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კონკურსის გამოცხადება 
     

 

პროექტის დასახელება: “ ბუნებრივი რესურსების 

მართვა და ეკოსისტემური მომსახურებებით 

უზრინველყოფა სამხრეთ კავკასიაში“ 

პროექტის ნომერი: 18.2062.0-006.00 

 

ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, 

 

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის დავალებით შპს. 

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) 

საქმიანობას ეწევა გერმანია-საქართველოს განვითარების 

თანამშრომლობის სფეროში. 

 

დაგეგმილი გვაქვს შევისყიდოთ მომსახურება საქართველოში 

რეგისტრირებული კომპანიებისგან დანართი 1 - ის შესაბამისად. 

 

დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ, 24.01.2020 -ის 17:00 საათამდე 

წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება ამობეჭდილი სახით, 2 

სხვადასხვა კონვერტში. 1 კონვერტში საფასო შემოთავაზება, ხოლო 2-

ში - შინაარსობრივი შემოთავაზება. გთხოვთ ცალ-ცალკე მიუთითოთ 

პირველი და მეორე ფაზის საფასური საფასო შემოთავაზებაში. 

 

გთხოვთ, შემოთავაზებები მოგვაწოდოთ ინგლისურ  ენაზე. 
დაგვიანებული შემოთავაზებები არ განიხილება. 
 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 2013 წლის მაისიდან სსკ–ს 168-ე 

მუხლის მე–4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება სარგებლობს 

გადასახადებისგან გათავისუფლებით (დღგ, აქციზი, იმპორტის 

გადასახადი) და შესაბამისად   ეროვნულ ვალუტაში წარმოდგენილი 

ფასი არ უნდა შეიცავდეს მოცემულ გადასახადებს და ეს მითითებული 

უნდა იყოს შემოთავაზებაში. 

 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

Sitz der Gesellschaft Bonn und Eschborn 

 

Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 

53113 Bonn, Deutschland 

T +49 228 44 60-0 

F +49 228 44 60-17 66 

 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 

65760 Eschborn, Deutschland 

T +49 61 96 79-0 

F +49 61 96 79-11 15 

 

E info@giz.de 

I www.giz.de 

 

Amtsgericht Bonn 

Eintragungs-Nr. HRB 18384 

Amtsgericht Frankfurt am Main 

Eintragungs-Nr. HRB 12394 

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Staatssekretär Martin Jäger 

 

Vorstand 

Tanja Gönner (Vorstandssprecherin) 

Thorsten Schäfer-Gümbel 
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გთხოვთ,  კონვერტზე მიუთითოთ შემდეგი: 

- სახელი, გვარი, ფირმის დასახელება; 

- საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი, ელ. ფოსტა); 

- ტენდერის დასახელება : “Architect service-Phase 1 and 2 “ 

- წარწერა  “კონფიდენციალურია”; 

- გთხოვთ, მოაწეროთ ხელი დალუქვის ადგილზე. 

 

გთხოვთ, შემოთავაზება დაიტანოთ თქვენი ორგანიზაციის ლოგოიან თავფურცელზე, 

დასვათ ბეჭედი და ხელმოწერა. 

 

აგრეთვე მიუთითოთ შემდეგი მისამართი: 

GIZ-ის რეგიონალურ ბიუროს სამხრეთ კავკასიაში 

რუსთაველის 42 / გრიბოედოვის 31ა  0108  თბილისი 

მიუთითეთ  პროგრამის ნომერი: 18.2062.0-006.00 

და აგრეთვე ტენდერის ნომერი: 83347122 

 

დანომრეთ კონვერტები: (I - საფასო შემოთავაზება; II - შინაარსობრივი შემოთავაზება). 

 

შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით ანა ჩხეიძეს 

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით  – anna.chkheidze@giz.de 

შემოთავაზებების ჩაბარებამდე არაუგვიანეს 2 დღისა. 
 

 

წესების დარღვევის  შემთხვევაში  თქვენი შემოთავაზება არ იქნება  განხილული. 

 

შემოთავაზებების შეფასება სავარაუდოდ დამთავრდება 31.01.2020 -თვის.  

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებულ  პირთან. 

