
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა

და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

დაგეგმილი ახალი ტენდერები

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

12/თებერვალი/2019
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განსახორციელებელი შესყიდვები:თებერვალი, მარტი, 2019 წ.
დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი

საგზაო უსაფრთხოების 
ღონისძიებები

გზების მიმდინარე შეკეთება

გზების პერიოდული შეკეთება

გზების რეაბილიტაცია და სხვა 
სამუშაოები
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საგზაო უსაფრთხოება

2019 წლის ბიუჯეტი - 9 მლნ

სამეგრელო ზემო-სვანეთი და სამცხე-ჯავახეთი

ლითონის თვალამრიდი ძელები და ფოლადის 
ბაგირები 70 კმ
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გზების მიმდინარე შეკეთება

145 მლნ.ლარი; ბიუჯეტი

• 2018 წელს იყო - 60 მლნ; 2019 წ. იგეგმება - 70მლნ.; 2020 წ  - 75 მლნ.

25 ზონა, ნაცვლად 22 ზონისაზონებად დაყოფა

2 წელი, ნაცვლად 3 წლისა სამუშაოს პერიოდი

ერთობლივი შესყიდვა რეგიონების მხარდაჭერა

• ზონების შესაბამისი მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა სტიქიური მოვლენების 
სალიკვიდაციო სამუშაოების წარმოებისას 

ტენდერი ჩატარდება პრეისკურანტით შესყიდვა პრეისკურანტით
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გზების პერიოდული შეკეთება

160 მლნ.ლარი; ბიუჯეტი

8 ზონა (4-დასავლეთი და 4-
აღმოსავლეთი ზონა)ზონებად დაყოფა

• დასავლეთის ზონები:გურია-აჭარა, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, 
იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი.

• აღმოსავლეთის ზონები: კახეთი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და მცხეთა-
მთიანეთი, სამცხე-ჯავახეთი.

2 წელი;სამუშაოს პერიოდი

ტენდერი ჩატარდება პრეისკურანტით 
შესყიდვა პრეისკურანტით

შესყიდვის თავისებურება
დიზაინ-ბილდ ტიპის შესყიდვა - მიმწოდებელი თავადაა 
პასუხისმგებელი დეტალური პროექტისა მომზადებაზე.
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შედეგზე ორიენტირებული კონტრაქტები - OPRC

კახეთის რეგიონირეგიონი 

117 კმ (რეაბილიტირებულია 37 კმ)სიგრძე

•

5 წელიხანგრძლივობა

შესყიდვის თავისებურება შედეგზე ორიენტირებული ხელშეკრულება.

150 მლნ.ლარი; ჯამური ბიუჯეტი

გურიის რეგიონი - გამოცხადება იგეგმება მარტის თვეში

243კმ: 67 რეაბილიტაცია და 107 პერიოდული მოვლა-შენახვა, 69კმ მოვლა შენახვა;
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გამოცხადების პერიოდი: 2019 წლის თებერვალი - მარტი

რაოდენობა

52 
ტენდერი

ჯამური 
სავარაუდო 

ღირებულება

485 მლნ. 
ლარი

2019 წლის იანვარი-მარტში ჯამური სავარაუდო ღირებულება - 600 მლნ ლარზე მეტი
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სარეაბილიტაციო და სხვა საგზაო სამუშაოები

ბიუჯეტი: ჯამურად 61,3 მლნ. ლარი

სავარაუდო ღირებულებები:  100 000 ლარიდან - 33,7 მლნ. ლარის 
ფარგლებში

სამუშაოს პერიოდი:  3-36 თვე

სამუშაოთა სახეობები - 16 შესყიდვა, მათ შორის: 

2-გზის რეაბილიტაცია; 8-ხიდის რეაბილიტაცია, 2 - მილის 
გამტარუნარიანობის აღდგენა, 2-საყრდენი კედლის აღდგენა, 2-მიწის 

ვაკისის აღდგენა
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საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიებები:

ბიუჯეტი: 9 მლნ. ლარი;

შესყიდვის ობიექტი: ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების, ლითონის

ბაგირების, წრიული მოძრაობების, უსაფრთხოების კუნძულების,

საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოები;

სამუშაოების პერიოდი: 5 თვე;

პირველად! ღონისძიებისთვის დამოუკიდებლად განისაზღვრა ბიუჯეტი.



• შესყიდვის ობიექტი: ლითონის მრუდხაზოვანი
ძელების, ლითონის ბაგირების, წრიული
მოძრაობების, უსაფრთხოების კუნძულების, 
საგზაო ნიშნების მოწყობის სამუშაოების
შესყიდვა;

• ჯამური სავარაუდო ღირებულება: 7,3 მლნ.
ლარი;

• პროექტი დაყოფილია ორ შესყიდვად, 
მონაკვეთის მთლიანი სიგრძე: 68 კმ;

• სამუშაოების მიწოდების ვადა: 5 თვე

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების
გაუმჯობესება
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პროექტის 
აღწერა
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პროექტის არეალი: სამცხე-ჯავახეთის მხარეში ხაშური-ახალციხე-ვალეს, ბორჯომი-

ბაკურიანი-ახალქალაქის, ახალციხე-ნინოწმინდას და ხერთვისი-ვარძია-მტკვარის

საავტომობილო გზებზე ღია საფრთხის შემცველი ადგილები;

მონაკვეთის მთლიანი სიგრძე: 38 კმ;

სავარაუდო ღირებულება: 4,1 მლნ ლარი; 

შესყიდვის ობიექტი: ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების მოწყობა EN 1317 

სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად:

▪ შეკავების დონე H1, დარტყმის სერიოზულობა A, დრეკადობის სიგანე W2 ან

W3   (მოთუთიებული ლითონი);
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პროექტის არეალი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარე, ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-

ლასდილის და ჰაწვალის სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელ საავტომობილო

გზებზე ღია საფრთხის შემცველი ადგილები. 

მონაკვეთის მთლიანი სიგრძე: 30 კმ;

სავარაუდო ღირებულება: 3,2 მლნ ლარი; 

შესყიდვის ობიექტი: ლითონის მრუდხაზოვანი ძელების და ფოლადის ბაგირების

მოწყობა EN 1317 და GOST 23457-86-ის ტიპიური პროექტის 3.503.1.89 (I-II)

მოთხოვნების შესაბამისად:

▪ შეკავების დონე H1, დარტყმის სერიოზულობა A, დრეკადობის სიგანე W2 ან

W3   (მოთუთიებული ლითონი);



სატენდერო პირობები

ანალოგიური გამოცდილება: პრეტენდენტს დასრულებული უნდა 
ჰქონდეს ანალოგიური სამუშაოები: 

ა) ერთი შესრულებული ხელშეკრულების ფარგლებში შესყიდვის 
სავარაუდო ღირებულების არანაკლებ 50%-ის ოდენობით, ან

ბ) არაუმეტეს ორი შესრულებული ხელშეკრულების ფარგლებში 
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულების არანაკლებ 60%-ის ოდენობით;

საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2014-დან ტენდერის გამოცხადების 
დღემდე პერიოდი.

ანალოგიურ გამოცდილებად ითვლება: საავტომობილო გზების ან/და
მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა; ან/და
რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია; ან/და რეაბილიტაცია; ან/და
პერიოდული შეკეთების სამუშაოები; ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო
სამუშაოები; ან/და პრევენციის სამუშაოები; ან/და ლითონის
მრუდხაზოვანი ძელების ან/და ფოლადის ბაგირების მოწყობის
სამუშაოები.
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• შესყიდვის ფორმა: დეპარტამენტისა და
მუნიციპალიტეტების ერთობლივი შესყიდვა, 
ზონების მიხედვით. 

• ჯამური სავარაუდო ღირებულება: 145 მლნ.
ლარი; 0.9 მლნ-დან - 20 მლნ-მდე სავარაუდო
ღირებულებებით.

• ზონების რაოდენობა - 25 ზონა, ზონების
მიმდებარედ მუნიციპალიტეტებში შემავალი
სოფლები;

• სამუშაოების მიწოდების ვადა: 24 თვე

საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების 
სამუშაოები
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პროექტის 
აღწერა



სატენდერო პირობები

ანალოგიური გამოცდილება: პრეტენდენტს, საანგარიშო 
პერიოდში, ფაქტობრივად შესრულებული უნდა ჰქონდეს 
ანალოგიური სამუშაოები, ჯამური ღირებულებით 
შესყიდვის სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 
50%-ის ოდენობით;

საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2016-დან ტენდერის 
გამოცხადების დღემდე პერიოდი.

ანალოგიურ გამოცდილებად ითვლება: საავტომობილო
გზების ან/და მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების
მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია;
ან/და რეაბილიტაცია; ან/და სტიქიის სალიკვიდაციო
სამუშაოები; ან/და პრევენციის სამუშაოები; ან/და
პერიოდული შეკეთების ან/და მიმდინარე შეკეთების
სამუშაოები;
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სატენდერო პირობები

მანქანა-მექანიზმები: პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს ტექნიკური დავალებით 
განსაზღვრული რაოდენობის და დასახელების მანქანა-მექანიზმები;

კუთვნილება: საკუთრებაში ან/და საქართველოს კანონმდებლობით აუკრძალავი 
ნებისმიერი ფლობის ფორმით (იჯარა, ქირავნობა, თხოვება, ლიზინგი და ა.შ...), 
მინიმუმ სამუშაოთა წარმოების ვადით.

ტენდერი ჩატარდება პრეისკურანტით; 

არ იქნება განსაზღვრული სამუშაოთა მოცულობები; 

ხელშეკრულება გაფორმდება სატენდერო განცხადებით განსაზღვრულ თანხაზე!

ფასის გაანგარიშების პრინციპი: 

ა) პრეტენდენტის შემოთავაზებული ფასები, არცერთ პოზიციაზე, არ უნდა 
აღემატებოდეს შემსყიდველის მიერ პრეისკურანტში მითითებულ ფასებს.

ბ) პრეტენდენტმა, საბოლოო პრეისკურანტის წარმოდგენა უნდა განახორციელოს 
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულებასა და პრეტენდენტის მიერ სისტემაში 
დაფიქსირებულ პრეისკურანტის საბოლოო ღირებულებას შორის არსებული %-ლი 
სხვაობის მიხედვით, პრეისკურანტის ყველა პოზიციაზე ფასის პროპორციული 
კლებით, შემსყიდველის მიერ სისტემაში ატვირთულ პრეისკურანტში 
განსაზღვრულ ფასებთან მიმართებაში.
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ზონა N14

• სახელშეკრულებო ღირებულება: 3 მლნ. 
ლარი.

• მუნიციპალიტეტები:თერჯოლა, 
ზესტაფონი, საჩხერე, ჭიათურა



• ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება: 160 
მლნ. ლარი, მ/შ ერთი ზონა - 20 მლნ.ლარი; 

• ზონების რაოდენობა - 8 ზონა;
დასავლეთი:
➢ გურია-აჭარა; 
➢ სამეგრელო-ზემო სვანეთი; 
➢ იმერეთი; 
➢რაჭა-ლეჩხუმი.
აღმოსავლეთი:
➢ კახეთი; 
➢ ქვემო ქართლი;
➢ შიდა ქართლი და მცხეთა-მთიანეთი;
➢ სამცხე-ჯავახეთი.
• სამუშაოების მიწოდების ვადა: 24 თვე

საავტომობილო გზების პერიოდული 
შეკეთების  სამუშაოები

WWW.GEOROAD.GOV.GE

პროექტის 
აღწერა



სატენდერო პირობები

ანალოგიური გამოცდილება: პრეტენდენტს, საანგარიშო 
პერიოდში, ფაქტობრივად შესრულებული უნდა ჰქონდეს 
ანალოგიური სამუშაოები, ჯამური ღირებულებით 
შესყიდვის სახელშეკრულებო ღირებულების არანაკლებ 
50%-ის ოდენობით;

საანგარიშო პერიოდი: 01.01.2016-დან ტენდერის 
გამოცხადების დღემდე პერიოდი.

ანალოგიურ გამოცდილებად ითვლება: საავტომობილო
გზების ან/და მასზე არსებული ხელოვნური ნაგებობების
მშენებლობა; ან/და რეკონსტრუქცია; ან/და მოდერნიზაცია;
ან/და რეაბილიტაცია; ან/და პერიოდული შეკეთების
სამუშაოები;
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(შ-15) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი–წყალტუბო–ცაგერი
–ლენტეხი–ლასდილის საავტომობილო გზის

კმ125+000–კმ137+330 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

• მონაკვეთის სიგრძე: 12 კმ: 
• სამუშაო პერიოდი: 36 თვე.
• სავარაუდო ღირებულება: 33,6 მლნ.ლარი

• სახიდე გადასასვლელების მოწყობა:  2ც.
• აივნების მოწყობა:    3 ც.
• საფარის ტიპი - ცემენტო/ბეტონის საფარი, სისქით- 20 სმ .
• რკინაბეტონი მილების მოწყობა - 1.0x1.0 – 1.0x1.5 - 39 ც.
• რკინაბეტონი მილების მოწყობა - 2.0x2.0 – 4.0x2.0 - 13ც.
• რკინაბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა: - 1878  გრძ.მ.
• გებიონის კედლის მოწყობა - 1626 გრძ.მ

WWW.GEOROAD.GE



(ს-6) ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობლო გზის
კმ85-კმ98 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

• მონაკვეთის სიგრძე: 14 კმ
• სამუშაო პერიოდი: 16 თვე.
• სავარაუდო ღირებულება: 17,3 მლნ.ლარი

• საფარის ტიპი - ასფ/ბეტონის საფარი, სისქით-12 (7+5) სმ .
• რკინაბეტონი მილების მოწყობა - სხვადასხვა-D - 36 ც.
• მიერთებები და ეზოში შესასვლელები - 34 ც.
• ლითონის მრუთხაზოვანი ძელები - 11463,0 გრ,მ.
• ანაკრები რკინაბეტონის კიუვეტები: - 1918  გრძ.მ.
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(შ-69) ყვარელი-მუკუზანის საავტომობილო გზის კმ 9 (8+374)-ზე, მდინარე
ალაზანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

• მონაკვეთის სიგრძე: 0.25 კმ
• სამუშაო პერიოდი: 8 თვე.
• სავარაუდო ღირებულება: 1,4 მლნ,ლარი

• ხიდის სიგრძე: 140 გრძ.მ
• საფარის ტიპი ხიდზე - ასფ/ბეტონის, სისქით - 9(5+4) სმ .
• საფარის ტიპი მისასვლელებზე - ა/ბეტონის, - 11 (6+5) სმ .
• სარეგულაციო ნაგებობები: 60 გრძ.მ
• მრუდხაზოვანი ფოლადის ფურცელი: 112 გრძ.მ

WWW.GEOROAD.GE



(შ-121) საგლოლო-ჭიორა-ღების საავტომობილო გზის კმ1-კმ11
ცალკეული დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები

• მონაკვეთის სიგრძე: 1,14 კმ
• სამუშაო პერიოდი: 6 თვე.
• სავარაუდო ღირებულება: 1,3 ლნ.ლარი

• მონაკვეთის სიგრძე - 1140 გრძ.მ

• გაბიონის ყუთების მოწყობა - 720 გრძ.მ
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(ს- 4) თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის
კმ16+500 მონაკვეთზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები

• მონაკვეთის სიგრძე: 0.22 კმ
• სამუშაო პერიოდი: 4 თვე
• სავარაუდო ღირებულება: 1.1  მლნ.ლარი

• საფარის ტიპი - ასფ/ბეტონის საფარი, სისქით-10 (6+4) სმ .
• რკინაბეტონის მილების მოწყობა: 2 ცალი.
• ბეტონის საყრდენი კედელი - 5 მონაკვეთზე. 
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სარეაბილიტაციო ხიდების ჩამონათვალი

WWW.GEOROAD.GE

რეგიონი დასახელება
განხორციელების 

პერიოდი

პროექტის 
მთლიანი 

ღირებულება 
(ათასი ლარი)

რაჭა–
ლეჩხუმი და 

ქვემო 
სვანეთის 
რეგიონი

(შ-15) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-
ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის კმ54(53+782)-ზე, მდ. კვერეშულაზე არსებული სახიდე  
გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

4 თვე 277.7

(შ-15) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-
ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის კმ55(54+722)-ზე, მდ. ჯონოულიზე არსებული სახიდე  
გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6 თვე 410.0

ჯამი 687.7

მცხეთა–
თიანეთის 
რეგიონი

(ს-3) საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის 
საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ39(38+637)-ზე, მდ. ქვემო ჯახა არსებული სახიდე 
გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6 თვე 804.0

ჯამი 804.0

კახეთის 
რეგიონი

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე საავტომობილო გზის 
კმ23(22+550)- ზე მდ.თურდოსხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

7 თვე 359.8

ჯამი 359.8

გურიის  
რეგიონი

(შ-2) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის 
საავტომობილო გზის კმ42(41+296)-ზე, მდ. ნატანებზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6 თვე 1,205.4

ჯამი 1,205.4

შიდა 
ქართლის  
რეგიონი

(შ-29) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის  
საავტომობილო გზის კმ89(88+700)-ზე, მდ. ძამაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

8 თვე 1,153.3

(შ-29) შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზაჰესი-კავთისხევი-გორი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის  
საავტომობილო გზის კმ108(107+950)-ზე, მდ. მტკვარზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 
სარეაბილიტაციო სამუშაოები

6 თვე 978.0

ჯამი 2,131.3

სულ 5,188.2



განახლებული სატენდერო მოთხოვნები

2 000 000 ლარამდე  ღირებულების ტენდერები

WWW.GEOROAD.GE

• 01.01.2014–დან  ტენდერის გამოცხადების თარიღამდესაანგარიშო პერიოდი

• პრეტენდენტს საანგარიშო პერიოდში შესრულებული უნდა
ჰქონდეს არანაკლებ ქვემოთ მოყვანილი ფორმულით
დაანგარიშებული ოდენობის ანალოგიური ხასიათის, სირთულის
და შინაარსის სამუშაოები:

• E = (E x 12 / D) x m

• სადაც: E - წინამდებარე შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება D -
მიწოდების ვადა, m - მულტიპლიკატორი (500000 ლარამდე -0,5; 
500000-დან -1 000000-მდე - 0.6;  1000000-დან - 2 000000-მდე - 0.75)

• შენიშვნა:  გამოცდილების გაანგარიშებისას არ არის სავალდებულო, 
რომ ხელშეკრულებები იყოს დაწყებული ან დასრულებული 
საანგარიშო პერიოდში, მნიშვნელობა ენიჭება საანგარიშო პერიოდში 
ფაქტობრივად შესრულებულ ანალოგიურ სამუშაოებს.

• საანგარიშო პერიოდში პრეტენდენტს ერთი შესრულებული 
ხელშეკრულების ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს 
ანალოგიური სამუშაოები  ღირებულებით არანაკლებ შესყიდვის 
ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 50%-ის ოდენობისა.

ანალოგიური ტიპის, 
ხასიათის, 

სირთულის და 
შინაარსის 

სამუშაოების 
გამოცდილება

• არ გამოიყენება
პრეტენდენტის ფინანსურ 

შესაძლებლობებთან 
დაკავშირებული 

მოთხოვნები



განახლებული სატენდერო მოთხოვნები

2 000 000-დან  10 000 000 ლარამდე ღირებულების ტენდერები

WWW.GEOROAD.GE

• 01.01.2014–დან  ტენდერის გამოცხადების თარიღამდესაანგარიშო პერიოდი

• საანგარიშო პერიოდში პრეტენდენტს ერთი შესრულებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური სამუშაოები  
ღირებულებით  არანაკლებ  შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 
50%-ის ოდენობისა ან არაუმეტეს 2 (ორი) შესრულებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური  სამუშაოები 
ღირებულებით წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო 
ღირებულების არანაკლებ 60%-ისა

ანალოგიური ტიპის, 
ხასიათის, 

სირთულის და 
შინაარსის 

სამუშაოების 
გამოცდილება

• არ გამოიყენება (საპილოტე რეჟიმში)

პრეტენდენტის 
ფინანსურ 

შესაძლებლობებთან 
დაკავშირებული 

მოთხოვნები



განახლებული სატენდერო მოთხოვნები

10 000 000 ლარი და მეტი ღირებულების ტენდერები

WWW.GEOROAD.GE

• 01.01.2014–დან  ტენდერის გამოცხადების თარიღამდესაანგარიშო პერიოდი

• საანგარიშო პერიოდში პრეტენდენტს ერთი შესრულებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური სამუშაოები  
ღირებულებით  არანაკლებ  შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულების 
50%-ის ოდენობისა ან არაუმეტეს 3 (სამი) შესრულებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონდეს ანალოგიური  სამუშაოები 
ღირებულებით წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო 
ღირებულების არანაკლებ 60%-ისა.

ანალოგიური ტიპის, 
ხასიათის, 

სირთულის და 
შინაარსის 

სამუშაოების 
გამოცდილება

• არ გამოიყენება (საპილოტე რეჟიმში)

პრეტენდენტის 
ფინანსურ 

შესაძლებლობებთან 
დაკავშირებული 

მოთხოვნები



WWW.GEOROAD.GE

გმადლობთ ყურადღებისთვის!


