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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Α∆ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 
  Τιφλίδα, 

  Α.Π.
 26  Noεµβρίου 2018 
Φ. 2285/ 157 
 

ΠΡΟΣ : Ως συν. Πίνακας αποδεκτών (µέσω ηµών) 
 

 
 

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

 

 

Ε.∆.: Πρεσβεία της Ελλάδος ενταύθα   
 
ΘΕΜΑ: ∆ηµόσιος διαγωνισµός για εργασίες αναβάθµισης τµήµατος "Chumateleti-khevi" 

αυτοκινητόδροµου E-60. 
 

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υποδοµών της Γεωργίας/ Υπηρεσία Οδικών 
Υποδοµών ανακοίνωσε διεθνή διαγωνισµό για εργασίες αναβάθµισης του οδικού τµήµατος 
"Chumateleti-khevi" (F1- µήκους 11,7 χλµ) που εντάσσεται στον διεθνή αυτοκινητόδροµο E-60 
(Αρ. EWHCIP-AF/CW/ICB-01, αρ. ανακοίνωσης ηλεκτρονικού διαγωνισµού: DEP180000085). 

 
Πρόκειται για ένα µεγάλης κλίµακας κατασκευαστικό έργο οδικών υποδοµών στο τµήµα 
"Chumateleti- khevi", που περιλαµβάνει την κατασκευή 20 νέων γεφυρών, 3 σηράγγων, 
οδόστρωµα τεσσάρων λωρίδων και πρόβλεψη αποχετευτικών συστηµάτων και ρυθµίσεων οδικής 
ασφάλειας.     Η συνολική αξία του έργου εκτιµάται σε 376.962.285 λάρι Γεωργίας. Προβλεπόµενη 
περίοδος υλοποίησης και εκτέλεσης των εργασιών για το έργο είναι 36 µήνες. 
 
Η Γεωργία έχει λάβει χρηµατοδότηση από την Παγκόσµια Τράπεζα για το έργο. Το έργο 
προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την κυβέρνηση 
της Γεωργίας. 
 
Το τµήµα F1 εντάσσεται στις οδικές υποδοµές θέσως Rikoti (οδικός άξονας Chumateleti – 
Argveta), για την οποία προβλέπεται συνολικά η κατασκευή δρόµων µήκους 52 χλµ έως 98 
γεφυρών και 51 σηράγγων.  
 
Γενικές πληροφορίες για το διαγωνισµό τµήµατος F1 είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα: 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=283346&lang=en 
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Ο διαγωνισµός για το τµήµα F1 διεξάγεται µε ηλεκτρονικές διαδικασίες (Donor electronic 
procurement procedure). Ως εκ τούτου απαιτείται εγγραφή των υποψηφίων                  
-εταιρειών/κοινοπραξιών- στο on-line σύστηµα της Υπηρεσίας Κρατικών Προµηθειών της 
Γεωργίας (State Procurement Agency) και ακολούθως η λήψη των εγγράφων του 
διαγωνισµού και η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.   
 
Για το σκοπό αυτό οι ενδιαφερόµενες εταιρείες/κοινοπραξίες δύνανται να εγγραφούν στο on-line 
σύστηµα ηλεκτρονικών διαγωνισµών:   
 

https://tenders.procurement.gov.ge/login.php?lang=en 
 

 
Χρήσιµοι ιστότοποι µε αναλυτικές οδηγίες εγγραφής στο on line σύστηµα και υποβολής 
ηλεκτρονικών προσφορών : 
 
  https://www.youtube.com/watch?v=hQak4jPorj4&feature=youtu.be 
  https://www.youtube.com/watch?v=9O3W8_WiDgg&feature=youtu.be 
  http://procurement.gov.ge/ELibrary/Manuals.aspx?lang=en-US 

 
 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Παγκόσµιας Τράπεζας για το project 
(http://projects.worldbank.org/procurement/noticeoverview?id=OP00061159), µεταξύ των 
ελάχιστων βασικών κριτηρίων που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι είναι: 
(α) Επάρκεια χρηµατοδοτικών πόρων για κάλυψη των απαιτούµενων για την κατασκευή ταµειακών 
ροών (cash flow) εκτιµώµενου ύψους 12 εκ. USD.  
(β) Ελάχιστο µέσο ετήσιο κατασκευαστικό κύκλο εργασιών ύψους 96 εκ. USD οποίος υπολογίζεται 
ως το σύνολο των πληρωµών που ελήφθησαν για συµβάσεις οποίες εκτελέστηκαν ή/και βρίσκονται 
σε τρέχουσα εκτέλεση κατά την τελευταία πενταετία διαιρούµενου δια 5 έτη. 
(γ) Απαιτούµενη εµπειρία και εξειδίκευση που αποδεικνύεται µε εκτέλεση συµβάσεων ορισµένης 
αξίας µε συναφές αντικείµενο προς τις εργασίες του έργου (χωµατουργικές εργασίες, κατασκευή 
οδοστρώµατος,  κατασκευή γεφυρών, εργασίες σήραγγας). 
 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Οδικών Υποδοµών της Γεωργίας 
(http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&func=menu&uid=1541676672), η περίοδος 
υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών είναι από τις 11.01.2019 στις 00:00 (ώρα Γεωργίας) έως 
τις 15.01.2019 στις 12:00 (ώρα Γεωργίας).  
 
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση των µελών σας. 

 
 
 
 

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

 


