადა: 19 დეკემბერი 2022. 
 დრო: 12.00(GMT +4 სთ) 
მისამართი:  როგორც ზემოთ არის მითითებული 
ენა: ინგლისური 
აპლიკანტებმა  განაცხადი უნდა წარადგინონ  შემდეგი მოთხოვნის 
გათვალისწინებით: 

 ერთი ორიგინალი და ერთი ასლი 
თითოეულ ორგინალი და ასლი დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს 
ელექტონულ ვერსიას მეხსიერების ბარათზე არსებული უცვლელი და 
საძიებო PDF ფაილის სახით, რომელიც შესაბამისად არის აღნიშნული.   

პროექტის სათაური სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და  
წყალარინების პროგრამისთვის, აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა 
 

ლოტის სათაური ლოტი 2-სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების                  
წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამისთვის, აჭარა, 
საქართველოს რესპუბლიკა 
 KfW ბანკის შესყიდვის ნომერი ICB 509040  

  შეტყობინების ტიპი და ტენდერის 
ეტაპი  

 სატენდერო შეტყობინება.  მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე 
(წინასწარი კვალიფიკაცია). 

 
საპროექტო ზომები  
 

სამუშაოების შემსრულებელ კონტრაქტორებს შეუძლიათ 
გამოხატონ  ინტერესი წინა საკვალიციკაციო ტენდერში 
მონაწილეობაზე  აჭარის  ხუთი მუნიციპალიტეტის „მხოლოდ 
მშენებლობის“ კონტრაქტებისთვის სამიდან ერთი ან მეტი  სახის 
სამუშაოს შესრულებაზე.  სამუშაოები ძირითადად მოიცავს  
ნიაგადში ჩამარხული,  წყლისა და წყალარინების მილების, ასევე 
მცირე ზომის ავზების (საწნეო ავზები/რეზერვუარებ წყლისთვის 
და სეპტიკური  ავზები ნარჩენი  წყლებისთვი) უზრუნველყოფას.  
სამუშაოები დაყოფილია სამ ლოტად (2A, 2B და 2C) მსგავსი  
მახასიათებლებით, გარდა იმ ობიექტების რაოდენობისა, 
რომელთათვისაც მომსახურება უნდა იყოს გაწეული და 
შესაბამისად, მილების  სიგრძისა და დასამონტაჟებელი 
ობიექტების რაოდენობისა. ლოტი 2A ასევე  მოიცავს საქონლის 
მომარაგებას კოპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფისა და 
ავეჯის სახით, რასაც არ სჭირდება განსაკუთრებული ცოდნა ან 
გამოცდილება. პროექტის  არეალი ძირითადად მთაგორიანია,  
მოსახლეობის დაბალი სიხშირით, რაც  წარმოქმნის  
პროექტირებისთვის სპეციფიურ გამოწვევებს და მიეკუთვნება  
მაღალი ეკოლოგიური კლასიფიკაციის ტერიტორიებს (ე.ი. 
ხელუხლებელი ტყე/ლანდშაფტი მაღალი 
ბიომრავალფეროვნებით). 



 სატენდერო შეტყობინება  (ქართული) 
 

 
 

გუნდის პროფილი რელიეფის სპეციფიურობის მიუხედავად  მიიჩნევა, რომ 
სამუშაოების კონტრაქტორი/კონტრაქტორები  არ საჭიროებსა/არ 
საჭიროებენ  მონტაჟის სპეციალურ უნარებს, მაგალითად, იმაზე 
მეტს რაც  აქვს სამუშაოების შესრულებაში  გამოცდილ 
კონტრაქტორს დაბებში წყალარინებისა და წყლის 
იფრასტრუქტურის დამონტაჟებაში. თუმცა,პროექტის  ეკოლოგიური 
და სოციალური ზეგავლენის და რისკის დონე კლასიფიცირებულია 
როგორც ‘’B კატეგორია”, რაც ნიშნავს, იმას რომ პრეტენდენტებმა  უნდა 
წარმოაჩინონ ეკოლოგიური, სოციალური, ჯანმრთელობისა და  
უსაფრთხოების ქმედითუნარიანობის და გამოცდილების 
განსაზღვრული დონე. ეკოლოგიური, სოციალური, ჯანმრთელობისა 
და უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სამუშაოების  
კონტრაქტორებს მოეთხოვებათ წინა პროექტებში მიღებული 
გამოცდილების დემონსტრირება  ეკოლოგიური, სოციალური, 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მაღალი შემცველობით.   
 

ხანგრძლივობა ლოტები: 2A, 2B და 2C 2023 წლის აგვისტო –2026 წლის ნოემბერი (წუნის 
შესახებ შეტყობინების პერიოდის დასრულება)   
 

კონტრაქტი ხელშეკრულება მიყვება KfW– ის  ორი კონვერტის მოდელის ნიმუშს. 
გამოცდილი კონტრაქტორების შერჩევა ექვემდებარება დებულებებს, 
რომლებიც მოცემულია „პარტნიორ ქვეყნებთან ფინანსური 
თანამშრომლობის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურების, 
სამუშაოების, მცენარეთა, საქონლისა და არასაკონსულტაციო 
მომსახურების შესყიდვის სახელმძღვანელო მითითებებში“, შეგიძილათ 
იხილოთ ვებ – გვერდზე: www.kfw- entwicklungsbank.de 



 

 
 

 