 

პატივისცემით, 

 

ანა ჩხეიძე 

ხელშეკრულებების  განყოფილება 

 

 

 

დანართი 

1. ტექნიკური დავალება  

2. შემოთავაზებების შეფასების ზოგადი სქემა 

3. შემოთავაზებების შინაარსობრივი შეფასების სქემა 
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დანართი 1 - ტექნიკური დავალება  

 
Assignment:  Architect service-Phase 1 and 2 
 

1. Context 

ECOserve staff and particularly closely associated staff of partner organisations need 
office accommodation at the main premises of MEPA in the Dighomi compound, because 
existing buildings on this compound, where this staff is currently accommodated, do not 
provide suitable options (in particular as regards meeting of seismic standards).  
 
The moving of the staff into new office accommodation is a matter of certain urgency. For 
this reason, placing of office containers were decided to be the most suitable solution. 
Office containers should be pre-fabricated and not require elaborate and time-consuming 
construction work.  
 
A total of 24 staff need office accommodation (three individual workplaces, other staff in 
shared offices). In addition, a meeting facility for 15 persons, a small kitchen and two 
toilets are required.  
 
MEPA has identified a site on the premises of the MEPA HQs in Dighomi, on which 
container offices can be set up in a relatively short period of time. The area has a size of 
approximately 12x15 meters and is delimited by a reinforced concrete wall of a former 
water basin.  
 

2. Objectives and tasks 

Phase 1 Preparation of the Documents for Building Permission and 
Construction 

 
2.1 Basic determination and brief design concepts 

Verification and specification of the client's brief construction concept and 
requirements for the construction task.   
Development of the two most suitable and feasible design concepts for the 
temporary offices that meets the requirements of the client. The design proposals 
shall consider the situation of the building location, the locals construction 
requirements, the given room concept, as well as the actual situation for office-
container (sizes, layouts, materials, costs, short-term availability, overall 
construction time, rough cost estimate), on the local market. 

 
2.2 Presentation of design concept 

Presenting and explaining of advantages and disadvantages of the two design 
concepts to the client an advising the project management of Environmental 
Programme ECOserve (client) regarding the most suitable version to implement.  
 
Explaining for each option: 
a. initial list of suppliers (domestic and wider region) 
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b. sample pictures and drawings 
c. design concept (e.g. room concept and layout, internal connection of containers 
with connecting doors or access to each individual containers only from the outside)  
d. estimated prices-range of different models and design concepts  
e. typical delivery time and works schedule 
f. preparation of a rough cost estimation 
g. preparation of a time schedule with milestones (e.g. Planning and tender 
documents, tender procedure, award of construction works, start of construction 
works, preparatory works, delivery times, assembly, installation works until move-in 
date. 

 
As a result of this consultation, one option will be selected and further considered in 
the subsequent tasks 2.2 to 2.6. 

 
2.3 Preparatory investigations and national standards 
 

Establishing whether cadastral maps, surveyors' plans, soil investigations, or other 
documents of the building site exist.  

 
Checking and verifying the building location proposed by MEPA for placing office 

containers, considering (if possible) the static calculations or technical drawings (if 

available) of the existing reinforced concrete walls and slab of the former water 

basin for their load-bearing capacity.  

 

Determining and definition of the nearest connection points with sufficient capacity 

to the public electric supply, telephone/internet, water-supply and public sewage 

system.  

 

Identification and description of the (new) national standards to be considered, as 

well as the required official approvals and building permits necessary for 

implementing the building measure.  

 

Obtaining of building permission and other permits required for the execution of the 

works 

2.4 Conceptual design  
 

a.  Drawing up the conceptual design, of ready-to-use (but modifiable) pre-fabricated 
containers meeting the above-mentioned requirements; Floor plans, views, sections 
and relevant details (1:100, details 1:20/1:10) 

b. Site layout plan with access routes in a suitable scale (1:200) 
c. Statical calculations and drawing (if necessary)  
d. Technical installation plans (electricity, heating, cooling (if necessary) telephone, 

internet, water supply, sewage, 1:100) 
e. Technical site layout plan showing connection lines and connection points to the 

public technical infrastructure 
f. Preparation of a cost estimation 
g. Time Schedule  
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2.5 Tender documents and tender procedure 
 Preparation of tender documents – bill of quantities, specifications - for the 

constructions works including:  
- ground preparation, earthworks, underground and connections lines to the public 

infrastructure 
- procurement (including transport), placement, assembling, connection and sealing 

of the office, toilet and washroom container  
- interior works (e.g. floor and wall coverings, if necessary)  
- technical installations (electricity, heating, cooling (if necessary) telephone, internet, 

water supply, sewage) 
Preparation of a cost estimation (as priced bill of quantities);   
Supporting and advising the client during evaluation and checking the offers of the 
bidder.  
 
