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მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე (EOI)
2021 წლის 1 მარტს, იმერეთის აგრო ზონამ, გამოაცხადა საერთაშორისო ინტერესთა გამოხატვა და მოიწვია
ყველა დაინტერესებული მხარე, IAZ-ის სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტში
მონაწილეობის მისაღებად.
მომზადდა ორ-ენოვანი (ინგლისური და ქართული) დოკუმენტაცია, არა-ვალდებულებითი EOI-ს პროცესის
სათანადოდ ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით და შესაბამისი დოკუმენტაცია, დასამოწმებლად
წარედგინა MEPA-ს.

EOI-ის ფარგლებში მომზადებული მთავარი დოკუმენტი მოიცავს:
•

IAZ-ის მოსაწვევს ინტერესთა გამოხატვაზე - შესაძლებლობა;

•

IAZ-ის მოსაწვევს ინტერესთა გამოხატვაზე - დანართები;

EOI მთავარი დოკუმენტის დანართები და RS-ები
EOI-ს მთავარი დოკუმენტის მომზადებისას, შემუშავდა 30 გვერდიანი ოთხი (4) თანდართული დოკუმენტი და
ექვსი (6) საკონკურსო დანართი:
EOI მთავარი დოკუმენტის თანდართული დოკუმენტაცია:

•
•
•
•

დანართი 1 - MEPA მინისტრის მხარდაჭერის წერილი;
დანართი 2 - ზოგადი დებულებები და პირობები;
დანართი 3 - ტერმინთა განმარტება;
დანართი 4 – IAZ-ის EOI-ს მიწის ნაკვეთების დეტალები;

EOI საკონკურსო დანართები (RS):
•
•
•
•
•
•

RS - შემაჯამებელი მიმოხილვა;
RS 1 - რესპონდენტის დეკლარაცია;
RS 2 - რესპონდენტი კომპანიის ინფორმაცია;
RS 3 - შედეგები, გამოცდილება, შესაძლებლობა და ცოდნა;
RS 4 - ფინანსური შეთავაზება;
RS 5 - მიწის ნაკვეთის დეტალები;

საკონკურსო დანართები

EOI მოწვევის გამოქვეყნება
დადგენილი მიზნების მისაღწევად, პროექტის კონსულტანტებმა ჩამოაყალიბეს და მიმდინარედ,
მხარდაჭერა გაუწიეს IAZ-ის ფართო პრე-მარკეტინგული და კომუნიკაციების სტრატეგიის შემუშავებას და
დანერგვას. აღნიშნული სტრატეგია მოიცავდა ტრადიციული ხასიათის კომუნიკაციის ორივე გზას - პირისპირ
შეხვედრებს და სოციალური მედიის გამოყენებას.
IAZ-ის ვებ-გვერდი როგორც კომუნიკაციის მთავარი პლატფორმა

IAZ-ის ვებ-გვერდი ჩამოყალიბდა, როგორც IAZ-ის EOI პროცესის საზოგადოებისათვის
გაცნობის მთავარი საკომუნიკაციო პლატფორმა. IAZ-ის ორენოვანი ვებ-გვერდი (ინგლისური
და ქართული) შეიქმნა (ძირითადად) EOI პროცესის გარშემო და მას საფუძვლად დაედო RDAსთან და MEPA-სთან შეთანხმებული EOI-ს დოკუმენტაცია: www.iaz.ge
ხშირად დასმული შეკითხვები (FAQ)
ყველა პოტენციური რესპონდენტის სათანადოდ ინფორმირების უზრუნველსაყოფად, EOI-ის
პროცესის მიმდინარეობისას მიღებულ შეკითხვებზე გაცემული პასუხები, გამოქვეყნდა
საჯაროდ და ღიად IAZ-ის ვებ-გვერდის შესაბამის გვერდზე: www.iaz.ge/faq
EOI სექტორული ბრიფინგები
ყველა ჩატარებული სექტორული ბრიფინგის ინდივიდუალური პრეზენტაცია, შეხვედრების
ამსახველ ოთხ (4) სრულ ვიდეო ჩანაწერთან ერთად, აიტვირთა IAZ-ის ვებ გვერდზე ორ ენაზე
(ინგლისურად და ქართულად) : www.iaz.ge/industry-briefings

EOI მოწვევის გამოქვეყნება
IAZ-ის სოციალური მედია

IAZ-ის საერთაშორისო და ადგილობრივი პოტენციური ბენეფიციარების ინფორმირების უზრუნველსაყოფად, პროექტის
კონსულტანტებმა IAZ-ს ურჩიეს სოციალური მედიის გვერდების შექმნა: IAZ-ის გვერდები LinkedIn-ზე და Facebook-ზე.
ყველა შესაბამისი სიახლე და პუბლიკაცია გამოცხადებული EOI პროცესის შესახებ გამოქვეყნდა IAZ-ის ვებ-გვერდზე და
სოციალური მედიის ორივე გვერდებზე.

IAZ-ის Facebook გვერდი

IAZ-ის LinkedIn გვერდი

https://www.facebook.com/imeretiagrozone/

https://www.linkedin.com/company/imereti-agro-zone

EOI მოწვევის გამოქვეყნება
IAZ-ის სოციალური მედიის მხაედაჭერის უზრუნველსაყოფად გამოყენებული სხვა გვერდები

MEPA და RDA, პროექტის კონსულტანტებთან ერთად, ინტენსიურად უჭერდნენ მხარს EOI მოწვევის გამოქვეყნების პროცესს,
IAZ-ის სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების პროექტის ინტერესთა გამოხატვის შესახებ გამოქვეყნებული
პუბლიკაციების, სტატიების და სარეკლამო მასალების საკუთარ ვებ-გვერდებსა და სოციალური მედიის გვერდებზე
გამოქვეყნებით.
MEPA Facebook
გვერდი

RDA Facebook
გვერდი

GHKSH Facebook
გვერდი

GHKSH LinkedIn
გვერდი

GeoHolding
LinkedIn გვერდი

GeoHolding
Facebook გვერდი

EOI მოწვევის გამოქვეყნება
ყოველკვირეული საბაზრო ანგარიშებისა და საინფორმაციო დაიჯესტების მომზადება

EOI პროცესის მიმდინარეობისას, IAZ-ის სოციალური მედიისათვის მიმზიდველობის შექმნისა და მოცულობითი კონტენტის
უზრუნველსაყოფად, პროექტის კონსულტანტები თანამშრომლობდნენ IAZ-ის სოციალური მედიის გვერდების
მმართველებთან, ყოველკვირეული საბაზრო ანგარიშებისა და დაიჯესტების მომზადებით და IAZ-ის სოციალური მედიისა და
სხვა დაკავშირებულ გვერდებზე მათი განთავსების უზრუნველყოფით.
GHKSH აგრი ანგარიში

GeoHolding-ის დაიჯესტი

EOI მოწვევის გამოქვეყნება
ფერმერებთან პირისპირ შეხვედრები

შეხვედრები გაიმართა წყალტუბოსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში არსებული, IAZ-ის სასათბურე
მეურნეობების კლასტერის, ორი (2) საწარმოო ნაკვეთის მიმდებარედ არსებულ, მეზობელ სოფლებში.
ასევე, დაიბეჭდა 2,000 ბროშურა, საიდანაც 1,200 ბროშურა RDAს რეგიონთან ურთერთობის დეპარტამენტმა გაავრცელა
წყალტუბოსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში.

მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე - შედეგები
IAZ-ის EOI-ს საბოლოო ანგარიშის შესაბამისად, EOI-ს მიმდინარეობის პროცესი და IAZ-ის სასათბურე
კლასტერის პროექტი წარმატებით წარედგინა ყველა მონაწილე მხარეს, მათ შორის:
•

საქართველოს მინისტრთა კაბინეტს;

•

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPA);

•

სოფლის განვითარების სააგენტოს (RDA);

•

უცხო ქვეყნების საელჩოებს საქართველოში (52);

•

საქართველოს საელჩოებს უცხო ქვეყნებში (50);

•

განვითარების სააგენტოებს, საერთაშორისო საფინანსო ინტიტუტებს (29);

•

200 პოტენციურ კერძო ბენეფიციარ ფერმერს;

•

ინვესტორებს და O&M ოპერატორებს;
ჯამში, IAZ-ის EOI-ს ფარგლებში გამოცხადებული შესაძლებლობების შესახებ,
350,000-მდე ინდივიდის, კომპანიისა და ინსტიტუციის ინფორმირება მოხდა.

მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე - შედეგები
 მიღებულია 50 EOI-ს განაცხადი:

•

32 რესპონდენტი საქართველოდან;

•

5 რესპონდენტი იტალიიდან;

•

4 რესპონდენტი თურქეთიდან;

•

5 რესპონდენტი ნიდერლანდებიდან;

•

1 რესპონდენტი გერმანიიდან;

•

1 რესპონდენტი ჩინეთიდან;

•

1 რესპონდენტი საფრანგეთიდან;

•

1 რესპონდენტი ყატარიდან;

 95 საერთაშორისო მონაწილე 4 სექტორულ ბრიფინგში;
 300,000 წვდომა (Reach) Facebook-ზე (ყველა გვერდიდან);

 26,000 წვდომა (Post Impressions) LinkedIn-ზე (ყველა გვერდიდან);
 15 500 ჩართულობა (Engagement) სოციალურ მედიაში.

შევსებული საკონკურსო დანართები (RS)
EOI-ს პროცესის მიმდინარეობისას, IAZ-მა შემდგომი შესაბამისობის კვლევის ჩატარებისათვის და
დამოწმებისათვის, ჯამში 48 საკონკურსო დანართის კომპლექტი მიიღო.
50 რესპონდენტისთვის ჩატარებული შესაბამისობის კვლევებიდან:
•
•
•

47 რესპონდენტის შემთხვევაში, პროექტის კონსულტანტებმა, EOI წესების სრული დაცვითა და
დადგენილი პროცედურების გავლის საფუძველზე, რეკომენდაცია გასცეს რესპონდენტების
შესაბამისობაზე;
2 რესპონდენტის შემთხვევაში, პროექტის კონსულტანტებმა რეკომენდაცია გასცეს შესაბამისი
სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ რესპონდენტების დამატებით შესწავლის აუცილებლობაზე;
1 რესპონდენტის შემთხვევაში, პროექტის კონსულტანტებმა რეკომენდაცია გასცეს რესპონდენტის
განაცხადის უარყოფაზე;

მიღებული საკონკურსო დანართები:
•
•
•

50 RS 2 დოკუმენტი იქნა მიღებული;
20 კომპლექტი RS 1, RS 2, RS 3 დოკუმენტები იქნა მიღებული;
9 კომპლექტი RS1, RS 2, RS 3, RS 4, RS 5 დოკუმენტები იქნა მიღებული;

მიღებული წინადადებების ანალიზი
მიღებული საკონკურსო დანართებიდან, EOI-ს პროცესისთვის განსაზღვრული, სამიზნე ჯგუფების მიხედვით
დიფერენცირებული წინადადებების გადანაწილება, ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:

დამხმარე
საქმიანობები

საერთო მართვა

მესათბურეები და
ინვესტორები

HTDC

ჯამში 1 წინადადება:

ჯამში 19 წინადადება:

ჯამში 5 წინადადება:

ჯამში 5 წინადადება:

•

•
•

•

•

GeoHolding – Castlepines
Equity Fund;

•

•
•

EPC კონტრაქტორი;
სასათბურე
დანადგარების
მომწოდებლები;
მცენარეთა მოვლის
საშუალებების
მომწოდებლები;
სერტიფიცირება და
ინსპექტირება;
ლაბორატორიული
კონტროლი;

•

სასწავლო-სატრენინგო
კურსების განვითარება;
საკონსულტაციო
მომსახურებები;

სასათბურე მეურნეობა 33 ჰა;

Disclaimer
This presentation is for information purposes only and does not constitute or form part of any offer to acquire, sell or otherwise
dispose of, or issue, or any solicitation of any offer to sell or otherwise dispose of, purchase or subscribe for, any securities, nor does it
constitute investment advice, nor shall it or any part of it nor the fact of its distribution form the basis of, or be relied on in connection
with, any contract or investment decision. Certain statements in this presentation are forward looking statements. These forwardlooking statements are based on expectations and beliefs current as of the date of this presentation, and, by their nature, are subject
to a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause the actual results, performance and achievement to
differ materially from any expected future results, performance or achievement expressed or implied by such forward looking
statements. No representation, warranty or assurance (expressed or implied) is given or made by the forward-looking statements
contained in this presentation are accurate, complete, reliable or adequate or that they will be achieved or prove to be correct. The
presentation disclaims any obligation or undertaking to disseminate any updates or revisions to any information contained in this
presentation reflect any change in expectations, events, conditions or circumstances on which that information is based. This
presentation is provided on a strictly private and confidential basis, to be used solely by the recipient. Neither this presentation nor
any of its contents may be reproduced or used for any other purpose without the prior written consent of the owner. In accepting
this presentation, the recipient agrees that it is provided solely for its use in connection with providing background information
on
the
project
and
that
it
is
not
used
for
any
other
purpose.
JV GeoHolding & KSH Consortium Disclaimer Version 4.2 as of 11.06.2021

კონტაქტი
LLC GeoHolding

JV GeoHolding & KSH Consortium
32 რაზმაძის ქ., 0179,
თბილისი, საქართველო,
ტელ: +995 591159993
www.ghksh.de/

32 რაზმაძის ქ., 0179,
თბილისი, საქართველო,
ტელ: +995 591159993
ელ.ფოსტა: info@llcgeoholding.org
www.llcgeoholding.org/

K. Spiertz Holding B.V.
Vilgert 30, 5941 CT Velden,
The Netherlands
www.kspiertz.com

გიორგი დადიანი
აღმასრულებელი დირექტორი
goga.dadiani@llcgeoholding.org
+995 591 159 993
მიქაელ ნორსი
დამფუძნებელი საბჭოს წევრი
michael.north@llcgeoholding.org
+43 676 5072292
კარელ სპირცი
ვიცე აღმასრულებელი დირექტორი
karel.spiertz@ghksh.de
+31 6 51318478
მარიუს პაკერი
უფროსი ექსპერტი სოფლის მეურნეობაში
marius.pakker@ghksh.de
+971 58 662 1467

ებერჰარდ ბროდჰაგე
ფინანსური ექსპერტი
eberhard.brodhage@ghksh.de
+49 179 1099174
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