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1

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
63120000

შემსყიდველის კუთვნილი მატერიალური ფასეულობის 

(ლითონის მეორადი კონსტრუქციები, განთავსებული სოფ. 

შორაპანში) შენახვის  მომსახურება

05.01.15-

31.12.15
140030121 გ.ტ. #1-15 9,600.00 2,400.00 3,870.96 შპს „ბორანი" 231960296

2

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
64200000

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ნორმალური ფუნქციონირებისათვის სჭირო უწყვეტი 

სატელეფონო მომსახურების მიზნით, დეპარტამენტის 

ცენტრალური (თბილისი), ქუთაისის და ხაშურის 

ოფისებისათვის, თანდართული ხარჯთაღრიცხვით 

გათვალისწინებული ოდენობის, ადგილობრივი, 

საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო სატელეფონო 

კავშირით მომსახურებ

06.01.15-

31.12.15
140029994 გ.ტ. #2-15 8,250.00 1,536.25 2,618.30 ს. ს. „სილქნეტი" 204566978

3

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
63120000

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის კუთვნილი 

მატერიალური ფასეულობის (ხიდის კოჭების, მილის 

კონსტრუქციების, ტროტუარის ბლოკების, სხვადასხვა 

ტიპის ფილების მეორადი კონსტრუქციები, განთავსებული 

გორში) შენახვის მომსახურება

14.01.15-

31.12.15
140030947 გ.ტ. #3-15 8,400.00 2,100.00 3,206.45 შპს „იბოლია“ 217873031

4

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
63120000

მიმწოდებელი კისრულობს ვალდებულებას    

განახორციელოს შემსყიდველის , საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის კუთვნილი მატერიალური ფასეულობის 

(სხვადასხვა დასახელების კონსტრუქციები და მასალების 

მცხეთის რაიონში, ქსანში განთავსებული) შენახვის 

მომსახურება

13.01.15-

31.12.15
140030945 გ.ტ. #4-15 7,200.00 1,800.00 3,600.00

შპს „ხიდმშენი 

99“
236053131

5

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
66514110 ავტომანქანების დაზღვევა

16.01.15-

31.12.15
140030942 გ.ტ. #5-15 36,000.00 9,462.43 14,160.72

სს „სადაზღვევო 

კომპანია 

კოპენბური“

405042804

6

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
71520000

ნაპირსამაგრი სამუშაოების საზედამხედველო 

მომსახურება

28.01.15-

31.12.15
140031033 გ.ტ. #6-15 98,000.00 4,894.78 11,579.74

შპს 

„გზამშენპროექტ

ი"

205025505

7

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
39100000 საოფისე სავარძლების შესყიდვა

04.03.15-

11.03.15
150004840 გ.ტ. #7-15 22,030.00 0.00 22,030.00 შპს „ბელუქსი" 220101757

8

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი
30200000 კომპიუტერული აქსესუალების შეძენა

17.03.15-

02.05.15
150005884 გ.ტ. #8-15 36,934.00 28,586.40 36,393.28 შპს „კომპ ჰაუსი" 204534566

9

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

გასამრავლებელი და საბეჭდი კომპიუტერული 

ტექნიკისათვის საჭირო კარტრიჯების

16.04.15-

25.01.16
150008605 გ.ტ. #9-15 85,500.00 81,875.00 81,875.00 შპს „ალტა" 211380691

danarTi #2

3. Semsyidveli organizaciis dasaxeleba: saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saxelmwifo 
saqveuwyebo dawesebuleba _ saqarTvelos saavtomobilo gzebis departamenti 4. dafinansebis wyaro: saxelmwifo biujeti

1. Sedgenis TariRi da kvartali: 2015w. MII kvartalis angariSi

2. Semsyidveli organizaciis saidentifikacio kodi: 211 343 982

saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb 2015 wlis II kvartalis angariSi 

1
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10

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

საბაჟო-გამშვები პუნქტი „ყაზბეგის“ მიმდებარედ 

მდ.თერგის კალაპოტის დროებითი პრევენციული 

ნაპირსამაგრი ღონისძიებები

18.05.15-

15.08.15
150009103 გ.ტ. #10-15 1,250,000.00 43,903.65 43,903.65

უცხოური 

საწარმოს 

ფილიალი 

შპს“სამშენებლო 

კომპანია ვირა–ს 

ფილიალი ვირა – 

საქართველო“

404470005

11 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შუხუთი-აცანა-

მამათის საავტომობილო გზის მე-17კმ-ზე მდ. სუფსაზე 

სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

23.01.15-

01.10.15
140026045 ე.ტ. #1-15 450,000.00 108,785.93 157,888.29 შპს „არილი" 206215816

12 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნატანები-

ჩოლოქის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე მდ. ჩოლოქზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

23.01.15-

31.08.15
140026587 ე.ტ. #2-15 339,499.00 40,016.90 40,016.90 შპს „არილი" 206215816

13 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის  თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ 175-176; კმ 188-189 მონაკვეთების 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

28.01.15-

31.07.15
140029678 ე.ტ. #3-15 1,785,000.00 1,614,999.99 1,614,999.99

შპს “საგზაო 

სამშენებლო 

სამმართველო 

#1”

217890584

14 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-2) სენაკი-ფოთი-სარფის 

საავტომობილო გზის, 110-ე კმ-ზე, მდ. ჭოროხზე არსებული 

სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.01.15-

01.06.16
140029330 ე.ტ. #4-15 2,929,440.00 176,918.45 526,918.45 შპს ,,ზიმო“ 211338015

15 ელ. ტენდერი 45221119

მიერ, საერთაშორისო მნიშვნელობის    (ს–3) 

მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის   საავტომობილო გზის  

107–ე  კმ–ზე მდ. ბიდარაზე სახიდე გადასასვლელის  

მშენებლობის სამუშაოები

02.02.15-

30.11.15
140029333 ე.ტ. #5-15 4,072,771.00 0.00 814,554.20

შპს „კავკასუს 

როუდ პროჯექტ" 211343982

16 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ალპანა-ცაგერის 

საავტომობილო გზის კმ13-კმ22 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

04.02.15-

30.11.15
140029675 ე.ტ. #6-15 5,263,010.00 1,284,392.43 2,349,722.26 შპს „ცეკური" 209442174

17 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-კასპი-

ახალქალაქის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6.5 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

05.02.15-

31.10.15
140029680 ე.ტ. #7-15 4,555,000.00 230,991.06 1,141,991.06 შპს ,,ზიმო“ 211338015

18 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-8) ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ 29+365-კმ 31+250 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.02.15-

30.06.15
130029676 ე.ტ. #8-15 1,209,000.00 1,025,975.54 1,057,014.23

შპს „ზუგდიდის 

საგზაო 

სამმართველო"

219987067

19 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-კასპი-

ახალქალაქის საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ში 

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენითი 

სამუშაოები

06.02.15-

31.10.15
140029990 ე.ტ. #9-15 1,230,000.00 19,628.71 265,628.71 შპს ,,ზიმო“ 211338015

20 ელ. ტენდერი 71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების პერიოდული 

შეკეთების სამუშაოებ

09.02.15-

31.12.15
140031034 ე.ტ. #10-15 350,000.00 33,004.23 33,004.23

შპს 

„გზამშენპროექტ

ი"

205025505

21 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის უფლისციხესთან 

მისასვლელი საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ზე მდინარე 

მტკვარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის დროებითი 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

12.02.15-

31.07.15
140029989 ე.ტ. #11-15 190,000.00 81,982.60 81,982.60 შპს ,,არილი” 211 343 982

22 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–16) 

ქუთაისი–ალპანა–მამისონის უღელტეხილის 

საავტომობილო გზის 132-ე კმ-ზე მდ. ჭანჭახზე არსებული 

სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

13.02.15-

31.08.15
140029683 ე.ტ. #12-15 240,000.00 88,063.79 88,063.79 შპს „ბესკო“ 206106006

2
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23 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-116) მათხოჯი-

ხიდი-გორდი-კინჩხას საავტომობილო გზის მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.02.15-

31.10.15
140031250 ე.ტ. #13-15 1,727,000.00 179,072.63 230,882.63 შპს „ჯ და ჯ" 221269080

24 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-24) გორი-

ვარიანი-ცხინვალის საავტომობილო გზის პირველ 

კილომეტრში წყლის აცილების მიზნით ჩასატარებელი 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

18.02.15-

01.08.15
140029331 ე.ტ. #14-15 300,000.00 237,663.56 237,663.56 შპს ,,არილი” 211343982

25 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის ს/გზის 33-ე, 39-ე და მე-40 კმ-ში არსებული 

გზაგამტარების მარჯვენა და მარცხენა მიმართულებებზე 

სადეფორმაციო ნაკერების აღდგენითი სამუშაოები

18.02.15-

31.07.15
140031252 ე.ტ. #15-15 399,999.00 0.00 0.00

შ.პ.ს. ,,L.G.N. 

Group“
211343982

26 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩოლაბურის ხიდი-

თერჯოლა-ტყიბულის საავტომობილო გზის კმ22-კმ29 

მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

19.02.15-

31.08.15
140029677 ე.ტ. #16-15 1,650,000.00 1,106,088.13 1,410,351.93 შპს „ბორანი" 231960296

27 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ217-კმ228 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო (ლოტი III: კმ224 – კმ228) სამუშაოები

19.02.15-

31.08.15
140031251 ე.ტ. #17-15 2,149,999.00 1,267,216.30 1,267,216.30 შპს „დაგი+" 412671657

28 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-2) საჯავახო-

ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის საავტომობილო გზის 

29-ე კმ-ში მიწის ვაკისის გამორეცხვის საწინააღმდეგო 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

20.02.15-

31.07.15
140029674 ე.ტ. #18-15 323,000.00 299,928.57 299,928.57

შპს „შარა-

გზამშენი 

პირველი"

244559722

29 ელ. ტენდერი 45233140

#14 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

ე.ტ. #10-14 

ხელშეკრულებ

ით 

განსაზღვრული 

თანხების 

ამოწურვიდან 

2015 წლის 31 

დეკემბრის 

ჩათვლით

140031253 ე.ტ. #19-15 3,144,706.00 552,409.98 974,373.33 შპს"იბოლია" 217873031

30 ელ. ტენდერი 45233140

#21 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

ე.ტ. #90-14 

ხელშეკრულებ

ით 

განსაზღვრული 

თანხების 

ამოწურვიდან 

2015 წლის 31 

დეკემბრის 

ჩათვლით

150000721 ე.ტ. #20-15 608,621.00 164,355.12 219,646.38
შპს "ჭიათურის 

საგზაო"
215590206

31 ელ. ტენდერი 45233140

#23 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვა) სამუშაოებ

ე.ტ. #11-14 

ხელშეკრულებ

ით 

განსაზღვრული 

თანხების 

ამოწურვიდან 

2015 წლის 31 

დეკემბრის 

ჩათვლით

150001161 ე.ტ. #21-15 998,453.00 117,531.54 117,531.54
 შპს

"ამბროლაურგზა

7"

222934305
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32 ელ. ტენდერი 45233140

#34 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვა) სამუშაოებ

ე.ტ. #37-14 

ხელშეკრულებ

ით 

განსაზღვრული 

თანხების 

ამოწურვიდან 

2015 წლის 31 

დეკემბრის 

ჩათვლით

150000722 ე.ტ. #22-15 540,625.00 192,078.63 267,132.53 შპს ,,იბერია-ჯ" 248048580

33 ელ. ტენდერი 45233140

#25 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვა) სამუშაოებ

ე.ტ. #41-14 

ხელშეკრულებ

ით 

განსაზღვრული 

თანხების 

ამოწურვიდან 

2015 წლის 31 

დეკემბრის 

ჩათვლით

150001162 ე.ტ. #23-15 568,777.00 100,757.84 124,357.84
შპს 

„ავტოგზალენტე

ხი-99"

234065089

34 ელ. ტენდერი 45233140

#29 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვა) სამუშაოებ

ე.ტ. #70-14 

ხელშეკრულებ

ით 

განსაზღვრული 

თანხების 

ამოწურვიდან 

2015 წლის 31 

დეკემბრის 

ჩათვლით

150001164 ე.ტ. #24-15 1,025,000.00 200,853.70 200,853.70
შპს"ნიუ 

ქონსთრაქშენი"
202310953

35 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალეს 

საავტომობილო გზის 93-ე კმ-ზე,  მდ.ფოცხოვზე ახალი 

სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის სამუშაოები

12.03.15-

30.11.15
140029334 ე.ტ. #25-15 4,500,550.00 1,774,847.43 1,774,847.43 შპს ,,ზიმო“ 211338015

36 ელ. ტენდერი 45233140

#18 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოებ

ე.ტ. #113-14 

ხელშეკრულებ

ით 

განსაზღვრული 

თანხების 

ამოწურვიდან 

2016 წლის 

პირველ 

მარტამდე

150003212 ე.ტ. #26-15 1,459,139.00 426,853.09 426,853.09
შპს 

„ჯავახავტოგზა"
223352930

37 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-25) გუფთა-

ონის საავტომობილო გზის კმ.63+200-კმ.64+200 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

17.03.15-

30.06.15
150002628 ე.ტ. #27-15 536,510.00 509,107.53 509,107.53

შ.პ.ს. 

,,ამბროლაურის 

ავტოგზა #10"

222934243

38 ელ. ტენდერი 71600000
სახიდე გადასასვლელების გამოკვლევა-გამოცდის 

მომსახურება

19.03.15-

31.12.15
150003208 ე.ტ. #28-15 600,460.00 90,518.98 90,518.98

შპს 

„საქგზამეცნიერე

ბა"

212272208

39 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი–სარფის 

(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის კმ24+800 – კმ119 სამტრედია-ლანჩხუთი-

გრიგოლეთის ცალკეულ მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური 

მონიშვნი

19.03.15-

15.06.15
150003566 ე.ტ. #29-15 443,111.00 358,019.78 358,019.78

შ.პ.ს. 

„გზაჯვარედინი“
206143298
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40 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-5) სენაკი-

ნოქალაქევი-ბანძა-ხონის საავტომობილო გზის კმ4+150-ზე 

(სოფ. ძველი სენაკი) არსებული მილის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

24.03.15-

31.07.15
150003563 ე.ტ. #30-15 255,000.00 182,425.30 182,425.30

შპს „შარა-

გზამშენი 

პირველი"

244559722

41 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შ-22) გომი 

საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის 66 კმ-

ზე (ქ.ჭიათურა) დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

25/03/15-

31/07/15
150003565 ე.ტ.#31-15 219,272.00 198,388.95 198,388.95

შპს "გაბიონი 

2000"
445384094

42 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო 

გზის 125-ე კმ-ზე წყალგამტარი მილის მოწყობის 

სამუშაოები

27.03.15-

31.08.15
150004456 ე.ტ.#32-15 472,203.00 277,905.49 277,905.49

შპს ,,ლენტეხის 

საგზაო 2000" 
234065178

43 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის 

კმ105+800-კმ236 ცალკეულ მონაკვეთებზე ჰორიზ. მონიშვნა

27.03.15-

31.07.15
150003210 ე.ტ.#33-15 460,000.00 180,704.64 180,704.64 შპს "პრაიმი" 404856526

44 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-40) ჩალაუბანი-

სიღნაღი-ანაგას საავტომობილო გზის მე-15 კმ-ში (ქ. 

სიღნაღის შესასვლელი) არსებული ზედა საყრდენი 

კედლის აღდგენის სამუშაოები

27.03.15-

30.06.15
150000720 ე.ტ.#34-15 174,048.00 66,580.29 68,113.69 შპს"მშენებელი" 404378179

45 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-

ვალეს(თურქეთის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ11-

კმ12 მონაკვეთზე ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად 

დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30.03.15-

30.06.15
150004448 ე.ტ.#35-15 240,000.00 172,188.17 172,188.17 შპს "გეკა" 401968625

46 ელ. ტენდერი 45246000
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გონებისკარში, 

მდინარე ბჟუჟას კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები

31.03.15- 

30.06.15
150004845 ე.ტ.#36-15 27,999.00 5,479.85 5,479.85

შპს"ჯორჯიან 

კომპანი"
441993032

47 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის კმ110+900-ზე მშრალ ხევზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

02.04.15 150004454 ე.ტ.#37-15 675,000.00 111,223.21 111,223.21 შპს ,,არილი” 211 343 982

48 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს–3) 

მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსის   საავტომობილო გზის    კმ 

71- კმ73(0.452) მონაკვეთის    სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.04.15 150004458 ე.ტ.#38-15 3,096,110.00 885,368.78 885,368.78
შპს 

„საქართველოს 

სამხედრო გზა”

229284191

49 ელ. ტენდერი 45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის ს/გზის კმ35; კმ37-კმ42 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.04.2015 150002615 ე.ტ.#39-15 5,075,000.00 2,527,706.98 2,527,706.98

შპს „საგზაო 

სამშენებლო 

სამმართველო 

#1"

217890584

50 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-33) მარნეული-

თეთრიწყარო-წალკის საავტომობილო გზის კმ34-კმ41 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.04.2015 150002623 ე.ტ.#40-15 4,990,567.00 998,113.00 998,113.00
შპს "FIN-

ESTATE"
401959136

51 ელ. ტენდერი 45233140

#30 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვა) სამუშაოებ

06.04.15 150003214 ე.ტ.#41-15 180,000.00 20,628.52 20,628.52 შპს „თუშეთგზა" 231167741

52 ელ. ტენდერი 45246000

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბისხევში 

არსებული ხევის ჭალა-კალაპოტის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოების II ნაწილი

08.04.15 150004846 ე.ტ.#42-15 880,000.00 235,730.47 235,730.47
შპს "სსსკ 

"სერპანტინი"
231165529

53 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ237-კმ349 ცალკეულ მონაკვეთებზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

08.04.15 150003211 ე.ტ.#43-15 317,226.00 162,473.08 162,473.08 შპს „ინდიკო“ 239862298

54 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სნო-ახალციხე-

ჯუთას (შ-147) საავტომობილო გზის მე-8 კმ-ზე სოფ. 

ახალციხეში არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

08.04.15 150005882 ე.ტ.#44-15 400,000.00 197,541.60 197,541.60 შპს „მითი" 200225693
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55 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის კმ19-კმ103, თბილისი-წითელი ხიდის კმ21-

კმ57 და მარნეული-სადახლოს ს/გზების ჰორიზონტალური 

მონიშვნის სამუშაოები

14.04.15 150006767 ე.ტ.#45-15 436,599.00 169,475.51 169,475.51
შპს 

„გზაჯვარედინი"
206143298

56 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-17) 

ქუთაისი(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის 

საავტომობილო გზის კმ23-კმ30 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

15.04.15 150003215 ე.ტ.#46-15 4,126,126.00 1,606,950.20 1,606,950.20 შპს "არნაბი 21" 204573915

57 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 58-ე კმ-ზე წყლის აცილების მიზნით 

დამატებით ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების 

განხორციელება - შემდგომში სამუშაოები 

16.04.15 150006763 ე.ტ.#47-15 78,000.00 35,307.57 35,307.57
სს 

„კავკასავტომაგი

სტრალი“

238109202

58 ელ. ტენდერი 45246000
მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სალხინოში, 

მდინარე ტეხურასკალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები
27.04.15 150004844 ე.ტ.#48-15 169,900.00 143,647.10 143,647.10

უცხოური 

საწარმოო 

ფილიალი 

„ინშაათ 

საქართველო 

inshaat georgia"

400097499

59 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–116) 

მათხოჯი–ხიდი–გორდი–კინჩხას საავტომობილო გზის 

მე–14 კმ–ში წყლის აცილების მიზნით ჩასატარებელი 

პრევენციული ღონისძიებები

27.04.15 150008250 ე.ტ.#49-15 44,999.00 2,403.17 2,403.17 შპს"კოლხიდა" 404878370

60 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალეს 

(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი)  და ახალციხე-

ნინოწმინდას (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი)  

საავტომობილო გზების ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

30.04.15 150008227 ე.ტ.#50-15 663,000.00 256,600.56 256,600.56
შპს"გზაჯვარედი

ნი"
206143298

61 ელ. ტენდერი 45246000
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ.დიმში მდინარე 

ხანისწალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
01.05.15 150004842 ე.ტ.#51-15 188,500.00 140,198.93 140,198.93

უცხოური 

საწარმოო 

ფილიალი 

„ინშაათ 

საქართველო 

inshaat georgia"

400097499

62 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის ფორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები.

1.05.15 150008206 ე.ტ.#52-15 405,777.00 320,411.43 320,411.43

შ.პ.ს."სამშენებლ

ო-სამონტაჟო 

საექსპლუატაცი

ო საწარმო 

ჩელიაბინსკტრან

სსიგნალის 

საქართველოს 

ფილიალი

436034872

63 ელ. ტენდერი 45246000

სოფელ გრიგოლეთში ზღვის სანაპირო ზოლში 1კმ სიგრძის 

მონაკვეთზე ნაპირდაცვისა და ნაპირაღდგენითი 

დროებითი პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოების 

განხორციელება - შემდგომში სამუშაო

04.05.15 150007394 ე.ტ.#53-15 1,364,117.00 272,823.40 272,823.40

უცხოური 

საწარმოს 

ფილიალი 

„ინშაათ 

საქართველო 

Inshaat Georgia“ 

400097499

64 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ქუთაისი–ტყიბული–ამბროლაურის ს/გზის კმ14–კმ22 

(ორპირი ხრესილი) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

07.05.15 150009542 ე.ტ.#54-15 750,000.00 53,420.25 53,420.25 შპს "დაგი+" 412671657
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65 ელ. ტენდერი 45246000

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძველ ხიბულაში მდ. 

ჭანისწყალის კალაპოტში ნაპირდამცავი ნაგებობების 

სამუშაოების

13.05.15 150004841 ე.ტ.#55-15 350,000.00 63,700.16 63,700.16
შ.პ.ს."შარა-

გზამშენი 

პირველი"

244559722

66 ელ. ტენდერი 45233221

იმერეთის რეგიონში არსებული საავტომობილო გზების 

ცალკეული მონაკვეთების ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

19.05.15 150009406 ე.ტ.#56-15   529,000.00 0.00 0.00 შპს „პრაიმი" 404856526

67 ელ. ტენდერი 45233221

კახეთი–მცხეთა–მთიანეთის რეგიონების ს/გზების 

ცალკეულ მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

19.05.15 150010549 ე.ტ.#57-15 681,530.00 252,088.80 252,088.80
შპს 

„გზაჯვარედინი"
206143298

68 ელ. ტენდერი 45233140

#32 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

20.05.15 150011068 ე.ტ.#58-15 832,000.00 39,141.19 39,141.19
შპს "გზამშენი-

18"
237081206

69 ელ. ტენდერი 45233140

#7 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

20.05.15 150010133 ე.ტ.#59-15 978,310.00 0.00 0.00 შპს "ბედეკი" 204512535

70 ელ. ტენდერი 45233140

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის კმ17-

კმ80 (ზაჰესი-გორი) მონაკვეთზე არსებული ცვლადი 

საინფორმაციო, ცვლადი საგზაო და სიჩქარის 

გამაფრთხილებელი ელექტრონიშნების (ტაბლოები) 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

22.05.15 150009433 ე.ტ.#60-15 109,000.00 0.00 0.00 შპს "ნეოტექი" 206201698

71 ელ. ტენდერი 45233140

#2 ზონაში შემავალი  შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

25.05.15 150011067 ე.ტ.#61-15 536,141.00 0.00 0.00
შპს 

"ყვარელავტოგზ

ა"

241563269

72 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის  ხაშური -ახალციხე-ვალეს 

(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ51-კმ52 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

25.05.15 150010546 ე.ტ.#62-15 1,258,443.00 0.00 0.00 შპს "გეკა" 401968625

73 ელ. ტენდერი 45233221

შიდა ქართლის–სამცხე ჯავახეთის რეგიონში არსებული 

ქვემოთ ჩამოთვლილი  საავტომობილო გზების ცალკეულ 

მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოების 

განხორციელება - შემდგომში სამუშაო 

27.05.15 150010548 ე.ტ.#63-15 421,550.00 92,072.03 92,072.03
შპს 

„ჰორიზონტი”
217891976

74 ელ. ტენდერი 45233140

#33 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

27.05.15 150011069 ე.ტ.#64-15 1,018,507.00 0.00 0.00 შპს"ზიმო-7" 245424919

75 ელ. ტენდერი 45233140

#5 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

09.06.15 150011813 ე.ტ.#65-15 747,603.00 0.00 0.00
შპს „გარდაბნის 

საგზაო 

სამმართველო“

226517908

76 ელ. ტენდერი 45246000
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჭანდარში, 

უსახელო ხევის ნაპირდამცავი სამუშაოები
10.06.15 150012432 ე.ტ.#66-15 137,800.00 0.00 0.00

შპს „გზამშენი 

2005“
231275009

77 ელ. ტენდერი 71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სტიქიური 

მოვლენების სალიკვიდაციოდ და პრევენციის მიზნით 

ჩასატარებელ სამუშაოებზე საზედამხედველო 

მომსახურების გაწევა

11.06.15 150013216 ე.ტ.#67-15 91,000.00 0.00 0.00
შპს."გზამშენპრო

ექტი"
205025505
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78 ელ. ტენდერი 45233221

ფონიჭალა–მარნეული–გუგუთი კმ3+700–კმ60+000; 

ვაზიანი–გომბორი–თელავი კმ0+00–კმ65+00; თბილისის 

შემოსავლელი კმ0+00–კმ14+00, კმ34+300–კმ49+000; დიდი 

დმანისი–დმანისი–გომარეთი–ბედიანი კმ0+00–კმ17+00; 

თბილისი (პანტიანი)–მანგლისი კმ0+00–კმ32+00; 

გამარჯვება–რუსთავი კმ0+000–კმ7+400; 

ფარცხისი–თეთრიწყარო კმ0+000–კმ6+500; 

მარნეული–თეთრიწყარო–წალკა კმ27+00–კმ33+00; 

შულავერი–წითელი ხიდი კმ0+000–კმ23+500 და 

რუსთავი–გარდაბანი–ვახტანგისი კმ0+00–კმ10+00 

საავტომობილო გზების ცალკეული მონაკვეთების 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

16.06.15 150011861 ე.ტ.#68-15 515,479.00 0.00 0.00 შპს „ინდიკო" 239862298

79 ელ. ტენდერი 45233142

ზუგდიდიდს მუნიციპალიტეტში, სოფელ რიყის ცენტრში 

მისასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.06.15 150011822 ე.ტ.#69-15 1,239,756.00 0.00 0.00

შპს 

სამშენებლო–სამ

ონტაჟო 

საექსპლუატაცი

ო საწარმო 

,,ჩელიაბინსკტრა

ნსსიგნალი“–ს 

საქართველოს 

ფილიალი

436034872

80 ელ. ტენდერი 45233140

#27 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სენაკი-ნოქალაქევი-

ბანძა-ხონი კმ1-36.9, ზუგდიდი-წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-

სენაკი კმ66-86, ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინე კმ1-29.2, 

ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-ზუბი 

კმ1-23.8, ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევი კმ1-16.5, ხობი-

ახალსოფელი-რკ. ბაქანი კმ1-10.5 მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

16.06.15 150012919 ე.ტ.#70-15 429,800.00 0.00 0.00
შპს "შარა-

გზამშენი 

პირველი"

244559722

81 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-7) მარნეული (კოსტავას 

ქუჩიდან) – სადახლოს (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის მე-11 კმ-ში, (სოფ. იმირი) მდ. ხრამზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

17.06.15 150012434 ე.ტ.#71-15 1,899,999.00 379,999.80 379,999.80
შპს „Georgian 

Bridge 

Construction“

404878405

82 ელ. ტენდერი 45233140

#11 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების ჟინვალი-ბარისახო-

შატილი კმ 1-106, სოფელ ჩარგალში მისასვლელი (ვაჟა 

ფშაველას სახლ-მუზეუმი) კმ 1-3.1 მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

26.06.15 150014575 ე.ტ.#72-15 624,195.00 0.00 0.00 შპს „საგზაო 19“ 229277029

83 ელ. ტენდერი 45246000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სასადილო-

სიონის საავტომობილო გზის კმ2+600 მონაკვეთის 

მიმდებარედ, მდ.იორის ჭალა-კალაპოტის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

30.06.15 150012942 ე.ტ.#73-15 169,970.00 0.00 0.00 შპს „გზა 2008" 202436550

84 ელ. ტენდერი 45246000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, მდ. ბაზრისწყალის 

მარცხენა სანაპიროზე არსებული საყრდენი კედლის 

გაგრძელებაზე ნაპარსამაგრი სამუშაოები

30.06.15 150014581 ე.ტ.#74-15 63,590.00 0.00 0.00 შპს „გზამშენი 18" 237081206

85
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09134200 დიზელის მარკის საწვავის შესყიდვა

26.12.14-

31.12.15
150001011 CON #1-15 109,999.38 19,877.92 40,549.23

შპს 

„რომპეტროლ 

საქართველო"

204493002

86
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09132000 პრემიუმის მარკის საწვავის შესყიდვა

26.12.14-

31.12.15
150001037 CON #2-15 323,420.00 61,726.87 116,081.48

შპს „ლუკოილ 

ჯორჯია"
204976302

8
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87
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
64212000

დეპარტამენტის თანამშრომლებისა და 

არათანამშრომლების ნომრებზე მობილური სატელეფონო 

კავშირის განხორციელების უზრუნველყოფა

29.01.15-

31.01.16
150046528 CON #3-15 40,000.00 8,146.98 13,280.75 შპს ,,მაგთიკომი’’ 204876606

88
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09134200

დეპარტამენტის კუთვნილი გენერატორისთვის ევრო 

დიზელის მარკის საწვავის შესყიდვ
150065404 CON #4-15 750.00 336.60 336.60

შპს 

„რომპეტროლ 

საქართველო"

204493002

89
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული, ხელშეკრულებაზე 

თანდართულ დანართში მითითებული 

ავტომანქანებისთვის შესაბამისი ტექმომსახურების და 

ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო 

ნაწილებით და საცხებსაპოხი მასალით უზრუნველყოფა

14.01.15-

31.12.15
150012365 ს და ს. #1-15 23,000.00 7,223.63 16,056.88

შპს “თეგეტა 

მოტორსი”
202177205

90
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული, ხელშეკრულებაზე 

თანდართულ დანართში მითითებული 

ავტომანქანებისთვის შესაბამისი ტექმომსახურების და 

ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო 

ნაწილებით და საცხებსაპოხი მასალით უზრუნველყოფა

14.01.15-

31.12.15
150012382 ს და ს. #2-15 30,000.00 4,564.00 7,018.00

შპს  ,,კია მოტორს 

ჯორჯია”
236096675

91
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული, ხელშეკრულებაზე 

თანდართულ დანართში მითითებული 

ავტომანქანებისთვის შესაბამისი ტექმომსახურების და 

ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო 

ნაწილებით და საცხებსაპოხი მასალით უზრუნველყოფა

14.01.15-

31.12.15
150012391 ს და ს . #3-15 18,000.00 8,843.00 10,796.00

ს.ს. ,,ჰიუნდაი 

ავტო 

საქართველო“

204478948

92
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული, “FIAთ DOBLO” სახ. 

#BBU-102 ავტომანქანქანისთვის შესაბამისი 

ტექმომსახურების და ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო 

სათადარიგო ნაწილებით და საცხებსაპოხი მასალით 

უზრუნველყოფა

14.01.15-

31.12.15
150012399 ს და ს. #4-15 1,000.00 105.00 365.00

შპს ,,სტარდა 

მოტორსი”
401960286

93
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული, ხელშეკრულებაზე 

თანდართულ დანართში მითითებული 

ავტომანქანებისთვის შესაბამისი ტექმომსახურების და 

ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო 

ნაწილებით და საცხებსაპოხი მასალით უზრუნველყოფა

14.01.15-

31.12.15
150012412 ს და ს. #5-15 15,000.00 923.95 1,458.95

შპს “სენა ავტო 

სერვისი”
205210396

94
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული, ხელშეკრულებაზე 

თანდართულ დანართში მითითებული 

ავტომანქანებისთვის შესაბამისი ტექმომსახურების და 

ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო სათადარიგო 

ნაწილებით და საცხებსაპოხი მასალით უზრუნველყოფა

14.01.15-

31.12.15
150012419 ს და ს. #6-15 30,000.00 5,378.50 11,334.00 შპს ,,ჯეო ავტო 1” 205283067

95
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
30190000

სავიზიტო ბარათებისა  და პერსონალური 

საიდენთიფიკაციო აქსესუარების მოწოდება

23.01.15-

31.12.15
150024796 ს და ს. #7-15 4,900.00 0.00 1,703.00

შპს „კალა 

პლიუსი”
406084598

96
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარების მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047883 ს და ს. #15-15 500.00 2.00 330.40 შპს „არჩევანი" 404857927

97
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31400000

აკუმულატორების, დენის პირველადი წყაროების და 

პირველადი ელემენტების მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047887 ს და ს. #16-15 400.00 0.00 399.10 შპს „არჩევანი" 404857927

98
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა ქიმიკატების და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტების მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047889 ს და ს. #17-15 50.00 0.00 46.00 შპს „არჩევანი" 404857927

99
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
42100000

მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისათვის 

საჭირო დანადგარების მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047891 ს და ს. #18-15 300.00 56.70 56.70 შპს „არჩევანი" 404857927

9
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100
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44300000

კაბელების, მავრთულების და მათთან დაკავშირებული 

მასალების მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047893 ს და ს. #19-15 200.00 49.60 56.60 შპს „არჩევანი" 404857927

101
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობების და ელექტრონათურების 

მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047896 ს და ს. #20-15 2,500.00 0.00 1,430.50

შპს „არჩევანი"

404857927

102
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურის მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047898 ს და ს. #21-15 500.00 277.30 487.00 შპს „არჩევანი" 404857927

103
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
42652000

პნევმატური ან ძრავიანი ხელსაწყოები/იარაღების 

მოწოდება

28.01.15-

31.12.15
150047899 ს და ს. #22-15 400.00 0.00 190.00 შპს „არჩევანი" 404857927

104
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
45332400

მცირე მოცულობის სანტექნიკური სამუშაოების 

შესრულება

28.01.15-

31.12.15
150045888 ს და ს. #23-15 1,000.00 0.00 180.00

შპს  “ბურჯი 

2010”
436031054

105
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
71319000

2015 წლის საქმიანობისათვის აუცილებელი საექსპერტო 

მომსახურება, ახდენს და გასცემს ექსპერტის დასკვნას 

ან აქტს დასკვნის შედგენის შეუძლებლობის შესახებ

30.01.15-

31.12.15
150045859 ს და ს. #24-15 70,000.00 16,450.00 16,450.00

ს.ს.იპ ,,ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზის 

ბიურო"

204852089

106
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000 რესტორან „ჯარგვალში" სადილის გამართვა

03.02.15-

31.12.15
150047969 ს და ს. #26-15 3,000.00 0.00 650.00 შპს „სამება" 243570649

107
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000 რესტორან „ტაბლაში" სადილის გამართვა

06.02.15-

31.12.15
150054788 ს და ს. #27-15 3,000.00 890.50 2,039.80

შპს 

“საერთაშორისო 

კორპორაცია აი 

სი არ“

202907943

108
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39220000 სხვადასხვა სახის ჭურჭლის შესყიდვა

20.02.15-

31.12.15
150061464 ს და ს. #29-15 3,000.00 385.10 385.10 შპს „სუპერი" 205050905

109
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
32324000 ტელევიზორის შესყიდვა

19.03.15-

31.03.15
150074434 ს და ს. #38-15 4,349.00 4,349.00 4,349.00 შპს „ტექნო ბუმი“ 205286199

110
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
92232000

მიმწოდებლის მიერ საკაბელო სატელევიო ქსელით 

მომსახურების უზრუნველყოფა

03.04.15-

31.01.16
150082437 ს და ს. #40-15 96.32 25.00 25.00 შპს „სუპრ ტვ" 400015201

111
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09134200

გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე 520 

ლიტრი ეკო დიზელის მარკის საწვავის შესყიდვა 

06.04.15-

20.05.15
150083154 ს და ს. #41-15 930.80 930.80 930.80

სს „ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია"

202161098

112
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
45421100 კარ-ფანჯრების მიმდინარე შეკეთება

23.04.15-

31.01.16
150092831 ს და ს. #42-15 1,000.00 0.00 0.00

ი/მ ელიზბარ 

სააკაძეMMERANI
01011014774

113
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
80530000 ტრეინინგი

11.05.15-

30.06.15
150099755 ს და ს. #43-15 150.00 150.00 150.00

ფინანსთა 

აკადემია
206348987

114
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული, 4 ერთეული 

„mitsubishi"-ს მარკის ავტომანქანებისთვის შესაბამისი 

ტექმომსახურების და ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო 

სათადარიგო ნაწილებით და საცხებსაპოხი მასალით 

უზრუნველყოფა

20.05.15-

31.01.16
150101497 ს და ს. #44-15 8,000.00 240.00 240.00

შპს ,,იბერია 

ავტო ლენდი”
236095177

115
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98351100 ავტომანქანების პარკირების მომსახურება

02.06.15-

01.01.16
150107455 ს და ს. #45-15 100.00 100.00 100.00 შპს „სი-ტი პარკ" 204543770

116
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39711130 მაცივრების შესყიდვა

02.06.15-

09.07.15
150107994 ს და ს. #46-15 1,138.00 1,138.00 1,138.00 შპს „ტექნოჰაუს" 205277608

117
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34320000 საბუქსირე მომწობილობის მოწოდება-მონტაჟი

09.06.15-

20.07.15
150111428 ს და ს. #47-15 1,100.00 1,100.00 1,100.00

შპს ,,იბერია 

ავტო ლენდი”
236095177

10
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118
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44421300 3 ერთეული ცეცხლგამძლე სეიფის მოწოდება 

10.06.15-

25.07.15
150113225 ს და ს. #48-15 4,950.00 4,950.00 4,950.00 შპს „გეორგინა“ 202192509

119
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
03121210 ყვავილების თაიგულის შესყიდვა

15.06.15-

15.07.15
150115202 ს და ს. #49-15 100.00 100.00 100.00

ი/მ დარეჯან 

გორგოძე
18001060717

120
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09134200

გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე 480 

ლიტრი ეკო დიზელის მარკის საწვავის შესყიდვა 

17.06.15-

27.07.15
150116652 ს და ს. #50-15 960.00 960.00 960.00

სს „ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია"

202161098

121
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79100000 სანოტარო მომსახურების შესყიდვა

18.06.15-

30.07.15
150116190 ს და ს. #51-15 17.00 0.00 0.00

ნოტარიუსი ნინო 

ხოფერია

122
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39224340 ნაგვის ურნების შეძენა

30.06.15-

07.08.15
150127129 ს და ს. #52-15 274.00 0.00 0.00 შპს „არჩევანი" 404857927

123
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98351100 ავტომანქანების პარკირების მომსახურება

30.06.15-

01.02.16
150123772 ს და ს. #53-15 675.00 0.00 0.00 შპს „სი-ტი პარკ" 204543770

124
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 154-ე კმ-ზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

05.01.15-

01.05.15
150006644 ს.რ. #1-15 600,000.00 36,610.23 430,432.75

შპს “Georgian 

Bridge 

Construction”

404878405

125
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
45220000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის 136-ე კმ-ზე საბაჟო გამშვები პუნქტის ”ყაზბეგის” 

მიმდებარედ მოსალოდნელი სტიქიური და სხვა 

ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების პრევენციის 

მიზნით, ”საევაკუაციო ნაგებობების” მოწყობის სამუშაოები

24.06.15-

31.12.15
150126249 ს.რ. #2-15 1,200,000.00 0.00 0.00

შპს `სახელმწიფო 

სამშენებლო 

კომპანია”

126
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
71320000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის 136-ე კმ-ზე საბაჟო გამშვები პუნქტის ”ყაზბეგის” 

მიმდებარედ მოსალოდნელი სტიქიური და სხვა 

ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების პრევენციის 

მიზნით, ”საევაკუაციო ნაგებობების” მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო და 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

24.06.15-

31.12.15
150126353 ს.რ. საპრ. #1-15 29,500.00 0.00 0.00

შპს საპროექტო-

საკვლევაძიებო 

ინსტიტუტი 

„ტრანსპროექტი“

204986195

127
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
71520000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის 136-ე კმ-ზე საბაჟო გამშვები პუნქტის ”ყაზბეგის” 

მიმდებარედ მოსალოდნელი სტიქიური და სხვა 

ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგების პრევენციის 

მიზნით, ”საევაკუაციო ნაგებობების” მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საზედამხედველო 

მომსახურების გაწევა 

24.06.15-

31.12.15
150126276 ს.რ. ზედ. #1-15 16,800.00 0.00 0.00

შპს 

„გზამშენპროექტ

ი”

205025505

128
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50112300

დეპარტამანტის ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებათა რეცხვის მომსახურების გაწევა

14.01.15-

31.12.15
140030889 ე.გ.ტ. #1-15 14,352.00 2,742.00 3,528.00

ს.ს. „ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია"

202161098

11
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129
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
90900000

ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. N12 _ საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - 

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ადმინისტრაციული შენობის მესამე (ნაწილობრივ), 

მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე (ნაწილობრივ) სართულების 

დასუფთავების მომსახურების გაწევა სატენდერო 

წინადადებით წარმოდგენილი პირობებისა და სატენდერო 

დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალების შესაბამისად

21.01.15-

31.12.15
140031014 ე.გ.ტ. #2-15 36,360.00 3,090.00 12,706.45

შპს ,,სუფთა 

სამყარო”
204490096

130
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანებისათვის საჭირო ტექნიკური მომსახურების 

გაწევა

150004483 ე.გ.ტ. #3-15 33,000.00 2,959.60 2,959.60
შპს 

,,ავტოსერვისცენ

ტრი+” 

200243441

131
gamart. Eel. 

tenderi 
79824000

დეპარტამენტის საქმიანობასთნ დაკავშირებული 

განცხადებების ბეჭდვის და გავრცელების მომსახურება
15.01.14-31.01.15 130028780 g.t. #2-14 13,950.00 0.00 8,587.04

Sps `Tanadgoma-

1" gazeT 

saqarTvelos 

respublikis 

gamomcemeli 

202411808

132
gamart. Eel. 

tenderi 
71520000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის საზღვარი) საავტომობილო გზის 132-

ე კმ-ზე მდ. თერგზე გველეთის ხიდზე შუალედური 

ბურჯების ხიმინჯოვანი საძირკველის სამუშაოების 

საზედამხედველო მომსახურება

29.01.14-31.08.14 140001205 g.t. #4-14 13,040.00 0.00 12,979.29
Sps 

`gzamSenproeqt

i"
205025505

133
gamart. Eel. 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხაშური-

ახალციხე-ვალეს საავტომობილო გზის 46-ე კმ-ზე, მდ. 

ხევისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.02.14-31.07.14 140000895 g.t. #6-14 184,560.00 0.00 173,695.40 Sps `arali" 222725807

134
gamart. Eel. 

tenderi 
45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის 52-ე კმ-ზე, მდ. Mუგუდას 

ხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.02.14-31.07.14 140000894 g.t.#7-14 127,777.00 0.00 114,706.21
Sps 

"saqarTvelos 

samxedro gza"
229284191

135
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლენტეხი-

ბავარის ს/გზის მე-4 კმ-ზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

13.02.14-31.07.14 140000907 g.t.#9-14 119,499.00 0.00 114,176.65
Sps 

`kavkasenergo"
404922063

136
gamart. Eel. 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)-

ახალციხის საავტომობილო გზის 47-ე კმ-ზე, მდ. 

წონიარისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

13.02.14-31.07.14 140002648 g.t.#10-14 114,990.00 0.00 109,514.29
Sps “gabioni 

2000“
445384094

137
gamart. Eel. 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჯავახო-

ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის ს/გზის 59-ე კმ-ზე, 

მდ. ცხრაფონაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

05.03.14-31.07.14 140002647 g.t.#13-14 108,990.00 0.00 101,204.99
Sps ,,gabioni 

2000"
445384094

138
gamart. Eel. 

tenderi 
71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სტიქიური 

მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით 

ჩასატარებელ სამუშაებზე საზედამხედველო 

მომსახურება

14.03.14-31.01.15 140005627 g.t.#15-14 91,000.00 37,457.02 40,089.23
Sps 

`gzamSenproeqt

i"
202025505

12
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139
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწოფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო 

გზის 71-ე კმ-ზე მდ. Kრიხულაზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის ცალკეული დაზიანებული 

ელემენტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

07.04.14-31.07.14 140007824 g.t.#18-14 56,100.00 0.00 48,775.96
Sps `eredvi-

2008"
404424413

140
gamart. Eel. 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის 

(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

07.04.14-30.06.14 140007460 g.t.#19-14 81,916.00 0.00 51,376.40
Sps 

`gzajvaredini"
206143298

141
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

ხობის მუნიციპალიტეტში, პირველი მაისის თემში 

(ბულიწყუს უბანში) მდინარე მუნჩიას კალაპოტის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

30.04.14-31.08.14 140008828 g.t.#20-14 66,118.00 0.00 61,395.26
Sps ,,Sara-

gzamSeni 

pirveli"
211343982

142
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

ხობის მუნიციპალიტეტში, პირველი მაისის თემში 

(საკვიკვინიოს უბანში) მდინარე მუნჩიას კალაპოტის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

30.04.14-31.08.14 140008822 g.t.#21-14 32,498.00 0.00 29,950.43
Sps ,,Sara-

gzamSeni 

pirveli"
211343982

143
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის 

საავტომობილო გზის კმ83+200-ზე მიწის ვაკისის 

ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული სამუშაოები

15.05.14-31.08.14 140010221 g.t.#22-14 108,999.00 0.00 85,175.96
Sps "eredvi 

2008"
404424413

144
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლასურიაში უსახელო 

ხევში კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

22.05.2014-

30.09.2014
140011527 g.t.#24-14 31,682.00 0.00 29,418.99

Sps"mSenebeli 

l.m.2009"
221286640

145
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

ქ.მარტვილში მდ.ინჩხიას მარცხენა სანაპიროზე 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები
23.05.14-31.08.14 140011533 g.t.#25-14 56,299.00 0.00 52,277.44

i/m zurab 

Sengelia
48001019094

146
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

დაბა მესტიაში, ახალშენის უბანში მდ.მულხურის ჭალა-

კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება 

_ შემდგომში სამუშაობი

27.05.14-30.09.14 140011530 g.t.#26-14 139,999.00 0.00 129,999.08 Sps"santrili" 200261313

147
gamart. Eel. 

tenderi 
71520000

მდინარეთა კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების  

სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება

28.05.14-

31.01.2015
140011899 g.t.#27-14 49,000.00 0.00 49,000.00

Sps 

"gzamSenproeqt

i
205025505

148
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

ადგილობრივი მნიშვნელობის ქვედა სიმონეთი-

ნავენახევის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

30.06.14-01.10.14 140015538 g.t.#32-14 173,000.00 0.00 162,769.88 Sps `borani" 231960296

149
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის კმ25(0.75)-

კმ34(0.3) მონაკვეთის დარჩენილი სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

03.07.14-31.12.14 140014921 g.t.#33-14 5,669,770.00 134,393.17 5,028,477.57
Sps "fin-

esteiti"
401959136

150
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი-

ბაღდათის საავტომობილო გზის კმ.11-კმ.18.8 მონაკვეთის 

დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.07.14-31.12.14 140014923 g.t.#34-14 4,189,999.00 533,998.78 3,544,406.91
Sps "fin-

esteiti"
401959136

151
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის კმ36, კმ43-

კმ45 მონაკვეთის დარჩენილი სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

08.07.14-30.11.14 140014918 g.t.#35-14 2,769,400.00 68,803.80 2,610,571.45
Sps "fin-

esteiti"
401959136

152
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. მოედანში, 

(ჩოჩხეთის თემი) მდ. Qვაბის სულის (III უბანი) 

კალაპოტში ნაპირდამცავი სამუშაოები 

08.07.14-31.08.14 140013508 g.t.#36-14 66,000.00 0.00 61,285.72
Sps 

"kavkasenergo"
404922063

153
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ნორიოში 

(მზიურის დასახლება) მდ. Nნორიოს ხევის ჭალა-

კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

23.07.14-31.10.14 140016663 g.t.#37-14 57,330.00 0.00 51,367.57
Sps 

`galaqtika"
401979016

154
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსისAსაავტომობილო გზის კმ117 – კმ121 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.08.14-15.01.15 140017779 g.t.#40-14 4,219,330.00 323,600.39 3,158,334.34
Sps"saxelmwif

o samSeneblo 

kompania"
205140257

155
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის 212-ე კმ-ში (სოფ. 

ბარდუბანთან) ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის 

სამუშაოები

08.08.14-09.09.14 140017146 g.t.#41-14 156,109.00 0.00 139,694.81
Sps "jeu 

grupi"
205251537

156
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის Aახმეტა-თელავი-

ბაკურციხის საავტომობილო გზის კმ.64+000-კმ.73+000 

მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

08.08.2014-

15.01.2015
140017782 g.t.#42-14 5,444,870.00 135,982.56 5,303,320.04

S.p.s. 

samSeneblo 

saremonto 

kompania 

"serpantini"

231165529

13
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157
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-5) სენაკი-

ნოქალაქევი-ბანძა-ხონის საავტომობილო გზის კმ21+600-

კმ37 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

08.08.14-

15.01.2015.
140017781 g.t.#43-14 7,357,130.00 182,800.58 7,128,222.46

s.s. 

`arqeopolisi"
239862038

158
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შულავერი-შაუმიანი-სიონი-წერაქვის საავტომობილო 

გზის გზის კმ1-კმ20 ცალკეულ მონაკვეთებზე 

დაზიანებული საფარის აღდგენითი სამუშაები

27.08.14-31.10.14 140019504 g.t.#46-14 196,858.00 0.00 191,936.55 Sps `qcia" 234161135

159
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვლობის ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ25+140-კმ26+140 

მონაკვეთებზე არსებული სახიდე გადასასვლელებისა 

და მისასვლელი გზების დარჩენილი სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების განხორციელება (სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ 2013 წლის 3 მარტს გაფორმებული ე.ტ. #22-13 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად დარჩენილი 

სამუშაოები)

09.09.14-30.11.14 140019679 g.t.#47-14 31,892.00 0.00 31,094.70
ind. Mewarme 

"daviT 

siWinava"
19001004820

160
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, მდ. Aლაზნის 

შესართავთან მდ. ჯამპარაჩაის კალაპოტის (IIეტაპის) 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შედეგსდ დარჩენილი სამუშაოები)

09.09.14-15.01.15 140019595 g.t.#48-14 146,999.00 0.00 132,998.95
Sps `Zveli 

siRnaRis 

ubnebi"
240420451

161
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

Eშიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო 

გზის 132-ე და 133-ე კმ-ებზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის 

აღდგენის სამუშაოები

23.10.14-15.12.14 140023856 g.t.#51-14 122,700.00 40,324.53 111,032.39
Sps ,,lentexis 

sagzao 2000”
234065178

162
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვლობის ბათუმი-

ახალციხის ს/გზის 83-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის 

აღდგენაზე დარჩენილი სამუშაოები

28.10.14-15.12.14 140023637 g.t.#52-14 43,810.00 0.00 40,680.72 Sps "rezi+2012 448047603

163
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ში წყალგამტარი მილის 

მოწყობის სამუშაოები

20.11.14-15.01.15 140024825 g.t.#53-14 85,000.00 0.00 73,254.21
ss 

,,kavkasavtomags

itrali”
238109202

164
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის საავტომობილო გზის 118-ე კმ-ში ქალაქ 

წნორში აღმაშენებლისა და რუსთაველის ქუჩების 

გადაკვეთაზე არსებული წყალგამტარი მილის 

20.11.14-15.01.15 140024823 g.t.#54-14 36,660.00 0.00 33,168.58
Sps `klotoida 

2009"
240420656

165
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–43) 

თიანეთი–ახმეტა–ყვარელი–ნინიგორის ს–გზის 71–ე 

კმ–ზე სოფ. შაქრიანში წყალგამტარი მილის მოწყობის 

სამუშაოები

20.11.14-15.01.15 140024822 g.t.#55-14 39,509.00 0.00 36,686.93 Sps"arili" 206215816

166
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი - 

ბაღდათის საავტომობილო გზის კმ1-კმ5 მონაკვეთის 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოების

28.11.14-31.08.14 40026325 g.t.#58-14 1,652,000.00 729,360.46 1,604,755.92 Sps `arnabi 21" 204573915

167
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიბოებრივი მნიშვნელობის ბაღდადი-ვანი-

დაფნარის საავტომობილო გზის კმ16-კმ22 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.11.14-30.09.15 140026308 g.t.#59-14 2,536,217.00 914,886.76 2,409,323.89
Sps 

`saqmilsadenmS

eni"
221267064

168
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქცევი)-

სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ1 – კმ13 მონაკვეთის (ლოტი I 

კმ1-კმ13) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.11.14-31.12.15 140026318 g.t.#60-14 12,495,610.00 3,258,648.60 9,166,826.06
s.s. 

`arqeopolisi"
239862038

169
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიბოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტპმობილო 

გზის კმ17-კმ21 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

28.11.14-30.11.15 140026321 g.t.#61-14 3,584,726.00 1,221,137.52 3,170,599.25
Sps 

`saqmilsadenmS

eni"
221267064

170
gamart. Eel. 

tenderi 
45233140

#16 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

28.11.14-01.01.16 140025583 g.t.#62-14 2,227,019.00 469,953.40 1,864,758.85 Sps `ibolia" 217873031

171
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-104) ქუთაისი-

გეგუთი-საყულია-ბაში-იანეთის საავტომობილო გზის კმ6-

კმ7 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

01.12.14-31.08.15 140026314 g.t.#63-14 954,900.00 210,754.03 920,560.58 შპს "New Road“ 441993112

172
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-112) 

წყალტუბო-ფარცხანაყავენის საავტომობილო გზის კმ1-

კმ11.3 მონაკვეთის (ლოტი 1: კმ0+000-კმ5+579) 

სარეაბილოტაციო სამუშაოები

12.12.14-31.10.15 140026312 g.t.#67-14 3,224,900.00 1,381,204.84 2,221,022.39 Sps ,,arnabi 21" 204573915

173
gamart. Eel. 

tenderi 
38112100

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 

ბალანსზე რიცხული ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის ნავიგაციისა და 

ადგილმდებარეობის განსაზღვრის გლობალური 

25.12.14-31.01.15 140029315 g.t.#68-14 10,000.00 2,499.87 4,166.45

Sss ssip 

"dacvis 

policiis 

departamenti"

211350928

14
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174
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრიდი მნიშვნელობის წერეთელი-

ნორგიული (მირზოევკა)-მუღანლო-ქესალოს 

საავტომობილო გზის კმ15+500-კმ25 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

25.12.14-31.12.15 140026316 g.t.#69-14 3,749,999.00 594,117.44 2,354,598.60

Sps 

,,samSeneblo-

saremonto 

saeqspluataci

436034872

175
gamart. Eel. 

tenderi 
72400000 ინტერნეტმომსახურების შესყიდვა 01.01.15-31.01.16 140029993 g.t.#70-14 11,940.00 2,985.00 4,975.00

Sps `delta-

neti"
404398503

176
gamart. Eel. 

tenderi 
63120000

დეპარტამენტის კუთვნილი მატერიალური ფასეულობის, 

(განთავსებული ხაშურში, სოფ. ოსიაურში, იხ. დანართი) 

შენახვის მომსახურება

31.12.14-31.01.16 140030121 გ.ტ.72-14 8,400.00 1,971.78 3,724.46
შპს 

"ენერჯაიზერი"
443 860 494

177

gamart. Eel. 

tenderi 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის 48-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი 

მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

08.02.13-31.08.13 130001836 g.t #10-13 51,990.00 0.00 47,038.52 Sps"qeTurina" 445393770

178

gamart. Eel. 

tenderi 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის 71-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი 

მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

08.02.13-30.09.13 130001834 g.t #11-13 99,998.00 0.00 61,388.46 Sps"qeTurina" 445393770

179

gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფოსნის საავტომობილო გზის 72-ე კმ-ზე 

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენითი 

სამუშაები

27.02.13-30.06.13 130002855 g.t #17-13 27,998.00 0.00 25,331.52
Sps `sapovnela 

+"
230085305

180

gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის 27-ე კმ-ზე მოძრაობის უსაფრთხოების 

ამაღლების მიზნით დამატებითი სამუშაოების ჩატარება

01.03.13-30.04.13 130003404 g.t #20-13 28,500.00 0.00 27,785.23
s.s. 

`kavkasavtomagi

strali"
238109202

181

gamart. Eel. 

tenderi 

45246000

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში მდ. ბაზრისწყლის 

კალაპოტის მარცხენა სანაპიროს გამაგრების II ეტაპის 

სამუშაოები

05.03.13-31.08.13 130004574 g.t #22-13 105,550.00 0.00 98,010.70
Sps “mSenebeli 

XXI+”
404925033

182

gamart. Eel. 

tenderi 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის 88-ე კმ-ში ჩაწყვეტილი 

მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

11.03.13-31.08.13 130003913 g.t #25-13 64,421.00 1,533.83 59,819.49 Sps `zimo-7" 245424919

183
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ზარათში მდინარე 

რიონის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების II 

ეტაპის განხორციელება

24.04.13-31.10.13 130006986 g.t #35-13 194,999.00 0.00 181,070.43
Sps `mSenebeli 

XXI+"
404925033

184
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის 95-ე კმ-ზე ჩაწყვეტილი 

მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

25.06.13-31.10.13 130012855 g.t #45-13 119,990.00 0.00 111,419.28
Sps `gabioni 

2000~
445384094

185
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩოხატაური-

ბახმაროს საავტომობილო გზის კმ12+650-ზე (სოფ.ხევში) 

მდ. გუბაზეულის მიერ გამორეცხილი მიწის ვაკისის 

აღდგენის სამუშაოები

13.08.13-30.11.13 130016067 g.t #57-13 69,950.00 0.00 62,544.04 Sps ,,gumbaTi-7” 245595226

186
gamart. Eel. 

tenderi 
45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო 

გზის 77-ე კმ-ზე არსებული დაზიანებული საყრდენი 

კედლის აღდგენის სამუშაოები

30.08.13-31.12.13 130017707 g.t #62-13 183,470.00 0.00 170,364.99
Sps "avtogza 

lentexi-99"
234065089

187
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  თიანეთი-

ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის საავტომობილო გზის 129-ე 

კმ-ში არსებული ოთხკუთხა მილის  სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

31.12.13 130018132 g.t #64-13 115,000.00 0.00 101,571.54 Sps "arili" 206215816

188
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  ვარციხე-როხის  

საავტომობილო გზის მე-5 კმ-ში     დაზიანებული 

ფერდის აღდგენის სამუშაოები 

03.09.13-31.12.13 130018045 g.t #65-13 139,777.00 0.00 129,792.93
Sps "baRdaTis 

avtogza"
225052732

189
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  ჩაქვი-

მახინჯაურის გვირაბის შემოვლითი  საავტომობილო 

გზის კმ4+200-ზე არსებული მილის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

09.09.13-31.12.13 130018054 g.t #67-13 42,890.00 0.00 39,826.42
შ.პ.ს. "გაბიონი 

2000"
445384094

190
gamart. Eel. 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩოლაბურის 

ხიდი-თერჯოლა-ტყიბულის (შ-19) საავტომობილო გზის 

მე-16 კმ-ზე არსებული სწორკუთხა მილის 

რეაბილიტაცია და დაზიანებული ზედა საყდრენი 

კედლის აღდგენის სამუშაოები

09.09.13-31.12.13 130018140 g.t #68-13 79,000.00 0.00 69,422.64 Sps "vanti" 206197523

15
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191
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, დაბა წაღვერში, მდინარე 

გუჯარეთისწყალის კალაპოტის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

25.09.13-31.12.13 130019586 g.t #72-13 37,600.00 0.00 34,019.05
Sps ,,mSenebeli 

2012"
426109622

192
gamart. Eel. 

tenderi 
45233221

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის      საავტომობილო გზის 

კმ0+00-კმ29+00, კმ35+00-კმ74+00 მონაკვეთის 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

30.09.13-15.12.13 130019873 g.t #73-13 46,500.00 0.00 39,554.72 Sps `indiko" 239862298

193
gamart. Eel. 

tenderi 
45246000

ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ურთხვაში, 

მდინარე ბინჯისულას კალაპოტის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

08.10.13-15.01.14 130020553 g.t. #75-13 134,000.00 0.00 124,428.58 Sps `santrili" 200261313

194
gamart. Eel. 

tenderi 
45233140

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზისკმ17-კმ80 (ზაჰესი-

გორი) მონაკვეთზე არსებული ცვლადი საინფორმაციო, 

ცვლადი საგზაო და სიჩქარის გამაფრთხილებელი 

ელექტრონიშნების (ტაბლოები) მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვა) სამუშაოები

g.t.#27-12 

xelSekruleb

iT 

gansazRvrul

i samuSAoebis 

gatvaliswine

buli 

Tanxebis 

amowurvidan -

30.11.2014

130022853 g.t. #78-13 149,000.00 9,463.60 148,993.17 Sps `jeovia" 205274601

195

gamart. Eel. 

tenderi 45246000
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ნინიგორში, მდინარე 

ნინიგორისხევზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
29.05.12-31.10.12 120013125 g.t.  #30-12 179,413.00 0.00 169,487.54

Sps 

`lagodexavtog

za"
211343982

196

gamart. Eel. 

tenderi 45246000
გორის რაიონის სოფელ ხურვალეთში არსებულ მშრალ 

ხევზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
01.11.12-31.12.12 120025070 g.t. #69-12 69,999.00 0.00 66,261.18 Sps `ji-ai-di" 406032859

197

gamart. Eel. 

tenderi 45246000

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფერ გომბორში, მდ. 

რუსიანზე (ტეხიანის ხევი) მშენებარე ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

12.11.12-31.12.12 120025562 g.t. #71-12 95,100.00 0.00 90,021.84
Sps 

`MSEN_GROUP"
400028395

198

 Eeleqtr 

tenderi 45246000
აბაშის მუნიციპალიტეტის (სამიქაოს თემი) მიქაძეების 

უბანში მდ. ჩხენისწყალზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
16.01.14-30.06.14 130025446 e.t. #1-14 317,999.00 0.00 295,284.78 Sps `gza-2008" 202436550

199

 Eeleqtr 

tenderi 

45221111

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 132-ე კმ-ზე მდ. თერგზე 

გველეთის ხიდის მშენებლობა, შუალედური ბურჯების 

ხიმინჯოვანი საძირკვლის სამუშაოები

21.01.14-31.08.14 130028426 e.t. #7-14 931,620.00 0.00 904,102.06
Sps `georgian 

bridge construction"
404878405

200

 Eeleqtr 

tenderi 45233140

#23 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები

31.01.14-31.01.15 130028428 e.t.#11-14 996,897.00 46,268.98 996,819.87
Sps 

"ambrolaurgza 

7"
222934305

201

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის საავტომობილო გზის 

კმ49+900-კმ51+100 მონაკვეთზე არსებული ბეტონის 

სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

26.02.14-31.07.14 140000911 e.t.#13-14 329,990.00 0.00 306,398.69 Sps "gza XXI" 445393770

202

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახხელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის კმ69+000 - კმ77+200 

მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

26.02.14-31.08.14 140000985 e.t.#14-14 2,269,999.00 0.00 2,082,151.52 Sps"zimo-7" 245424919

203

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თელავი-

შაქრიანის საავტომობილო გზსი მე-11 კმ-ზე მდ. 

Aლაზანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

07.03.14-31.09.14 140002518 e.t.#15-14 303,348.00 0.00 276,452.90 Sps"xidmSeni99" 236053131

204

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის ს/გზის 104-ე კმ-ზე არსებული ოთხუთხა 

მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

11.03.14-31.07.14 140000905 e.t.#16-14 149,994.00 0.00 69,513.79
Sps "mSenebeli 

XXI+"
404967461

16
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205

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის 

(აზერბეიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ-46-

კმ56 მონაკვეთის   სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

(ლოტი1 კმ46-კმ51)

11.03.14-31.08.14 140000989 e.t.#17-14 3,229,900.00 0.00 3,014,147.72 Sps "fin-estate" 401959136

206

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-

ბაკურციხის საავტომობილო გზის მე-14 კმ-ზე, მდ. 

ხოდაშენზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

12.03.14-30.09.14 140002515 e.t.#18-14 335,000.00 0.00 325,452.68 Sps `arili" 206215816

207

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის 22-ე კმ-ზე არსებული 

სწორკუთხა მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

19.03.14-31.07.14 140000897 e.t.#19-14 412,000.00 0.00 382,571.42 Sps ,,saxaria" 200262189

208

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის 23-ე კმ-ზე არსებული 

სწორკუთხა მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

19.03.14-31.07.14 140000898 e.t.#20-14 399,900.00 0.00 371,335.72 Sps ,,saxaria" 200262189

209

 Eeleqtr 

tenderi 

71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების პერიოდული 

შეკეთების სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურება

g.t. #59-13 

xelSekruleb

iT 

gansazRvrul

i Tanxebis 

amowurvidan 

2014 wlis 25 

dekembris 

CaTvliT

140004304 e.t.#22-14 350,000.00 42,104.51 350,000.00
Sps 

`gzamSenproeqt

i"
205025505

210

 Eeleqtr 

tenderi 

45233140

#30 ზონაში შემავალი  შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები

e.t. #112-12 

xelSekruleb

iT 

gansazRvrul

i Tanxebis 

amowurvidan 

2015 wlis 

pirvel 

martamde

140003828 e.t.#24-14 249,999.00 48,916.90 249,961.76 Sps "TuSeTgza" 231167741

211

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 

კმ14-კმ19 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების 

სამუშAოები

27.03.2014-

31.08.2014
140004288 e.t.#25-14 1,899,777.00 0.00 1,756,965.87 Sps "indiko" 239862298

212

 Eeleqtr 

tenderi 

45233140

#16 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების (თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის 

ფედერაციის საზღვარი)  საავტომობილო გზის კმ 143.4-

173; ხაშური-ახალციხე-ვალე (თურქეთის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ.1-50; ბორჯომი-

ბაკურიანი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის კმ.1-54; 

ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის 

საავტომობილო გზის კმ.41-51; რიკოთის გვირაბის 

შემოსავლელი გზის კმ.1-კმ4; დაბა ბაკურიანის წრიული 

გზის კმ.1-3; დაბა ბაკურიანის დიდველის 

სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი გზის კმ1-2.6; 

ბორჯომი-ბაღი-ტბა-ცემის საავტომობილო გზის კმ.1-13; 

წაღვერი-კიმოთესუბანი-ტაძარის საავტომობილო გზის 

კმ.1-4 მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

e.t.#23-13  

xelSekruleb

iT 

gansazRvrul

i Tanxebis 

amowurvidan 

2015 wlis 

pirvel 

martamde

140003859 e.t.#26-14 2,211,826.00 0.00 939,752.00
Sps `gzamSeni-

5"
243855128

17
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213

 Eeleqtr 

tenderi 
45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი-

ბაღდადის საავტომობილო გზის კმ6-კმ10 მონაკვეთის 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

31.03.2014-

31.07.2014
140004291 e.t.#29-14 1,255,000.00 0.00 1,223,262.15 Sps "arnabi 21" 204573915

214

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი-აბანო-

ომალოს ს/გზის კმ1-კმ8 მონაკვეთის სარეაბლიტაციო 

სამუშაოები

04.04.14-30.11.14 140006653 e.t.#30-14 3,663,117.00 0.00 3,373,763.44

Sps sagzao-

samSeneblo-

saremonto 

kompania 

"serpantini"

211343982

215

 Eeleqtr 

tenderi 45233142

სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო 

გზის მე-16 კმ-ის (სოფ. ჟაპანა) სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

04.04.14-31..07.14 140006230 e.t.#31-14 465,555.00 0.00 423,301.09 "indiko" 239862298

216

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ58+900-კმ61+000 მონაკვეთის 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

15.04.14-30.09.14 140006234 e.t.#32-14 1,299,050.00 0.00 1,217,532.91
Sps 

`saqarTvelos 

samxedro gza"
229284191

217

 Eeleqtr 

tenderi 

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას  საავტომობილო 

გზის    მე-20   კმ-ზე, მდ. ხანისწყალზე არსებული 

სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.04.14-30.09.14 140005183 e.t.#33-14 232,999.00 0.00 216,356.22 Sps `arili" 206215816

218

 Eeleqtr 

tenderi 

71520000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-

ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის კმ10-კმ23 

მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის სამუშაოების 

საზედამხედველო მომსახურება

22.04.14-01.12.15 140007095 e.t.#34-14 347,806.00 19,061.13 92,660.83

Sps 

`saavtomobilo 

gzebis 

reabilitaciis

a da 

modernizaciis 

zedamxedvelob

is direqcia"

212272477

219

 Eeleqtr 

tenderi 

71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება

22.04.14-01.06.15 140006485 e.t.#35-14 1,400,000.00 270,077.87 941,957.71

Sps 

`saavtomobilo 

gzebis 

reabilitaciis

a da 

modernizaciis 

zedamxedvelob

is direqcia"

212272477

220

 Eeleqtr 

tenderi 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

საფიჩხია-ჭოგნარისAსაავტომობილო გზის კმ1 – კმ4.7 

მონაკვეთის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები

23.04.14-31.08.14 140006232 e.t.#36-14 3,018,000.00 0.00 2,874,237.35
Sps 

`saqmilsadenmS

eni"
221267064

221

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#34 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის)სამუშაოები

23.04.14-01.06.15 140006678 e.t.#37-14 489,355.00 0.00 489,349.54 Sps `iberia-j" 248048580

222

 Eeleqtr 

tenderi 45246000

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბოდბისხევში 

არსებული ხევის ჭალა-კალაპოტის ნაპირსამაგრი 

სამუშაები

29.04.14-30.11.14 140006643 e.t.#38-14 1,050,000.00 0.00 996,503.59
Sps s.s.s.k. 

