დანართი #2
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2016 წლის I კვარტალის ანგარიში

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:
211 343 982

1. შედგენის თარიღი და კვარტალი: 2016წ. I კვარტალის ანგარიში

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება _ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

#

შესყიდვის
საშუალება

1

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

2

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

3

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

4

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

5

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

6

7

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი
გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი

შესყიდვის დანაყოფის
დასახელება

გამარტივებული
ელექტრონული/ელ
ხელშეკრულები
ექტრონული
ხელშეკრულების
ს მოქმედების
ტენდერის
ნომერი
ვადა
სატენდერო
განცხადების
ნომერი

63120000

დეპარტამენტის კუთვნილი
მატერიალური ფასეულობის
(განთავსებული ხაშური,
სოფელი ოსიაური) შენახვის
მომსახურების შესყიდვა

04.01.16-31.01.17

150034193

92400000

ახალი ამბების სააგენტოს
მომსახურების გაწევა

14.01.201631.01.2017

6421120

საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
გამართული
ფუნქციონირებისათვის საჭირო
უწყვეტი სატელეფონო
მომსახურების მიზნით,
დეპარტამენტის ცენტრალური
(თბილისი), ქუთაისის და
ხაშურის ოფისებისათვის
სატელეფონი მომსახურების
(ადგილობრივი,
საქალაქთაშორისო,
საერთაშორისო და მობილურ
ოპერატორებთან კავშირი)

45233242

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-31) კოდაფარცხისი-მანგლისი-წალკანინოწმინდას ს/გზის მე-18 კმზე (სოფ. საღრაშენის
მიმდებარედ) მოძრაობის
აღდგენის მიზნით
ჩასატარებელი დროებითი
პრევენციული სამუშაოები

45233110

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის თიანეთიზარიძეები-ჟინვალის
29.02.16-31.01.17
საავტომობილო გზის (კმ.10 კმ.23) მონაკვეთის სამშენებლოსარეკონსტრუქციო სამუშაოები

დანაყოფის
კოდი

30100000

22800000

სხვადასხვა დასახელების
საკანცელარიო საქონლის
მოწოდება
სხვადასხვა დასახელების
საკანცელარიო საქონლის
მოწოდება

ხელშეკრულების
ჯამური
ღირებულება

გახარჯული
თანხა
2016წ
I კვარტალში

გახარჯული თანხა
ნაზარდი ჯამით
31.03.2016წ
მდგომარეობით

მიმწოდებელი
ორგანიზაციის
დასახელება

მიმწოდებელი
ორგანიზაციის
საიდენტიფიკაციო
კოდი

გ.ტ. #1-16

3,653.00

1,158.24

1,158.24

შპს ,,მაგისტრალი“

243890928

150034567

გ.ტ. #2-16

9,000.00

1,500.00

1500

შპს "ახალი ამბები"

205 075 014

15.01.201631.01.2017

150036097

გ.ტ. #3-16

7,234.50

624.59

624.59

სს "სილქნეტი"

204 566 978

09.02.201610.06.2016

150035869

გ.ტ.#4-16

168,000.00

0.00

0.00

შპს "ლიგა 2015"

400148684

160003445

გ.ტ.#5-16

13,017,000.00

1,301,700.00

1,301,700.00

შპს კავკასუს როუდ
პროჯექტი

202258243

10.03.16-17.04.16

160004484

გ.ტ.#6-16

1,575.00

1,575.00

1575

შპს „ევრო ოფისი”

400009423

10.03.16-17.04.16

22800000

გ.ტ.#7-16

1,299.00

1,299.00

1299

შპს ,,დეკორი“

203868635

204970031

8

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

66519200

ავტომობილზე
დამონტაჟებული გზების
მართვის მოწყობილობის (RMS)
სადაზღვევო მომსახურება

09.03.16-31.01.17

160006585

გ.ტ.#8-16

15,645.96

0.00

0

სს „დაზღვევის
კომპანია ქართუ”

9

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

66500000

1 (ერთი) ერთეული ძრავიანი
ავტოსატრანსპორტო
საშუალების დაზღვევის
მომსახურების გაწევა

14.03.16-31.01.17

160006848

გ.ტ.#9-16

1,548.75

0.00

0

სს `სადაზღვევო
კომპანია
კოპენბური”

45233142

მე-7 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
06.01.16 - 12.01.17
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მოვლა შენახვა

150031391

ე.ტ. #1-16

976,836.00

203,538.20

203,538.20

შპს"ბედეკი"

10

ელ. ტენდერი

1

204512535

შენიშვნა

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი
(წყალტუბოს გადასახვევი)წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის ს/გზის 83-ე კმ-ში
მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებები

13.09.2016

150028853

ე.ტ. #2-16

849,500.00

0.00

0.00

შპს "ჯენერალ
ბილდინგი"

405032245

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-163)
მარნეული-ალგეთიაზიზქენდის ს/გზის კმ7+500კმ10+500 სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

15.01.16-15.07.16

150024235

ე.ტ. #3-16

1,699,500.00

339,900.00

339,900.00

შპს"ქცია"

243161135

45233140

#18 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
ს/გზის მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

16.01.16-31.01.17

150034767

ე.ტ. #4-16

1,554,126.00

851,117.48

851,117.48

შპს
"ჯავახავტოგზა"

223352930

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდა
(სომხეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო
25.01.16-25.09.16
გზის 35-ე კმ-ზე, მდ.
ჩოხურეთისწყალზე არსებული
სახიდე გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150033359

ე.ტ. #5-16

197,000.00

39,599.76

39,599.76

შპს "არალი"

222725807

45233140

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის 88-ე და 143-ე კმ.-ზე
არსებული საავტომობილო
გვირაბების მიმდინარე
შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოები

25.01.1631.01.2017

150034980

ე.ტ. #6-16

1,351,282.00

154,438.48

154,438.48

შპს "ლოჭინი"

211 358 644

45233142

ქ. ქუთაისის ნიკეას ქუჩისა და
ქუთაისის შემოვლითი
ავტომაგისტრალის გეგუთის
კვანძთან შემაერთებელი გზის
სიგრძით 4.093 კმ
რეკონსტრუქციამოდერნიზაციის სამუშაოები

25.01.16-01.06.17

150031316

ე.ტ.#7-16

17,777,777.00

1,777,777.00

1,777,777.00

შპს "ბლექ სი
გრუპი"

204 477 734

45233142

#9 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
ს/გზის მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

26.01.16-31.01.17

150032312

ე.ტ.# 8-16

613,949.00

0.00

0.00

შპს "ქცია"

243161135

45233140

21 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

29.01.16-31.12.16

150034765

ე.ტ.#9-16

656,243.00

141,939.84

141939.84

შპს "ჭიათურის
საგზაო"

215590206

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-37) სადახლოწოფი-ახკეპის ს/გზის მე-3-ე კმ29.01.16-29.01.7
ზე არს. მდ. ბანოვჩაზე სახიდე
გადასასვლელის
რეაბილიტაცია

150033478

ე.ტ.#10-16

886,249.00

21,505.82

21,505.82

შპს "სახარია"

200262189

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-2) საჯავახოჩოხატაური ოზურგეთიქობულეთის ს/გზის 36-ე კმ-ზე, 29.01.16-29.07.16
მდ. ბახვისწყალზე არსებული
სახიდე გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150033476

ე.ტ.#11-16

160,259.00

49,758.21

49,758.21

შპს "გრინ ვეი 2012"

412687784

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-134) ქარელიყინწვისის მონასტრის ს/გზის
3+425-კმ 6+500 მონაკვეთის
სარებილიტაციო სამუშაოები

01.02.16-31.07.16

150023129

ე.ტ.#12-16

1,414,141.00

511,275.66

511,275.66

შპს "კომპანია ბლექ
სი გრუპი"

204477734

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-53) ხონიმათხოჯი-მარტვილის ს/გზის
მე-13 კმ-ზე, მდ. ნოღელაზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

01.02.16-03.09.16

150033353

ე.ტ.#13-16

422,201.00

0.00

0

შპს "სახარია"

200262189

2

23

24

25

26

27

28

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

71520000

ქ.ქუთაისის ნიკეას ქუჩასა და
ქუთისის შემოვლითი
ავტომაგისტრალის გეგუთის
კვანძთან შემაერთებელი გზის
სიგრძით 4.093 კმ
რეკონსტრუქციამოდერნიზაციის ჩასატარებელ
სამუშაოებზე
საზედამხედველო სამუშაოების
გაწევა

2.02.16-1.07.17

150033045

ე.ტ.#14-16

264,487.00

0.00

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-1)
ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის
ს/გზის 30-ე კმ-ზეფერდობების
ჩამოშლის პრევენციის მიზნით
ჩასატარებელი სამუშაოები

3.02.16-3.08.16

150033681

ე.ტ.#15-16

246,281.00

45233140

29 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

03.02.16-31.01.17

150034772

ე.ტ.#16-16

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდა
(სომხეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის 24-ე კმ-ზე მთის
ფერდობის ჩამოშლის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოების
ლოტი I - ფერდობის
სტაბილიზაციისა და
ხელოვნური ნაგებობების
სამუშაოები

31.03.20605.09.2016

150026690

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-85)
მარტვილი-ტალერიჩხოროწყუს საავტომობილო
გზის 42-ე კმ-ზე (დ. ჩხოროწყუ,
დიხამინჯიას ქუჩა) წყლის
აცილების მიზნით
ჩასატარებელი პრევენციული
ღონისძიებების

30.03.201630.04.2016

0.00

შპს
"საავტომობილო
გზების
რეაბილიტაციისა
და
მოდერნიზაციის
ზედამხედველობის
ზედამხედველობის
დირექცია"

212272477

0.00

0.00

შპს "გაბიონი 2000"

445384094

1,029,000.00

176,963.42

176,963.42

შპს" ლიდერი+"

400121319

ე.ტ.#17-16

672,999.00

193,249.49

193,249.49

შპს"არილი"

206 215 816

150028854

ე.ტ.#18-16

296,517.00

66,543.75

66,543.75

დავით სიჭინავა

19001004820

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–5)
თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდე
08.02.16-08.05.16
ხის საავტომობილო გზის კმ
112+30–ზე არსებული მილის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150035875

ე.ტ.#19-16

82,675.00

39,102.65

39,102.65

შპს „გზამშენი
2005“

231275009

150036291

ე.ტ.#20-16

2,700,000.00

270,000.00

270,000.00

შპს სკ „მამისონი“

205204250

29

ელ. ტენდერი

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-3) მცხეთა-სტეფანწმინდალარსის (რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ.134-კმ.135 მონაკვეთზე 10.02.16-10.07.16
მიწის ვაკისის გამორეცხვის
საწინააღმდეგო დროებითი
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

30

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-122) ადიგენიუდე-არალის ს/გზის მე-3 კმ-ში 15.02.16-15.06.16
არსებული წყალგამტარი
მილის რეაბილიტაცია

160001438

ე.ტ.#21-16

134,498.00

11,578.11

11,578.11

შპს "საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო N1"

217890584

31

ელ. ტენდერი

45233140

N19 ზონაში შემავალი ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლა- 15.02.16-01.12.16
შენახვის) სამუშაოები

150035673

ე.ტ.#22-16

848,810.00

0.00

0.00

შპს "ბაღდათის
ავტოგზა"

225052732

45221111

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ–16) ქუთაისი
(ჭომა)–ალპანა–მამისონის
უღელტეხილის (რუსეთის
ფედერაციის საზღვარი)
საავტომობილო გზის 147–ე
კმ–ზე, ღელე ცვარისრუს
კალაპოტში ღვარცოფის
გატარების მიზნით სახიდე
გადასავლელის მოწყობის
სამუშაოები

150035985

ე.ტ. #23-16

560,673.00

0.00

0

შპს "გრინ ვეი 2012"

412687784

32

ელ. ტენდერი

15.02.16-15.12.16

3

33

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-122) ადიგენიუდე-არალის ს/გზის მე-8 კმ-ში 19.02.16-22.06.16
არსებული წყალგამტარი
მილის რეაბილიტაცია

34

ელ. ტენდერი

45233140

N14 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

19.02.16-31.01.17

160001246

ე.ტ.#25-16

3,378,090.00

617,812.19

617,812.19

შპს „იბოლია"

211343982

19.02.1631.01.2017

160001248

ე.ტ.#26-16

628,630.00

92,622.60

92622.6

შპს „ლენტეხის
საგზაო 2000"

234065178

160001455

ე.ტ.#24-16

117,998.00

0.00

0

შპს "სინათლე 2006"

244686194

35

ელ. ტენდერი

45233140

25 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

36

ელ. ტენდერი

45233140

32-ე ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

25.02.16-3101.2017

160001252

ე.ტ.#27-16

933,697.00

91,378.02

91,378.02

შპს "გზამშენი-18"

237081206

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-16) ქუთაისი
(ჭომა)-ალპანა-ცაგერი-ლენტეხილასდილის ს/გზის 83-ე კმ-ში
მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებები

25.02.16-2507.2016

160001357

ე.ტ.#28-16

134,870.00

0.00

0.00

შპს "რაჭა-2005"

222944116

160001673

ე.ტ.#29-16

2,600,000.00

260,000.00

260,000.00

შპს საგზაოსამშენებლოსარემონტო
კომპანია
"სერპანტინი"

231165529

37

ელ. ტენდერი

38

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-171) გუმბათიხირსა-ენამთა-სამთაწყაროსაბათლოს საავტომობილო
26.02.16-26.09.16
გზის კმ1-კმ7 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
შესაყიდვა

39

ელ. ტენდერი

45233140

#30 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების
სამუშაოების შესყიდვა

29.02.16-28.03.17

150035190

ე.ტ.#30-16

368,893.66

0.00

0.00

შპს "თუშეთგზა"

231167741

160000827

ე.ტ.#31-16

760,000.00

0.00

0.00

შპს "ბესკო"

206106006

40

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-16) ქუთაისი
(ჭომა)-ალპანა-მამისონის
უღელტეხილის (რუსეთის
ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის
02.03.16-02.09.16
137-ე კმ-ზე მდ. ჭანჭახზე
არსებული ხიდის მიმდებარედ
მიწის ვაკისის გამორეცხვის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

41

ელ. ტენდერი

45233140

#31 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების
სამუშაოების შესყიდვა

02.03.16-04.04.17

160001901

ე.ტ.#32-16

838,643.00

0.00

0.00

შპს "გზამშენებელი-13"

215103091

42

ელ. ტენდერი

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

04.03.16-02.07.16

160002162

ე.ტ. #33-16

359,000.00

0.00

0

შპს "NEW Road"

441993112

43

ელ. ტენდერი

45233140

33-ე ზონაში შემავალი ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლა- 07.03.16-07.04.17
შენახვის) სამუშაოები

160001651

ე.ტ.#34-16

1,155,260.00

0.00

0.00

შპს "ზიმო-7"

245424919

160001892

ე.ტ.#35-16

164,000.00

0.00

0.00

შპს „დ.ი.ა.
სერვისი“

205151315

44

ელ. ტენდერი

45221119

საერთაშორისო
მნიშვნელობის(ს-3)მცხეთასტეფანწმინდალარსის(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი)საავტომობილო
07.03.16-07.08.16
გზის 113-ე კმ-ზე, მშრალ ხევზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45

