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ტენდერთან დაკავშირებული 

საინფორმაციო შეხვედრის ოქმი 
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Information/Clarification Meeting 

 
 

28 ნოემბერი, 2022 წელი 
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კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი 
THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTRE FOR THE CAUCASUS  

(REC CAUCASUS) 

 

 
 
ტენდერის ნომერი/Subject: Ref. No. 027RECC/G/FAO-[BL-5650-03]-No.01-2022 

 
ტენდერის დასახელება: შესაღობი მასალის მიწოდება და ღობის დამონტაჟება გურჯაანის, 

დმანისის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში გარემოს დაცვის გლობალური ფონდისა (GEF) და 
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ მხარდაჭერილი პროექტის  
(„საქართველოს მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა დეგრადირებული 

საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“) ფარგლებში 

 

Title: Supply of Fencing Material and Installation of Fence in Gurjaani, Dmanisi and Kazbegi Municipalities of 

Georgia within the framework of GEF/FAO supported Project “Achieving Land Degradation Neutrality Targets 
of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands” 

 
შეხვედროს ადგილი: კავკასიის რეგიონული 

გარემოსდაცვითი ცენტრის (REC Caucasus) 

საკონფერენციო დარბაზი (მისამართი: ბადრი 

შოშიტაიშვილის ქ. 13, თბილისი 0179) 
 
Venue: Conference Hall of the REC Caucasus 

 

(REC Caucasus, Badri Shoshitaishvili Str. 13, 
0179 Tbilisi, Georgia) 

Zoom-შეხვედრის რეჟიმი: არა 
 
Virtually via Zoom call: n/a 

შეხვედრის ჩატარების თარიღი: 
25 ნოემბერი, 2022 წელი 
 
Date of Information/Clerification Meeting :  
25 November 2022 

14:00 სთ 
 
 
From: 14.00am 

16:30 სთ 
 
 
To: 16:30pm 

დამსწრეთა რაოდენობა: 4 
 
Number of participants attended the  
Information/Clerification meeting: 

 
  



 

 
 

 

 

დღის წესრიგი: 
 
 

1. შესავალი, პროექტის გუნდისა და დამსწრე 

პირთა თვითწარდგენა 

2. ტენდერის პირობების მიმოხილვა 
 3.  კითხვები და პასუხები 

Meeting agenda: 1. Introduction of the project team and 
bidders 

2.   Briefing on scope on tender and the project 
        3.   Questions and Answers 

 

შემდეგი კითხვები იქნა დასმული შეხვედრაზე დამსწრე ტენდერში მონაწილეობით 

დაინტერესებული პირების მიერ, რომელთაც გაეცათ შემდეგი პასუხები:  

 

The following queries were raised by the participating representatives from the prospective bidders, 

and the following respective responses are provided: 
 

 კითხვები/Questions 
 

პასუხები/Responses 

შესყიდვა/Procurement 
  

1 

 

ტექნიკურ სპეციფიკაციაში მოყვანილია 

დამონტაჟებული ბოძის მიწის 

ზედაპირიდან სიმაღლეთა გრადაციები 

სმ-ებში. ამასთან დაკავშირებით როგორ 

უნდა მოხდეს აღნიშნული სიმაღლეების 

გათვალისწინება ბოძების 

დამონტაჟებისას არასწორი რელიეფის 

პირობებში? 

სატენდერო დოკუმენტაციაში (ტექნიკურ 

სპეციფიკაციაში) სწორედ იმ მიზნით არის 

მოყვანილი დამონტაჟებული ბოძის მიწის 

ზედაპირიდან სიმაღლეთა გრადაციები, 

რომ მოხდეს ბოძების დამონტაჟებისას 

არასწორი რელიეფის პირობების 

გათვალისწინება.  

 

 

2 

 

ტექნიკურ სპეციფიკაციაში მოყვანილი 

მხოლოდ ჭიშკრის სიგანე და სიმაღლე. 

