
სამუშაოს/მომსახურების დასახელება ღირებულება

კონტრაქტის

გაფორმების

თარიღი

კონტრაქტის ნომერი კონტრაქტორი/კონსულტანი დონორი სტატუსი ტიპოლოგია
შესყიდვის 

საშუალება

1

„თბილისი (გლდანი) - თიანეთის საავტომობილო გზის მცირე 

მასშტაბის საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებების 

განსახორციელებლად დეტალური პროექტის და სატენდერო 

დოკუმენტაციის მომზადება“

ლარი  43,247.00 26.05.2017 SLRP II/CS/CQS-05 Proeqtmshenkompani Ltd მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

2

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების, წინასწარი 

პროექტირების, გარემოს და სოციალური ზემოქმედების 

შეფასების და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება 

პროექტირებისა და მშენებლობის კონტრაქტის ფარგლებში 

საერთაშორისო ბაკურციხე-წნორის გზის მონაკვეთის 

მშენებლობისთვის 

643,100.00 აშშ დოლარი

1,551,464.00  ლარი
14.03.2017 SLRPIII/CS/QCBS-04 Kocks Consult GmbH მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

3
შესყიდვების კონსულტანტი 

45,000.00 ლარი 18.03.2017 SLRPIII/CS/SSS-05 მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

4

პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება ჟინვალი - 

ბარისახო - შატილის გზის ჩინთი - თვალივის მონაკვეთის (კმ6 - 

კმ15) რეაბილიტაცია შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული 

კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში“ 

 8,562,675.12 ლარი 16.03.2017 SLRPIII/CW/NCB-20 AGT Managemet, Meslehet, Tikinti xindmetleri მსოფლიო ბანკი მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

5

აღმოსავლეთ–დასავლეთ ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

გაუმჯობესების მეოთხე პროექტის ფარგლებში E-60 

ავტომაგისტრალის კმ95-კმ114 მონაკვეთის რუისი აგარა-აგარას 

შემოვლითი გზის გასწვრივ ადგილობრივი ხრეშოვანი 

გზების:ხრეშოვანი გზა პკ 0+72–პკ35+11 მარცხენა 

მხარე;ხრეშოვანი გზა პკ 35+22–პკ68+53 მარჯვენა 

მხარე;ხრეშოვანი გზა პკ 36+91–პკ68+50 მარცხენა მხარე;ხრეშოვანი 

გზა გასასვლელი მდინარე ფცას მხარეს;ხრეშოვანი გზა 

გასასვლელი მდინარე ფრონეს მხარეს და გარე განათების 

სამუშაოების ზედამხედველობა.

 165908 ლარი 7.03.2017 EWHIP-4/CS/CQS-06

Roads

Rehabilitation and Modernization Supervision 

Direction Ltd.

მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

6
შესყიდვების კონსულტანტი

 30000 ლარი 5.04.2017 EWHIP-4/CS/ICS-09 მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

7

წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებისა და ტექნიკურ-

ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება ჟინვალი-ლარსის 

გზისთვის და დეტალური პროექტის მომზადება ქვეშეთი-კობის 

გზის მონაკვეთის მშენებლობისთვის

4,957,642.56 ლარი  

3,724,363.20 ევრო
25.04.2017 EWHIP-4/CS/QCBS-04 IDOM consulting Engineering Architecture მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

8

 E-60 ჩქაროსნული მაგისტრალის (ნატახტარი–აგარას არსებული 

მონაკვეთი კმ28 – კმ114) საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესებისა 

და მისასვლელი გზებისთვის დეტალური პროექტის და 

სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება

144 255 ლარი 20.05.2017 EWHIP-4/CS/CQS-02 "Proeqtmshenkompani" Ltd მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

9

თბილისი-ბაკურციხე , წნორი ლაგოდეხის გზის   ტექნიკურ 

ეკონომიკური დასაბუთებისა და თბილისი საგარეჯო და 

საგარეჯო ბაკურციხის დეტალური პროეეტირების მომზადება

 2,967,350.12  ევრო

 3,687,125.94 ლარი
31.05.2017  EWHIP-4/CS/QCB5-06

ერთობლივი საწარმო   AECOM Ltd და  ILF 

consulting Engineers 

GmbH 

მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

10
პროექტების განხმხილვევლი კონსულტანტი

192,009.60 აშშ დოლარი 1.06.2017 EWHIP-4/CS/ICS-10 Reinhold Witan მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