ელ. ტენდერი

45233140

N23 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

10.03.16-10.04.17

160001650

ე.ტ.#36-16

1,112,163.00

0.00

0.00

შპს
„ამბროლაურგზა 7“

222934305

46

ელ. ტენდერი

71631450

სახიდე გადასასვლელების
გამოკვლევა-გამოცდა

10.03.16-31.01.17

160001059

ე.ტ.#37-16

670,000.00

0.00

0.00

შპს
„ინტერპროექტი"

205179073

45221110

საერთაშორისო მნიშვნელობის
მცხეთა-სტეფანწმინდა ლარსის
(ს-3) საავტომობილო გზის 125ე კილომეტრზე, მდინარე
10.03.16-15.01.17
ჩხერეზე ახალი სახიდე
გადასასვლელის სამშენებლო
სამუშაოები

160002554

ე.ტ.#38-16

3,680,000.00

368,000.00

368,000.00

შპს „Georgian Bridge
Construction“

404878405

47

ელ. ტენდერი

4

48

49

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

45233140

N10 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

10.03.16-10.03.17

160001900

ე.ტ.#39-16

2,317,314.00

0.00

0.00

შპს „საქართველოს
სამხედრო გზა"

229284191

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-142)
სადახლო-ორხევიხევსურთსოფელის
10.03.16-10.09.16
საავტომობილო გზის კმ21-კმ27
მონაკვეთის პერიოდული
შეკეთების სამუშაოები

160002520

ე.ტ.#40-16

1,980,377.00

0.00

0.00

შპს „ჯეუ გრუპი"

205251537

17.03.16-21.09.16

160002315

ე.ტ.#41-16

1,370,000.00

0.00

0.00

შპს "დაგი+"

412671657

17.03.16-17.04.17

160001648

ე.ტ.#42-16

329,457.00

0.00

0.00

შპს „მექანიზატორი2005"

228539061

436034872

50

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-12) ქუთაისი
(ავტოქარხანა) - ხონი სამტრედიის საავტომობილო
გზის კმ. 8 - კმ. 12 მონაკვეთის
პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

51

ელ. ტენდერი

45233140

N3 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-2) სენაკი -ფოთი(ასაქცევი)სარფის(თურქეთის
რესპუბლიკის საზღვარი)
ს/გზის 57-60 კმ მონაკვეთის
პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

21.03.16-24.08.16

160002960

ე.ტ.#43-16

1,346,609.00

0.00

0.00

შპს ,,სამშენებლო
სამონტაჟო
საექსპლუატაციო
საწარმო
ჩელიაბინსკტრანსს
იგნალი“-ს
საქართველოს
ფილიალი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-110) გელათის
მონასტერთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის კმ122.03.16 - 22.08.16
კმ2+400 მონაკვეთის
პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

160002535

ე.ტ.#44-16

870,000.00

0.00

0.00

შპს
წყალტუბოგზასერვ
ისი

221297674

45233142

იდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-77) სალხინო დადიანების სასახლესთან
მისასვლელი საავტომობილო
22.03.16 - 22.07.16
გზის მე-7 კმ-ში მიწის ვაკისის
ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

160001457

ე.ტ.#45-16

397,110.00

0.00

0.00

შპს შარა-გზამშენი
პირველი

244559722

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
სენაკი -ფოთი(ასაქცევი)სარფის(თურქეთის
რესპუბლიკის საზღვარი) კმ
24+800-კმ 119+000)ს/გზის
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

23.03.16-30.07.16

160004915

ე.ტ.#46-16

268,900.00

0.00

0.00

შპს "ინდიკო"

239862298

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი - სენაკი - ლესელიძის
(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
23.03.16 - 30.06.16
გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოების (კმ 236+000 - კმ
348+000)

160005072

ე.ტ.#47-16

383,270.00

0.00

0.00

შპს "ინდიკო"

239862298

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-28)
ციხისძირი-ახალგორილარგვისის საავტომობილო
გზის კმ5+300 - კმ7+900
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

24.03.16-24.09.16

160001668

ე.ტ.#48-16

1,442,000.00

0.00

0.00

შპს "გეკა"

401968625

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–4) თბილისი – წითელი
ხიდის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი) კმ
21+00 - კმ 57+00 მონაკვეთის და
(ს–7) მარნეული (კოსტავას
24.03.16-30.07.16
ქუჩიდან)–სადახლოს
(სომხეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო
გზების ჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები

160005284

ე.ტ.49-16

203,975.50

0.00

0.00

შპს
"გზაჯვარედინი"

206143298

52

53

54

55

56

57

58

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

5

59

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-1) ბათუმიახალციხის საავტომობილო
გზის კმ150+500-კმ159
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

24.03.1-31.01.2017

160001660

ე.ტ.50-16

8,592,316.00

0.00

0.00

შპს ,,სამშენებლო
სამონტაჟო
საექსპლუატაციო
საწარმო
ჩელიაბინსკტრანსს
იგნალი“-ს
საქართველოს
ფილიალი

160002550

ე.ტ.51-16

1,376,748.00

0.00

0.00

შპს "გეკა"

401 968 625

436034872

60

ელ. ტენდერი

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-8) ხაშური - ახალციხე ვალეს (თურქეთის
რესპუბლიკის საზღვარი)
24.03.16-24.09.16
საავტომობილო გზის კმ61-კმ62
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

61

ელ. ტენდერი

45233221

იმერეთის რეგიონში მდებარე
ზოგიერთი საავტომობილო
გზის ჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები

28.03.16 - 31.07.16

160005155

ე.ტ.52-16

519,700.00

0.00

0.00

შპს „პრაიმი"

404856526

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–11) ახალციხე – ნინოწმინდას
საავტომობილო გზის
28.03.16 - 31.08.16
(სომხეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) ჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები

160006360

ე.ტ.53-16

354,996.95

0.00

0.00

შპს
„გზაჯვარედინი"

206143298

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
სამტრედია-ლანჩხუთიგრიგოლეთის საავტომობილო
გზისჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები

28.03.16-31.07.16

160004946

ე.ტ.54-16

175,200.00

0.00

0.00

შპს „ბურჯი-777“

205194378

28.03.16-31.07.16

160005109

ე.ტ.#55-16

258,908.11

0.00

0.00

შპს
"გზაჯვარედინი"

206143298

62

63

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

64

ელ. ტენდერი

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი)
კმ19+500-კმ103+000
საავტომობილი გზის
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

65

ელ. ტენდერი

45233221

გომი-საჩხერე-ჭიათურაზესტაფონის საავტომობილი
გზის ჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები

29.03.16-30.07.16

160006364

ე.ტ.56-16

229,700.00

0.00

0.00

შპს "პრაიმი"

404856526

30.03.16-30.09.16

160002501

ე.ტ.57-16

1,775,000.00

0.00

0.00

კავკასავტომაგისტ
რალი

238 109 202

215103091

66

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-175)
სიღნაღი - წნორის
საავტომობილო გზის კმ1კმ5,621 მონაკვეთის
პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

67

ელ. ტენდერი

45233140

N13 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

30.03.16-01.05.17

160004722

ე.ტ.58-16

1,252,580.00

0.00

0.00

შპს "არილი"

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–8) ხაშური–ახალციხე– ვალეს
საავტომობილო გზის
30.03.16-30.07.16
(თურქეთის რესპუბლიკის
საზღვარი)

160006311

ე.ტ.59-16

306,800.00

0.00

0.00

შპს "ჰორიზონტი"

30.03.16-30.07.16

160005281

ე.ტ.60-16

291,800.00

0.00

0.00

შპს "ინდიკო"

239862298

30.03.16-30.04.17

160004725

ე.ტ.61-16

2,365,736.00

0.00

0.00

შპს "იბოლია"

217873031

30.03.16-30.04.17

160002553

ე.ტ.62-16

528,385.00

0.00

0.00

30.03.16-30.04.17

160002549

ე.ტ.63-16

520,068.00

0.00

0.00

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–1)
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
31.03.16-30.06.16
გზის კმ 112+000–კმ 200+500 და
კმ 217+000–კმ 236+000
მონაკვეთის ჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები

160004964

ე.ტ.64-16

403,140.00

0.00

0.00

შპს "ჰორიზონტი"

217891976

71242000

შპს დისტანციური
ზონდირებისა და
გეოინფორმაციული
სისტემების საკონსულტაციო
ცენტრი „გეოგრაფიკი“

160004934

ე.ტ.65-16

285,000.00

0.00

0.00

გეოგრაფიკი

204 920 309

68

ელ. ტენდერი

69

ელ. ტენდერი

45233221

სამეგრელოს რეგიონში
მდებარე ზოგიერთი
საავტომობილო გზის
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

70

ელ. ტენდერი

45233140

N16 ზონაში შემავალი
საავტომობილო გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

71

ელ. ტენდერი

45233140

72

ელ. ტენდერი

45233140

73

74

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი

ხიდების (II უბანი) მოვლაშესახვის სამუშაოები
ხიდების (I უბანი) მოვლაშესახვის სამუშაოები

31.03.16-30.09.16

6

შპს "დ.ი.ა.
სერვისი"
შპს "დ.ი.ა.
სერვისი"

205151315
205151315

75 კონსოლიდი
რებული

09134200

დიზელის მარკის საწვავის
შესყიდვა

01.01.16-31.01.17

150230339

CON #1-16

185,000.00

23,562.56

23,562.56

შპს „რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

76 კონსოლიდი
რებული

09132000

პრემიუმის მარკის საწვავის
შესყიდვა

01.01.16-31.01.17

150230348

CON #2-16

86,000.00

14,943.43

14,943.43

შპს „რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

77 კონსოლიდი
რებული

34351000

საბურავები 16 ერთეული

08.01.16-15.03.16

160008058

CON #3-16

2,880.00

2,880.00

2880

შპს"თეგეტა
მოტორსი

202177205

64212000

დეპარტამენტის
თანამშრომლებისა და
არათანამშრომლების ნომრებზე
20.01.16.-01.03.17
მობილური სატელეფონო
კავშირის განხორციელების
უზრუნველყოფა

160038954

CON #4-16

30,000.00

3,729.95

3729.95

შპს ,,მაგთიკომი’’

204876606

50110000

შემსყიდველის ბალანსზე
რიცხული, ხელშეკრულებაზე
თანდართულ დანართში
მითითებული
ავტომანქანებისთვის
06.01.16-31.01.17
შესაბამისი ტექმომსახურების
და ასეთი მომსახურებისათვის
საჭირო სათადარიგო
ნაწილებით და საცხებსაპოხი
მასალით უზრუნველყოფა

160008041

ს და ს #1-16

6,000.00

2,372.00

2,372.00

შპს “სენა
მოტორსი”

205210396

80 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79100000

სანოტარო მომსახურება

18.01.16-20.02.16

160023323

ს და ს #3-16

50.00

7.00

7.00

ნოტარიუსი ნინო
ხოფერია

01008006210

81

15930000

9(ცხრა ერთეული
კერეამიკურლი ბოთლების
ბრენდირეული ღვინის
შესყიდვა

29.01.16-20.02.16

160045445

ს და ს #4-16

540.00

540.00

540.00

შპს კალა პლიუსი

406084598

82 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

45233142

სამშენებლო რესურსების
ფასების კვარტალური
კრებულის შესყიდვა

05.02.201631.01.2017

160051875

ს და ს #5-16

420.00

330.00

330

მშენებლობის
შემფასებელთა
კავშირი

19001004820

83 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

34351100

8 ერთეული ზამთრის
საბურავების შესყიდვა

05.02.201612.03.2016

160053838

ს და ს #6-16

2,000.00

2,000.00

2000

შპს ჯეო თაირს

401987329

84 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

50323000

საბეჭდი ტექნიკისთვის საჭირო
კარტრიჯების დამუხტვის
მომსახურება

08.02.201619.03.2016

160053855

ს და ს #7-16

720.00

720.00

720

შპს ნექსთ ჯი თი

404880580

85

72250000

ორის ბუღალტერიის
მრავალლავუტიანი ქსელური
პროგრამის ლიცენზიის 10
მომხმარებელზე განახლების
მომსახურება

10.02.201631.01.2017

160055274

ს და ს #8-16

1,160.00

1,160.00

1160

შპს "ორისი"

206033754

86 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

09134200

დიზელი გადაუდებელი
აუცილებლობით

17.02.1631.03.2016

160057442

ს და ს #9-16

377.00

377.00

377

სს „ვისოლ
პეტროლიუმ
ჯორჯია"

202161098

87 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79100000

სანოტარო მომსახურება

17.02.1625.03.2016

160059253

ს და ს #10-16

10.72

10.72

10.72

ნინო მათუაშვილი

35001019055

88 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79530000

მთარგმნელობითი
მომსახურება

17.02.1625.03.2016

160059263

ს და ს #11-16

31.25

31.25

31.25

სოფიო ციციშვილი

01017020534

89 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79100000

სანოტარო მომსახურება

19.02.1623.03.2016

160064604

ს და ს #12-16

4.36

4.36

4.36

ნინო მათუაშვილი

35001019055

90 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79530000

მთარგმნელობითი
მომსახურება

19.02.1623.03.2016

160064550

ს და ს #13-16

18.75

18.75

18.75

შორენა
მათიაშვილი

01011005330

91 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

09134200

ევრო დიზელი საბარათე
სისტემით

09.03.1631.06.2016

160071720

ს და ს #14-16

1,170.00

1,170.00

1170

შპს სოკარ ჯორჯია
პეტროლეუმი

202352514

92 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79100000

სანოტარო მომსახურება

160082996

ს და ს #15-16

109.68

0.00

0

ნინო მათუაშვილი

35001019055

93 გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79530000

მთარგმნელობითი
მომსახურება

160083004

ს და ს #16-16

640.00

0.00

0

შპს „კომპანია
უნივერს თრეველი"

405089933

გამარტივებუ
94 ლი შესყიდვა

32333200

2 ერთეული ჩამწერი ციფრული
28.03.16-30.04.16
კამერა

160082571

ს და ს #17-16

870.00

0.00

0

შპს „ბე–დი+“

204530588

გამარტივებუ
95 ლი შესყიდვა

22457000

საშვები

29.03.16-31.01.17

160082331

ს და ს #18-16

2,100.00

0.00

0

შპს. ,,პრინტარეა"

404384395

გამარტივებუ
96 ლი შესყიდვა

31420000

ელემენტების შეძენა

29.03.16-04.05.16

160083728

ს და ს #19-16

250.00

0.00

0

ი/მ ნაშრევან
გამხარაშვილი

316312227

გამარტივებუ
97 ლი შესყიდვა

50850000

ავეჯის რესტავრაცია

30.03.16-30.05.16

160083718

ს და ს #20-16

2,312.50

0.00

0

ფიზიკური პირი
გიორგი
გულიაშვილი

31001020621

02.02.16-25.05.16

160051840

სტ. #1-16

1,300,000.00

260,000.00

260,000.00

შპს
„საქმილსადენმშენი
"

221267064

04.01.16-31.01.17

150034011

ე.გ.ტ.1-16

35,355.96

5,607.53

5607.53

შპს „SKY GROUP"

202424769

78
კონსოლიდი
რებული

79

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

98

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

45233142

ქუთაისი (ჭომა)-ალპანამამისონის უღელტეხილი
(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის მე-5 კმ-ზე დაზიანებული
მიწის ვაკისის აღდგენითი
სამუშაოები

99

ე.გ.ტ.

90900000

დეპარტამენტის ოფისების
დასუფთავების მომსახურება

7

100

101

102

კონკურსი

კონკურსი

გამარტ.
შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი ელ.
103
ტენდერი

71320000

სახიდე გადასასვლელების
რეაბილიტაციისთვის საჭირო
საპროექტო და
სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენაზე
მომსახურების გაწევა და
ცალკეულ ობიექტებზე,
საჭიროების შემთხვევაში
საავტორო ზედამხედველობის
გაწევა

71320000

საავტომობილო გზებისა და
ხელოვნური ნაგებობების
რეაბილიტაციის
სამუშაოებისათვის საჭირო
საპროექტო და
სახარჯთაღიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენაზე
მომსახურების გაწევა და
ცალკეულ ობიექტებზე,
საჭიროების შემთხვევაში
საავტორო ზედამხედველობის
საპროექტო მომსახურების
გაწევა

15.02.16-31.01.17

CNT150000057

კნ 2-16

367,500.00

0.00

0.00

შპს
„პროექტმშენკომპან
ი"

204979103

CNT150000054

კნ 3-16

1,494,000.36

0.00

0.00

შპს „საქ გზათა
სამეცნიერო კვლევითი და
საწარმოო
ტექნოლოგიური
კომპლექსური
ინსტიტუტი
საქგზამეცნიერება“

71351913

ქ. თბილისის
მუნიციპალიტეტის
ტერიოტიაზე გამავალი წუნეთისამადლოს დამაკავშირებელი
საავტომობილო გზეის
ჩაწყვეტრილი მონაკვეთის
13.01.16-15.04.16
აღდგენის მიზნით საპოექტო
მომსახურების
განხორციელებისათვის საჭირო
გეოლოგიური კვლევის
ჩატარების მომსახურება

160020146

ადგ.რ.საპრ #1-16

154`022.78 აშშ
დოლარი

148,792.78

148,792.78

GeoEngineering LLC

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

0.00

9,470.96

შპს „ბორანი"

231960296

140030947

გ.ტ. #3-15

8,400.00

0.00

8,106.45

შპს „იბოლია“

217873031

140031033

გ.ტ. #6-15

98,000.00

9,982.57

98,000.00

შპს
„გზამშენპროექტი"

205025505

404470005

22.02.16-22.11.16

1600855111

104

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

63120000

საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის კუთვნილი
მატერიალური ფასეულობის
(ხიდის კოჭების, მილის
კონსტრუქციების, ტროტუარის
14.01.15-31.12.15
ბლოკების, სხვადასხვა ტიპის
ფილების მეორადი
კონსტრუქციები,
განთავსებული გორში)
შენახვის მომსახურება

105

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

71520000

ნაპირსამაგრი სამუშაოების
საზედამხედველო
მომსახურება

45246000

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

0.00

1,159,276.18

უცხოური
საწარმოს
ფილიალი
შპს“სამშენებლო
კომპანია ვირა–ს
ფილიალი ვირა –
საქართველო“

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ–16)
ქუთაისი(ჭომა)-ალპანამამისონის უღელტეხილი
(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ4-კმ14 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24.09.15-31.01.16

150018091

გ.ტ. #12-15

5,932,080.00

150,541.88

1,672,927.92

შპს
„საქმილსადენმშენი
"

221267064

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდი ჯვარი - მესტია - ლასდილის
საავტომობილო გზის 48 კმ-ზე
არსებული გვირაბის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24.11.15-31.12.16

150029089

გ.ტ. #17-15

2,430,000.00

135,870.33

640,898.18

შპს სამშენებლო
კომპანია
„მამისონი“

205204250

106

107

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
108
ტენდერი

28.01.15-31.12.15

8

გამარტივებუ
ლი ელ.
109
ტენდერი

110

111

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
112
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
113
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
114
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
115
ტენდერი

116

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
117
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-14)
ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათიბენარას საავტომობილო გზის
კმ11 - კმ16 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30.11.15-01.10.16

150029092

გ.ტ. #19-15

3,589,000.00

1,516,937.93

2,360,778.33

შპს New Road

441993112

45221110

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-77) სალხინოდადიანების სასახლესთან
მისასვლელი საავტომობილო
01.12.15-30.09.16
გზის მე–4 კმ–ში მდ. წაჩხურაზე
ახალი სახიდე გადასასვლელის
მშენებლობის სამუშაოები

150029091

გ.ტ. #20-15

1,147,432.00

245,652.59

356,943.11

შპს
„ავტოგზალენტეხი
99“

234065089

45233142

ქალაქ მარტვილში,
ღვთისმშობლის მიძინების
სახელობის ტაძართან
მისასვლელი, ადგილობრივი
მნიშვნელობის (ქ. მარტვილი,
მშვიდობის ქუჩა მე-2
შესახვევი) საავტომობილო
გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

07.12.15-07.06.16

150029191

გ.ტ. #21-15

441,470.00

73,412.54

117,559.54

შპს
„გზა–მშენებელი
13“

215103091

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისის შემოსავლელი
საავტომობილო გზის კმ 34,3-კმ
49 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

11.12.201511.11.2016

150029088

გ.ტ. #22-15

12,121,212.00

2,651,649.65

3,863,770.85

შპს კომპანია ბლექ
სი გრუპი"

204 477 734

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ–136)
ურბნისის მონასტერთან
მისასვლელი საავტომობილო
გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

16.12.201526.07.2016

150029090

გ.ტ#23-15

518,777.00

279,672.66

279,672.66

შპს"ჯეუ გრუპი"

205 251 537

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ბაღდათი-ვანიდაფნარის საავტომობილო
გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის
პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

17.12.15-17.08.16

150029093

გ.ტ.24-15

1,999,999.00

66,221.06

66,221.06

შპს "ჯ და ჯ"

221269080

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-149)
წიწამური-საგურამოცხვარიჭამიას საავტომობილო
გზის კმ9+700 - კმ16+050
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

22.12.15-22.10.16

150029168

გ.ტ.25-15

2,934,270.00

0.00

0.00

შპს „ჰერიო

404892050

50100000

3 (სამი) ერთეული მაღალი
გამავლობის (4X4)
სპეციალიზირებული კლასის
„პიკაპის" ტიპის
ავტომანქანებისთვის (დანართი
N1) საგარანტიო პირობების
ფარგლებში თანმდევი
24.12.15-31.01.19
გეგმიური ფასიანი
ტექმომსახურებისა და
საჭიროების შემთხვევაში
სათადარიგო ნაწილებით და
საცხებ-საპოხი მასალით
უზრუნველყოფის
მომსახურების შესყიდვა

CMR 150230320

გ.ტ.27-15

11,070.00

530.00

530.00

შპს „სენა
მოტორსი“

205222926

79824000

საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის
საქმიანობასთან
დაკავშირებული
განცხადებების ბეჭდვისა და
გავრცელების მომსახურების
შესყიდვა

420.00

შ.პ.ს. თანადგომა-1
გაზეთ
საქართველოს
რესპუბლიკის
გამომცემელი

202411808

25.12.15-31.01.17

150034130

გ.ტ.28-15

13,500.00

9

420.00

118

119

120

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

121

გამარტივებუ
ლი ელ.
ტენდერი

122

ელ.
ტენდერი

123

ელ.
ტენდერი

63120000

საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
კუთვნილი მატერიალური
ფასეულობის (ხიდის კოჭების,
მილის კონსტრუქციების,
ტროტუარის ბლოკების,
სხვადასხვა ტიპის ფილების
მეორადი კონსტრუქციები,
განთავსებული გორში)
შენახვის მომსახურების
შესყიდვა

25.12.15-31.01.17

150034111

გ.ტ.29-15

7,401.00

1,045.34

1,045.34

შპს „ხრამი"

41788 540

63712710

საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზების
დეპარტამენტის ბალანსზე
რიცხული ძრავიანი
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებისათვის
ნავიგაციისა და
ადგილმდებარეობის
განსაზღვრის გლობალური
სისტემებით (GPS ან
ექვივალენტი) მომსახურების
შესყიდვა

28.12.15-31.01.17

150034110

გ.ტ.30-15

9,867.00

1,512.59

1,512.59

შსს სსიპ „დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტი“

211350928

63120000

საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
კუთვნილი მატერიალური
ფასეულობის (სხვადასხვა
დასახელების კონსტრუქციები
და მასალები განთავსებული
მცხეთის რაიონში, ქსანში)
შენახვის მომსახურების
შესყიდვა

28.12.15-31.01.17

150034112

გ.ტ.31-15

7,200.00

1,200.00

1,200.00

შპს „ხიდმშენი-99"

63120000

საქართველოს რეგიონული
განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის
სამინისტროს სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
კუთვნილი მატერიალური
ფასეულობის (ლითონის
მეორადი კონსტრუქციები,
განთავსებული სოფ.
შორაპანში) შენახვის
მომსახურების შესყიდვა

28.12.15-31.07.16

150034113

გ.ტ.32-15

4,800.00

1,600.00

1,600.00

შპს "ნიუ ფორს"

431946488

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის შუხუთი-აცანამამათის საავტომობილო გზის
23.01.15-01.10.15
მე-17კმ-ზე მდ. სუფსაზე სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

140026045

ე.ტ. #1-15

450,000.00

0.00

407,142.86

შპს „არილი"

206215816

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ნატანებიჩოლოქის საავტომობილო გზის
მე-3 კმ-ზე მდ. ჩოლოქზე
23.01.15-31.08.15
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

140026587

ე.ტ. #2-15

339,499.00

0.00

211,091.58

შპს „არილი"

206215816

10

124

125

ელ.
ტენდერი

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

0.00

1,657,499.99

შპს “საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო #1”

217890584

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-2) სენაკი-ფოთი-სარფის
საავტომობილო გზის, 110-ე კმზე, მდ. ჭოროხზე არსებული
სახიდე გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.01.15-01.06.16

140029330

ე.ტ. #4-15

2,929,440.00

25,012.31

721,788.94

შპს ,,ზიმო“

211338015

45221119

მიერ, საერთაშორისო
მნიშვნელობის (ს–3)
მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსი
ს საავტომობილო გზის 107–ე 02.02.15-30.11.15
კმ–ზე მდ. ბიდარაზე სახიდე
გადასასვლელის მშენებლობის
სამუშაოები

140029333

ე.ტ. #5-15

4,072,771.00

0.00

3,634,776.72

შპს „კავკასუს
როუდ პროჯექტ"

211343982

140029675

ე.ტ. #6-15

5,263,010.00

252,225.00

4,534,407.13

შპს „ცეკური"

209442174

126

ელ.
ტენდერი

127

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ალპანა-ცაგერის
საავტომობილო გზის კმ13-კმ22 04.02.15-30.11.15
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

128

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის იგოეთი-კასპიახალქალაქის საავტომობილო
გზის კმ1-კმ6.5 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

05.02.15-31.10.15

140029680

ე.ტ. #7-15

4,555,000.00

110,947.99

4,107,380.10

შპს ,,ზიმო“

211338015

129

ელ.
ტენდერი

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-8) ზუგდიდიანაკლიას საავტომობილო გზის 06.02.15-30.06.15
კმ 29+365-კმ 31+250 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

130029676

ე.ტ. #8-15

1,209,000.00

0.00

1,178,104.18

შპს „ზუგდიდის
საგზაო
სამმართველო"

219987067

130

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის იგოეთი-კასპიახალქალაქის 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

23,992.57

1,056,411.16

შპს ,,ზიმო“

211338015

131

ელ.
ტენდერი

71520000

საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო 09.02.15-31.12.15
გზების პერიოდული
შეკეთების სამუშაოებ

140031034

ე.ტ. #10-15

350,000.00

2,746.31

197,753.34

შპს
„გზამშენპროექტი"

205025505

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
უფლისციხესთან მისასვლელი
საავტომობილო გზის მე-7 კმზე მდინარე მტკვარზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის დროებითი
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

12.02.15-31.07.15

140029989

ე.ტ. #11-15

190,000.00

0.00

147,779.59

შპს ,,არილი”

211 343 982

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ–16)
ქუთაისი–ალპანა–მამისონის
უღელტეხილის
საავტომობილო გზის 132-ე კმზე მდ. ჭანჭახზე არსებული
სახიდე გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

13.02.15-31.08.15

140029683

ე.ტ. #12-15

240,000.00

0.00

133,463.76

შპს „ბესკო“

206106006

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-116) მათხოჯიხიდი-გორდი-კინჩხას
16.02.15-31.10.15
საავტომობილო გზის
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

140031250

ე.ტ. #13-15

1,727,000.00

0.00

1,681,449.48

შპს „ჯ და ჯ"

221269080

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-24) გორივარიანი-ცხინვალის
საავტომობილო გზის პირველ
18.02.15-01.08.15
კილომეტრში წყლის აცილების
მიზნით ჩასატარებელი
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

140029331

ე.ტ. #14-15

300,000.00

7,142.86

278,571.42

შპს ,,არილი”

211343982

132

133

134

135

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

11

136

ელ.
ტენდერი

137

ელ.
ტენდერი

138

139

140

141

142

143

144

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

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

6,644.35

383,344.27

შ.პ.ს. ,,L.G.N. Group“

211343982

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ჩოლაბურის
ხიდი-თერჯოლა-ტყიბულის
19.02.15-31.08.15
საავტომობილო გზის კმ22-კმ29
მონაკვეთის პერიოდული
შეკეთების სამუშაოები

140029677

ე.ტ. #16-15

1,650,000.00

0.00

1,593,028.03

შპს „ბორანი"

231960296

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ217კმ228 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო (ლოტი III:
კმ224 – კმ228) სამუშაოები

19.02.15-31.08.15

140031251

ე.ტ. #17-15

2,149,999.00

0.00

2,087,193.87

შპს „დაგი+"

412671657

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-2) საჯავახოჩოხატაური-ოზურგეთიქობულეთის 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

0.00

299,928.57

შპს „შარა-გზამშენი
პირველი"

244559722

45233140

#14 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

140031253

ე.ტ. #19-15

3,144,706.00

928,993.75

3,144,705.79

შპს"იბოლია"

217873031

150000721

ე.ტ. #20-15

608,621.00

20,744.40

608,607.42

შპს "ჭიათურის
საგზაო"

215590206

150001161

ე.ტ. #21-15

998,453.00

264,594.94

831,411.81

შპს
"ამბროლაურგზა-7"

222934305

150001162

ე.ტ. #23-15

568,777.00

106,893.06

568,537.38

შპს
„ავტოგზალენტეხი99"

234065089

150001164

ე.ტ. #24-15

1,025,000.00

132,917.68

1,024,996.50

შპს"ნიუ
ქონსთრაქშენი"

202310953

45233140

45233140

45233140

45233140

ე.ტ. #10-14
ხელშეკრულები
თ
განსაზღვრული
თანხების
ამოწურვიდან
2015 წლის 31
დეკემბრის
ჩათვლით

ე.ტ. #90-14
ხელშეკრულები
თ
#21 ზონაში შემავალი
განსაზღვრული
შიდასახელმწიფოებრივი
თანხების
მნიშვნელობის საავტომობილო
ამოწურვიდან
გზების მიმდინარე შეკეთების
2015 წლის 31
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
დეკემბრის
ჩათვლით

#23 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვა) სამუშაოებ

#25 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვა) სამუშაოებ

#29 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვა) სამუშაოებ

ე.ტ. #11-14
ხელშეკრულები
თ
განსაზღვრული
თანხების
ამოწურვიდან
2015 წლის 31
დეკემბრის
ჩათვლით

ე.ტ. #41-14
ხელშეკრულები
თ
განსაზღვრული
თანხების
ამოწურვიდან
2015 წლის 31
დეკემბრის
ჩათვლით

