
ტენდერის შედეგები
ტენდერის სახელი და ნომერი: ფოთის კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა, P43405-ICB-POT-01
პროექტის დასახელება: საქართველოს ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - მე-4 ტრანში
სესხის ნომერი: 3078-GEO:
სატენდერო წინადადებების გახსნის თარიღი: 2015 წლის 21 სექტემბერი

# მონაწილის დასახელება ქვეყანა შემოთვაზებული
ფასდაკლება

ტენდერის გახსნისას
ამოკითხული ფასები

(გაუთვალისწინებელი
ხარჯების და დღგ-ს

(18%) ჩათვლით)

არითმეტიკ
ული

კორექტირე
ბა

ფასი არითმეტიკული
ჩასწორების შემდეგ

(გაუთვალისწინებელი
ხარჯების და დღგ-ს

(18%) ჩათვლით)

შენიშვნა

1
OJSC Azeragrartikinti აზერბაიჯანი ა/ე 37 444 444,44 აშშ. დოლ. 88,70 37 444 533,14 აშშ.

დოლ.

უდაბლესი არსებითად
დამაკმაყოფილებელი

მონაწილე.
2

Atinak Muhendislik
Inshaat Sanayi ve
Ticaret A.S.

თურქეთი ა/ე
33 358 927,04 აშშ.

დოლ.
0,12

33 358 927,16 აშშ.
დოლ.

მონაწილე ფირმამ ვერ
დააკმაყოფილა სატენდერო
დოკუმენტით მოთხოვნილი

ყველა მინიმალური
საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი.

შესაბამისად, სატენდერო
წინადადება იქნა

დისკვალიფიცირებული.

3 ECETASH Insaat
Sanay Ve Ticaret თურქეთი ა/ე 45 342 796,54აშშ. დოლ. 0,00

45 342 796,54 აშშ.
დოლ.

4 JV Chakir Yapi and
Gul-ish თურქეთი ა/ე 34 774 519,72აშშ. დოლ. 0,00

34 774 519,72 აშშ.
დოლ.

მონაწილე ფირმამ ვერ
დააკმაყოფილა სატენდერო
დოკუმენტით მოთხოვნილი

ყველა მინიმალური
საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი.

შესაბამისად, სატენდერო
წინადადება იქნა

დისკვალიფიცირებული.

5 Cobra Instalaciones Y
Servicios, S.A. ესპანეთი ა/ე 38 585 404,70აშშ. დოლ. 277 276,99

38 862 681,69 აშშ.
დოლ.

6 SMK Ulusal Insaat ve
Ticaret A.S. თურქეთი ა/ე

37 497 866,76 აშშ.
დოლ.

0,00 37 497 866,76 აშშ.
დოლ.

7
Ludwig Pfeiffer Hock-
und Tiefbau GmbH &
Co. KG

გერმანია ა/ე 41 754 696,43 აშშ. დოლ. 0,00
41 754 696,43 აშშ.

დოლ.

8 Alke Insaat Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

თურქეთი/თურ
ქეთი

ა/ე 42 254 736,23აშშ. დოლ. 0,00
42 254 736,23 აშშ.

დოლ.



ნაგებობების დასრულების ხანგრძლივობა: 1095 დღე
ხელშეკრულების საგანი: ფოთის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, P43405-ICB-POT-01
გამარჯვებული მონაწილე: Azeragrartikinti OJSC (აზერბაიჯანი)

ხელშეკრულების ღირებულება :
(დღგ. 18% ჩათვლით)

37 444 533,14 აშშ დოლარი (ოცდაჩვიდმეტი მილიონ ოთხასორმოცდაოთხი ათას
ხუთასოცდაცამეტი და 14/100)

ტენდერში მონაწილეთა საყურადღებოდ: ნებისმიერ მონაწილეს, ვისაც სურს დაადგინოს დეტალური მიზეზი, თუ რის საფუძველზე არ მოხდა მათი
სატენდერო წინადადების შერჩევა, შეუძლია ოფიციალურად მოითხოვოს ახსნა-განმარტება დამკვეთისგან.