“serpantini”
231165529

223

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

გურჯაანის სოფელ კარდენახში მდინარე მღვრიეხევის 

კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაები
29.04.14-30.09.14 140006644 e.t.#39-14 173,990.00 0.00 161,562.14 Sps `gza-2008" 202436550

224

 Eeleqtr 

tenderi 45233140

#2 ზონაში შემავალი  შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის)სამუშაოები

29.04.14-01.06.15 140007207 e.t.#40-14 528,324.00 125,063.60 528,283.05
Sps 

`yvarelavtogz

a"
241563269

225

 Eeleqtr 

tenderi 

45233140

#25 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების: ქუთაისი-

(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-

ლასდილი კმ69-კმ157; ლენტეხი-ბავარი კმ1-კმ24; ცანა-

ზესხო კმ1-კმ7 მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

30.04.14-01.06.15 140007209 e.t.#41-14 565,897.00 0.00 565,729.35
Sps `lentexis 

sagzao 2000"
234065178

18
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226

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები ლოტი II კმ.96-

კმ.142 (რიკოთის გვირაბის აღმოსავლეთ პორტალი)

30.04.14-30.06.14 140007453 e.t.#42-14 120,725.00 0.00 92,721.01
Sps 

,,horizonti"
217891976

227

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-

სარფის(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ.13+000-კმ.24+800 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30.04.14-31.12.14 140006677 e.t.#43-14 8,100,000.00 0.00 4,644,635.93
Sps ,,geomSeni-

2004"
204466513

228

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#33 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის)სამუშაოები

05.05.14-01.08.15 140007211 e.t.#44-14 824,005.00 157,755.38 824,000.67 Sps `zimo-7" 245424919

229

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის  ხაშური – ახალციხე-

ვალეს (თურქეთის საზღვარი) საავტომობილო გზის 

კმ63;კმ69-კმ70; მონაკვეთის  სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

05.05.14-30.09.14 140008299 e.t.#45-14 1,979,900.00 0.00 1,818,250.28 Sps `ibolia" 217873031

230

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-3) მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსისAსაავტომობილო გზის კმ106+180-

კმ106+880; კმ107+180-კმ110+850 მონაკვეთების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.05.14-31.12.14 140006905 e.t.#46-14 5,505,420.00 152,495.50 3,995,181.98

Sps 

`saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania"

205140257

231

 Eeleqtr 

tenderi 
45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-

ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის კმ10-კმ23 

მონაკვეთის სამშენებო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

08.05.14-30.11.15 140006910 e.t.#47-14 21,177,700.00 669,859.09 12,939,205.39
ss sagzao 

kompania 

"Tbilisi"
221267064

232

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-ტელავი-

ბაკურციხის საავტომობილო გზის კმ70+370-ზე, 

არსებული მილის ნაცვლას ახალი მილის მოწყობის 

სამუშაოები

08.05.14-31.08.14 140007094 e.t.#48-14 169,721.00 0.00 157,598.06 Sps `Sara" 218022066

233

 Eeleqtr 

tenderi 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსისAსაავტომობილო გზის კმ86-კმ87 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

08.05.14-31.10.14 140006483 e.t.#49-14 2,544,690.00 0.00 1,656,459.11
Sps 

`saqarTvelos 

samxedro gza"
229284191

234

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე ლოტი 

III კმ 144 (რიკოთის გვირაბის დასავლეთი პორტალი) -

კმ 236 ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

13.05.14-15.07.14 140007457 e.t.#50-14 248,514.00 0.00 148,600.23 Sps `praimi" 404856526

235

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-93) ნოსირი-

გეჯეთი-ნოქალაქევის საავტმობილო გზის მე-4 კმ-ში 

(არსებული დამბის გაგრძელებაზე) მიწის ვაკისის 

გამორეცხვის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებები

20.05.14-01.10.14 140007736 e.t.#51-14 229,999.00 0.00 213,570.51
Sps "geo 

lodi"
245559890

236

 Eeleqtr 

tenderi 45233140

#32 ზონაში შემავალი  შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვა) სამუშაოები

21.0514-1.07.2015 140009597 e.t.#52-14 840,449.00 129,300.78 840,425.38
Sps "gzamSeni-

18
237081206

237

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის 182-ე კმ-ზე 

დაზიანებული სახიდე გადასასვლელის პრევენციის 

სამუშაოები

23.05.14-25.08.14 140008470 e.t.#53-14 368,760.00 0.00 358,536.77
Sps "xidmSeni-

99"
236053131

238

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ258+166-კმ262 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30.05.14-31.08.14 140009560 e.t. #54-14 2,445,240.00 0.00 2,278,970.37
Sps "geomSeni-

2004"
204466513

19
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239

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში ს/გზების 

ცალკეული მონაკვეთების (ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე 

კმ0+00-კმ63+00; თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი კმ103+00-

კმ160+00; თელავი-შაქრიანი კმ0+00-კმ11+700; სიღნაღი-

წმინდა ნინოს მონასტერი კმ0+00-კმ1+500; ოქტომბერი-

ჭიკაანი-გავაზი კმ0+00-კმ12+700; ჩალაუბანი-სიღნაღი-

ანაგა კმ0+00-კმ16+00; სიღნაღი-წნორი კმ0+00-კმ8+00; 

თბილისი-თიანეთი კმ0+00-21+00, კმ26+500-კმ38+00, 

კმ50+500-კმ60+00; ბაგისჭალა-დუშეთი-არაგვისპირი 

კმ0+00-კმ19+300; სნო-ახალციხე-ჯუთა კმ0+00-კმ4+00; სოფ. 

ჩარგალში მისასვლელი გზა კმ0+00-კმ3+00; ნარეკვავი-

მცხეტა-რკ. სადგური კმ0+00-კმ6+400; ზაჰესი-ჯვრის 

მონასტერი კმ0+00-კმ6+400; წიწამური-საგურამო-

ცხვარიჭამია კმ0+00-კმ8+00 და ციხისძირი-ახალგორი-

ლარგვისი კმ0+00-კმ20+00) ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოების

02.06.14-30.08.14 140010794 e.t.#55-14 272,000.00 0.00 246,095.24
Sps 

"gzajvaredini"
206143298

240

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალე 

კმ0+00-კმ10+00, კმ12+00-კმ34+00, კმ35+00-კმ39+00, კმ40+600-

კმ62+00, კმ63+00-კმ68+00 და კმ70+00-კმ96+00; 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აბასთუმანი-

ყანობილი კმ0+00-კმ5+00; ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-

აბასთუმანი-ბენარა კმ88+00-კმ102+200; ბათუმი-ახალციხე 

კმ135+00-კმ159+00 ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოების

02.06.14-30.07.14 140010042 e.t.#56-14 299,548.00 0.00 266,752.29
Sps 

"gzajvaredini"
206143298

241

 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

02.06.14-31.07.14 140010342 e.t.#57-14 236,900.00 0.00 180,330.30 Sps `indiko" 239862298

242

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-

ვალეს(თურქეთის საზღვარი)Aსაავტომობილო გზის კმ30; 

კმ40-41(0.6) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.06.14-30.10.14 140009107 e.t.#58-14 1,997,777.00 0.00 1,920,185.30

Sps 

“samSeneblo-

saremonto 

saeqspluataci

o sawarmo 

Celiabinsktran

ssignali“

243

 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქცევი)-

სარფი (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

02.06.14-15.08.14 140010344 e.t.#59-14 341,333.00 0.00 271,045.05 Sps `indiko" 239862298

244

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები ლოტი V 

კმ301-კმ349 (ენგურის ხიდი)

02.06.14-31.08.14 140010351 e.t.#60-14 208,900.00 0.00 166,395.01 Sps `indiko" 239862298

245

 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდის 

კმ0+00-კმ68+600 და კმ69+600-კმ112+00 მონაკვეთების 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

02.06.14-31.07.14 140010041 e.t.#61-14 333,696.00 0.00 305,274.48
Sps 

"gzajvaredini"
206143298

246

 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

03.06.14-15.09.14 140010349 e.t.#62-14 430,090.00 0.00 290,982.05
Sps 

`horizonti"
217891976

20
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247

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის 

რეგიონებში ს/გზების ცალკეული მონაკვეთების 

(ქუთაისი-ხონი-სამტრედია კმ0+00-კმ40+00; ბაღდადი-ვანი-

დაფნარი კმ0+00-კმ16+00, კმ23+00-კმ44+00; ქუთაისი-

ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარა კმ0+00-კმ50+00, ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილი კმ0+00-კმ7+500, 

კმ19+00-კმ29+00; ქუთაისი-ალპანა-მამისონის 

უღელტეხილი კმ80+00-კმ115+00; ქუთაისი-ტყიბული-

ამბროლაური კმ0+00-კმ13+00, კმ30+00-კმ50+00; 

ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბული კმ0+00-კმ1+00-

კმ4+00-კმ29+00; პრომეთეს მღვიმესთან მისასვლელი გზა 

კმ0+00-კმ2+200; ვარციხე-როხი კმ0+00-კმ7+200; ბანოჯა-

სათაფლია კმ0+00-კმ6+400; მოწამეთის მონასტერთან 

მისასვლელი გზა კმ0+00-კმ1+500; გელათის მონასტერთან 

მისასვლელი გზა კმ0+00-კმ2+700; გომი-საჩხერე-ჭიათურა-

ზესტაფონი კმ0+00-კმ24+00, კმ34+00-კმ35+00, კმ36+00-

კმ42+00, კმ49+100-კმ50+100, კმ53+00-კმ106+00 და ძირულა-

ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთი კმ2+700-კმ13+00) 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

03.06.14-31.08.14 140010796 e.t.#63-14 376,995.00 0.00 339,458.77 Sps "praimi" 404856526

248

 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშნელობის თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

09.06.14-31.08.14 140010343 e.t.#64-14 258,700.00 0.00 230,820.23
Sps 

`kristali+"
424066058

249

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5)თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ20 - კმ27 მონაკვეთის 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

11.06.14_30.10.14 140010222 e.t.#65-14 3,049,999.00 0.00 2,831,937.51 Sps"FIN_ESTATE" 401 959 136

250

 Eeleqtr 

tenderi 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია-ლანჩხუთი-

სუფსა-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები 

12.06.14.-31.08.14 140012148 e.t.#66-14 198,500.00 0.00 178,026.12 Sps `indiko" 239862298

251

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#20 ზონაში შემავალი საერტაშორისო 

დაშიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების  მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის) სამუშაოები

12.06.14-15.07.14 140010804 e.t.#67-14 1,109,916.00 342,350.61 1,072,795.27 Sps `lateqsi" 238746675

252

 Eeleqtr 

tenderi 45233140

#11 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

12.06.14-15.07.15 140010802 e.t.#68-14 609,283.00 184,502.44 556,511.60 Sps ,,sagzao-19“ 229277029

253

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის 108-ე კმ-

ზე (სოფ. ფანაგა) მიწის ვაკისის გამორეცხვის 

საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები

13.06.14-30.11.14 140011750 e.t. .#69-14 397,777.00 0.00 369,364.35
Sps "avtogza 

lentexi 99"
234065089

254

 Eeleqtr 

tenderi 45233140

#29 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

16.06.14-15-07.15 140010807 e.t. #70-14 999,999.00 46,560.44 999,994.54
Sps"niu 

qonsTraqSeni"
202 310 953 

255

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-

ახალციხის საავტომობილო გზის კმ83+300-ზე 

ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის არდგენიტი სამუშაოები

17.06.14-31.10.14 140012426 e.t. #71-14 298,490.00 0.00 277,169.29
Sps `gabioni-

2000"
445384094

256

 Eeleqtr 

tenderi 

45246000
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფ. გურგენიანში 

მდინარე ჭართლისხევზე ნაპირდამცავი სამუშაოები
18.06.14-30.09.14 140011531 e.t. #72-14 255,555.00 0.00 216,894.91

Sps 

`lamfalaSi"
226528889

257

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ177-კმ180; კმ184-კმ187 

მონაკვეთების პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

18.06.14-30.09.14 140011537 e.t. #73-14 2,999,999.00 0.00 2,838,138.23 Sps "arnabi-21" 204573915

258

 Eeleqtr 

tenderi 45233221

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა-მანგლისი-

წალკა-ნინოწმინდის საავტომობილო გზის 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

20.06.14-01.10.14 140011524 e.t. #74-14 428,000.00 0.00 342,494.98 Sps `praimi" 404856526

21
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259

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

ქვემო ქართლის რეგიონის ს/გზების ცალკეული 

მონაკვეთების (ფონიჭალა-მარნეული გუგუთი კმ29+00-

კმ60+00; მარნეული-სადახლო კმ0+00-კმ34+00; თბილისის 

შემოსავლელი კმ0+00-კმ14+00, კმ34+300-კმ49+00; დიდი 

დმანისი-დმანისი-გომარეთი-ბედიანი კმ0+00-კმ17+00; 

თბილისი(პანტიანი)-მანგლისი კმ0+00-კმ33+00; ბოლნისი-

სიონის მონასტერი-წუღრუღაშენი კმ0+00-კმ7+00; ქვეში-

ძეძვნარი-ტანძია კმ0+00-კმ8+700; ფარცხისი-თეთრიწყარო 

კმ0+00-კმ6+500; შულავერი-წითელი ხიდი კმ0+00-კმ23+500 

და რუსთავი-გარდაბანი-ვახტანგისი კმ0+00-კმ10+00) 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

20.06.14-30.09.14 140012149 e.t. #75-14 249,900.00 0.00 205,232.45
Sps 

"gzajvaredini"
206143298

260

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

სამეგრელოს, გურიისა და აჭარის რეგიონების ს/გზების 

(მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუ კმ0+00-კმ43+00; 

ზუგდიდი-ანაკლია კმ0+00-კმ24+400; წალენჯიხა-ობუჯი-

ჯიხაშკარი კმ0+00-კმ6+00; წალენჯიხა-ლია-ფახულანი 

კმ0+00-კმ10+500; სენაკი-ნოქალაქევი-ბანძა-ხონი კმ0+00-

კმ22+00; სალხინო-დადიანების სასახლესთან 

მისასვლელი გზა კმ0+00-კმ6+700; მარტვილი-მარტვილის 

მონასტერი კმ0+00-კმ1+300; შუა ხორგა-ყულევი კმ0+00-

16+00; ჩოხატაური-ბახმარო კმ0+00-კმ24+00, კმ34+00-კმ53 

+00; ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილი კმ74+ოო-

კმ139+00; ჰაწვალის სათხილამურო კომპლექსთან 

მისასვლელი გზა კმ0+00-კმ6+00 და ბათუმი-ახალციხე 

კმ0+00-კმ69+00, კმ77+00-კმ80+00.) ცალკეული 

მონაკვეთების ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოების

23.06.14-31.08.14 140011538 e.t. #76-14 222,568.00 5,287.94 211,517.64

Sps 

“samSeneblo-

saremonto 

saeqspluataci

o sawarmo 

Celiabinsktran

ssignali“

436034872

261

 Eeleqtr 

tenderi 

45233221

შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების 

ს/გზების (ზაჰესი-მცხეთა-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-

ოსიაური კმ0+00-კმ86+00; თბილისი-სენაკი-ლესელიძის 

ს/გზის კმ101-ქარელი კმ0+00-კმ4+300; იგოეთი-კასპი-

ახალქალაქი კმ0+00-კმ20+500; უფლისციხის კომპლექსთან 

მისასვლელი გზა კმ0+00-კმ6+700; გორი-ცხინვალი-გუფთა-

ჯავა-როკი კმ0+00-კმ28+500; რიკოთის გვირაბის 

შემოსავლელი გზა კმ0+00-კმ4+00; ხერთვისი0ვარძია-

მტკვარი კმ0+00-კმ17+00; ახალქალაქი-კარწახი კმ0+00-

კმ36+500; ახალქალაქის შემოსავლელი გზა კმ0+00-

კმ2+300; ბორჯომი-ბაღი-ცემი კმ0+00-კმ13+00; დაბა 

ბაკურიანის წრიული გზა კმ0+00-კმ3+00; დაბა 

ბაკურიანის დიდველის სათხილამურო კომპლექსთან 

მისასვლელი გზა კმ0+00-კმ2+60 და ბორჯომი-ბაკურიანი-

ახალქალაქი კმ0+00-კმ28+00) ცალკეული მონაკვეთების 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

23.06.14-30.09.14 140011525 e.t. #77-14 365,490.00 8,125.41 325,016.61

Sps 

“samSeneblo-

saremonto 

saeqspluataci

o sawarmo 

Celiabinsktran

ssignali“

436034872

262

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-39) წნორი-

დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის 

კმ31–კმ35 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

23.06.14-30.11.14 140012424 e.t. #78-14 2,712,230.00 0.00 2,518,499.29
Sps s.s.s.k. 

“serpantini”
231165529

263

 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

ვაზიანი-გომბორი-თელავისა (კმ0+00-კმ66+00) და 

ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის (კმ3+700-კმ28+700) 

ს/გზების მონაკვეთების ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

24.06.14-30.09.14 140012151 e.t. #79-14 240,000.00 0.00 208,145.41
Sps 

`horizonti"
217891976

264

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-

ბაკურციხის საავტომობილო გზის 72-ე კმ-ზე 

კოლაგისხევზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის 

შამუშაოები

26.06.14-31.10.14 140011572 e.t. #80-14 642,403.00 0.00 584,100.83 Sps `miTi" 200225693

265

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 

122-ე კმ-ზე მდ. აშხაშურაზე სახიდე გადასასვლელის 

მოწყობის შამუშაოები

26.06.14-01.12.14 140012439 e.t. #81-14 811,777.00 0.00 734,464.90
Sps 

`avtogzalente

xi-99"
234065089

22
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266

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბეჩო-ტურბაზა-

შიხრას საავტომობილო გზის კმ1-კმ7 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.07.14-30.11.14 140012436 e.t. #82-14 5,411,970.00 34,389.96 1,390,965.36 Sps “Fin-Estate“ 401959136

267

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-20) ბორჯომი-

ბაკურიანი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის 29-ე კმ-ის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

11.07.14-31.10.14 140014576 e.t. #83-14 691,240.00 0.00 661,842.71

Sps `sagzao 

samSeneblo 

sammarTvelo 

#1”

217890584

268

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის  საავტომობილო გზის კმ22+300-ზე და 

კმ22+370-ზე გზაგამტარების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

15.07.14-3011.14 140013121 e.t. #84-14 483,924.00 0.00 394,709.45 Sps `arili" 206215816

269

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალეს 

(თურქეთის საზღვარი)Aსაავტომობილო გზის კმ11-კმ12 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

15..07.14-30.09.14 140010799 e.t. #85-14 1,260,160.00 0.00 880,006.95
Sps “gzamSeni-

5“
243855128

270

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოედანში 

(ჩოჩხეთის თემი) მდინარე სუფსას (II უბანი) 

კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაები

16.07.14-30.11.14 140013511 e.t. #86-14 189,990.00 0.00 176,419.27 Sps `giko" 424065914

271

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-39) წნორი-

დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის 

კმ1+200 – კმ1+800 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

18.07.14-31.10.14 140014340 e.t. #87-14 300,000.00 0.00 271,428.56
Sps 

`meqanizatori 

2005"
228539061

272

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის საავტომობილო გზის 89-ე კმ-ზე არსებული 

გზაგამტარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

22.07.14-30.11.14 140014120 e.t. #88-14 369,999.00 0.00 320,947.24 Sps"arili" 206215816

273

 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ28-კმ79 მონაკვეთზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოების

24.07.2014-

15.10.2014
140014569 e.t. #89-14 285,000.00 0.00 261,987.46 Sps"horizonti" 217 891 976

274

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#21 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების (გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის გზის კმ.25-106; გიორგი 

წერეთლის სახლ-მუზეუმთან მისასვლელი გზის კმ.0-1,1; 

ჭიათურა-პერევისა-სვერი-თვალუეთი-გეზრული 

25.07.14-

01.08.2015
140014573 e.t. #90-14 559,999.00 0.00 559,971.36 Sps"arili" 206 215 816

275

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის სოფ. დიდი ნეძში მდ. 