Phase 2 Site Supervision (optional, to be ordered separately by the client) 
 

2.6 Site Supervision  
 Coordination and supervision of the construction works during the implementation 

period including: 
- regular site visits with qualified supervision staff 
- time and cost control 
- coordination and chairing regular site meetings  
- intermediate acceptance (if necessary) and acceptance procedures during the 

construction process 
- documentation of the construction works 
- supporting the client in checking the measurements and invoices of the contractors 
- supporting the client during the final acceptance procedure, preparation of a list of 

defects and deficiencies as well as monitoring the corrective measures 
 

3. Documentation 

3.1 All documents shall clearly indicate that they were produced on behalf of the 
Employer. All documents shall be drawn up in English language. 

 
3.2 The Contractor shall provide two copies of the papers as described in chapter 

2. 
 

4. Time frame and work schedule 

Phase 1 to be completed preliminary until 30.03.2020 

In case Phase 2 will be commissioned, to be completed preliminary until 30.09.2020. 

The award of the works according 2.6, site supervision is optional. 

Consultant should work with close cooperation with GIZ Programme and the  
Administration of the Ministry of Environmental Protection and Agriculture. 
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დანართი 2 -  შემოთავაზებების შეფასების ზოგადი სქემა 

 

შემოსული შემოთავაზებების შეფასება მოხდება როგორც ფასების,  ასევე შინაარსის 

მიხედვით. 

 

შინაარსობრივი შეფასების შემდეგ გაიხსნება და განიხილება წარმომდგენი პირების 

საფასო შემოთავაზებები. საფასო შეთავაზება მკაფიოდ და დეტალურად უნდა 

აღწერდეს ყველა სახის ხარჯს, რომელიც ამ ტექნიკური დავალების მიხედვით 

გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებისთვის უნდა იქნას გაწეული. 

 

საბოლოო შეფასებაში შინაარსობრივი/საგნობრივი შეფასება შევა 70%-ით და 

ფასი/ღირებულება 30% -ით.  
 

მიღებული შედეგების მიხედვით პრეტენდენტებს პროგრამულად მიენიჭებათ 

რიგობრივი ნომერი. საუკეთესო მაჩვენებლის მქონე პირთან  დაიწყება მოლაპარაკება 

ხელშეკრულების გაფორმების  თაობაზე. თუ მოლაპარაკება არ დამთავრდა 

წარმატებით, მაშინ იგი განახლდება რიგით მეორე კანდიდატთან. 
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დანართი 3 - შემოთავაზებების შინაარსობრივი/საგნობრივი  შეფასების სქემა 

 

არასაფასო კრიტერიუმები თავის მხრივ დაიყოფა შეფასების სქემაში მითითებული 

კოეფიციენტების მიხედვით. შემოთავაზების შინაარსობრივი  ნაწილი უნდა 

მოიცავდეს შეფასების სქემაში მითითებული დოკუმენტების ჩამონათვალს. (იხილეთ 

ქვემოთ მოცემული შეფასების სქემა). 

 

 
Evaluation Scheme for Technical Assessment 
 
 

Assessment criteria 
Weighting  

in % 

Points 
max.10 

Assess-
ment 
 

1. General presentation of applicant 
Presentation of the architectural expertise, performance 
capability and reliability of the applicants, regional country 
knowledge, specific experience with container construction, 
orders for comparable clients; 
Informative curricula vitae of the staff or project partners and 
evidence of experience of comparable scopes of tasks (max. 
2 DIN-A4 pages) 

 
50 

  

2. Description of the work concept 
Proposed work concept for implementing the measures with 
explanation of the planning, work and coordination steps and 
naming of the persons probably involved 
(max. 1 DIN-A4 page) 

 
35 

  

3. Technical aptitude 
a) Evidence of admission to the profession 
b) List of major work in the last three years with 

details of the invoice sum, the performance 
period and the public and private sector clients 

c) Details of technical outputs 
d) Details of infrastructure, resources and 

technical equipment 
e) Description of quality assurance measures 
f) Details of subcontractors 

 
15 

  

 
Total technical points 

 
100 

  

 