ინდივიდუალური კონსულტანტი  ”საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის მენეჯმენტის და ტექნიკური საჭიროებების 

შეფასება და შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამის 

განვითარება”

23,493.80   აშშ დოლარი 10.04.2017 EWHIP-4/CS/ICS-08 Michel Goppel მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი



სამუშაოს/მომსახურების დასახელება ღირებულება

კონტრაქტის

გაფორმების

თარიღი

კონტრაქტის ნომერი კონტრაქტორი/კონსულტანი დონორი სტატუსი ტიპოლოგია
შესყიდვის 

საშუალება

11 შესყიდვების კონსულტანტი  69 000 ლარი 7.04.2018 EWHCIP/CS/SSS-01 მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ზედამხედველობა (განხორციელებული პროექტირება-

მშენებლობის კონტრაქტის მეთოდოლოგიით) 

შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტის 

ფარგლებში“

805,255.60 Euro

2,285,070.00 ლარი
2.05.2017 SRAMP/CS/QCBS-02

ერთობლივი საწარმო  Roads Rehabilitation and

Modernization Supervision Direction LTD და "Nievelt 

Ingenieur" GmbH და "Centralna PuntaIaboratoriia 

DOO" LTD

მსოფლიო ბანკი მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება თიანეთი-ახმეტა-

ყვარელი-ნინიგორის გზის მონაკვეთის კმ1 - კმ30 რეაბილიტაცია 

შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) 

ფარგლებში

18 964 873.63 ლარი 2.06.2017 SRAMP/CW/NCB-01 AGT Managemet, Meslehet, Tikinti xindmetleri მსოფლიო ბანკი მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

პროექტირება–მშენებლობის განხორციელება  ხიდისთავი -ატენი-

ბოშურის  გზის  მონაკვეთის  კმ12,4-კმ22,5  რეაბილიტაცია 

შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) 

ფარგლებში“ 

6,155,842.02 ლარი 2.05.2017 SRAMP/CW/NCB-05 AGT Managemet, Meslehet, Tikinti xindmetleri მსოფლიო ბანკი მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის (შ-1) შიდასახელწიფოებრივი გზის 

ხულო - ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი I - კმ0+000 - კმ29+372) 

სარეაბილიტაციო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების 

ზედამხედველობა

1.971.983.60     დოლარი                     

2.356.755.00 ლარი
8.05.2017 BARP/CS/QCBS-01

lRD

Engineering S.r./

არაბთა ეკონომიკური 

განვითარების 

ქუვეითის ფონდი

მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედის გზატკეცილის ზესტაფონის 

ახალი შემოვლითი გზის 0+000კმ15+172 განათება
3 478 823.72 ლარი 25.04.2017 EWHIP/CW/NCB-04

ერთობლივი საწარმო “JAVA, ARSI და Gzebi & 

Ketilmockoba"

იაპონიიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობის 

სააგენტო

მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

საერთაშორისო მნიშვნელობის მნიშვნელობის ხევი-უბისა-

შორაპანი-არგვეთას საავტომობილო გზის მშენებლობის 

დეტალური პროექტის მომზადება 

9,423,421  დოლარი

12,515,080 ლარი
27.03.2017 RCIP/CS/QCBS-17

ერთობლივი საწარმო  IRD Engineering S.R.L. და 

Spea Engineering S.p.A.

აზიის განვითარების 

ბანკი
მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

12
ადგილობრივი პროექტის განხორციელების  სპეციალისტი

124,608  ლარი 3.04.2017 RCIP/CS/ICS-13
აზიის განვითარების 

ბანკი
მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

13
 დეტალური პროეტირების მომზადება  ნატახტარი რუსთავი  6,049,671.20 ევრო

6,891,609.46 ლარი
1.06.2017 RCIP/CS/QCBS- 19

ერთობლივი საწარმო  ANAS Intemational Enterprise 

S.p.A & Gestione Progetti Ingegneria srl.და 

IRD Engineering srl.

აზიის განვითარების 

ბანკი
მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი


