
სამუშაოს/მომსახურების დასახელება ღირებულება
კონტრაქტი 

გაფორმდა
კონტრაქტის ნომერი კონტრაქტორი დონორი სტატუსი ტიპოლოგია

შესყიდვის 

საშუალება

1

შიდასახელმწიფოებრივი გზის წალენჯიხა-ჯვარზენი კმ1-

კმ7 სარეაბილიტაციო სამუშაოები GEL 4,181,016.84 06.05.2016 SLRPIII/CW/NCB-10

LTD "Construction and Mounting 

Operational Company “Cheliabinsk 

Transsignal”

WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

2
შიდასახელმწიფოებრივი გზის ბორჯომი-ბაკურიანი-

ახალქალაქი კმ-69 კმ-74 რეაბილიტაცია
GEL 3,953,719.80 14.04.2016 LRPIII/CW/NCB-11 AAB Project LLC WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

3

შიდასახელმწიფოებრივი გზის 

ქუთაისი–ალპანა–მამისონის                                                        

უღელტეხილი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

მონაკვეთის კმ126 – კმ141 (უწერა–შოვი)

რეაბილიტაცია

GEL 8,272,310.04 06.05.2016 SLRPIII/CW/NCB-13
JV New Road LLC & Arnabi 21 LLC & Fin-

Estate LLC
WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

4

შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხობი – 

ახალსოფელი–რკინიგზის სადგურის კმ1–კმ10 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

GEL 5,962,990.85 04.04.2016 SLRPIII/CW/NCB-08
AGT Menegment, Meslehet,Tikinti 

Xidmetleri MMC
WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

5

 შიდასახელმწიფოებრივი გზის 

ქუთაისი–ალპანა–მამისონის უღელტეხილის (რუსეთის 

ფედერაციის საზღვარი) მონაკვეთის კმ50 – კმ70 

(ალპანა–ჭრებალო) რეაბილიტაცია

GEL 10,142,652.00 06.05.2016 SLRPIII/CW/NCB-12

LTD "Construction and mounting 

operational company “Cheliabinsk 

Transsignal”

WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

6

ადგილობრივი მნიშვნელობის ზომლეთი – ხიხაძირის 

გზის კმ12 - კმ20 (სხალთა - კვატია) რეაბილიტაცია 

(ხულოს მუნიციპალიტეტი)
GEL 4,799,999.01 25.04.2016 SLRPIII/CW/NCB-14 LLC" Company Black Sea Group” WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

7
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზების მესამე პროექტი
GEL 1,960,789.96 15.04.2016 SLRPIII/CW/NCB-15 JSC “ARQEOPOLISI WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

8

ადგილობრივი მნიშვნელობის სოფელ დიდველასთან 

მისასვლელი გზის კმ4,5 - კმ9 რეაბილიტაცია (ბაღდათის 

მუნიციპალიტეტი)

GEL 2,542,275.90 18.04.2016 SLRPIII/CW/NCB-16
Joint Venture of Tskaltubo Road Service 

LLC and Arnabi 21 LLC”
WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

9
 ადგილობრივი მნიშვნელობის სოფელ ტოლებთან 

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (4.3 კმ)
GEL 1,989,110.24 14.05.2016 SLRPIII/CW/NCB-17 JSC Arqeopolisi WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

10

ადგილობრივი გზის ნაფარეული–ლაფანყურის კმ3,15 – 

კმ9,15 მონაკვეთის რეაბილიტაცია GEL 2,893,795.13 14.04.2016 SLRPIII/CW/NCB-18
“ROAD MAINTANANCE AND BULDING 

COMPANY SERPANTINI LLC”
WB მიმდინარე სამშენებლო ტენდერი

11

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების, წინასწარი 

პროექტის, გარემოს და სოციალური მენეჯმენტის გეგმის 

და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება 

შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების 

პროექტირება–მშენებლობის  კონტრაქტებისთვის. 

201,662.00 USD                                                                                                                                        

768,507.45 GEL
04.04.2016  SLRPIII/CS/QCBS-07 Kocks Consult GmbH WB მიმდინარე საკონსულტაციო ტენდერი

2016 წლის II კვარტალში გაფორმებული კონტრაქტები