ე.ტ. #70-14
ხელშეკრულები
თ
განსაზღვრული
თანხების
ამოწურვიდან
2015 წლის 31
დეკემბრის
ჩათვლით

12

145

ელ.
ტენდერი

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
ხაშური-ახალციხე-ვალეს
საავტომობილო გზის 93-ე კმზე, მდ.ფოცხოვზე ახალი
სახიდე გადასასვლელის
მშენებლობის სამუშაოები

12.03.15-30.11.15

ე.ტ. #113-14
ხელშეკრულები
თ
განსაზღვრული
თანხების
ამოწურვიდან
2016 წლის
პირველ
მარტამდე

140029334

ე.ტ. #25-15

4,500,550.00

0.00

2,290,146.60

შპს ,,ზიმო“

211338015

150003212

ე.ტ. #26-15

1,459,139.00

66,044.60

1,459,129.86

შპს
„ჯავახავტოგზა"

223352930

45233140

#18 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვა) სამუშაოებ

147

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-25) გუფთაონის 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

0.00

522,505.10

შ.პ.ს.
,,ამბროლაურის
ავტოგზა #10"

222934243

148

ელ.
ტენდერი

71600000

სახიდე გადასასვლელების
გამოკვლევა-გამოცდის
მომსახურება

19.03.15-31.12.15

150003208

ე.ტ. #28-15

600,460.00

0.00

588,978.12

შპს
„საქგზამეცნიერება"

212272208

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
სენაკი-ფოთი–სარფის
(თურქეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ24+800 – კმ119
სამტრედია-ლანჩხუთიგრიგოლეთის ცალკეულ
მონაკვეთებზე
ჰორიზონტალური მონიშვნი

19.03.15-15.06.15

150003566

ე.ტ. #29-15

443,111.00

0.00

403,065.52

შ.პ.ს.
„გზაჯვარედინი“

206143298

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-5) სენაკინოქალაქევი-ბანძა-ხონის
საავტომობილო გზის კმ4+150ზე (სოფ. ძველი სენაკი)
არსებული მილის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24.03.15-31.07.15

150003563

ე.ტ. #30-15

255,000.00

0.00

223,289.19

შპს „შარა-გზამშენი
პირველი"

244559722

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის შ-22) გომი
საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის
საავტომობილო გზის 66 კმ-ზე
25/03/15-31/07/15
(ქ.ჭიათურა) დაზიანებული
ქვედა საყრდენი კედლის
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

150003565

ე.ტ.#31-15

219,272.00

0.00

203,609.71

შპს "გაბიონი 2000"

445384094

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისიწყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის საავტომობილო
გზის 125-ე კმ-ზე წყალგამტარი
მილის მოწყობის სამუშაოები

27.03.15-31.08.15

150004456

ე.ტ.#32-15

472,203.00

0.00

438,474.22

შპს ,,ლენტეხის
საგზაო 2000"

234065178

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
(რუსეთის ფედერაციის
27.03.15-31.07.15
საზღვარი) ს/გზის კმ105+800კმ236 ცალკეულ მონაკვეთებზე
ჰორიზ. მონიშვნა

150003210

ე.ტ.#33-15

460,000.00

0.00

393,351.72

შპს "პრაიმი"

404856526

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-40)
ჩალაუბანი-სიღნაღი-ანაგას
საავტომობილო გზის მე-15 კმში (ქ. სიღნაღის შესასვლელი)
არსებული ზედა საყრდენი
კედლის აღდგენის სამუშაოები

27.03.15-30.06.15

150000720

ე.ტ.#34-15

174,048.00

33,260.13

145,806.21

შპს"მშენებელი"

404378179

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-8) ხაშური-ახალციხევალეს(თურქეთის საზღვარი)
საავტომობილო გზის კმ11-კმ12
30.03.15-30.06.15
მონაკვეთზე ხელშეკრულების
შეწყვეტის შედეგად
დარჩენილი სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

150004448

ე.ტ.#35-15

240,000.00

0.00

220,857.75

შპს "გეკა"

401968625

146

ელ.
ტენდერი

149

150

151

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

152

153

154

155

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

13

156

157

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45246000

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში, სოფ.
გონებისკარში, მდინარე ბჟუჟას 31.03.15- 30.06.15
კალაპოტში ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

150004845

ე.ტ.#36-15

27,999.00

0.00

25,998.71

შპს"ჯორჯიან
კომპანი"

441993032

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

0.00

485,844.44

შპს ,,არილი”

211 343 982

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–3)
მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსი
ს საავტომობილო გზის კმ 71კმ73(0.452) მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.04.15

150004458

ე.ტ.#38-15

3,096,110.00

0.00

2,813,239.91

შპს „საქართველოს
სამხედრო გზა”

229284191

45233110

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გომი-საჩხერეჭიათურა-ზესტაფონის ს/გზის
კმ35; კმ37-კმ42 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.04.2015

150002615

ე.ტ.#39-15

5,075,000.00

0.00

4,899,532.28

შპს „საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო #1"

217890584

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-33)
მარნეული-თეთრიწყაროწალკის საავტომობილო გზის
კმ34-კმ41 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.04.2015

150002623

ე.ტ.#40-15

4,990,567.00

0.00

3,074,531.83

შპს "FINESTATE"

401959136

06.04.15

150003214

ე.ტ.#41-15

180,000.00

1,504.50

179,996.96

შპს „თუშეთგზა"

231167741

158

ელ.
ტენდერი

159

ელ.
ტენდერი

160

ელ.
ტენდერი

161

ელ.
ტენდერი

45233140

#30 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვა) სამუშაოებ

162

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

0.00

857,990.91

შპს "სსსკ
"სერპანტინი"

231165529

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

0.00

272,337.77

შპს „ინდიკო“

239862298

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის სნო-ახალციხეჯუთას (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

0.00

364,001.07

შპს „მითი"

200225693

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის კმ19-კმ103,
თბილისი-წითელი ხიდის კმ21კმ57 და მარნეული-სადახლოს
ს/გზების ჰორიზონტალური
მონიშვნის სამუშაოები

14.04.15

150006767

ე.ტ.#45-15

436,599.00

0.00

352,065.44

შპს
„გზაჯვარედინი"

206143298

15.04.15

150003215

ე.ტ.#46-15

4,126,126.00

34,587.78

3,909,129.23

შპს "არნაბი 21"

204573915

16.04.15

150006763

ე.ტ.#47-15

78,000.00

0.00

72,428.57

სს
„კავკასავტომაგისტ
რალი“

238109202

163

164

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

165

ელ.
ტენდერი

166

ელ.
ტენდერი

167

ელ.
ტენდერი

45233142

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-17)
ქუთაისი(მოწამეთა)-ტყიბულიამბროლაურის საავტომობილო
გზის კმ23-კმ30 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5) თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის 58-ე კმზე წყლის აცილების მიზნით
დამატებით ჩასატარებელი
პრევენციული ღონისძიებების
განხორციელება - შემდგომში
სამუშაოები

14

168

169

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45246000

მარტვილის
მუნიციპალიტეტში, სოფ.
სალხინოში, მდინარე
ტეხურასკალაპოტში
ნაპირსამაგრი სამუშაოები

157,857.14

უცხოური
საწარმოო
ფილიალი „ინშაათ
საქართველო
inshaat georgia"

27.04.15

150004844

ე.ტ.#48-15

169,900.00

0.00

400097499

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ–116)
მათხოჯი–ხიდი–გორდი–კინჩხ
ას საავტომობილო გზის მე–14
კმ–ში წყლის აცილების მიზნით
ჩასატარებელი პრევენციული
ღონისძიებები

27.04.15

150008250

ე.ტ.#49-15

44,999.00

0.00

41,784.77

შპს"კოლხიდა"

404878370

30.04.15

150008227

ე.ტ.#50-15

663,000.00

0.00

583,456.06

შპს"გზაჯვარედინი
"

206143298

01.05.15

150004842

ე.ტ.#51-15

188,500.00

0.00

175,035.72

უცხოური
საწარმოო
ფილიალი „ინშაათ
საქართველო
inshaat georgia"

400097499

436034872

170

ელ.
ტენდერი

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
ხაშური-ახალციხე-ვალეს
(თურქეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) და ახალციხენინოწმინდას (სომხეთის
რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზების
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

171

ელ.
ტენდერი

45246000

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის
სოფ.დიმში მდინარე
ხანისწალზე ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

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

0.00

376,792.92

შ.პ.ს."სამშენებლოსამონტაჟო
საექსპლუატაციო
საწარმო
ჩელიაბინსკტრანსს
იგნალის
საქართველოს
ფილიალი

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

0.00

1,216,675.38

უცხოური
საწარმოს
ფილიალი „ინშაათ
საქართველო
Inshaat Georgia“

400097499

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ქუთაისი–ტყიბული–ამბროლა
ურის ს/გზის კმ14–კმ22
(ორპირი ხრესილი) მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

07.05.15

150009542

ე.ტ.#54-15

750,000.00

0.00

712,490.74

შპს "დაგი+"

412671657

13.05.15

150004841

ე.ტ.#55-15

350,000.00

0.00

316,666.66

შ.პ.ს."შარაგზამშენი
პირველი"

244559722

529,000.00

0.00

489,782.81

შპს „პრაიმი"

404856526

172

ელ.
ტენდერი

173

ელ.
ტენდერი

174

ელ.
ტენდერი

175

ელ.
ტენდერი

45246000

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ.
ძველ ხიბულაში მდ.
ჭანისწყალის კალაპოტში
ნაპირდამცავი ნაგებობების
სამუშაოების

176

ელ.
ტენდერი

45233221

იმერეთის რეგიონში არსებული
საავტომობილო გზების
ცალკეული მონაკვეთების
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

19.05.15

150009406

177

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

0.00

590,319.38

შპს
„გზაჯვარედინი"

206143298

178

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

120,247.90

831,980.83

შპს "გზამშენი-18"

237081206

179

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

41,101.76

978,281.18

შპს "ბედეკი"

204512535

ე.ტ.#56-15

15

180

ელ.
ტენდერი

181

ელ.
ტენდერი

182

183

184

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

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 (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

22.05.15

150009433

ე.ტ.#60-15

109,000.00

14,918.03

60,144.60

შპს "ნეოტექი"

206201698

45233140

#2 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

25.05.15

150011067

ე.ტ.#61-15

536,141.00

55,386.25

348,372.76

შპს
"ყვარელავტოგზა"

241563269

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

135,320.38

1,138,591.27

შპს "გეკა"

401968625

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

0.00

365,998.04

შპს „ჰორიზონტი”

217891976

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

285,200.10

926,310.21

შპს"ზიმო-7"

245424919

09.06.15

150011813

ე.ტ.#65-15

747,603.00

166,722.20

573,328.96

შპს „გარდაბნის
საგზაო
სამმართველო“

226517908

185

ელ.
ტენდერი

45233140

#5 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

186

ელ.
ტენდერი

45246000

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში,
სოფელ ჭანდარში, უსახელო
ხევის ნაპირდამცავი
სამუშაოები

10.06.15

150012432

ე.ტ.#66-15

137,800.00

0.00

127,957.15

შპს „გზამშენი
2005“

231275009

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

16,087.09

23,981.28

შპს."გზამშენპროექ
ტი"

205025505

45233221

ფონიჭალა–მარნეული–გუგუთ
ი 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–ბ
ედიანი 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–წალკ
ა კმ27+00–კმ33+00;
შულავერი–წითელი ხიდი
კმ0+000–კმ23+500 და
რუსთავი–გარდაბანი–ვახტანგი
სი კმ0+00–კმ10+00
საავტომობილო გზების
ცალკეული მონაკვეთების
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

16.06.15

150011861

ე.ტ.#68-15

515,479.00

0.00

463,258.37

შპს „ინდიკო"

239862298

187

188

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

16

189

190

191

192

193

194

195

196

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

1,206,392.60

შპს
სამშენებლო–სამონ
ტაჟო
საექსპლუატაციო
საწარმო
,,ჩელიაბინსკტრანს
სიგნალი“–ს
საქართველოს
ფილიალი

436034872

92,033.39

119,145.07

შპს "შარა-გზამშენი
პირველი"

244559722

1,899,999.00

45,149.92

1,760,846.73

შპს „Georgian Bridge
Construction“

404878405

ე.ტ.#72-15

624,195.00

175,461.60

479,190.44

შპს „საგზაო 19“

229277029

150012942

ე.ტ.#73-15

169,970.00

0.00

153,688.09

შპს „გზა 2008"

202436550

150014581

ე.ტ.#74-15

63,590.00

0.00

59,047.86

შპს „გზამშენი 18"

237081206

45233140

#20 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
02.07.15-31.08.16
მნიშვნოლობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150014580

ე.ტ.#75-15

1,251,398.00

270,568.10

801,036.90

შპს „ლატექსი"

238746675

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-52)
წყალტუბო-ხონის
საავტომობილო გზის მე-13-ე
კილომეტრზე მდ. კუხაზე
სახიდე გადასასვლელის
მშენებლობის განხორციელება

150012925

ე.ტ.#76-15

790,000.00

163,464.36

601,579.71

შპს"მითი"

200225693

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

45233140

#27 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების სენაკი-ნოქალაქევიბანძა-ხონი კმ1-36.9, ზუგდიდიწალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკი
კმ66-86, ხობი-საჯიჯაოლესიჭინე კმ1-29.2, ზუგდიდინარაზენი-ძველი ხიბულაახალი ხიბულა-ზუბი კმ1-23.8,
ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევი
კმ1-16.5, ხობი-ახალსოფელირკ. ბაქანი კმ1-10.5 მიმდინარე
შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოები

16.06.15

150012919

ე.ტ.#70-15

429,800.00

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

45233140

#11 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების ჟინვალი-ბარისახოშატილი კმ 1-106, სოფელ
ჩარგალში მისასვლელი (ვაჟა
ფშაველას სახლ-მუზეუმი) კმ 13.1 მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

26.06.15

150014575

45246000

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის სასადილოსიონის საავტომობილო გზის
კმ2+600 მონაკვეთის
მიმდებარედ, მდ.იორის ჭალაკალაპოტის ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

30.06.15

45246000

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტში, მდ.
ბაზრისწყალის მარცხენა
სანაპიროზე არსებული
საყრდენი კედლის
გაგრძელებაზე ნაპარსამაგრი
სამუშაოები

30.06.15

02.07.1531.01.15

17

197

198

199

200

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45233140

#1 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების: ვაზიანი-გომბორითელავი კმ36-კმ65; ახმეტათელავი-ბაკურციხე კმ1-კმ73;
თელავი-შაქრიანი კმ1-კმ11.4;
ახმეტა-ბაწარას ნაკრძალი კმ1კმ22; ზემო ხოდაშენი06.07.15-31.08.16
ალავერდი-ქვემო ალვანი კმ1კმ11.7; ძველი შუამთის
მონასტერთან მისასვლელი კმ1კმ2.3; იყალთოს აკადემიასთან
მისასვლელი კმ1-კმ1.8; აკურამამა დავითის ისტორიული
ძეგლი კმ 1-3 მიმდინარე
შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოები

150014572

ე.ტ.#78-15

768,605.00

184,478.90

570,471.37

შპს "თელავის
საგზაო
სამმართველო"

231167607

45246000

ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტში,
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ზუგდიდი–ჯიხაშკარი–ჩხოროწ
ყუს საავტომობილო გზის 24–ე
კმ–ის მიმდებარედ
მდ.ხობისწყალის კალაპოტის
ნაპირსამაგრი სამუშაოები

06.07.15

150013215

ე.ტ.#79-15

149,999.00

0.00

139,284.78

შპს "გიკო"

424065914

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-2) საჯავახოჩოხატაური-ოზურგეთიქობულეთის საავტომობილო
გზის კმ60-კმ67,5 მონაკვეთის
პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

6.07.1530.11.15

150015444

ე.ტ.#80-15

2,189,900.00

0.00

2,079,891.98

შ.პ.ს."new Road"

441993112

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5) თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის საავტომობილო
გზის კმ120-კმ131 მონაკვეთის
პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები

07.07.15-30.11.15

150015433

ე.ტ.#81-15

2,698,999.00

0.00

2,506,213.35

შპს სსსკ
„სერპანტინი"

231165529

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–1)
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
08.07.15-30.10.15
საავტომობილო გზის კმ116–კმ
118.5 მონაკვეთის პერიოდული
შეკეთების სამუშაოები

150015442

ე.ტ.#82-15

593,000.00

0.00

536,132.58

შპს „გეკა”

401968625

150015738

ე.ტ.#83-15

1,193,255.00

296,175.75

818,311.91

შპს „საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო #1“

217890584

201

ელ.
ტენდერი

202

ელ.
ტენდერი

45233140

#15 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო 09.07.15-31.08.16
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

203

ელ.
ტენდერი

45246000

ქ.ბათუმში, მარკოზ აჭარელის
IV ჩიხში (მოქ.შაქრო ბერიძის
სახლთან) მდ.ყოროლისწყლის
კალაპოტის (ორი უბანი)
ნაპირსამაგრი სამუშაოები.

9.07.15-30.11.15

150014681

ე.ტ.#84-15

329,568.00

0.00

306,027.43

შ.პ.ს."გაბიონი
2000"

445384094

204

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის დმანისი-დიდი
დმანისი-გომარეთი-ბედიანის
13.07.15-31.01.16
საავტომობილო გზის კმ32+560კმ41+00 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150012437

ე.ტ.#85-15

3,149,000.00

366,005.76

949,079.08

შპს
„ინვესტსტროირეგ
იონის
წარმომადგენლობა
საქართველოში"

405047989

205

ელ.
ტენდერი

45233142

#16 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო 14.07.15-31.08.16
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150015740

ე.ტ.#86-15

2,274,260.00

1,082,482.20

1,953,347.68

შპს"იბოლია"

217873031

206

ელ.
ტენდერი

45246000

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში,
სოფელ ფანაგაში მდინარე
ცხენისწყლის კალაპოტში
ნაპირსამაგრი სამუშაოები

150015985

ე.ტ.#87-15

481,777.00

0.00

447,364.36

შპს
„ავტოგზალენტეხი
99“

234065089

14.07.15-31.12.15

18

207

208

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

209

ელ.
ტენდერი

210

ელ.
ტენდერი

211

212

213

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

214

ელ.
ტენდერი

215

ელ.
ტენდერი

216

ელ.
ტენდერი

217

ელ.
ტენდერი

45233142

ხონის მუნიციპალიტეტში,
სოფ. კინჩხაში მდებარე
ჩანჩქერთან მისასვლელი
ადგილობრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

14.07.15-31.12.15

150015440

ე.ტ.#88-15

1,497,000.00

0.00

248,408.84

შპს "ჯ და ჯ"

221 269 080

436034872

45233142

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის
სოფ. შამგონის, შამგონა-მდ.
ენგურამდე ადგილობრივი
16.07.15-30.11.15
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზის მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150015441

ე.ტ.#89-15

941,000.00

15,950.13

889,663.33

შპს „სამშენებლოსამონტაჟო
საექსპლუატაციო
საწარმო
ჩელიაბინსკტრანსს
იგნალი“-ს
საქართველოს
ფილიალი

45233142

#13 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
17.07.15-31.08.16
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150015983

ე.ტ.#90-15

1,112,325.00

345,864.16

855,031.00

შპს „არილი"

206215816

45233142

#31 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
17.07.15-31.08.16
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150015984

ე.ტ.#91-15

750,000.00

319,823.42

701,038.55

შპს „გზამშენებელი-13"

215103091

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ნარეკვავიმცხეთა-რკინიგზის სადგურის
საავტომობილო გზის მე-2 კმ20.07.15-15.01.16
ზე არსებული სწორკუთხა
მილის ნაცვლად ახალი სახიდე
გადასასვლელის მოწყობის
სამუშაოები

150017892

ე.ტ.#92-15

2,569,000.00

420,878.42

686,385.71

შპს ,,ხიდმშენი 99“

236053131

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-198) გორიცხინვალი-გუფთა-ჯავა-როკის
ს/გზის მე-4 კმ-დან ვარიანისაქაშეთი-ბრეთი–თბილისისენაკი-ლესელიძის ს/გზის
კმ102 (ქარელის გადასახვევი)"
საავტომობილო გზის მე-11კმზე არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150014651

ე.ტ.#93-15

800,000.00

0.00

761,047.88

შპს „Georgian Bridge
Construction“

404878405

71520000

საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
22.07.15-31.08.16
გზებზე სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საზედამხედველო
მომსახურების გაწევა

150017179

ე.ტ.#94-15

1,400,000.00

26,911.77

463,668.56

შპს
,,საავტომობილო
გზების
რეაბილიტაციისა
და
მოდერნიზაციის
ზედამხედველობის
დირექცია”

45233142

#31 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
22.07.15-31.08.16
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150016510

ე.ტ.#95-15

2,216,185.00

1,045,959.60

2,216,182.43

შპს „საქართველოს
სამხედრო გზა"

229284191

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდე
ხის საავტომობილო გზის 104–ე
27.07.15-29.10.15
კმ–ზე არსებული ოთხკუთხა
მილის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

150017139

ე.ტ.#96-15

66,914.00

0.00

65,176.35

სს
,,კავკასავტომაგისტ
რალი“

238109202

45246000

ქალაქ ბათუმში,
გოგილაშვილის ქუჩის
მიმდებარედ (ჯანჯღავას
სახლთან) მდინარე
ჩაქვისწყლის კალაპოტის
ნაპირსამაგრი სამუშაოები

28.07.15-28.11.15

150017130

ე.ტ.#97-15

174,999.00

8,498.89

154,979.19

შპს „გალაქტიკა“

401979016

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს–3)
მცხეთა–სტეფანწმინდა–ლარსი
ს (რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ28+800–ზე, მიწის
ვაკისის ჩაწყვეტის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

29.07.15-31.01.16

150016584

ე.ტ.#98-15

1,120,000.00

0.00

1,011,307.53

შპს სამშენებლო
კომპანია
„მამისონი“

205204250

21.07.15-31.12.15

19

218

ელ.
ტენდერი

219

ელ.
ტენდერი

220

221

222

223

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

224

ელ.
ტენდერი

225

ელ.
ტენდერი

226

227

228

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45233142

№4 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
29.07.15-31.08.16
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა–შენახვის) სამუშაოები

150016502

ე.ტ.#99-15

1,410,604.00

493,177.11

1,020,915.41

სს
„კავკასავტომაგისტ
რალი“

238109202

45233142

№6 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
31.07.15-31.08.16
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოები

150017561

ე.ტ.#100-15

1,016,470.00

295,025.14

662,857.91

შპს „#2 საგზაო
საექსპლუატაციო
სამმართველო“

225372352

45233221

სამეგრელოსა და აჭარის
რეგიონების ს/გზების
ცალკეულ მონაკვეთებზე
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

436 034 872

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-174)
ხორნაბუჯი – ერისიმედის
საავტომობილო გზის მე–20
კმ–ზე, მდ. ალაზანზე ლითონის
არსებული სახიდე
გადასასვლელის დროებითი
პრევენციული ღონისძიებების
მიზნით ჩასატარებელი
სამუშაოები

205151315

31.07.15-30.11.15

150017782

ე.ტ.#101-15

731,999.00

0.00

679,537.86

შპს „სამშენებლოსამონტაჟო
საექსპლოატაციო
საწარმო
”ჩელიაბინსკტრანს
სიგნალის”
საქართველოს
ფილიალი

07.08.201510.12.2015

SPA150017883

ე.ტ. #102-15

191,995.00

46,825.05

175,089.20

შპს დ.ი.ა სერვისი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის თბილისითიანეთის ს/გზის კმ22-კმ30
მონაკვეთის ცალკეულ უბნებზე 07.08.15-07.11.15
მოძრაობის უსაფრთხოების
დამატებითი პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

150018520

ე.ტ.#103-15

70,000.00

1,666.67

65,000.01

შპს "ცეკური"

209442174

45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
(რუსეთის საზღვარი)
საავტომობილო გზის
10.08.14-10.12.15
ცალკეული მონაკვეთების
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოების ლოტი-I კმ16+000კმ 79+000

150017122

ე.ტ.#104-15

635,000.00

0.00

616,683.16

შპს
"გზაჯვარედინი"

206143298

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის "ბათუმი
(ანგისა) - ახალციხის"
საავტომობილო გზის 110-ე
კილომეტრზე არსებული
რკინაბეტონის მილის
რეაბილიტაციის სამუშაოები

12.08.15-14.01.16

150018335

ე.ტ.#105-15

215,000.00

0.00

0.00

შპს "იბერია-ჯ"

248 048 580

45233221

კოდა–ფარცხისი–მანგლისი–წა
ლკა–ნინოწმინდას
საავტომობილო გზის
ჰორიზონტალური მონიშვნის
სამუშაოები

21.08.15-31.10.15

150018522

322,008.00

0.00

290,911.85

შპს
"გზაჯვარედინი"

206143298

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-51)
ვარციხე–როხის
საავტომობილო გზის მე–6
კმ–ზე, მდ. კორწყალზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის პრევენციის
მიზნით ჩასატარებელი
სამუშაოები

21.08.15-21.12.15

150018900

ე.ტ.#107-15

138,880.00

0.00

130,527.68

შპს "ჯ და ჯ"

221 269 080

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-2) საჯავახოჩოხატაური-ოზურგეთიქობულეთის საავტომობილო 27.08.15-30.01.16
გზის მე-3 კმ-ში ჩაწყვეტილი
მიწის ვაკისის აღდგენის
სამუშაოები

150019688

ე.ტ.#109-15

424,999.00

0.00

259,361.61

შპს "არილი"

206215816

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-2) აბაშამარტვილის საავტომობილო
გზის კმ33+500-კმ34+000 (ქ.
მარტვილში) წყლის აცილების
მიზნით ჩასატარებელი
პრევენციული ღონისძიებები

150019687

ე.ტ.#110-15

212,788.00

0.00

201,899.06

შპს "კოლხიდა"

404878370

31.08.15-31.01.16

ე.ტ.#106-15

20

229

ელ.
ტენდერი

45246000

დედოფლისწყაროს
მუნიციპალიტეტი, სოფ.
სამთაწყარო, მე–5 ყურე, მდ.
ალაზანზე ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

01.09.15-02.02.16

150017564

ე.ტ.#111-15

239,000.00

0.00

174,534.44

შპს „გალაქტიკა“

401979016

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-183)
ახმეტა–ბაწარას ნაკრძალი
საავტომობილო გზის მე–11
კმ–ში არსებული მილის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.09.15-31.01.16

150019920

ე.ტ.#112-15

312,200.00

4,531.06

296,003.36

შპს „გზამშენი
2005“

248048580

150020443

ე.ტ.#113-15

639,247.00

47,853.72

84,224.27

შპს
„მარტვილავტოგზა
“

235430645

230

ელ.
ტენდერი

231

ელ.
ტენდერი

45233140

#28 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო 08.09.15-15.10.16
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

232

ელ.
ტენდერი

45233140

#24 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო 08.09.15-15.10.16
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150020883

ე.ტ.#114-15

736,801.00

241,693.50

420,579.38

შპს „ჯ და ჯ“

221269080

45200000

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-1)
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
საავტომობილო გზის 303-ე
კმ–ში მდ. ჯაფხინჯაზე
არსებული წყალგამტარი
მილის პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

27.08.15-31.12.15

150019922

ე.ტ.#115-15

100,063.00

0.00

90,533.19

შპს "შარა-გზამშენი
პირველი"

244559722

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-3) მცხეთა-სტეფანწმინდალარსის (რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზაზე, სოფ. ქვეშეთში
09.09.15-31.01.16
არსებული ხევიდან ჩამოსული
ღვარცოფის გატარების მიზნით
ჩასატარებელი პრევენციული
ღონისძიებების (სახიდე
გადასასვლელი) სამუშაოები

150022180

ე.ტ.#116-15

1,248,000.00

25,598.66

699,914.29

შპს სამშენებლო
კომპანია
„მამისონი“

205204250

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-1) თბილისი-სენაკილესელიძის საავტომობილო
გზის 293–ე კმ-ში არსებული
მილის პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

10.09.15-10.01.16

150021189

ე.ტ.#117-15

201,500.00

0.00

51,424.94

შპს „ინდიკო"

239862298

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გომი-საჩხერეჭიათურა-ზესტაფონის
საავტომობილო გზის 57-ე კმ-ში 11.09.15-31.01.16
არსებული საყრდენი კედლის
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

150019921

ე.ტ.#118-15

321,896.00

0.00

291,239.24

შპს „გაბიონი 2000"

445384094

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდის
(სომხეთის რესპუბლიკის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის კმ70–კმ71 მონაკვეთზე
არსებული ტროტუარების
აღდგენითი სამუშაოები

18.09.15-31.12.15

150021858

ე.ტ.#119-15

514,000.00

0.00

482,387.71

შპს “მილენიუმ
ბილდერს გრუპი”

400138047

150021996

ე.ტ.#120-15

573,999.00

0.00

525,882.76

შპს „შარა"

218022066

150019907

ე.ტ.#121-15

142,000.00

0.00

128,476.18

შპს „გზამშენი
2005“

231 275 009

233

ელ.
ტენდერი

234

ელ.
ტენდერი

235

ელ.
ტენდერი

236

237

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

238

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-29) ზაჰესიმცხეთა-კავთისხევი-სკრაქარელი-ოსიაურის
22.09.15-31.01.16
საავტომობილო გზის კმ72-კმ77
მონაკვეთის ლოტი I. კმ72-კმ73
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

239

ელ.
ტენდერი

45246000

თელავის მუნიციპალიტეტის
სოფ. ართანაში მდინარე
ლოპოტაზე ნაპირსამაგრი
სამუშაოები

23.09.2015_25.01.
15

21

240

241

242

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-20)
ბორჯომი–ბაკურიანი–ახალქალ
აქის საავტომობილო გზის
23.09.15-31.12.15
კმ11+000 – კმ13+200
მონაკვეთის პერიოდული
შეკეთების სამუშაოები

150018371

ე.ტ.#122-15

853,977.00

0.00

783,915.19

შპს „ბილდ
ინდუსტრი"

206270248

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-29) ზაჰესიმცხეთა-კავთისხევი-სკრაქარელი-ოსიაურის
24.09.15-31.01.16
საავტომობილო გზის კმ72-კმ77
მონაკვეთის ლოტი II. კმ74-კმ77
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150019850

ე.ტ#123-15

1,170,000.00

756,403.65

857,628.78

შპს „გეკა"

401968625

28.09.15-31.01.16

150021724

ე.ტ#124-15

2,246,777.00

110,902.65

2,015,182.28

სს არქეოპოლისი

239862038

07.10.15-31.01.16

150023130

ე.ტ#125-15

699,000.00

27,537.77

206,804.58

შპს"სამხედრო გზა"