ჯუმის კალაპოტში ნაპირსანაგრი სამუშაოები

25.07.2014 _ 

31.11.2014
140011815 e.t. #91-14 260,000.00 0.00 235,238.08

Sps"Sara-

gzamSeni 

pirveli"
211 343 982

276

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მოედანში 

(ჩოჩხეთის თემი) მდინარე სუფსას (I უბანი) კალაპოტში 

ნაპირსამაგრი სამუშაები

04.08.14-31.12.14 140013509 e.t. #92-14 710,000.00 0.00 642,380.94
Sps"Sara-

gzamSeni 

pirveli"
244559722

277

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-116) მათხოჯი-

ხიდი-გორდი-კინჩხას საავტომობილო გზის მე-19 კმ-ზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად 

დროებითი სახიდე გადასასვლელის მოწყობის 

სამუშაოები

18.08.14-15.01.15 140016054 ე.ტ.#93-14 952,610.00 0.00 852,640.34
შპს"ხიდმშენი-

99"
236053131

278

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ფარში, 

(ლუჰას თემი) მდ. Uსახელო ხევის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

20.08.14-15.01.15 140016665 e.t.#94-14 398,344.00 36,562.23 284,629.14 Sps "kapiteli" 204981957

279

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#1 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

20.08.14-01.11.15 140016666 e.t.#95-14 701,799.00 233,788.09 584,670.95
Sps "Telavis 

sagzao 

sammarTvelo"
231167607

280

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

#13 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

20/08.2014-

31.08.2015
140016056 e.t.#96-14 1,115,024.00 415,655.69 1,020,267.95 S.p.s."cekuri" 209442174

281

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#5 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

20.08.14-31.10.15 140016667 e.t.#97-14 745,847.00 305,492.56 695,222.37
Sps"gardabnis 

sagzao 

sammarTvelo"
226517908

23
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282

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო 

გზის მე-15 კმ-ზე (ქ. წყალტუბო) არსებული ქვედა 

საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები 

21.08.14-15.12.14 140017149 e.t.#98-14 169,999.00 0.00 126,186.06 Sps "gza-2008" 202436550

283

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ქალაქ კასპში მდინარე ლეხურას კალაპოტში 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება
26.08.14-15.12.14 140017391 e.t.#99-14 157,999.00 0.00 142,951.48

Sps 

`galaqtika"
401979016

284

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

#15 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

02.09.14-15.10.15 140018343 e.t.#100-14 1,127,179.00 359,751.19 960,104.29

Sps "sagzao 

samSeneblo 

sammarTvelo 

#1"

217890584

285

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#5 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

15.10.14-15.10.15 140018346 e.t.#101-14 692,118.00 107,374.10 482,388.67 Sps `j da j" 221269080

286

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

გორის რაიონის სოფელ სკრაში მდ. მტკვრის 

კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები
16.09.14-15.01.15 140018107 e.t.#102-14 325,499.00 0.00 294,499.10 Sps `arili" 206215816

287

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#7 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების კოდა-ფარცხისი-

მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდას საავტომობილო გზის კმ 

43-104; მარნეული-თეთრიწყარო-წალკას საავტომობილო 

გზის კმ.61-88.7; თბილისი (პანტიანი)-მანგლისის 

17.09.14-15.11.15 140019685 e.t.#103-14 863,260.00 116,239.23 862,709.68 Sps “bedeki“ 204512535

288

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი 

(ველი)-გაჩიანი-რუსთავის საავტომობილო გზის კმ 1 - 

კმ 3.4 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

19.09.14-15.01.15 140018612 e.t.#104-14 2,089,999.00 49,913.51 1,741,949.78

sss 

"Celiabisnktra

nssignalis" 

saqarTvelos 

filiali

436 034 872

289

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-7) მარნეული 

(კოსტავას ქუჩიდან)-სადახლოს (სომხეთის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ30-კმ34 მონაკვეთის 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

30.09.14-15.01.15 140018611 e.t.#105-14 1,169,998.00 0.00 1,116,840.50 Sps "herio" 404 892 050

290

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#5 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

30.09.14-15.11.15 140019683 e.t.#106-14 967,090.00 497,612.54 849,770.67

Sps ,,#2 

sagzao 

saeqspluataci

o 

sammarTvelo"

225372352

291

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#27 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

02.10.14-15.11.15 140019690 e.t.#107-14 447,730.00 149,103.19 384,780.56
Aშps"Sara-

gzamSeni 

pirveli"
244559722

292

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#8 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

03.10.14-31.10.15 140019507 e.t.#108-14 685,968.00 186,483.57 404,059.05
Sps 

“javaxavtogza“
223352930

293

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) ქუთაისი 

(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას საავტომობილო 

გზის კმ25+700-ზე ფერდობის გამაგრების პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

06.10.14-15.01.15 140020198 e.t.#109-14 227,407.00 0.00 211,163.16
Sps 

`kavkasenergo"
404922063

294

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ქ. რუსთავში არსებული ხიდის მიმდებარედ 

(ელექტროგადამცემ ხაზებთან) მდ. Mმტკვრის მარჯვენა 

სანაპიროს ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

08.10.14-15.01.15 140019190 e.t.#110-14 539,800.00 11,364.77 443,226.10 Sps. "giko" 424065914

295

 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფ.გიორგეთში, 

მდინარე კაბალის ჭალა-კალაპოტის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

15.10.14-31.08.15 140018786 e.t.#111-14 778,700.00 18,540.48 659,781.31 Sps “gza-2008” 202436550

296

 Eeleqtr 

tenderi 

45233140

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 88 კმ-ზე არსებული 

საავტომობილო და 143-ე კმ-ზე არსებული 

საუღელტეხილო გვირაბის მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

21.10.14-15.11.15 140020273 e.t.#112-14 1,201,681.00 272,922.93 722,508.16 Sps `loWini" 211358644

24
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297

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#18 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

23.10.14-30.11.15 140020354 e.t.#113-14 1,300,985.00 0.00 1,300,955.34
Sps 

“javaxavtogza“
223352930

298

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#31 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

07.11.14-31.10.15 140019189 e.t.#114-14 698,500.00 215,363.20 604,385.38
Sps `gza-

mSenebeli-13"
215103091

299

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#10 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

20.11.14-15.12.15 140022983 e.t.#115-14 1,971,551.00 518,207.06 1,924,188.90
Sps 

`saqarTvelos 

samxedro gza"
229284191

300

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#9 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

26.11.14-01.01.16 140023641 e.t.#116-14 598,065.00 265,971.06 265,971.06 Sps `qcia" 234161135

301

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#28 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

27.11.14-15.12.15 140024339 e.t#117-14 603,255.00 265,971.06 385,967.15
Sps 

`martvilavtog

za"
235430645

302

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#3 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

28.11.14-31.12.15 140023639 e.t#118-14 748,857.00 265,971.06 399,492.55
Sps 

`meqanizatori 

2005"
228539061

303

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-17) ქუთაისი 

(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო 

გზის მე-6 კმ-ზე წყლის აცილების და ფერდობების 

გამაგრების პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

02.12.14-01.09.15 140023860 e.t#119-14 409,990.00 249,793.55 339,925.99
Sps “gabioni 

2000“
445384094

304

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#22 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

02.12.14-15.12.15 140024338 e.t#120-14 495,556.00 158,112.17 343,306.13
Sps 

`tyibulgza"
219620925

305

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#35 ზონაში შემავალი ქუთაისის შემოვლითი გზის 

(კმ1–კმ32,1)  მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

02.12.14-15.01.16 140025158 e.t#121-14 326,106.00 33,314.09 93,751.98 შპს "ბორანი" 231960296

306

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#4 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

03.12.14-15.12.15 140024334 e.t#122-14 1,303,010.00 463,776.30 1,009,492.34
ss 

`kavkasavtomagi

strali"
238109202

307

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#26 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

04.12.14-15.01.16 140024991 e.t#123-14 1,018,000.00 410,126.69 693,350.52

Sps 

“წალენჯიხის 

საგზაო 

სამმართველო“

242728848

308

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#17 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

08.12.14-15.01.16 140024990 e.t#124-14 1,067,290.00 301,025.27 506,409.46
Sps 

`mesxeTavtogza

"
224070804

309

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

ადგილობრივი მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის 

საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდინარე სარფზე 

ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის 

სამუშაოები

09.12.14-31.12.15 140025709 e.t#125-14 975,000.00 134,942.50 634,060.42 Sps `saxaria" 200262189

310

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#12 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მიმდინარე 

შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

10.01.14-15.01.16 140024989 e.t#126-14 659,701.00 178,679.26 429,777.83 Sps `gerali" 400022131

311

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-82) ოზურგეთი-

ნინოშვილი-ლესას საავტომობილო გზის კმ5; კმ13; კმ15; 

კმ18 და კმ19 ცალკეულ მეწყერულ მონაკვეთებზე მიწის 

ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოების

11.12.14-01.09.15 140024820 e.t.#127-14 650,000.00 126,577.99 384,727.66 Sps "arili" 206343982

312

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

ზუგდიდი-ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზის 

კმ23+700-კმ24+700 მონაკვეთზე ბეტონის სანიაღვრე 

არხის მოწყობის სამუშაოები

11.12.14-01.08.15 140025160 e.t.#128-14 274,577.00 227,681.71 260,022.89 შპს ,,კოლხიდა” 404878370

25
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313

 Eeleqtr 

tenderi 
45316100

საერ\\თაშორისო მნიშვნელობის \ტბილისი-სენაკი-

ლესელიძის ს/გზის კმ კმ16+000-კმ94+500 მონაკვეთზე 

გარე განათების ქსელის მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის) სამუშაოები

24.12.14-15.01.16 140026605 e.t.#129-14 540,000.00 148,545.01 319,496.10 Sps "loWini" 211358644

314

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#19 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და  

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) 

სამუშაოები

31.12.14-20.01.16 140026046 e.t.#130-14 1,423,557.00 383,110.01 541,309.66 Sps `borani" 231960296

315

 Eeleqtr 

tenderi 45246000
მარტვილის რაიონში, სოფელ დიდი ჭყონში , მდინარე 

ტეხურას ნაპირსამაგრი სამუშაოები
15.02.13-31.08.13 130001213 e.t. #5-13 167,750.00 0.00 158,792.48

Sps `mSenebeli 

XXI+"
404925033

316

 Eeleqtr 

tenderi 

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო-

დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო 

გზის მე-7 კმ-ზე მდ. Mტეხურაზე ახალი სახიდე 

გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები

21.02.13-31.12.13 130001261 e.t. #8-13 1,219,500.00 0.00 1,188,235.91 Sps `zimo" 211338015

317

 Eeleqtr 

tenderi 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალეს 

საავტომობილო გზის კმ71-კმ73 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

21.02.13-31.08.13 130001621 e.t. #9-13 1,336,780.00 0.00 1,262,308.88 Sps `arali" 222725807

318

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-

სარფის კმ30 ფოთის პორტი (ხობის ქუჩის გავლით) 

საავტომობილო გზის კმ1(0.4); კმ2-კმ3; კმ4(0.1) ცალკეული 

დაზიანებული მონაკვეთების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

25.02.13-31.12.13 130001255 e.t. #12-13 1,949,000.00 46,269.45 1,850,778.46
Sps `FIN-

ESTATE"
401959139

319

 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#18 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის)სამუშაოები

25.02.13-01.04.14 130002841 e.t. #13-13 1,190,097.00 0.00 1,190,096.10
Sps 

`javaxavtogza"
223352930

320

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი-სარფის 

საავტომობილო გზის 110-ე კმ-ზე მდინარე ჭოროხზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

27.02.13-31.12.13 130002466 e.t. #16-13 3,244,480.00 0.00 2,651,257.51 Sps `zimo" 211338015

321

 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შულავერი-

წითელი ხიდის ს/გზის მე-5 კმ-ზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

07.03.13-31.10.13 130002837 e.t. #19-13 485,000.00 0.00 437,014.10 Sps `miTi" 200225693

322

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილი გზის 

116-ე კმ-ში არსებული სწორკუთხა მილის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

11.03.13-30.09.13 130003400 e.t. #20-13 234,900.00 0.00 218,121.43
Sps `lentexis 

sagzao 2000"
234065178

323

 Eeleqtr 

tenderi 

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზის მე-14 კმ-ში 

გამორეცხილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

11.03.13-31.12.13 130002699 e.t. #21-13 478,999.00 0.00 457,641.54
Sps `Sara-

gzamSeni 

pirveli"
244559722

324

 Eeleqtr 

tenderi 

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ანაკლიის საავტომობილო გზის კმ25+140-კმ26+140 

მონაკვეთზე არსებული სახიდე გადასასვლელებისა  და 

მისასვლელი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

130.03.13-31.12.13 130002070 e.t. #22-13 1,562,477.00 0.00 1,225,301.60 s.s. `xidmSeni" 204379886

325

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 96-ე კმ-

ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

18.03.13-31.12.13 130003397 e.t. #25-13 970,265.00 0.00 846,429.12
Sps `tereqs-

XXI"
230095777

326

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-

დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის 

კმ67-კმ74 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

27.03.13-31.10.13 130003991 e.t. #28-13 3,699,999.00 0.00 3,616,718.87
Sps `FIN-

ESTATE"
401656136

327
 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ქალაქ რუსთავში, მაღალი ძაბვის ანძასტან მდინარე 

მტკვრის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუსაოები
02.04.13-31.08.13 130004739 e.t. #29-13 229,999.00 0.00 224,063.06

Sps 

"lamfalaSi"
226528889

26
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328
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 135-ე კმ-

ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

04.04.13-01.10.13 130005094 e.t.#32-13 254,000.00 0.00 219,157.98
Sps `iberia 

teq"
205283183

329
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ217-კმ228 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (ლოტი II: 

კმ218+300 – კმ223) 

26.04.13-30.11.13 130005732 e.t#39-13 2,339,999.00 0.00 2,242,891.55 Sps `t da g" 205221687

330
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-

მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 64 -ე 

კმ-ში ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის არდგენითი 

სამუშაოები

22.05.13-30.11.13 130008206 e.t#50-13 369,000.00 0.00 342,642.84 Sps `raWa 2005" 222944116

331
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-

მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 104-ე კმ-

ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის არდგენითი სამუშაოები

22.05.13-01.12.13 130008209 e.t#51-13 334,467.00 0.00 310,576.50 Sps `raWa 2005" 222944116

332
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია-ლანჩხუთი-

გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ.50+800-კმ.57+275 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  

24.05.13-31.12.13 130008961 e.t#54-13 2,980,000.00 0.00 2,769,282.69
Sps ,,geomSeni-

2004"
204466513

333
 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

სოფელ გლდანში, მდინარე გლდანულას კალაპოტის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები
29.05.13-30.10.13 130009444 e.t#55-13 288,887.00 0.00 261,172.09 Sps `PHOENIX" 404913135

334
 Eeleqtr 

tenderi 
45200000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის კმ52-კმ53 ცალკეული 

დაზიანებული მონაკვეთების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

29.05.13-31.10.13 130009076 e.t#56-13 747,473.00 0.00 702,080.00 Sps `ji-ai-di" 406032859

335
 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელ არაგვისპირში 

მდინარე ფოტისხევის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
30.05.13-31.10.13 130008603 e.t#57-13 159,799.00 0.00 120,616.07

Sps `er-di 

jgufi"
202461754

336
 Eeleqtr 

tenderi 
45200000

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძისსაავტომობილო გზისკმ169-კმ171 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

07.06.13-30.11.13 130010010 e.t#58-13 1,461,640.00 0.00 1,266,692.50
Sps 

`MSHEN_GROUP 

mSen-groufi"

400028395

337
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

იაღლუჯის საწვრთნელ ბაზასთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
14.06.13-10.09.13 130010378 e.t.#62-13 1,120,000.00 0.00 1,091,982.08

Sps `gzamSeni-

4"
204388402

338
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალეს 

საავტომებილო გზის კმ.0-კმ.97 და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზოს კმ.0-კმ.80 მენაკვეთების 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

17.06.13-15.09.13 130010635 e.t.#63-13 270,877.00 0.00 226,188.02 Sps `indiko" 239862298

339
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი-

თიანეთის საავტომობილო გზის

კმ22(0.5) – კმ27(0.5) მონაკვეთის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

17.06.13-30.11.13 130010487 e.t.#64-13 1,894,000.00 0.00 1,844,678.10
s.s. sagzao 

kompania 

`Tbilisi"
203825959

340
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის 

(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

17.06.13-31.08.13 130010787 e.t.#65-13 99,063.00 0.00 77,337.24
Sps 

`gzajvaredini"
206143298

341
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის   საავტომობილო გზის ზარზმა-ადიგენის 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

18.06.13-30.12.13 130011103 e.t.#66-13 2,458,000.00 0.00 2,389,229.40 Sps `arali" 222725807

342
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წყალტუბო-

ხონის  საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ14+935 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

18.06.13-31.12.13 130010252 e.t.#67-13 3,689,000.00 0.00 3,316,698.89 Sps `j da j" 221269080

343
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერტაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის 154-ე კმ-ზე 

ჩასატარებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20.06.13-31.12.13 130007722 e.t.#68-13 1,225,423.00 0.00 731,725.16 Sps `besko" 206106006

344
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-

გომბორი-თელავის საავტმობილო გზის კმ54 პკ3+50 

ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები  

24.06.13-01.12.13 130010630 e.t.#69-13 277,777.00 0.00 251,322.05
S.p.s. 

"lamfalaSi"
226528889

27
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345
 Eeleqtr 

tenderi 
45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხობი-საჯიჯაო-

ლესიჭინეს საავტომობილო გზის ცალკეული 

მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

26.06.13-31.12.13 130011107 e.t.#70-13 3,267,000.00 0.00 3,006,599.57
Sps `Sara-

gzamSeni 

pirveli"
244559722

346
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის კმ81+600-ზე არსებული 

ქვედა საყრდენი კედლის არდგენითი სამუშაოები

01.07.13-01.12.13 130011414 e.t.#71-13 149,041.00 0.00 134,846.60
Sps `gabioni 

2000~
445384094

347
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია ლასდილის საავტომობილო 

გზის მესტია-უშგულის 47 კმ-იანი მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების ლოტი #1 კმ 141 _ კმ 

154 (12.37 კმ) სამუშაოები

03.07.13-30.12.14 130011682 e.t#72-13 12,899,999.00 201,013.93 12,133,259.27
Sps"niu 

qonsTraqSeni"
202310953

348
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა 

ლარსის საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.07.13-31.10.13 130012736 e.t#73-13 441,740.00 0.00 416,132.24
Sps 

“saqarTvelos 

samxedro gza”
229284191

349
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ301-კმ349 

მონაკვეთის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

19.07.13-20.09.13 130012279 e.t#74-13 201,820.00 0.00 175,144.02
Sps 

`horizonti"
217891976

350
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდა 

(სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის (ს-11) კმ 68+600 - კმ 69+600 მონაკვეთზე 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

19.07.13-30.11.13 130012441 e.t#75-13 781,600.00 0.00 702,417.91 Sps `astoria~ 224067630

351
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ.237-კმ.300 ცალკეული 

მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური მონიშვნების 

სამუშაოები

22.07.13-30.09.13 130012277 e.t#76-13 281,100.00 0.00 200,989.38 Sps ,,indiko" 239862298

352
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

კახეთის რეგიონის ცალკეული შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის გზების (თელავი-შაქრიანი კმ0+00-

კმ11+400, ყვარელი-მუკუზანი კმ0+00-კმ17+00, ახმეტა-

თელავი-ბაკურციხე კმ0+00-კმ73+00, თიანეთი-ახმეტა-

ყვარელი-ნინიგორი კმ28+00-კმ129+400) მონაკვეთების 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

23.07.13-30.09.13 130013448 e.t#77-13 198,480.00 0.00 133,664.55
Sps 

`horizonti"
217891976

353
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა - 

თელავი - ბაკურციხის საავტომობილო გზის კმ-63+400-

ზე არსებული მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

26.07.13-31.10.13. 130013481 e.t#80-13 264,999.00 0.00 239,761.00 Sps"arili" 206 215 816

354
 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის 74-ე კმ-ზე, ნაღვარევის 

ხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

26.07.13-31.12.132 130013447 e.t#81-13 1,579,200.00 0.00 1,520,569.47 Sps ,,zimo" 211338015

355
 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

საერთაშორისო მნისვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ167+759-ზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

05.08.13-31.12.13 130013832 e.t#83-13 289,999.00 0.00 275,469.63 Sps `arili" 206215816

356
 Eeleqtr 

tenderi 
71520000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონისა (კმ25-კმ45) და ზესტაფონი-

ბაღდადის (კმ11-კმ18.8) საავტომობილო გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო 

მომსახურება

07.08.13-31.08.14 130014086 e.t#84-13 201,120.00 5,843.69 149,684.52

S.p.s. 

,,saavtomobilo 

gzebis 

reabilitaciis

a 

da 

modernizaciis 

zedamxedvelob

is direqcia“

212272477

357
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ301-კმ302 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

13.08.13-15.11.13 130014908 e.t#85-13 969,310.00 0.00 876,994.78
s.s. 

`arqeopolisi"
239862038

358
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

ადგილობრივი მნიშვნელობის ჯვარი (ჯვარზენი)-

ჩქვალერი-საჩინოს საავტომობილო გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.08.13-31.12.13 130013853 e.t#86-13 1,977,777.00 48,048.96 1,873,909.27
Sps `niu 

qonsTraqSen"
202310953

28
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359
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-

დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო 

გზისკმ35+000-კმ45+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

19.08.13-31.12.13 130014906 e.t#87-13 4,906,910.00 0.00 4,439,585.25
Sps sssk 

`serpantini"
231165529

360
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ282-კმ284 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

19.08.13-15.11.13 130014907 e.t#88-13 1,482,760.00 0.00 1,341,544.77
s.s. 

`arqeopolisi"
239862038

361
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-

დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო 

გზისკმ24+000-კმ30+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

22.08.13-31.12.13 130014904 e.t#90-13 6,181,180.00 0.00 5,920,356.82
Sps sssk 

`serpantini"
231165529

362
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარ) 

საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

26.08.13-15.10.13 130015419 ე.ტ.#91-13 266,777.00 0.00 220,817.22 შპს "ინდიკო" 239862298

363
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი 

 მნიშვნელობის ვანი-სულორის  საავტომობილო გზის 

კმ6.5-კმ11.5 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

26.08.13-31.12.13 130015808 Ee.t.#92-13 1,773,310.00 0.00 1,684,016.10
Sps"saqmilsade

nmSeni"
221267064

364
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნისვნელობის თიანეთი-

ზარიძეების-ჟინვალის საავტომობილო გზის თიანეთი-

ზარიძეების (კმ1-კმ9) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

02.09.13-31.12.13 130013020 e.t. #95-13 8,888,888.00 0.00 8,664,544.55
Sps"bleq si 

grupi"
204477734

365
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-

ბაკურციხის საავტომობილო გზის  კმ63+700-ზე,  

არსებული მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.09.13-30.11.13 130016068 e.t. #96-13 179,999.00 0.00 162,856.23 Sps "MJM" 400051858

366
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

03.09.13-31.10.13 130015820 e.t. #97-13 430,090.00 0.00 314,437.27
Sps 

"horizonti"
217891976

367
 Eeleqtr 

tenderi 
45233110

ადგილობრივი მნიშვნელობის მონგირი-ახუთის 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
03.0913-31.1213 130015811 e.t.#98-13 2,190,000.00 0.00 1,961,594.65

s.s. 

"arqeopolisi"
239862038

368
 Eeleqtr 

tenderi 
45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზარზმის 

მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.09.13-31.12.13 130017711 e.t.#99-13 353,290.00 0.00 340,267.11 Sps `arali" 222725807

369
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერტაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის 

(აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის კმ46-კმ56 მონაკვეთის სარეაბილიტაციოსამუშაოები

16.09.13-15.01.14 130017001 e.t.#100-13 3,391,419.92 0.00 3,195,435.07 Sps `qcia" 234161135

370
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუხური-თაიას 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
23.09.13-15.01.14 130017624 e.t.#103-13 1,415,000.00 0.00 1,266,306.95

Sps 

`walenjixis 

sagzao 

sammarTvelo"

242728848

371
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ24+440-კმ29+365 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შპს `სანი"-

სთან 2012 წლის 31 აგვისტოს გაფორმებული ე.ტ. #115-

12 ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად დარჩენილი 

სამუშაოები)

23.09.13-15.12.13 130016999 e.t.#104-13 497,923.00 0.00 462,357.07
Sps 

`MSHEN_GROUP 

mSen-groufi"

400028395

372
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის საავტომობილო გზის 53-ე 

კმ-ში წყლის აცილების პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები

24.09.13-15.01.14 130018047 e.t.#105-13 389,330.00 0.00 358,428.57

Sps 

`walenjixis 

sagzao 

sammarTvelo"

242728848

373
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის საავტომობილო 

გზის მე-6 კმ-ში არსებული მილის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

24.09.13-15.01.14 130018057 e.t.#106-13 296,000.00 0.00 268,154.27 Sps `miTi" 200225693
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374
 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-

ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის 

საავტომობილო გზის 24-ე კმ-ზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24.09.13-15.01.14 130018144 e.t.#107-13 196,183.00 0.00 174,238.30 Sps `miTi" 200225693

375
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

ძირულა-ხარაგაული-მოლითი ფონა-ჩუმათელეთის 

ს/გზის 33-ე კმ-ზე გამორეცხილი მიწის ვაკისის და 

სახიდე გადასასვლელის სარეგულაციო კედლის 

აღდგენის სამუშაოები

26.09.13-15.01.14 130018128 e.t.#108-13 460,000.00 0.00 435,436.89 Sps `arili" 206215816

376
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

საერტაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია-ლანჩხუთი-

გრიგოლეთის საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური 

მონიშვნის სამუშაოები  

27.09.13-30.11.13 130018240 e.t.#109-13 218,000.00 0.00 170,678.01 Sps `indiko" 239862298

377
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-

ახალციხის საავტომობილო გზის 131-ე კმ-ში 

დამეწყრილი მონაკვეთის აღდგენითი სამუშაოები

27.09.13-15.12.13 130018506 e.t.#110-13 363,680.00 0.00 337,702.86 Sps `arali" 222725807

378
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქარელი-

ყინწვისის მონასტერის საავტომობილო გზის კმ0+000-

კმ3+425 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.10.13-15.01.14 130017714 e.t.#111-13 1,237,777.00 0.00 1,153,741.41 Sps `geka" 401968625

379
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 

113-კმ-ზე არსებული სწორკუთხა მილის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.10.13-15.01.14 130018133 e.t.#113-13 363,777.00 0.00 329,131.58
Sps 

,,avtogzalente

xi 99"
234065089

380
 Eeleqtr 

tenderi 
45233221

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვაზიანი-

გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის კმ0+00-კმ66+00 

მონაკვეთის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

03.10.13-30.11.13 130018511 e.t.#114-13 160,000.00 0.00 136,485.37 Sps `indiko" 239862298

381
 Eeleqtr 

tenderi 
45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ალპანა-

მამისონის უღელტეხილის საავტომობილო გზის 47-ე კმ-

ში ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები

07.10.13-15.01.14 130018041 e.t.#115-13 242,000.00 0.00 218,952.38 Sps `miTi" 200225693

382
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია ლასდილის საავტომობილო 

გზის კმ115+070-დან-კმ115+170-მდე მონაკვეთზე 

მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებების სამუშაოები

07.10.13-15.01.14 130017929 e.t.#116-13 329,610.00 0.00 306,066.44
Sps `niu 

qonsTraqSen"
202310953

383
 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

ხონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ მათხოჯში, მდინარე 

ცხენისწყლის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
10.10.13-15.12.13 130018761 e.t.#119-13 274,999.00 0.00 255,356.22

Sps `geo 

lodi"
245559890

384
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ17-კმ27 ზაჰესი-

ნატახტარის მონაკვეთზე ასფალტობეტონის საცვეთი 

ფენის მოწყობის სამუშაოები

16.10.13-25.01.14 130019577 e.t.#120-13 8,862,995.00 0.00 8,154,915.67
Sps ,,kompania 

bleq si grupi"
204477734

385
 Eeleqtr 

tenderi 
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის საგლოლო-

ჭიორა-ღების საავტომობილო გზის მე-4 კმ-ში მდ. 

შხიროლზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის 

სამუშაოები

28.10.13_31.08.14 130019870 e.t.#122-13 700,000.00 0.00 650,000.00
Sps "xidmSeni 

99"
236053131

386
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო 

გზის 111-ე და 112-ე კმ-ებზე გამორეცხვის 

საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები

06.11.13-30.06.14 130021419 e.t.#125-13 320,000.00 0.00 307,727.46
Sps `mSenebeli 

l.m. 2009"
221286640

387
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-კასპი-

ახალქალაქის საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ზე 

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენითი 

სამუშაოები

08.11.13-30.09.14 130019866 e.t.#127-13 1,379,000.00 0.00 1,110,161.29 s.s. `xidmSeni" 204379886
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388
 Eeleqtr 

tenderi 
45233140

#4 ზონაში შემავალი საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის)სამუშაოები

e.t.#11-13 

xelSekruleb

iT 

gansazRvrul

i samuSAoebis 

gatvaliswine

buli 

Tanxebis 

amowurvidan-

01.11.14

130021412 e.t.#129-13 859,500.00 0.00 810,645.79
s.s. 

"kavkasavtomagi

strali"
238109202

389
 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გუფთა-ონის 

საავტომობილო გზის 61-ე კმ-ზე არსებული მილის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.11.13-31.07.14 130022136 e.t.#131-13 412,500.00 0.00 346,189.22 Sps `arili" 206215816

390
 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

გლდანი-ნაძალადევის მუნიციპალიტეტში, სოფ. 

გლდანში, მდ. Gლდანულაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
29.11.13-31.05.14 130022849 e.t.#134-13 195,000.00 0.00 188,492.14

Sps `jeu 

grupi"
205251537

391
 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, მდ. ალაზნის 

შესართავთან, მდ. ჯამპარაჩაის კალაპოტის (II ეტაპის) 

ნაპირსამაგრი სამუსაოები 

02.12.13-01.07.14 130022815 e.t.#135-13 319,900.00 0.00 148,276.84
Sps 

"hidromSeni 

2011"
404917444

392
 Eeleqtr 

tenderi 
45246000

.თბილისში, ვაკე-საბურთალოს მუნიციპალიტეტში, მდ. 

ვერეს ჭალა-კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები
03.12.13-01.06.14 130022848 e.t.#136-13 228,999.00 0.00 191,425.90

Sps `mSenebeli 

XXI+"
404925033

393

 Eeleqtr 

tenderi 

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო 

გზის 145-ე კმ-ზე, დაზიანებული სახიდე 

გადასასვლელის აღდგენის სამუშაოები

12.01.12-31.12.12 110030819 e.t.   #6-12 689,840.00 0.00 638,715.71
Sps 

`avtogzalente

xi-99"
234065089

394

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის რუფოთი-

ალისუბანი-საზანო-თუზი-ქვაციხე-კაცხის საავტომობილო 

გზის კმ.1+000-კმ.18+660 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

12.03.12-20.10.13 120003523 e.t.   #34-12 3,653,000.00 0.00 3,439,882.77 S.p.s. ,,t da g" 205221687

395

 Eeleqtr 

tenderi 
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის კმ46-კმ53 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.04.12-20.10.13 120003667 e.t.   #45-12 3,700,000.00 0.00 3,388,584.90
Sps 

`lagodexavtog

za"
233113298

396

 Eeleqtr 

tenderi 

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის მე-40 კმ-ზე მდ. 

Qსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

23.04.12-31.05.13 120008813 e.t. #51-12 414,400.00 0.00 336,477.02
Sps `tereqsi-

XXI"
230095777

397

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ.152; 

კმ.159(0.437)_კმ.161; კმ.163_კმ.164; კმ.166 ცალკეული 

დაზიანებული მონაკვეთების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

11.07.12-01.11.12 120015351 e.t. #90-12 3,999,999.00 0.00 3,746,440.82

Sps `modern 

servisi~-s 

saqarTvelos 

filiali,

404943344

398

 Eeleqtr 

tenderi 

45233142

ქუთაისი-ტყიბული- ამბროლაურის საავტომობილო გზის 

კმ14-კმ22 (ორპირი-ხრესილი) მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.08.12-01.10.13 120016700 e.t. #102-12 4,949,999.00 0.00 4,454,672.99

s.s. `erRokat 

makedonia 

a.t.e.v.e."-s 

filiali 

saqarTveloSi

404942489

399

 Eeleqtr 

tenderi 45246000
წყალტუბოს რაიონში, სოფ. ზარათში მდ. რიონზე 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები
03.08.12-31.12.12 120018087 e.t. #104-12 226,350.00 0.00 214,263.35

Sps 

`saqmilsadenmS

eni"
221267064

400

 Eeleqtr 

tenderi 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ანაკლიას საავტომობილო გზის კმ24+440-კმ29+365 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

31.08.12-31.12.12 120020683 e.t. #115-12 3,512,400.00 0.00 2,293,583.00 Sps `sani" 220016113

401

 Eeleqtr 

tenderi 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლენტეხი-

ბავარის საავტომობილო გზის კმ14-კმ20 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

31.08.12-30.12.13 120020680 e.t. #116-12 1,717,170.00 0.00 1,594,514.99
Sps 

`avtogzalente

xi-99"
234065089
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402

 Eeleqtr 

tenderi 
45221111

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის საზღვარი) საავტომობილო გზის 132-

ე კმ-ზე მდ.თერგზე გველეთის ხიდის მშენებლობის 

სამუშაოები

01.11.12-31.12.13 120024636 e.t. #122-12 5,127,570.00 0.00 4,988,634.24
Sps `georgian 

bridge construction"
404878405

403

 Eeleqtr 

tenderi 

71320000

საავტომობილო გზებზე არსებული ხელოვნური 

ნაგებობების (რომელიც არ შედის საავტომობილო 

გზების პროექტის კომპლექსში) რეაბილიტაციისა და 

საავტომობილო გზებსა და ხელოვნურ ნაგებობებზე 

სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის 

მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების საპროექტო 

მომსახურება

20.11.12-31.01.14 120024990 e.t. #131-12 419,999.80 20,154.40 419,785.24
Sps 

`proeqtmSenkom

pani"
204979103

404

gamartivebu

li Sesyidva 79713000
სამინისტროს და დეპარტამენტის ოფისის  დაცვის 

სამსახურით უზრუნველყოფა
22.12.14-31.01.16 140202603 s da s #136-14 142,800.00 35,700.00 59,500.00

ssip `dacvis 

policiis 

departamenti"
211350928

405

gamartivebu

li Sesyidva 50750000
შემსყიდველის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული 2 

ლიფტის ტექმომსახურების განხორციელება.
22.12.14-31.01.16 140193679 s da s #137-14 3,600.00 900.00 1,500.00

Sps `jorjian 

liftservisi"
204438046

406

gamartivebu

li Sesyidva 15320000 ხილის წვენების მოწოდება 22.12.14-31.01.16 140194563 s da s #138-14 2,000.00 31.55 171.45 Sps `gudvili" 206343991

407

gamartivebu

li Sesyidva 15900000
სასმელებისა (უალკოჰოლო სასმელები და მინერალური 

წყლები) და მისი მონათესავე პროდუქტების მოწოდება
22.12.14-31.01.16 140194577 s da s #139-14 3,500.00 1,138.35 1,947.75 Sps `gudvili" 206343991

408

gamartivebu

li Sesyidva 15800000
სხვადასხვა სახის კვების პროდუქტების (ყავა, ჩაი, 

შაქარი) მოწოდება 
22.12.14-31.01.16 140194590 s da s #140-14 2,500.00 364.95 873.20 Sps `gudvili" 206343991

409

gamartivebu

li Sesyidva 41110000
2014 წლის განმავლობაში, მინერალური წყლის ,,რაჭის 

წყაროები”-ს მოწოდება
22.12.14-31.01.16 140195959 s da s #141-14 4,000.00 840.00 1,800.00

Sps “progresi 

2000”
208211175

410

gamartivebu

li Sesyidva 507300000

დეპარტამენტის ბალანზე რიცხული კონდიციონერების 

ინსპექტირება, შიდა და გარე აგრეგატების 

პროფილაქტიკა და მინდინარე შეკეთების მომსახურების 

გაწევა

22.12.14-31.01.16 140194619 s da s #142-14 3,000.00 0.00 0.00
Sps "burji 

2010"
436031054

411

gamartivebu

li Sesyidva 50532300
გენერატორების შეკეთების და ტექ. Mომსახურების 

გაწევა
22.12.14-31.01.16 140194636 s da s #143-14 3,540.00 885.00 1,475.00

Sps "enerji 

servis grup"
205265087

412

gamartivebu

li Sesyidva 92232000 სატელევიზიო არხების (4 წერტილი) რეტრანსლირება 22.12.14-31.01.16 140196431 s da s #144-14 1,200.00 300.00 500.00 ს.ს. `სილქნეტი” 204566978

413

gamartivebu

li Sesyidva 64216200
დეპარტამენტის საქმიანობის ამსახველი ელექტრონული 

საინფორმაციო მომსახურების განხორციელება
22.12.14-31.01.16 140199788 s da s #145-14 4,884.00 1,221.00 2,035.00

შპს „ახალი 

ამბები"
205075014

414

gamartivebu

li Sesyidva 50323100

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული კომპიუტერული 

საბეჭდი და გასამრავლებელი ტექნიკისათვის საჭირო 

კარტრიჯების დამუხტვა

22.12.14-31.01.16 140192616 s da s #146-14 4,900.00 2,125.00 3,174.50
Sps  “print-

servisi”
202345514

415

gamartivebu

li Sesyidva 50323000
წარმოადგენს შემსყიდველი ორგანიზაციის ბალანსზე 

რიცხული პრინტერების  შეკეთება 
22.12.14-31.01.16 140192624 s da s #147-14 2,500.00 0.00 737.00

Sps"print-

servisi"
202345514

416

gamartivebu

li Sesyidva 75111200

`მაცნეს" ვებ გვერდძე (წწწ.მატსნე.გოვ.გე) განთავსებული 

სისტემატიზირებული (კოდიფიცირებული) 

ნორმატიული აქტების და სხვა საინფორმაციო 

დოკუმენტაციის ელექტრონული მომსახურეობის 

24.12.14-31.01.16 140199537 s da s #148-14 3,072.00 768.00 1,280.00

ssip 

`saqarTvelos 

sakanonmdeblo 

macne"

203862622

417

gamartivebu

li Sesyidva 22200000
შემსყიდველი ორგანიზაციის საჭიროებისათვის, ჟურნალ-

გაზეთების მოწოდებ
24.12.14-31.01.16 140199556 s da s #149-14 2,847.48 239.40 239.40

შპს „პლანეტა-

ფორტე”
204388171

418

gamartivebu

li Sesyidva 92232000
მიმწოდებლის მიერ საკაბელო სატელევიზიო ქსელით 

მომსახურების უზრუნველყოფა
24.12.14-31.01.16 140196439 s da s #150-14 3,649.64 919.91 1,509.85 Sps `super tv" 400015201

419

gamartivebu

li Sesyidva 79713000
დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული ქუთაისის ოფისის  

დაცვის სამსახურით უზრუნველყოფა
24.12.14-31.01.16 150000649 s da s #151-14 79,200.00 19,800.00 33,000.00

ssip `dacvis 

policiis 

departamenti"
211350928

420

gamartivebu

li Sesyidva 71351600

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზაზე და საქართველოს 

რეგიონებში მოსალოდნელი არახელსაყრელი 

ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ 

24.12.14-31.01.16 140199860 s da s #153-14 52,122.00 17,705.50 30,630.50
ssip `garemos 

erovnuli 

saagento"
204559691
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421

gamartivebu

li Sesyidva 55300000

საქართველოში სამუშაო ვიზიტით ჩამოსული უცხოელი 

სტუმრებისათვის რესტორან `ტაბლაში” სადილის 

გამართვა

24.12.14-24.01.15 140200554 s da s #154-14 1,276.30 0.00 0.00

Sps 

`saerTaSoriso 

korporacia ai 

si ar”

202907943

422

gamartivebu

li Sesyidva 45421100 კარებებისა და ფანჯრების მიმდინარე შეკეთება 31.12.14-31.01.16 150001042 s da s #156-14 1,000.00 0.00 991.93
ი/მ ელიზბარ 

სააკაძეMMERANI
01011014774

423

gamartivebu

li Sesyidva 75111200
საძიებო კომპიუტერულ სისტემის ,,კოდექსი’’ (ქსელური 

ვერსია) მონაცემთა ბაზით მომსახურება
31.12.14-31.01.16 150004250 s da s #157-14 720.00 180.00 300.00

შპს ,,ჯორჯიან 

მიკროსისტემს’’
202268517

424

gamartivebu

li Sesyidva 64210000
სპეციალური კავშირგაბმულობის სიტემით 

საკომუნიკაციო მომსახურებას
31.12.14-31.01.16 150008777 s da s #158-14 900.00 212.40 354.37

სსიპ 

„სახელისუფლებ

ო სპეციალური 

კავშირგაბმულო

204429494

425

gamartivebu

li Sesyidva 64216000 სატელეფონო, საინფორმაციო მომსახურების გაწევა 31.12.14-31.01.16 150004253 s da s #159-14 499.80 47.04 62.72
Sps “kvesi 

jgufi”
205229947

426

gamartivebu

li Sesyidva 48510000

ელექტრონული საქმისწარმოების ავტომატიზებული 

სისტემის განვითარება, მხარდაჭერა, ტექნიკური 

მომსახურება, სისტემის განთავსება მიმწოდებლის 

სერვერზე და ადმინისტრირება 

31.12.14-31.01.16 150005468 s da s #160-14 15,399.96 3,849.99 6,416.65
 სსიპ საფინანსო-

ანალიტიკური 

სამსახური
204577813

427

gamartivebu

li Sesyidva 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურება 31.12.14-31.01.16 150005486 s da s #161-14 15,000.00 3,482.00 6,850.00
Sps 

`saqarTvelos 

fosta"
203836233

428

gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ88-კმ93 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.06.-30.11.13 130096568 s.r. #1-13 1,957,060.00 0.00 1,673,337.64

Sps 

`saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania"

205140257

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

429
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (გალერეის ჩათვლით) საავტომობილო გზის 

კმ94-კმ95 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

29.07.13-31.12.13 130118454 s.r. #2-13 3,370,000.00 0.00 2,962,543.55

Sps 

`saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania"

205140257

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

430
gamartivebu

li Sesyidva
45200000

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-

სარფი(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ117-კმ119 მონაკვეთზე 

ფერდობების ჩამოწმენდისა და გამაგრების სამუშაოები

12.08.13-31.12.13 130300629 s.r. #3-13 1,771,822.38 0.00 1,669,550.50

Sps 

`samSeneblo 

kompania 

baTumi”

445388303

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

431
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის შემოსავლელი 

საავტომობილო გზის კმ22_კმ34,3 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

22.08.13-31.12.13 130302537 s.r. #4-13 11,171,430.00 0.00 9,073,335.87

Sps 

`saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania"

205140257

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

432
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ94-ის კმ93+000 - კმ93+559 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

31.10.13-25.01.14 130331628 s.r. #5-13 956,410.71 0.00 865,323.97
Sps `saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania"

205140257

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

433
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ137-კმ138 მონაკვეთის 

(ნეიტრალური ზონა) სარეაბილიტაციო სამუშაოები

31.10.13-25.01.14 130331638 s.r. #6-13 1,394,613.09 0.00 1,069,812.64
Sps `saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania"

205140257

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

434
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვმელობის ბათუმი (ანგისა)-

ახალციხის საავტომობილო გზის 82-ე კმ-ზე (დაბა 

ხულოს გასასვლელი) არსებული ქვედა საყრდენი 

კედლის და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი 

სამუშაოები

05.02.14-30.06.14 140047308 st. #1-14 500,000.00 101,344.38 304,821.45 Sps `iberia-j” 248048580

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

435
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზაზე (დარიალის ხეობა) 

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების პირველ ეტაპზე 

განსახორციელებელი მდინარის კალაპოტის და 

საავტომობილო გზის გაწმენდითი სამუშაოები

27.05.14-31.10.14 140102681 st. #2-14 6,763,300.00 0.00 3,702,681.14

Sps 

`saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania”

205140257

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

33
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436
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)-

ახალციხის საავტომობილო გზის 82-ე კმ-ზე (დაბა 

ხულოს გასასვლელი) არსებული დაზიანებული ქვედა 

საყრდენი კედლის და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის 

აღდგენითი სამუშაოების მეორე ეტაპის (საყრდენი 

კედლის მეორე იარუსის  და ჩაწყვეტილი მიწის 

ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები) განხორციელება

18.07.14-31.12.14 140129540 st. #4-14 489,240.77 214,501.90 214,501.90 Sps `iberia-j” 248048580

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

437
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ134-კმ135 მონაკვეთზე 

(დარიალის ხეობა) განვითარებული სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო დროებითი 

ღონისძიებები

03.09.14-31.12.14 140141451 st. #5-14 2,867,500.00 519,092.28 2,193,588.16

Sps 

`saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania”

205140257

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

438
gamartivebu

li Sesyidva
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-

ახალციხის საავტომობილო გზის 23-ე კმ-ზე 

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციოდ, ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის 

აღდგენითი სამუშაოები

06.11.14-01.06.15 140168876 st. #6-14 500,000.00 152,851.84 465,301.29 Sps `zimo-7" 245424919

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

439

gamartivebu

li Sesyidva
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის 68-ე კმ-ზე გზის 

სავალი ნაწილის გაფართოების სამუშაოები

11.06.13-30.09.13 130097797 st.  #3-13 50,000.00 0.00 12,736.04 Sps `zimo” 211338015

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

440

gamartivebu

li Sesyidva

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 102-ე კმ-

ზე სოფ. ლახამურას მიმდებარედ სტიქიური 

მოვლენების შედეგების დროებითი პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

18.11.13-31.03.14 130337869 st.  #4-13 700,000.00 0.00 518,439.05 Sps `zimo” 211338015

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

441

gamartivebu

li Sesyidva

71320000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზაზე (დარიალის ხეობა) 

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების პირველ ეტაპზე 

განსახორციელებელი მდინარის კალაპოტის და 

საავტომობილო გზის გაწმენდითი სამუშაოებისათვის 

საჭირო საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადება

27.05.14-31.10.14 140102671 st. sapr. #1-14 142,000.00 0.00 77,937.27
Sps 

`transproeqti~
204986195

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

442

gamartivebu

li Sesyidva

71320000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ134-კმ135 მონაკვეთზე 

(დარიალის ხეობა) განვითარებული სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო დროებითი 

ღონისძიებებისთვის საჭირო საპროექტო და 

03.09.14-30.11.14 140141453 st. sapr. #3-14 57,350.00 0.00 49,091.72
Sps 

`transproeqti~
204986195

443

gamartivebu

li Sesyidva

71520000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზაზე (დარიალის ხეობა) 

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების პირველ ეტაპზე 

განსახორციელებელი მდინარის კალაპოტის და 

საავტომობილო გზის გაწმენდითი სამუშაოებისათვის 

საჭირო საზედამხედველო მომსახურების

27.05.14-31.10.14 140102690 st. zed. #1-14 94,700.00 0.00 54,565.83

S.p.s.,,saavtomobi

lo gzebis 

reabilitaciisa 

da modernizaciis 

zedamxedvelobis 

direqcia“

212272477

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

444

gamartivebu

li Sesyidva

71520000

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის 146-ე კმ-ზე 

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო და პრევენციული სამუშაოებისათვის 

საჭირო საზედამხედველო მომსახურება

26.06.14-

15.09.14
140115172 st. zed. #2-14 7,211.96 0.00 7,200.50

S.p.s.,,saavtomobi

lo gzebis 

reabilitaciisa 

da modernizaciis 

zedamxedvelobis 

direqcia“

212272477

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

34
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445

gamartivebu

li Sesyidva

71520000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ134-კმ135 მონაკვეთზე 

(დარიალის ხეობა) განვითარებული სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო დროებითი 

ღონისძიებებისთვის საჭირო საზედამხედველო 

მომსახურების გაწევა

03.09.14-31.12.14 140141458 st. zed. #3-14 40,145.00 17,406.86 30,576.46

S.p.s.,,saavtomobi

lo gzebis 

reabilitaciisa 

da modernizaciis 

zedamxedvelobis 

direqcia“

212272477

მთავრობის 

განკარგულებ

ა

446
gamartivebu

li Sesyidva
45233280

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა)-

ახალციხის საავტომობილო გზის ბათუმი-ხულოს 

მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის 

უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით გადაუდებელი 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.09.13-31.12.13 130308022 S.r. #2-13 4,000,000.00 0.00 3,165,992.01 Sps `iberia-j” 248048580

447
gamartivebu

li Sesyidva
45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-

ბაკურციხის საავტომობილო გზის 35-ე კმ-ზე მდ. 

კისისხევზე არსებული დაზიანებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

25.11.13-01.03.14 130343050 S.r. #3-13 1,100,000.00 0.00 929,324.37
Sps s.s.s.k. 

“serpantini”
231165529

448 კონკურსი 71300000

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის შემოსავლელი 

საავტომობილო გზის  კმ14-კმ21 მონაკვეთზე 

მეწყერული პროცესების შესწავლისა და საპროექტო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება

14.03.14-

28308.14
140065981 k.n.#2-14 244,850.00 0.00 150,432.30

შპს 

"ჯეოინჟინირინგ

ი"
204945300

449 კონკურსი 71320000

ქ. ქუთაისის ნიკეას ქუჩისა და ქუთაისის შემოვლითი 

ავტომაგისტრალის გეგუთის კვანძთან შემაერთებელი 

გზის რეკონსტრუქციია-მოდერნიზაციის სამუშაოების 

საპროექტო მომსახურებ

31.03.14-20.08.14 140078390 k.n.#3-14 385,000.00 0.00 346,500.00
შპს 

"ტრანსპროექტი"
204986195

450 კონკურსი 71320000

მდინარეთა კალაპოტებისა და ნაპირების გამაგრების 

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციის 

შედგენაზე მომსახურების გაწევისა და ცალკეულ 

ობიექტებზე, საჭიროების შემთხვევაში, საავტორო 

ზედამხედველობის გაწევის საპროექტო მომსახურება

23.06.14-15.01.15 k.n.#5-14 70,000.01 35,628.14 51,953.58
შპს 

"ნაპირდაცვა"
204527146

451 კონკურსი 71320000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-

სამების ეკლესია საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 

მონაკვეთის რეკონსტრუქცია–მშენებლობის სამუშაოების 

დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და 

სატენდერო დოკუმენტაციისა შედგენის მომსახურება

15.07.2014-

14.11.2014
140125619 k.n.#6-14 175,000.00 31,500.00 94,500.00

შპს 

"ტრანსპროექტი"
204986195

452 კონკურსი 71320000

საავტომობილო გზებზე და ხელოვნურ ნაგებობებზე 

სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის 

მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგებაზე 

მომსახურების გაწევისა და ცალკეულ ობიექტებზე 

საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის 

გაწევის საპროექტო მომსახურება

01.10.14-15.01.16 140150867 k.n.#7-14 414,000.00 52,235.56 192,383.56
Sps 

`proeqtmSenkom

pani"
204979103

453 კონკურსი 71320000

საავტომობილო გზების და ხელოვნური ნაგებობების 

რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო 

და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენაზე 

მომსახურების გაწევისა და ცალკეულ ობიექტებზე,  

საჭიროების შემთხვევაში, საავტორო ზედამხედველობის 

გაწევის საპროექტო მომსახურება

13.10.14-15.01.16 140158543 k.n.#8-14 2,992,500.00 144,162.68 174,643.21
შპს 

"ტრანსპროექტი"
204986195

35
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454 კონკურსი 71320000

საავტომობილო გზების პერიოდული სამუშაოებისათვის 

საჭირო საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის 

შედგებაზე მომსახურების გაწევა 

26.11.14-15.01.16 140178335 k.n.#9-14 830,000.00 185,378.00 185,378.00
Sps 

`saqgzamecnier

eba"
212272208

455 კონკურსი 71210000

სახიდე გადასასვლელებისათვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციების 

შედგენაზე მომსახურების და ცალკეულ ობიექტებზე, 

საჭიროების შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის 

გაწევა

11.09.13-15.01.15 130336061 k.n.#1-13 725,000.00 0.00 626,581.88

Sps `koqs 

konsaltis 

saqarTvelos 

filiali"

204519896

456 კონკურსი 71210000

საავტომობილო გზების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო 

და სატენდერო დოკუმენტაციების შედგენაზე 

მომსახურების და ცალკეულ ობიექტებზე, საჭიროების 

შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის გაწევა

11.09.13-15.01.15 130336071 k.n.#2-13 3,579,000.00 400,261.38 3,364,365.78
Sps 

`transproeqti"
204986195

457 კონკურსი 71210000

საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო 

და სატენდერო დოკუმენტაციების შედგენაზე 

მომსახურების და ცალკეულ ობიექტებზე, საჭიროების 

შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის გაწევა

03.10.13-15.01.15 130336080 k.n.#3-13 570,000.00 0.00 540,338.22
Sps 

`saqgzamecnier

eba"
212272208

458

gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის გუდაური-კობის კმ96-კმ107 

მონაკვეთის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები

05.09.12-30.11.13 120250045 s.r. #2-12 15,500,000.00 0.00 13,727,217.09

Sps 

“saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania”

205140257

mTavrobis 

gankargule

ba

459

gamartivebu

li Sesyidva 45233142

ქ. ახალციხეში, რაბათის ციხესთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზისა და მიმდებარე 

ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

26.04.12-

01.09.12
120182749 adg.r. #1-12 1,531,878.46 0.00 1,369,109.89 Sps `niu enerji" 205026559

460

gamartivebu

li Sesyidva
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ვანი-სულორის 

საავტომობილო გზის კმ6.5-კმ11.5 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

11,09,12-31,10,13 120255074 S.r. #3-12 2,294,445.15 0.00 471,501.60

Sps 

“saxelmwifo 

samSeneblo 

kompania”

205140257

mTavrobis 

gankargule

ba

461

gamartivebu

li Sesyidva
45233142

საერთაშორისო მნივნელობის თბილისის შემოსავლელი 

გზის კმ14(0.4)-კმ21(0.7) მონაკვეთებზე დამატებითი 

სამშენებლო სამუშაოები

08.08.12-01.06.13 120242251 mS. #1-12 2,606,127.42 0.00 2,508,021.26 Sps `bel-bau" 205156748

mTavrobis 

gankargule

ba

44,616,375.77     14.   gaxarjuli  Tanxis  jami

36