ამასთან, არ არის მითითებული ჭიშკრის 

ზუსტი კონსტრუქცია და მასალის 

სპეციფიკაცია და ტიპი (ორფრთიანი, 

ერთფრთიანი).  

იმდენად, რამდენადაც დასამონტაჟებელი 

ღობე მოიცავს კლიმატური და რელიეფური 

პირობების განსხვავებულ სპექტრს -  

დამკვეთი ორგანიზაცია ვერ შეჩერდა 

ჭიშკრის რომელიმე ერთ სტანდარტულ 

კონსტრუქციაზე. აქედან გამომდინარე, 

ტენდერში მონაწილეს უფლება აქვს თავად 

შეარჩიოს ჭიშკრის კონსტრუქცია და 

მასალა და მიუთითოს ამის თაობაზე 

ტექნიკურ განაცხადში. ხოლო ტექნიკურ 

განცხადში მის მიერ შეტანილი 

სპეციფიკაციის საფუძველზე კი გათვალოს 

ჭიშკრის დამზადების ღირებულება და 

შეიტანოს ეს უკანსკნელი ფინანსური 

განაცხადის ფორმაში. 
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გააჩნია თუ არა დამკვეთ ორგანიზაციას 

მიწოდებისა და დამონტაჟების 

ადგილებზე შესაღობი მასალების 

დასაწყობებისთვის საჭირო სამეურნეო 

სივრცე, რათა მოხდეს მასალების შენახვა 

ღობის დამონტაჟების სამუშაოების 

დაწყებამდე? 

არ გააჩნია. ღობის მონტაჟის ადგილებზე 

მასალების განთავსება (დასაწყობება) და 

ღობის მონტაჟის დაწყებამდე შენახვა 

წარმოადგენს კონტრაქტორის 

ვალდებულებას. კონტრაქტორმა შეიძლება 

აირჩიოს დასაწყობების ერთი 

ცენტრალური ადგილი, საიდანაც 

მოახდენს მასალების გადაზიდვას სამ 

სხვადასხვა დანიშნულების ადგილებამდე 

(3 მუნიციპალიტეტში).  

 

იმ მასალების ნაშთის მიღება-ჩაბარება, 

რომელიც არ იქნება გამოყენებული ღობის 

მონტაჟისთვის, მოხდება უშალოდ 

ადგილზე თითოეული შესაღობი უბნის 

მიხედვით დამონტაჟებელი და 

დაუმონტაჟებელი მასალების ოდენობების 

გაანგარიშებული და დაზუსტბული 

მონაცემების მიხედვით. შემდგომში ეს 

დაუმონტაჟებელი მასალები დამკვეთი 

ორგანიზაციის მიერ გადაეცემა ხსენებული 

უბნებით მოსარგებლე ადგილობრივ 

ფერმერებს და მათ მიერ გამოყენებული 

იქნება ღობის ინფრასტრქუტურის 

მიმდინარე შეკეთების სამუშაოებისთვის.  

 

სწორედ ამ მიზნით სატენდერო 

დოკუმენტაციაში მოყვანილია ფინანსური 

განაცხადის იმგვარი ფორმა, რომელიც 

გულისხმობს ფინანსური განაცხადის 

როგორც საერთო ღირებულების, ასევე 

უბნების მიხედვით დაყოფილი 

ქვენაწილების სახით  წარმოდგენას.  

 

ამგვარი დაყოფა, გარდა იმის, რომ 

უზრუნველყოფს ღობის მონტაჟისთვის 

მოხმარებული მასალების ზუსტი 

აღრიცხვის საშუალებას თითოეული უბნის 

მიხედვით, იგი ასევე  იძლევა 

მოსახერხებელი სამუშაო გრაფიკის 

გამოყენების საშუალებას თითეული 

უბნისთვის ინდივიდუალურად - 

კლიმატური პირობების გათვალისწინებით 

(მაგ., თოვლის საფარი და სხვ.).  
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ტენდერი დაყოფილია ორ ლოტად, ერთ 

მათგანს შესრულების ვადად 

მითითებული აქვს 5 თვე, ხოლო მეორეს 7 

თვე. ორივე ლოტი ცალ-ცალკე უნდა 

განხორციელდეს თუ ერთმანეთის 

პარალელურად? 

 

 

 

 

 

ტენდერი ორ ლოტად არის დაყოფილი. 

ამასთან, ორივე ლოტის განხორციელება 

მიმდინარეობს პარალელურად. 

 

დამკვეთი ორგანიზაცია ორივე ლოტს 

იბარებს ერთად (კომპლექსურად): 

 

ა) ყოველ კონკრეტულ უბანზე 

დამონტაჟებული ღობის სახით; 

 

და 

 

ბ)  ყოველ კონკრეტულ უბანზე 

დაუმონტაჟებელი მასალების (ნაშთის) 

სახით. 

 

  

5 

 

როგორ უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი 

ღობის იმ კონტურებზე დამონტაჟება, 

რომელბიც ნაჩვენებია სატენდერო 

დოკუმენტაციაში არსებულ რუკებზე? 

არის თუ არა უბნებზე დასამონტაჟებელი 

ღობის გამყოფი წერტილების მარკირება 

ჩატარებული? 

 

 

 

 

 

უბნებზე დასამონტაჟებელი ღობის 

გამყოფი წერტილების მარკირება 

ჩატარებული არ არის. 

 

დამკვეთი ორგანიზაცია კონტრაქტორს 

გადასცემს სატენდერო დოკუმენტაციაში 

არსებულ რუკებზე გამოსახული ღობის 

კონტურების კოორდინატებს GIS-ის 

სისტემაში დამუშავებული Shape-

ფაილების სახით. აღნიშნული 

ინფორმაციის გამოყენებით კონტრაქტორს 

შეუძლია საველე პირობებში ზუსტად 

დაადგინოს  სატენდერო დოკუმენტაციაში 

არსებულ რუკებზე გამოსახული ღობის 

კონტურების გამყოფი წერტილების 

კოორდინატები და მოახდონოს მათი 

ადგილზე მარკირება. 

 

აღნიშნულ ქმედებებთან დაკავშირებული 

ხარჯები ტენდერში მონაწილე პირს 

(ტენდერში გამრჯვების შემთხვევაში - 
კონტრაქტორს) შეუძლია მოაქციოს ლოტ 2-

ის ხარჯების ფარგლებში - ამგვარი 

ხარჯების ლოტ 2-იდან ცალკე გამოყოფისა 

და შესაბამისად ფინანსურ განაცხადში 

ცალკე ჩვენების გარეშე. 

 

  

  



 

 
 

 

 

ტექნიკური საკითხები/Technical 
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იქნება თუ არა სატენდერო განაცხადების 

წარდგენის ბოლო ვადა (5 დეკემბერი, 

2022) გაზრდილი? 

სატენდერო განაცხადების წარდგენის 

ბოლო ვადის ან სატენდერო 

დოკუმენტაციაში შეტანილი ნებისმიერ 

ცვლილების შესახებ გამოცხადდება 

დამატებით - კავკასიის რეგიონული 

გარემოსდაცვითი ცენტრის იმავე 

ოფიციალურ ვებ გვერდზე, რომელზედაც 

გამოცხადებული იქნა მიმდინარე 

ტენდერი:  

 

https://rec-
caucasus.org/announcements/supply-of-
fencing-material-and-installation-of-fence-in-
gurjaani-dmanisi-and-kazbegi-municipalities/ 
 

 

https://rec-caucasus.org/announcements/supply-of-fencing-material-and-installation-of-fence-in-gurjaani-dmanisi-and-kazbegi-municipalities/
https://rec-caucasus.org/announcements/supply-of-fencing-material-and-installation-of-fence-in-gurjaani-dmanisi-and-kazbegi-municipalities/
https://rec-caucasus.org/announcements/supply-of-fencing-material-and-installation-of-fence-in-gurjaani-dmanisi-and-kazbegi-municipalities/
https://rec-caucasus.org/announcements/supply-of-fencing-material-and-installation-of-fence-in-gurjaani-dmanisi-and-kazbegi-municipalities/