229284191

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში,
12.10.15-31.01.16
სოფ. სნოში, მდ. სნოსწყლის და
მდ. რუისწყალის კალაპოტების
ნაპირსამაგრი სამუშაოების

150021994

ე.ტ#126-15

410,000.00

0.00

295,882.16

შპს"შარა-გზამშენი
პირველი"

244 559 722

16.10.15-31.01.16

150024608

ე.ტ#127-15

375,940.00

0.00

336,505.84

შპს სსსკ
„სერპანტინი

231165529

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-138) გორიმეჯვრისხევის საავტომობილო
გზის კმ16+000 – კმ16+946
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

16.10.15-31.01.16

150023128

ე.ტ#128-15

566,555.00

375,742.28

513,756.49

შპს"ჯეუ გრუპი"

205251537

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5) თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის 151-ე კმზე, მდ. ნინოსხევზე არსებული
სახიდე გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

21.10.15-31.01.16

150024611

ე.ტ. #129-15

185,381.00

60,981.72

165,435.81

შპს სსსკ
„სერპანტინი

231165529

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-106)
შუამთა–ჭყვიშის (გ.ტაბიძს
სახლმუზეუმი) საავტომობილო 21.10.15-31.01.16
გზის კმ0+000-კმ4+574
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

150023127

ე.ტ.#130-15

1,468,000.00

91,106.78

1,072,067.47

შპს
"წყალტუბოგზასერ
ვისი"

221297674

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-14)
ქუთაისი(საღორია) – ბაღდათი
– აბასთუმანი - ბენარას
საავტომობილო გზის 30-ე კმზე, მდ. ხანისწყალზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150024616

ე.ტ.#131-15

88,870.00

0.00

33,411.40

შპს" ჯ და ჯ"

221269080

5233142

243

ელ.
ტენდერი

45233142

244

ელ.
ტენდერი

4524600

245

ელ.
ტენდერი

246

ელ.
ტენდერი

247

248

249

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-88)
ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი
ხიბულა-ახალი ხიბულაზუბის საავტომობილო გზის
კმ20-კმ24 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-26) ჟინვალიბარისახო-შატილის
საავტომობილო გზის კმ
51+150–კმ 52+350 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5) თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის 49-ე კმზე, მდ. თვალთხევზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

21.10.15-31.01.16

22

250

ელ.
ტენდერი

251

ელ.
ტენდერი

252

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-160) ვაზიანიმარტყოფი-ნორიო-ღვთაებას
საავტომობილო გზის კმ1 –
კმ6,3 (სოფ. სააკაძის
დასასრული) მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45233142

N22 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო 23.10.15-23.12.16
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

45233140

21.10.1531.01.2016

#26 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
23.10.15-30.11.16
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების: მიმდინარე
შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოები

150023126

ე.ტ.#132-15

3,333,330.14

637,722.50

3,016,657.88

შპს "ბლექ სი
გრუპი"

204477734

150024230

ე.ტ.#133-15

517,381.00

123,012.64

175,694.92

შპს "ტყიბულგზა"

219620925

150024233

ე.ტ.#134-15

1,105,015.00

286,211.66

441,988.78

შპს "ზუგდიდის
საგზაო
სამმართველო"

219987067

221269080

253

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-14)
ქუთაისი(საღორია) – ბაღდათი
– აბასთუმანი - ბენარას
საავტომობილო გზის 25-ე კმზე, მდ. ხანისწყალზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

27.10.15-31.01.16

150024617

ე.ტ.#135-15

194,770.00

93,567.01

165,520.20

შპს" ჯ და ჯ"

254

ელ.
ტენდერი

45233142

N8 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო 27.10.15-30.11.16
გზებისმიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150024228

ე.ტ. #136-15

751,159.00

197,490.70

257,672.47

შპს
"ჯავახავტოგზა"

45233142

#34 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების: ბათუმი (ანგისა) –
30.10.15-10.12.16
ახალციხე კმ58-კმ117 და
გოდერძის უღელტეხილი –
ბეშუმი კმ1–კმ10 მიმდინარე
შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოები

150025029

ე.ტ. #137-15

631,407.00

194,820.36

324,947.22

შპს"იბერია - ჯ"

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ–112)
წყალტუბო-ფარცხანაყანევის
საავტომობილო გზის კმ-კმ11.3
მონაკვეთის (ლოტი–2:
კმ5+586–კმ11+252)
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

04.11.15-31.01.16

150023125

ე.ტ. #138-15

2,511,500.00

484,054.92

1,059,199.04

შპს
“საქმილსადენმშენი
”

45233142

N12 ზონაში შემავალი
შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების: თიანეთი - ზარიძეები ჟინვალი კმ1-21.5; თბილისი
(გლდანი) - თიანეთი კმ1-60;
06.11.15-06.12.16
თიანეთი - ახმეტა -ყვარელი ნინიგორი კმ1-30; სასადილო ორხევი - ხევსურთსოფელი კმ127; ორხევი - სიონი კმ1-3.7
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

150025892

ე.ტ. #139-15

729,927.00

249,107.92

425,437.56

შპს „გერალი"

400022131

45316100

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი–სენაკი–ლესელიძის
საავტომობილო გზის
კმ16–კმ114 მონაკვეთზე გარე
განათების ქსელის მიმდინარე
შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოები

09.11.15-9.12.16

150025893

ე.ტ. #140-15

514,400.00

114,301.88

200,421.82

შპს „ლოჭინი"

211358644

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი
(წყალტუბოს გადასახვევი) წყალტუბო - ცაგერი - ლენტეხი ლასდილის საავტომობილო
10.11.15-10.07.16
გზის 86-ე კმ-ში არსებული
სახიდე გადასასვლელის
დაზიანებული ელემენტების
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

150026537

ე.ტ.#141-15

306,650.00

86,758.94

277,445.22

შპს "გრინ ვეი 2012"

412687784

255

256

257

258

259

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

23

248048580

260

261

262

263

264

265

266

267

268

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45233142

N17 ზონაში შემავალი
საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი
16.11.15-16.12.16
მნიშვნელობის საავტომობილო
გზების მიმდინარე შეკეთების
(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

150025028

ე.ტ.#142-15

1,228,908.00

280,650.02

424,303.22

შპს
„მესხეთავტოგზა"

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი
(წყალტუბოს გადასახვევი)წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის საავტომობილო
გზის 79-ე კმ-ში დაზიანებული
მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

17.11.15-20.07.16

150026539

ე.ტ.#143-15

422,777.00

42,277.70

89,975.43

შპს
„ავტოგზალენტეხი
99“

234065089

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისი
(წყალტუბოს გადასახვევი)წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის საავტომობილო
გზის 82-ე კმ-ში დაზიანებული
მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

18.11.15-20.07.16

150026540

ე.ტ.#144-15

481,754.00

0.00

179,706.38

შპს
„ავტოგზალენტეხი
99“

234065089

5233161

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-1) თბილისი-სენაკილესელიძის (რუსეთის
ფედერაციის საზღვარი)
საავტომობილო გზის კმ
135+700 - კმ 136+500
მონაკვეთზე ტროტუარების
მოწყობის სამუშაოები

19.11.15-25.05.16

150029148

ე.ტ.#145-15

738,500.00

365,240.86

365,240.86

შპს „საგზაო
სამშენებლო
სამმართველო N1“

217890584

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-1) ბათუმიახალციხის საავტომობილო
გზის 57-ე კმ-ში მიწის ვაკისის
ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო
პრევენციული ღონისძიებების
სამუშაოები

20.11.15-31.10.16

150026538

ე.ტ.#146-15

889,999.00

238,832.38

531,415.54

შპს სამშენებლო
კომპანია
„მამისონი“

205204250

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-6) ფონიჭალა – მარნეული –
გუგუთის საავტომობილო გზის
კმ75+050 – კმ84+150
20.11.15-30.11.16
მონაკვეთის (ლოტი 1: კმ75+050
– კმ8+145) სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

150028013

ე.ტ.#147-15

10,777,111.00

1,381,269.40

2,860,777.62

შპს "ცეკური"

209442174

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-42) ახმეტათელავი-ბაკურციხის საავ. გზის
27-ე კმ-ში, ქ. თელავში დ.
აღმაშენებლის ქუჩისა და
ალაზნის გამზირის, ასევე დ.
27.11.15-31.01.16
აღმაშენებლის ქუჩისა და
ვარდოშვილის ქუჩის
გადაკვეთაზე მოძრაობის
უსაფრთხოების ამაღლების
ღონისძიებების სამუშაოები

150028730

ე.ტ.#148-15

54,080.00

0.00

46,981.67

შპს სსსკ
„სერპანტინი

231165529

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-19)
ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლატყიბულის საავტომობილო
გზის 29-ე კმ-ზე მდ.
27.11.15-27.05.16
ტყიბულაზე არსებული სახიდე
გადასასვლელის ხიდქვეშა
კალაპოტში მდინარის წყლის
რეჟიმის რეგულირების
პრევენციული სამუშაოები

150026689

ე.ტ.#149-15

299,999.00

24,605.52

271,427.65

შპს „გაბიონი 2000”

445384094

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-6)
ფონიჭალა–მარნეული–გუგუთ
02.12.15-30.11.16
ის საავტომობილო გზის
კმ68+000–კმ75+050 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

150023678

ე.ტ.#150-15

8,301,142.00

1,825,786.84

2,655,900.84

შპს "ცეკური"

209442174

24

269

270

ელ.
ტენდერი

ელ.
ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-85)
მარტვილი-ტალერიჩხოროწყუს ს/გზის 43-ე კმ-ზე
არსებული რკინაბეტონის
მილის გამტარუნარიანობის
გაზრდის მიზნით
ჩასატარებელი პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

03.12.15-31.01.16

150024613

ე.ტ.#151-15

290,000.00

27,800.35

27,800.35

შპს "წალენჯიხის
საგზაო
სამმართველო"

242728848

45246000

ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის, სოფ.
გრიგოლეთში სახელმწიფო
საზღვრის დაცვის საზღვაო
ოპერაციების მართვის ცენტრის 09.12.15-31.01.16
შენობის მიმდებარედ სანაპირო
ზოლში ნაპირდაცვის
დროებითი პრევენციული
ღონისძიებები

150024615

ე.ტ.#152-15

434,903.00

312,468.39

355,468.39

შპს "არილი"

206215816

14.12.15-14.08.16

150028847

ე.ტ.#153-15

365,000.00

0.00

36,000.00

შპს "არილი"

206215816

17.12.15-31.01.17

150030300

ე.ტ.#154-15

91,000.00

2,663.84

2,663.84

შპს
"გზამშენპროექტი"

205025505

18.12.201518.06.2016

150026860

ე.ტ.#155-15

305,000.00

154,565.74

245,098.93

შპს „შარა-გზამშენი
პირველი"

244 559 722

271

ელ.
ტენდერი

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-1) თბილისი-სენაკილესელიძე (რუსეთის
ფედერაციის საზღვარი)
საავტომობილო გზის
კმ167+650-ზე, მდ. ძირულაზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

272

ელ.
ტენდერი

71520000

სანაპირო ზოლების
ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე
საზედამხედველო
მომსახურება

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელონის (შ-88)
ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი,
ხიბულა-ახალი, ხიბულაზუბის საავტომობილო გზის მე2. კმ-ზე მდინარე ჯუმზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის სარეგულაციო
ნაგებობის პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

150027470

ე.ტ.#156-15

1,495,930.00

246,678.27

246,678.27

შპს სამშენებლო
კომპანია
„მამისონი“

205204250

273

ელ.
ტენდერი

274

ელ.
ტენდერი

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-8) ხაშური-ახალციხე-ვალეს
საავტომობილო გზის 27-ე კმში, (ქ. ბორჯომში) არსებული
თაღოვანი სელედუკის
18.12.15-18.08.16
(ღვარცოფგამტარის) მოქმედი
ნორმების შესაბამისი
გაბარიტების უზრუნველყოფის
მიზნით ჩასატარებელი
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

275

ელ.
ტენდერი

45233140

ხიდების (IV უბანი ) მოვლაშენახვის სამუშაოები

22.12.15-31.01.17

150029586

ე.ტ.#157-15

520,685.00

0.00

0.00

შპს "არილი"

206215816

276

ელ.
ტენდერი

45233140

ხიდების (III) უბანი მოვლაშენახვის სამუშაოები

28.12.1531.01.2017

150030567

ე.ტ.#158-15

520,685.00

93,208.20

93,208.20

შპს "როსტვერკი"

421268050

277

კონსოლიდი
რებული

09134200

დიზელის მარკის საწვავის
შესყიდვა

26.12.14-31.12.15

150001011

CON #1-15

109,999.38

9,109.31

104,328.29

შპს „რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

278

კონსოლიდი
რებული

09132000

პრემიუმის მარკის საწვავის
შესყიდვა

26.12.14-31.12.15

150001037

CON #2-15

323,420.00

15,025.07

241,951.33

შპს „ლუკოილ
ჯორჯია"

204976302

64212000

დეპარტამენტის
თანამშრომლებისა და
არათანამშრომლების ნომრებზე
29.01.15-31.01.16
მობილური სატელეფონო
კავშირის განხორციელების
უზრუნველყოფა

150046528

CON #3-15

40,000.00

1,931.44

28,124.69

შპს ,,მაგთიკომი’’

204876606

71319000

2015 წლის საქმიანობისათვის
აუცილებელი საექსპერტო
მომსახურება, ახდენს და
გასცემს ექსპერტის დასკვნას ან
აქტს დასკვნის შედგენის
შეუძლებლობის შესახებ

42,260.00

ს.ს.იპ ,,ლევან
სამხარაულის
სახელობის
სასამართლო
ექსპერტიზის
ბიურო"

204852089

კონსოლიდი
279
რებული

გამარტივებუ
280
ლი შესყიდვა

30.01.15-31.12.15

150045859

ს და ს. #24-15

25

70,000.00

17,060.00

281

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

75111200

`მაცნეს" ვებ გვერდძე
განთავსებული
სისტემატიზირებული
(კოდიფიცირებული)
ნორმატიული აქტების და სხვა
საინფორმაციო
01.01.16-31.01.17
დოკუმენტაციის
ელექტრონული
მომსახურეობის სისტემით
სარგებლობის შესყიდვა

ელექტრონული
საქმისწარმოების
ავტომატიზებული სისტემის
განვითარება, მხარდაჭერა,
ტექნიკური მომსახურება,
სისტემის განთავსება
მიმწოდებლის სერვერზე და
ადმინისტრირება

140199537

ს და ს. #79-15

3,072.00

512.00

512.00

სსიპ `საქართველოს
საკანონმდებლო
მაცნე"

203862622

01.01.16-31.01.17

150005468

ს და ს #80-15

15,399.96

2,566.66

2,566.66

სსიპ საფინანსოანალიტიკური
სამსახური

204577813

შპს „აქვა გეო“

204564113

282

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

48510000

283

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

39200000

ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა 01.01.16-31.01.17

150230358

ს და ს #82-15

428.40

235.00

235.00

284

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

15900000

წყალი 0.5 ლ.

150230367

ს და ს #83-15

2,498.40

237.60

237.60

შპს „აქვა გეო“

204564113

201948063

01.01.16-31.01.17

285

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

15900000

კოკა-კოლა 0.5 ლ.

01.01.16-31.01.17

150230373

ს და ს #84-15

1,488.40

0.00

0.00

შპს „კოკა-კოლა
ბოთლერს
ჯორჯია“

286

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

15900000

ნაბეღლავი 0.5 ლ.

01.01.16-31.01.17

150230378

ს და ს #85-15

1,497.60

286.00

286.00

შპს „ენგადი"

242005888

50110000

შემსყიდველის ბალანსზე
რიცხული, ხელშეკრულებაზე
თანდართულ დანართში
მითითებული
ავტომანქანებისთვის
01.01.16-31.01.17
შესაბამისი ტექმომსახურების
და ასეთი მომსახურებისათვის
საჭირო სათადარიგო
ნაწილებით და საცხებსაპოხი
მასალით უზრუნველყოფა

150230381

ს და ს #87-15

25,000.00

2,262.00

2,262.00

შპს ,,კია მოტორს
ჯორჯია”

236096675

150230385

ს და ს #88-15

10,000.00

840.00

840.00

შპს ,,იბერია ავტო
ლენდი”

236095177

287

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

288

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

50110000

შემსყიდველის ბალანსზე
რიცხული, ხელშეკრულებაზე
თანდართულ დანართში
მითითებული
ავტომანქანებისთვის
01.01.16-31.01.17
შესაბამისი ტექმომსახურების
და ასეთი მომსახურებისათვის
საჭირო სათადარიგო
ნაწილებით და საცხებსაპოხი
მასალით უზრუნველყოფა

289

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

22200000

ჟურნალ-გაზეთების შესყიდვა

01.01.16-31.01.17

150230258

ს და ს #90-15

2,004.00

0.00

0.00

შპს პლანეტა
ფორტე

204388171

290

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

50750000

ლიფტების ტექ-მომსახურება

01.01.16-31.01.17

150230253

ს და ს #91-15

3,600.00

600.00

600.00

შპს ჯორჯიან
ლიფტ სერვისი

204438046

291

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

5032300

კარტრიჯების დამუხტვის
მომსახურება

01.01.16-31.01.17

150230241

ს და ს #92-15

4,000.00

278.00

278.00

შპს პრინტ სერვისი

202345514

292

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

75100000

კოდექსი

01.01.16-31.01.17

150230262

ს და ს #93-15

720.00

120.00

120.00

ჯორჯიან
მიკროსისტემსი

202268517

293

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

50532300

დიზელ-გენერატორის
ტექნიკური მომსახურება

01.01.16-31.01.17

150230267

ს და ს #95-15

3,540.00

0.00

0.00

შპს ენერჯი სერვის
გრუპი

205265087

294

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

15800000

ყავის, ჩაის და შაქრის შესტიდვა 01.01.16-31.01.17

150230248

ს და ს #96-15

3,000.00

0.00

0.00

სს „გუდვილი"

206343991

295

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

92232000

საკაბელო სატელევიზიო
მომსახურების შესყიდვა,
შემდეგ მისამართზე:
საქართველო, თბილისი, ალ.
ყაზბეგის გამზ. #12.

01.01.16-31.01.17

150230387

ს და ს #97-15

4,032.00

672.00

672.00

შპს „სუპერ ტვ"

400015201

50110000

შემსყიდველის ბალანსზე
რიცხული, ხელშეკრულებაზე
თანდართულ დანართში
მითითებული
ავტომანქანებისთვის
01.01.16-31.01.17
შესაბამისი ტექმომსახურების
და ასეთი მომსახურებისათვის
საჭირო სათადარიგო
ნაწილებით და საცხებსაპოხი
მასალით უზრუნველყოფა

150230389

ს და ს #98-15

28,000.00

2,583.00

3,808.00

ს.ს. ,,ჰიუნდაი ავტო
საქართველო“

204478948

296

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

26

297

298

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

50110000

შემსყიდველის ბალანსზე
რიცხული, ხელშეკრულებაზე
თანდართულ დანართში
მითითებული
ავტომანქანებისთვის
01.01.16-31.01.17
შესაბამისი ტექმომსახურების
და ასეთი მომსახურებისათვის
საჭირო სათადარიგო
ნაწილებით და საცხებსაპოხი
მასალით უზრუნველყოფა

150230392

ს და ს #100-15

23,000.00

5,175.70

5,175.70

შპს ,,ჯეო ავტო 1”

205283067

50110000

შემსყიდველის ბალანსზე
რიცხული, ხელშეკრულებაზე
თანდართულ დანართში
მითითებული
ავტომანქანებისთვის
01.01.16-31.01.17
შესაბამისი ტექმომსახურების
და ასეთი მომსახურებისათვის
საჭირო სათადარიგო
ნაწილებით და საცხებსაპოხი
მასალით უზრუნველყოფა

150230395

ს და ს #101-15

1,000.00

0.00

0.00

შპს ,,სტარდა
მოტორსი”

401960286

150230399

ს და ს #102-15

14,500.00

2,171.00

2,171.00

შპს “თეგეტა
მოტორსი”

202177205

299

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

50110000

შემსყიდველის ბალანსზე
რიცხული, ხელშეკრულებაზე
თანდართულ დანართში
მითითებული
ავტომანქანებისთვის
01.01.16-31.01.17
შესაბამისი ტექმომსახურების
და ასეთი მომსახურებისათვის
საჭირო სათადარიგო
ნაწილებით და საცხებსაპოხი
მასალით უზრუნველყოფა

300

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79713000

ქ. თბილისში, დეპარტამენტის
ბალანსზე არსებულ ფართზე დაცვის უზრუნველყოფა

01.01.16-31.01.17

160003661

ს და ს #105-15

142,800.00

23,800.00

23,800.00

სსიპ – დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტი

211350928

301

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

79713000

ქ. ქუთაისში, დეპარტამენტის
ბალანსზე არსებულ ფართზე დაცვის უზრუნველყოფა

01.01.16-31.01.17

160003682

ს და ს #106-15

79,200.00

13,200.00

13,200.00

სსიპ – დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტი

211350928

160002656

ს და ს #107-15

63,134.00

16,254.20

16,254.20

სსიპ გარემოს
ეროვნული
სააგენტო

204559691

302

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

71351600

საერთაშორისო მნიშვნელობის
მცხეთა-სტეფანწმინდალარსისის საავტომობილო
გზაზე და საქართველოს
რეგიონებში მოსალოდნელი
არახელსაყრელი
01.01.16-31.01.17
ჰიდრომეტეოროლოგიური
მოვლენების შესახებ
პროგნოზებითა და სპეც.
გაფრთხილებებით
შემსყიდველის ინფორმირება

303

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

92232000

უწევს ციფრულ სატელევიზიო
01.01.16-31.01.17
მომსახურებას 4 წერტილზე

160003721

ს და ს #108-15

960.00

160.00

160.00

ს.ს. „სილქნეტი“

204566978

160003724

ს და ს #109-15

250.00

250.00

250.00

ს.ს. „სილქნეტი“

204566978

160002648

ს და ს #110-15

4,512.00

1,120.00

1,120.00

შპს „აქვა გეო“

204564113

141.60

სსიპ
„სახელისუფლებო
სპეციალური
კავშირგაბმულობი
ს სააგენტო“

204429494

304

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

92224000

საქართველოს საავტომობილო
გზების დეპარტამენტის
გამართული
ფუნქციონირებისათვის საჭირო
უწყვეტი სატელეფონო
მომსახურების მიზნით,
დეპარტამენტის ცენტრალური
(თბილისი), ქუთაისის და
01.01.16-19.02.16
ხაშურის ოფისებისათვის
სატელეფონი მომსახურების
(ადგილობრივი,
საქალაქთაშორისო,
საერთაშორისო და მობილურ
ოპერატორებთან კავშირი)
შესყიდვა

305

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

41100000

წყალი 19 ლ.

64214000

სპეცკავშირის სიტემით
01.01.16-31.01.17
საკომუნიკაციო მომსახურებას

გამარტივებუ
306
ლი შესყიდვა

01.01.16-31.01.17

160003833

ს და ს #111-15

27

849.60

141.60

307

308

309

310

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-7) ზუგდიდიჯვარი-მესტია-ლასდილის
საავტომობილო გზის მე-100 კმ15.07.15-15.12.15
ში დაზიანებული მიწის
ვაკისის ჩაწყვეტის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

150136113

სტ. #1-15

1,250,182.09

0.00

301,886.34

შპს `სახელმწიფო
სამშენებლო
კომპანია”

205140257

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

0.00

441,759.93

შპს “Georgian Bridge
Construction”

404878405

713 20000

ადგილობრივი მნიშვნელობის
მესტიის
ცენტრი–აეროპორტი–წრნიაშის
საავტომობილო გზის
26.10.15-20.01.16
კმ1+000–კმ4+000 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო მომსახურება

150191529

ადგ. რ. საპრ. #1-15

42,500.00

38,250.00

38,250.00

შპს“საქგზამეცნიერ
ება“

212 272 208

713 20000

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის
ხობი–საჯიჯაო–ლესიჭინეს
საავტომობილო გზის 26–ე
26.10.15-31.01.16
კმ–ზე მდ. ოჩხომურზე ახალი
სახიდე გადასასვლელის
მშენებლობისათვის საპროექტო
მომსახურება

150191515

შ. რ. საპრ. #1-15

175,000.00

0.00

107,038.83

შპს“კოკს
კონსალტის
საქართველოს
ფილიალი“

204 519 896

150199888

შ. რ. საპრ. #2-15

473,000.00

51,194.95

51,194.95

შპს" თბილისი"

211353499

311

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

71320000

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ნიჩბისიდიდიგორი-დიდი თონეთის
საავტ. გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისათვის საპროექტო
მომსახურება

312

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

45233140

#19 ზონაში შემავალი ს/გზების
მიმდინარე შეკეთების (მოვლა- 30.12.15-31.03.16
შენახვა) სამუშაოები

150229125

მ.შ. #1-15

348,803.28

348,764.93

348,764.93

შპს "ბაღდათის
ავტოგზა"

225 052 732

313

ერთობლივი
ტენდერი

50112300

დეპარტამანტის ბალანსზე
რიცხულ ავტოსატრანსპორტო
საშუალებათა რეცხვის
მომსახურების გაწევა

14.01.15-31.12.15

140030889

ე.გ.ტ. #1-15

14,352.00

150.00

9,196.00

ს.ს. „ვისოლ
პეტროლიუმ
ჯორჯია"

202161098

314

ერთობლივი
ტენდერი

50100000

დეპარტამენტის ბალანსზე
რიცხული
ავტომანქანებისათვის საჭირო
ტექნიკური მომსახურების
გაწევა

09.03.15

150004483

ე.გ.ტ. #3-15

33,000.00

0.00

14,376.55

შპს
,,ავტოსერვისცენტრ
ი+”

200243441

50112300

დეპარტამენტის ბალანსზე
რიცხული ან/და
სარგებლობაში არსებული
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებისთვის რეცხვის
მომსახურების გაწევა

25.12.15

150034017

ე.გ.ტ.4-15

16,873.06

1,094.66

1,094.66

ს.ს. „ვისოლ
პეტროლიუმ
ჯორჯია"

202161098

ერთობლივი
316
ტენდერი

66514110

დეპარტამენტის ბალანსზე
რიცხული 63 (სამოცდასამი)
ერთეული (დანართი #1)
ძრავიანი ავტოსატრანსპორტო
საშუალების დაზღვევის
მომსახურების გაწევა

25.12.15

150034010

ე.გ.ტ.5-15

39,996.48

6,945.87

6,945.87

სს `სადაზღვევო
კომპანია
კოპენბური”

405042804

ერთობლივი
ტენდერი

72400000

ინტერნეტ მომსახურების
გაწევა

29.12.15

150034015

ე.გ.ტ.6-15

13,338.72

2,223.12

2,223.12

შპს „დელტა ნეტი”

404398503

50100000

დეპარტამენტის ბალანსზე
რიცხული
ავტომანქანებისათვის
(დანართი N1) საჭირო
ტექნიკური მომსახურების
გაწევა დანართი N2–ით
(პრეისკურანტი)
განსაზღვრული
პარამეტრებითა და ფასებით

30.12.15

150034019

ე.გ.ტ.7-15

14,986.00

1,256.68

1,256.68

შპს
,,მათემოტორსი”

204470063

315

317

318

ერთობლივი
ტენდერი

ერთობლივი
ტენდერი

10.11.2015 30.04.2016

28

319

320

321

322

323

კონკურსი

კონკურსი

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
324
tenderi

325

326

327

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

71520000

სანაპირო ზონების
ნაპირსამაგრი
სამუშაოებისათვის საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
და სატენდერო
დოკუმენტაციის შედგენაზე
29.06.15-31.01.16
მომსახურების გაწევისა და
ცალკეულ ობიექტებზე,
საჭიროების შემთხვევაში,
საავტორო ზედამხედველობის
გაწევის საპროექტო
მომსახურება

150127116

კ.ნ.N1-15

96,000.00

24,836.78

65,087.17

შპს „ნაპირდაცვა“

204527146

71300000

საავტომობილო გზებზე და
ხელოვნურ ნაგებობებზე
სტიქიური მოვლენების
სალიკვიდაციო და პრევენციის
მიზნით ჩასატარებელი
სამუშაოებისათვის საჭირო
საპროექტო და სატენდერო
დოკუმენტაციების შედგენაზე 17.12.15-31.01.2017
მომსახურების და ცალკეულ
ობიექტებზე, საჭიროების
შემთხვევაში საავტორო
ზედამხედველობის გაწევა,
საჭიროების შემთხვევაში
საავტორო ზედამხედველობის
საპროექტო მომსახურება

CTR150000056

კ.ნ.N2-15

399,999.94

0.00

0.00

შპს
პროექტმშენკომპან
ი

204 979 103

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გომი-საჩხერეჭიათურა-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

0.00

5,028,477.57

Sps "fin-esteiti"

401959136

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზესტაფონიბაღდათის 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

0.00

3,988,221.85

Sps "fin-esteiti"

401959136

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გომი-საჩხერეჭიათურა-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

0.00

2,610,571.45

Sps "fin-esteiti"

401959136

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
მცხეთა-სტეფანწმინდალარსისAსაავტომობილო გზის
კმ117 – კმ121 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.08.14-15.01.15

140017779

g.t.#40-14

4,219,330.00

0.00

3,853,781.74

Sps"saxelmwifo
samSeneblo
kompania"

205140257

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-1) თბილისი-სენაკილესელიძის 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის Aახმეტათელავი-ბაკურციხის
საავტომობილო გზის
კმ.64+000-კმ.73+000
მონაკვეთის პერიოდული
შეკეთების სამუშაოები

08.08.201415.01.2015

140017782

g.t.#42-14

5,444,870.00

0.00

5,303,320.04

S.p.s. samSeneblo
saremonto
kompania
"serpantini"

231165529

45233142

Eშიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისიწყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის 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

0.00

113,954.30

Sps ,,lentexis
sagzao 2000”

234065178

29

gamart. Eel.
328
tenderi

329

330

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
331
tenderi

332

333

334

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვლობის ბათუმიახალციხის 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

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5) თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის 56-ე კმში წყალგამტარი მილის
მოწყობის სამუშაოები

20.11.14-15.01.15

140024825

g.t.#53-14

85,000.00

0.00

75,181.96

ss
,,kavkasavtomagsi
trali”

238109202

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5) თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის საავტომობილო
გზის 118-ე კმ-ში ქალაქ
წნორში აღმაშენებლისა და
რუსთაველის ქუჩების
გადაკვეთაზე არსებული
წყალგამტარი მილის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20.11.14-15.01.15

140024823

g.t.#54-14

36,660.00

0.00

33,168.58

Sps `klotoida
2009"

240420656

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ–43)
თიანეთი–ახმეტა–ყვარელი–ნინ
იგორის 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

45233142

შიდასახელმწიბოებრივი
მნიშვნელობის ქუთაისი
(საღორია)-ბაღდათიაბასთუმანი-ბენარას
საავტპმობილო გზის კმ17-კმ21
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

28.11.14-30.11.15

140026321

g.t.#61-14

3,584,726.00

0.00

3,495,078.55

Sps
`saqmilsadenmSen
i"

221267064

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-112)
წყალტუბო-ფარცხანაყავენის
საავტომობილო გზის კმ1კმ11.3 მონაკვეთის (ლოტი 1:
კმ0+000-კმ5+579)
სარეაბილოტაციო სამუშაოები

12.12.14-31.10.15

140026312

g.t.#67-14

3,224,900.00

0.00

3,128,275.45

Sps ,,arnabi 21"

204573915

45233142

შიდასახელმწიფოებრიდი
მნიშვნელობის წერეთელინორგიული (მირზოევკა)მუღანლო-ქესალოს
25.12.14-31.12.15
საავტომობილო გზის კმ15+500კმ25 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

140026316

g.t.#69-14

3,749,999.00

0.00

3,517,245.85

Sps ,,samSeneblosaremonto
saeqspluatacio
saqarmo
Celiabinsktransi
gnalis
saqarTvelos
filiali"

436034872

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ბათუმიახალციხის 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ბათუმიახალციხის 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის გომი-საჩხერეჭიათურა-ზესტაფოსნის
საავტომობილო გზის 72-ე კმზე 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ბათუმიახალციხის 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ჩოხატაურიბახმაროს 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

gamart. Eel.
tenderi
335

gamart. Eel.
tenderi
336

gamart. Eel.
tenderi

337

338

339

gamart. Eel.
tenderi

gamart. Eel.
tenderi

30

340

gamart. Eel.
tenderi

45233110

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ქუთაისიწყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდიწალენჯიხა-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

71520000

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის თიანეთიზარიძეები-ჟინვალის
საავტომობილო გზის კმ10კმ23 მონაკვეთის მშენებლობარეკონსტრუქციის
სამუშაოების
საზედამხედველო
მომსახურება

22.04.14-01.12.15

140007095

e.t.#34-14

347,806.00

0.00

99,298.34

Sps
`saavtomobilo
gzebis
reabilitaciisa
da
modernizaciis
zedamxedvelobis
direqcia"

212272477

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

114,000.00

6,060,875.80

Sps ,,geomSeni2004"

204466513

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

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-3) მცხეთა-სტეფანწმინდალარსისAსაავტომობილო გზის
კმ106+180-კმ106+880; კმ107+180კმ110+850 მონაკვეთების
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.05.14-31.12.14

140006905

e.t.#46-14

5,505,420.00

0.00

5,089,734.89

Sps `saxelmwifo
samSeneblo
kompania"

205140257

45233110

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის თიანეთიზარიძეები-ჟინვალის
საავტომობილო გზის კმ10კმ23 მონაკვეთის სამშენებოსარეკონსტრუქციო
სამუშაოები

08.05.14-30.11.15

140006910

e.t.#47-14

21,177,700.00

0.00

12,961,189.46

ss sagzao
kompania
"Tbilisi"

221267064

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ახმეტა-ტელავიბაკურციხის საავტომობილო
08.05.14-31.08.14
გზის კმ70+370-ზე, არსებული
მილის ნაცვლას ახალი მილის
მოწყობის სამუშაოები

140007094

e.t.#48-14

169,721.00

0.00

157,598.06

Sps `Sara"

218022066

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
მცხეთა-სტეფანწმინდალარსისAსაავტომობილო გზის
კმ86-კმ87 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

08.05.14-31.10.14

140006483

e.t.#49-14

2,544,690.00

0.00

2,312,256.54

Sps
`saqarTvelos
samxedro gza"

229284191

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-93) ნოსირიგეჯეთი-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

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდიჯვარი-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

Eeleqtr
tenderi

341

Eeleqtr
tenderi

342

Eeleqtr
tenderi

343

Eeleqtr
tenderi

344

Eeleqtr
tenderi

345

Eeleqtr
tenderi
346

Eeleqtr
tenderi
347

Eeleqtr
tenderi
348

Eeleqtr
tenderi

349

Eeleqtr
tenderi
350

31

Eeleqtr
tenderi

351

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-1) თბილისი-სენაკილესელიძის საავტომობილო
გზის კმ258+166-კმ262
მონაკვეთის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
ხაშური-ახალციხევალეს(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

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5)თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის (აზერბაიჯანის
რესპუბლიკის საზღვარი)
საავტომობილო გზის კმ20 კმ27 მონაკვეთის პერიოდული
შეკეთების სამუშაოები

11.06.14_30.10.14

140010222

e.t.#65-14

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ქუთაისიწყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის ს/გზის 108-ე კმზე (სოფ. ფანაგა) მიწის
ვაკისის გამორეცხვის
საწინააღმდეგო პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

13.06.14-30.11.14

140011750

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ბათუმი
(ანგისა)-ახალციხის
17.06.14-31.10.14
საავტომობილო გზის კმ83+300ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის
არდგენიტი სამუშაოები

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ177კმ180; კმ184-კმ187
მონაკვეთების პერიოდული
შეკეთების სამუშაოები

2,278,970.37

Sps "geomSeni2004"

0.00

1,920,185.30

Sps “samSeneblosaremonto
saeqspluatacio
sawarmo
Celiabinsktranss
ignali“

3,049,999.00

0.00

2,831,937.51

Sps"FIN_ESTATE"

401 959 136

e.t. .#69-14

397,777.00

0.00

369,364.35

Sps "avtogza
lentexi 99"

234065089

140012426

e.t. #71-14

298,490.00

0.00

277,169.29

Sps `gabioni-2000"

445384094

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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-39) წნორიდედოფლისწყარო-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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ბეჩო-ტურბაზაშიხრას საავტომობილო გზის
კმ1-კმ7 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.07.14-30.11.14

140012436

e.t. #82-14

5,411,970.00

0.00

2,623,273.51

Sps “Fin-Estate“

401959136

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-20)
ბორჯომი-ბაკურიანიახალქალაქის 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

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
(ს-5) თბილისი-ბაკურციხელაგოდეხის 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

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

903,165.03

Sps “gzamSeni-5“

243855128

Eeleqtr
tenderi

352

30.05.14-31.08.14

140009560

e.t. #54-14

2,445,240.00

0.00

204466513

Eeleqtr
tenderi

353

Eeleqtr
tenderi

354

Eeleqtr
tenderi
355

Eeleqtr
tenderi

356

Eeleqtr
tenderi

357

Eeleqtr
tenderi
358

Eeleqtr
tenderi
359

Eeleqtr
tenderi

360

Eeleqtr
tenderi

361

32

Eeleqtr
tenderi
362

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

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

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-116)
მათხოჯი-ხიდი-გორდიკინჩხას 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

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

0.00

380,104.28

Sps "kapiteli"

204981957

21.08.14-15.12.14

140017149

e.t.#98-14

169,999.00

0.00

126,186.06

Sps "gza-2008"

202436550

Eeleqtr
tenderi
363

Eeleqtr
tenderi

364

Eeleqtr
tenderi
365

Eeleqtr
tenderi

366

45233142

Eeleqtr
tenderi
367

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

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

436 034 872

Eeleqtr
tenderi
368

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-15) ქუთაისიწყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის საავტომობილო
გზის მე-15 კმ-ზე (ქ.
წყალტუბო) არსებული ქვედა
საყრდენი კედლის აღდგენის
სამუშაოები

Eeleqtr
tenderi
369

19.09.14-15.01.15

140018612

e.t.#104-14

2,089,999.00

0.00

1,741,949.78

sss
"Celiabisnktrans
signalis"
saqarTvelos
filiali

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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-14) ქუთაისი
(საღორია)-ბაღდათიაბასთუმანი-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

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

0.00

443,226.10

Sps. "giko"

424065914

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

0.00

659,781.31

Sps “gza-2008”

202436550

45233142

Eeleqtr
tenderi

370

Eeleqtr
tenderi

371

Eeleqtr
tenderi
372

Eeleqtr
tenderi
373

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის თბილისი
(ველი)-გაჩიანი-რუსთავის
საავტომობილო გზის კმ 1 კმ 3.4 მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

33

Eeleqtr
tenderi

374

45233140

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
(რუსეთის ფედერაციის
საზღვარი) საავტომობილო
გზის 88 კმ-ზე არსებული
საავტომობილო და 143-ე კმზე არსებული
საუღელტეხილო გვირაბის
მიმდინარე შეკეთების (მოვლაშენახვის) სამუშაოები

21.10.14-15.11.15

140020273

e.t.#112-14

1,201,681.00

38,698.10

1,201,680.93

Sps `loWini"

211358644

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

17,369.36

598,064.83

Sps `qcia"

234161135

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

99,275.76

674,787.91

Sps
`meqanizatori
2005"

228539061

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის (შ-17) ქუთაისი
(მოწამეთა)-ტყიბულიამბროლაურის 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

0.00

370,948.94

Sps “gabioni
2000“

445384094

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

100,223.91

326,059.17

შპს "ბორანი"

231960296

45221119

ადგილობრივი მნიშვნელობის
ნატანები-შრომა-ურეკის
საავტომობილო გზის მე-10 კმზე მდინარე სარფზე ახალი
სახიდე გადასასვლელის
მშენებლობის სამუშაოები

09.12.14-31.12.15

140025709

e.t#125-14

975,000.00

0.00

890,327.38

Sps `saxaria"

200262189

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

0.00

588,095.25

Sps "arili"

206343982

45233142

ზუგდიდი-ჯიხაშკარიჩხოროწყუს 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

0.00

266,865.60

შპს ,,კოლხიდა”

404878370

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

24,059.61

1,423,528.57

Sps `borani"

231960296

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდიჯვარი-მესტია-ლასდილის
საავტომობილო გზის 96-ე კმზე 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

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
სამტრედია-ლანჩხუთიგრიგოლეთის 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 ,,geomSeni2004"

204466513

Eeleqtr
tenderi
375

Eeleqtr
tenderi
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Eeleqtr
tenderi
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Eeleqtr
tenderi
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Eeleqtr
tenderi

379

Eeleqtr
tenderi

380

Eeleqtr
tenderi
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Eeleqtr
tenderi
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Eeleqtr
tenderi
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384

Eeleqtr
tenderi

34

385

Eeleqtr
tenderi

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის თბილისითიანეთის საავტომობილო
გზის
კმ22(0.5) – კმ27(0.5)
მონაკვეთის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

386

Eeleqtr
tenderi

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის წყალტუბოხონის 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

387

Eeleqtr
tenderi

45233142

საერტაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის 154-ე კმზე 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

45233142

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია
ლასდილის საავტომობილო
გზის მესტია-უშგულის 47 კმიანი 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

0.00

12,244,769.08

Sps"niu
qonsTraqSeni"

202310953

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ახმეტა თელავი - ბაკურციხის
საავტომობილო გზის კმ63+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

26.07.13-31.12.132

130013447

e.t#81-13

1,579,200.00

0.00

1,520,569.47

Sps ,,zimo"

211338015

388

Eeleqtr
tenderi

389

Eeleqtr
tenderi

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

390

Eeleqtr
tenderi

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის
საავტომობილო გზის 74-ე კმზე, ნაღვარევის ხევზე
არსებული სახიდე
გადასასვლელის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

391

Eeleqtr
tenderi

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ301კმ302 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

392

Eeleqtr
tenderi

45233142

ადგილობრივი მნიშვნელობის
ჯვარი (ჯვარზენი)-ჩქვალერისაჩინოს საავტომობილო გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.08.13-31.12.13

130013853

e.t#86-13

1,977,777.00

0.00

1,873,909.27

Sps `niu
qonsTraqSen"

202310953

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის წნორიდედოფლისწყარო-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

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ282კმ284 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის წნორიდედოფლისწყარო-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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ვანისულორის 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"saqmilsadenm
Seni"

221267064
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Eeleqtr
tenderi

394

Eeleqtr
tenderi

395

Eeleqtr
tenderi

396

Eeleqtr
tenderi

35

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნისვნელობის თიანეთიზარიძეების-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

398

Eeleqtr
tenderi

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ახმეტა-თელავიბაკურციხის საავტომობილო
03.09.13-30.11.13
გზის კმ63+700-ზე,
არსებული მილის
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

130016068

e.t. #96-13

179,999.00

0.00

162,856.23

Sps "MJM"

400051858

399

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

400

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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდიწალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის
საავტომობილო გზის 53-ე კმში 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

45233142

ძირულა-ხარაგაული-მოლითი
ფონა-ჩუმათელეთის ს/გზის 33ე კმ-ზე გამორეცხილი მიწის
ვაკისის და სახიდე
26.09.13-15.01.14
გადასასვლელის
სარეგულაციო კედლის
აღდგენის სამუშაოები

130018128

e.t.#108-13

460,000.00

0.00

435,436.89

Sps `arili"

206215816

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ქარელიყინწვისის მონასტერის
საავტომობილო გზის კმ0+000კმ3+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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ქუთაისიწყალტუბო-ლენტეხილასდილის 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
,,avtogzalentexi
99"

234065089

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის
საავტომობილო გზის კმ17კმ27 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

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის საგლოლოჭიორა-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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ქუთაისიწყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხილასდილის 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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის იგოეთი-კასპიახალქალაქის 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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Eeleqtr
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Eeleqtr
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Eeleqtr
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Eeleqtr
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Eeleqtr
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Eeleqtr
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Eeleqtr
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Eeleqtr
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36

409

410

gamartivebu
li Sesyidva

gamartivebu
li Sesyidva

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვმელობის ბათუმი
(ანგისა)-ახალციხის
საავტომობილო გზის 82-ე კმზე (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

0.00

422,799.61

Sps `iberia-j”

248048580

მთავრობის
განკარგულებ
ა

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)ახალციხის საავტომობილო
გზის 82-ე კმ-ზე (დაბა
ხულოს გასასვლელი)
არსებული დაზიანებული
ქვედა საყრდენი კედლის და
18.07.14-31.12.14
ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის
აღდგენითი სამუშაოების
მეორე ეტაპის (საყრდენი
კედლის მეორე იარუსის და
ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის
აღდგენითი სამუშაოები)
განხორციელება

140129540

st. #4-14

489,240.77

0.00

444,293.16

Sps `iberia-j”

248048580

მთავრობის
განკარგულებ
ა

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდიჯვარი-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

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის ზუგდიდიჯვარი-მესტია-ლასდილის
საავტომობილო გზის 102-ე კმზე სოფ. ლახამურას
მიმდებარედ სტიქიური
მოვლენების შედეგების
დროებითი პრევენციული
ღონისძიებების სამუშაოები

18.11.13-31.03.14

130337869

st. #4-13

700,000.00

13,643.13

532,082.18

Sps `zimo”

211338015

მთავრობის
განკარგულებ
ა

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

3,025,295.24

506,606.86

3,025,295.18

შპს
"ტრანსპროექტი"

204986195

gamartivebu
li Sesyidva
411

gamartivebu
li Sesyidva

412

413 კონკურსი

14.

gaxarjuli

Tanxis

jami

32,450,732.39
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