
___________________________________________________________________________ 
Σελίδα 1 από 4 

                                                                                                37d  T.Tabidze st.  0179 Tbilisi 
             Tel. +995322942858   Fax: +995322914980  E-mail :ecocom-tbilisi@mfa.gr 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 
  Τιφλίδα, 

  Α.Π.
 22/6/2018 
Φ. 2285/  98 
 

ΠΡΟΣ : Ως συν. Πίνακας αποδεκτών (µέσω ηµών) 
 

 
 

ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΞ/ ∆ιπλ. Γρ. κ. Υπουργού 
/∆ιπλ. Γρ. κ. ΑΝΥΠΕΞ 
/Γρ. κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ 
/Γρ. κ. Β΄ Γεν. ∆/ντου 
/ Β2, Β8 ∆/νσεις  
 

 

 

Ε.∆.: Πρεσβεία της Ελλάδος ενταύθα   
 

 
 
ΘΕΜΑ: Τρέχοντες διαγωνισµοί στη Γεωργία. 

 
 

 Σας ενηµερώνουµε για τους κάτωθι τρέχοντες διαγωνισµούς στη Γεωργία: 
 
1. Η Πρωτοβουλία “European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership” 
προσκαλεί τοπικούς εργολάβους (local contractors) να συµµετέχουν σε διαγωνισµό υποβολής 
προσφορών για εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών Khrami / Debed 
στη Γεωργία: 
Σκοπός του διαγωνισµού είναι η διαµόρφωση των στοιχείων του εν θέµατι σχεδίου διαχείρισης 
υδάτων συµφώνως µε τις αρχές της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα. H  σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών ανέρχεται σε 30.000 Ευρώ κατ' ανώτατο µε περίοδο υλοποίησης 14 µήνες από την 
υπογραφή της.  Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης: Αύγουστος 2018- Νοέµβριος 2019. 
Αναθέτουσα Αρχή: ∆ιεθνές Γραφείο Υδάτων (International Office for Water). Το έργο 
χρηµατοδοτείται µε πόρους της  ΕΕ (ENI/2016/372-403).  

 
Το κείµενο των όρων αναφοράς (terms of reference) του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα στην 

Ιστοσελίδα:  
                         http://euwipluseast.eu/en/thematic-area/call-for-application 

 
 Oι ενδιαφερόµενοι (νοµικά και φυσικά πρόσωπα) δύνανται να ζητήσουν τον πλήρη φάκελο 
του διαγωνισµού και να υποβάλουν ερωτήµατα προς: 
(i) Mr. Ilke CICEKOGLU” , “Project Assistant”, International Office for Water (IOW), email 
address : i.cicekoglu@oieau.fr 
(ii) Μr. Yannick POCHON” , “ Project Manager” , International Office for Water (IOW) στα mails: 
 (email address : y.pochon@oieau.fr ) 
 Η προθεσµία για την υποβολή τεχνικών και οικονοµικών προσφορών στα Γραφεία του 
∆ιεθνούς Γραφείου Υδάτων (IOW) λήγει στις 9 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00 (CET). 
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2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες σύµβουλου εποπτείας κατασκευής του 
αυτοκινητόδροµου Ε60 - F2:  Khevi-Ubisa: 
Η Γεωργία έχει υποβάλει αίτηση δανείου στην Asian Development Bank (ADB) για το οδικό έργο 
Khevi-Ubisa και προτίθεται να διαθέσει τµήµα του δανείου για την προµήθεια αγαθών,  
κατασκευαστικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών για το εν έργο µε συγχρηµατοδότηση της 
γεωργιανής κυβ/σης.  
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Περιφ.Ανάπτυξης και Υποδοµών της Γεωργίας προσκαλεί τους 
συµβούλους που πληρούν τα κριτήρια (ως κατωτέρω) να εκφράσουν ενδιαφέρον για την παροχή 
υπηρεσιών σύµβουλου εποπτείας κατασκευής του έργου. 
Προβλεπόµενη διάρκεια ανάθεσης: 57 µήνες 
Η επιλογή θα γίνει σύµφωνα µε τη µέθοδο ποιότητας και κόστους (QCBS) που προβλέπεται στους 
κανονισµούς  δηµοσίων συµβάσεων για τους δανειολήπτες της ADB (διαθέσιµη στην ιστοσελίδα: 

https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-regulations-adb-borrowers.pdf). 
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα υποβληθούν µέσω του συστήµατος διαχείρισης της ADB 
στην ιστοσελίδα:  

https://uxdmz06.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=143798  
το αργότερο έως τις 7 Ιουλίου 2018. 

 
 
3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών εποπτείας των 
κατασκευαστικών έργων στο οδικό έργο UBISA-SHORAPANI (F3) του αυτοκινητόδροµου       
E-60: 
Η ΕΤΕπ εξετάζει τη δυνατότητα παροχής δανείου στην κυβέρνηση της Γεωργίας για την 
κατασκευή περίπου 13 χλµ στο τµήµα Ubisa-Shorapani (F3) της εθνικής οδού E-60.  
 
Το έργο περιλαµβάνει: 9 διπλές σήραγγες (από 300 m έως 1,6 km µήκους) και 27 γέφυρες εκ των 
οποίων 13 κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου Τιφλίδας - Argveta και 14 κατά µήκος του 
αυτοκινητόδροµου Argveta - Tbilisi (µήκους 33 έως 1200 m). 
 
Αναθέτουσα Αρχή: Υπηρεσία Οδικών Υποδοµών (Roads Department) Υπουργείου Περιφ. 
Ανάπτυξης και Υποδοµών της Γεωργίας. Αρµ.: Levan Kupatashvili – Αναπλ. Πρόεδρος  
Address: Kazbegi ave. 12 0160, Tbilisi, Georgia Email: info@georoad.ge cc: 
n.papunidi@gmail.com; vakhtang.razmadze@georoad.ge 
 
Ο επιλεγείς σύµβουλος θα παράσχει συµβουλευτικές υπηρεσίες εποπτείας των 
κατασκευαστικών εργασιών στο εν λόγω έργο.  
 
Ανώτατος προϋπολογισµός συµβολαίου ανάθεσης: 10.300.000 ευρώ (µετά την αφαίρεση των 
φόρων).  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής(eligibility) στην προεπιλογή: έχουν οι εταιρείες και κοινοπραξίες σύµφωνα µε  

τον οδηγό προµηθειών της ΕτΕπ "Guide to Procurement" 
http://www.eib.org/projects/publications/guide-to-procurement.htm 

 
Πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής (οικονοµική κατάσταση των εταιρειών/ισολογισµοί 
προηγούµενων ετών, ελάχιστος κατασκευαστικός κύκλος εργασιών, απαιτούµενη εµπειρία και 
εξειδίκευση ανάλογα µε το έργο) καθώς και για τον τρόπο υποβολής του ενδιαφέροντος βλ. 
αναλυτικά στο έντυπο της πρόσκλησης που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: 
http://www.georoad.ge/uploads/files/Procurement%20Notice%20for%20PQ%20for%20Construction%20

Supervision%20services%20-%20FINAL....58.pdf 
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Η διαδικασία του διαγωνισµού συνίσταται σε υποβολή διεθνών ανταγωνιστικών προσφορών 
κατόπιν σταδίου προεπιλογής, σύµφωνα µε οδηγό της ΕΤΕπ για τις δηµόσιες συµβάσεις "Guide to 
Procurement". 
 

Η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι έως τις 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00,  
ώρα Γεωργίας. 

 
 

 
 
4. Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προεπιλογή εταιρειών που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό 
για την ανάθεση κατασκευής του οδικού άξονα Kvesheti – Kobi: 
Η εν λόγω πρόσκληση διέπεται από τους σχετικούς κανονισµούς της Asian Development Bank 
(ADB) για το έργο όπως δηµοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της την 28/5/2018, ενώ και οι όροι για 
τους έχοντες δικαίωµα συµµετοχής (eligibility), τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία του 
διαγωνισµού διέπονται επίσης από τους κανονισµούς της ADB. 
 
Η κυβέρνηση της Γεωργίας έχει υποβάλει αίτηση χρηµατοδότησης από την Asian Development 
Bank για το οδικό έργο Kvesheti-Kobi (αυτοκινητόδροµος  Βορρά-Νότου). Στο πλαίσιο αυτό, η 
Υπηρεσία Οδικών Υποδοµών (Roads Department) Υπουργείου Περιφ. Ανάπτυξης και Υποδοµών 
της Γεωργίας θα προβεί σε προεπιλογή εταιρειών για την ανάθεση της σύµβασης κατασκευής του 
έργου CP-02 - Kvesheti - Kobi (µήκους: 12,72 χλµ) το οποίο περιλαµβάνει: 6 γέφυρες και 4 
σήραγγες.  
 
Σχετική ιστοσελίδα για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 

http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&func=menu&uid=1528111038 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε το έργο και την προκήρυξη διαδικασίας προεπιλογής, οι 
ενδιαφερόµενες εταιρείες δύνανται να επικοινωνήσουν µε την αναθέτουσα αρχή ως ακολούθως: 

Mr. Levan Kupatashvili Address: 12, Al. Kazbegi Ave. 0160 Tbilisi, Georgia,  
 Tel: (+995 32) 2 37 05 08 ext.311 Fax: (+995 32) 2 37 66 03 Email: info@georoad.ge 

 
Για την λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού προεπιλογής στην αγγλική γλώσσα οι 
ενδιαφερόµενες εταιρείες, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ανωτέρω δ/νση  µε τίτλο : 
Prequalification Documents for KKRP/CW/CP-02: Construction of Kvesheti - Kobi Road (Road 
Section) 
 

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00 τοπική ώρα. 
 
 

Οι ανωτέρω ανακοινώσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας στην πύλη 
Agora: 

http://www.agora.mfa.gr/ 
 

 
 

 Η Προϊσταµένη  
 

∆έσποινα ∆αουτάκου  
Σύµβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. ΣΕΒ  info@sev.org.gr  
2. ΣΕΒΕ info@seve.gr 
3. ΣΒΒΕ secretariat@sbbe.gr 
4. ΠΣΕ pse@otenet.gr 
5. ΚΕΕ keeuhcci@otenet.gr 
6. ΕΒΕΑ info@acci.gr, ΕΒΕΘ root@ebeth.gr, ΕΒΕΠ evep@pcci.gr 
7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΠΑΣΕΠΠΕ) info@paseppe.gr  
8. ΤΕΕ tee@central.tee.gr 
9. ΣΑΤΕ info@sate.gr  
10. ΣΤΕΑΤ info@steat.gr 
11. ΣΕΓΜ segm@segm.gr 
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ sme@tee.gr 

 
 


