
# პროექტი ღირებულება დონორი სტატუსი ტიპოლოგია კონტრაქტორი შესყიდვის საშუალება

1

Tbilisi-senaki-leseliZe 

saavtomobilo gzis km 95-km114 ruisi-

agaris monakveTis mSenebloba (19,5km)
70,756,744.92 GEL WB მიმდინარე მშენებლობა

China Nuclear Industry 

23Construction Co. LTD 
ტენდერი

2
qobuleTis SemovliTi gzis km12+400-

km31+259 monakveTis mSenebloba 
209,852,079.66 GEL ADB მიმდინარე მშენებლობა "Sinohydro" ტენდერი

3

qobuleTis SemovliTi gzis km0-km12,4 

mSenebloba da Caqvi maxinjauris 

gzis km30-km33 modernizeba
115,497,153.97 GEL ADB dasrulebuli მშენებლობა Ltd Sinohydro ტენდერი

4
sveneTi-ruisis s/gzis km86.2-km94.531 

mSenebloba
134,961,856,78 GEL WB dasrulebuli მშენებლობა

 "TODINI  Costruzioni  Generali  

SPA" 
ტენდერი

5
 e-60 avtomagistrali, sveneTi-ruisis 

monakveTi (km80-km84)
42,444,857.64 GEL WB dasrulebuli მშენებლობა "akkord Insaat" ტენდერი

6
EE-60 avtomagistrali, sveneTi-

ruisis monakveTi (km84-km86)
95,165,855.45 GEL WB dasrulebuli მშენებლობა "akkord Insaat" ტენდერი

7

E60 avtomagistralis samtredia-

grigoleTi-Coloqi gzis monakveTis 

mSenebloba km 54  (loti I, II, III IV)

200,000,000 EURO EIB dagegmili მშენებლობა

mimdinareobs 
satendero 

procedurebi

8

iaponiis saerTaSoriso 

TanamSromlobis saagentos 

dafinansebiT, centraluri 

avtomagistralis zestafoni-

quTaisis avtobanis mSenebloba

GEL 71,078,997.36

EURO 22,099,690.82
JICA მიმდინარე მშენებლობა

JV "TODINI  Costruzioni  

Generali  SPA" TAKENAKA 

CIVIL 

ENGINEERING&CONSTRUCTI

ON CO. LTD"

ტენდერი

9

iaponiis saerTaSoriso 

TanamSromlobis saagentos 

dafinansebiT, centraluri 

avtomagistralis zestafoni-

quTaisis avtobanis mSenebloba 

142,180,557.98 GEL                                                                                                                                                                    

154,877,123.80 GEL
JICA მიმდინარე მშენებლობა “JV Todini/Takenaka”                     ტენდერი

saerTaSoriso proeqtebis sammarTvelos mier ganxorcielebuli saerTaSoriso Sesyidvebi (2013w)



10

aRmosavleT-dasavleTis Cqarosnuli 

avtomagistralis zestafoni-quTaisi-

samtredia gzis monakveTis quTaisis 

axali SemovliTi gzis mSenebloba

20,603,657.57  EURO

77,99,690.15 GEL
JICA მიმდინარე მშენებლობა

JV Todini Construzioni 

Generali SPA-Takenaka Civil 

Engimeering&Construction Co 

Ltd

ტენდერი

11

aRmosavleT-dasavleTis 

avtomagistralis zestafoni-quTaisi-

samtrediis monakveTis quTaisis 

axali SemovliTi-samtrediis gzis 

km17+300 km42 monakveTis mSenebloba-

rekonstruqcia

70,608,678.29 Gel

20,874,558.14 Euro
JICA მიმდინარე მშენებლობა

JV "TODINI  Costruzioni  

Generali  SPA" TAKENAKA 

CIVIL 

ENGINEERING&CONSTRUCTI

ON CO. LTD"

ტენდერი

12

aRmosavleT-dasavleTis Cqarosnuli 

avtomagistralis zestafoni-quTaisi-

samtredia gzis monakveTis 

detaluri proeqtireba da 

mSeneblobis zedamxedveloba

13,655,545 USD 

607,036,118 YEN
JICA მიმდინარე sakonsultacio

JV PADECO Co Ltd/Oriental 

Consultants Co 

Ltd/Transproject Ltd/Roads 

Rehabilitation and 

Modernization Supervision 

Direction Ltd/PADECO 

Georgia Highway Ltd in 

association with Asian 

Engineering Consultants Corp 

Ltd

ტენდერი

13 rikoTis gvirabis reabilitacia 61,434,020,10 GEL WB დასრულებული რეაბილიტაცია "Sinohydro" ტენდერი

14

E60 avtomagistralis agara-zemo 

osiauris SemovliTi gzis 

mSenebloba (sofeli gomi) km 19-km31 
55,000,000 USD WB დაგეგმილი მშენებლობა

mimdinareobs 

proeqtireba

15

Sulaveri-wiTeli xidi s/gzis km7-

km11 

monakveTis reabilitacia
2,771,897.84 GEL WB დასრულებული რეაბილიტაცია

Sps ,,qcia"

Sps ,,avtobani"
ტენდერი

16
Coxatauri-baxmaro s/gzis km 4-km6 

monakveTis reabilitacia
1,386,548.27 GEL WB დასრულებული რეაბილიტაცია Sps ,,gzamSeni 18" ტენდერი

17

E60 avtomagistralze niu jersis 

tipis barierebis mowyoba  km 55 – km 

80 
940,000 USD WB დასრულებული რეაბილიტაცია შპს "ბლექ სი გრუპი" ტენდერი



18
WiaTura-usaxelo korbouli s/gzis 

km 6-km24 monakveTis reabilitacia
9,499,998.91 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია

s.s ,,kavkasavtomagistrali"

Sps ,,ibolia"
ტენდერი

19

quTaisi-alpana-mamisoni s/gzis km 116-

km125 monakveTis (oni-uwera) 

reabilitacia
7,977,777.07 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps ,,cekuri" ტენდერი

20

quTaisi-wyaltubo-cageri-lentexi-

lasdilis s/gzis km50-km63 

monakveTis reabilitacia
8,523,312.23 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps ,,cekuri" ტენდერი

21

quTaisi-alpana-mamisoni s/gzis km 

77+510-km82+486 monakveTis 

reabilitacia
2,122,389.33 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია

Sps ,,ambrolaurisavtogza 

#10"
ტენდერი

22
ingiri Samgona s/gza km0+000-km7+500 

monakveTis reabilitacia
2,926,290.16 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps ,,zugdidis ss" ტენდერი

23
nosiri-gejeTi-noqalaqevi s/gzis 

km6+520-km11+520
1,931,431.53 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps ,,arqeopolisi" ტენდერი

24

noqalaqevi-leZaZame-didi Wyoni 

s/gzis km7-km23.5 monakveTis 

reabilitacia
6,855,326.65 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps ,,arqeopolisi" ტენდერი

25
natanebi-Sroma-ureki s/gzis km2-km17 

monakveTis reabilitacia
9,650,749 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია

Sps ,,sani"

Sps ,,geomSeni 2004"
ტენდერი

26
Tbilisi-TianeTi s/gzis km39-km51 

monakveTis reabilitacia
4,169,885.29 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps ,,gzamSeni 4" ტენდერი

27

msoflio bankis dafinansebiT 

zomleTi-xixaZiriss/gzis km5-km11 

monakveTis reabilitacia
4,569,600 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Zimo-7 შპს                   ტენდერი

28

igoeTi-lamisyana-axmajis s/gzis 

km0+422-km9+352 monakveTis 

reabilitacia 
2.953.068.78 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია

გორის საგზაო სამმართველო 

#1
ტენდერი

29
ulianovka-bodbe-gamarjveba s/gzis 

km1-km21.3 monakveTis reabilitacia
9,472,825.5 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps ,,gzamSeni 4" ტენდერი

30
didi dmanisi-dmanisi-bediani gzis 

monakveTis reabilitacia km17-km26 
 2,485,000 GELGEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია შპს "ავტობანი" ტენდერი

31
qveda saqara-sazano gzis 
monakveTis reabilitacia km1-km14 

6,535,000 GEL WB დაგეგმილი რეაბილიტაცია Sps "bleq si grupi" ტენდერი



32
Calaubani-siRnaRi-anaga gzis 

monakveTis reabilitacia km16-km22 
3,222,000 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია Sps "kavkasavtomagistrali" ტენდერი

33
mcxeTa-Sio-mRvime monastris 

reabilitacia km5-km11 
1,810,000 USD WB დაგეგმილი რეაბილიტაცია

mimdinareobs teqnikur-

ekonomikuri 

dasabuTebisa da 

satendero 

dokumentaciis 

momzadeba

34

WiaTura-perevisa-sveri-TvaleTi-

gezruli gzis monakveTis 

reabilitacia km8-km22 
4,520,000 USD WB დაგეგმილი რეაბილიტაცია

mimdinareobs teqnikur-

ekonomikuri 

dasabuTebisa da 

satendero 

dokumentaciis 

momzadeba

35

sasadilo-sionis gzis monakveTis 

reabilitacia km0-km17  (proeqtireba-

mSenebloba)
11,000,000 GEL WB დაგეგმილი რეაბილიტაცია

satendero 

procedurebi 

dasrulda, 

mimdinareobs Sefaseba

36

napirsamagri-sareabilitacio 

RonisZiebebi noqalaqevi-didi Wyoni 

gzis monakveTze km12+800-km13+120 da 

km15+480-km15+640 

1,640,000USD WB მიმდინარე რეაბილიტაცია შპს "არქეოპოლისი" ტენდერი

37
qobuleTis   gzis

 mSeneblobis zedamxedveloba
9,887,973 USD ADB მიმდინარე საკონსულტაციო

Doha/GzamSenproeqti/

Saqgzamecniereba/German-

Georgian Expertise Bureau

ტენდერი

38

saproeqto da satendero 

dokumentaciis momzadeba E -60 

avtomagistralis ruisi-rikoTis km95-

km143 monakveTi

2,776,637.17 USD  WB dasrulebuli საკონსულტაციო "EPTISA" LTD ტენდერი

39

Sidasaxelmwifoebrivi da 

adgilobrivi mniSvnelobis gzebis 

meore proeqtis farglebSi SLRP II  9 

gzis monakveTisaTvis zegavlenis 

Sefasebis kvleva

330,516. 70 GEL WB dasrulebuli საკონსულტაციო TBSC LTD ტენდერი



40

Sidasaxelmwifoebrivi da 

adgilobrivi gzebis meore proeqtis 

(SLRPII) sakonsultacio momsaxureba

240,172.62 GEL WB dasrulebuli საკონსულტაციო ACT Ltd. ტენდერი

41

Sidasaxelmwifoebrivi da 

adgilobrivi gzebis meore proeqtis 

(SLRP II) sakonsultacio momsaxureba

Euro 656,342.22        

GEL          GEL 

2,880,852 GEL

WB მიმდინარე საკონსულტაციო

Roads Rehabilitation and 

Modernization Supervision 

Direction Ltd.
ტენდერი

42

E-60 avtomagistralze mcire 

masStabis sagzao usafrTxoebis 

gasaumjobesebeli RonisZiebebi 

(etapi I) 

818,206,43 GEL WB dasrulebuli საკონსულტაციო
გორის საგზაო სამმართველო 

#1
ტენდერი

43

E-60 avtomagistralze mcire 

masStabis sagzao usafrTxoebis 

gasaumjobesebeli RonisZiebebi 

(etapi I) 

79,355 GEL WB dasrulebuli საკონსულტაციო პროექტმშენკომპანი ტენდერი

44

igoeTi-sveneTis gzis mSeneblobisa 

da rikoTis gvirabis gzis 

reabilitacia 
6,020,120 USD WB dasrulebuli საკონსულტაციო Temelsu international ტენდერი

45 liaxvis xidis testireba 
EURO 250.029,99

 GEL 72.640,00
WB dasrulebuli საკონსულტაციო

JV VCE Vienna Consulting 

Engineers ZT GmbH (Austria) & 

Nievelt Labor Gmbh (Austria) 

with sub-consultant Centralna 

Putna Laboratorija DOO (Serbia)

ტენდერი

46
 გზების უსაფრთხოების ზომების 

გაუმჯობესება კახეთის რეგიონში
2,177,732,07 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო LTD "IBOLIA" ტენდერი

47

დეტალური პროექტის ანალიზი: რუისი-

რიკოთის კმ95-კმ143 მონაკვეთის მეორე 

სეგმენტის (კმ19-კმ31) მშენებლობისათვის 

USD 197, 204.22 WB dasrulebuli საკონსულტაციო Temelsu international ტენდერი

48

Pgaremos Sefasebisa da garemos 

marTvis gegmis momzadeba E60 

Cqarosnuli avtomagistralis ruisi-

rikoTi gzis monakveTisaTvis

293,534.64 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო COWI Lietuva (litva) ტენდერი



49
საზედამხედველო მომსახურება: 

სამტრედია–გრიგოლეთი-ჩოლოქის ს/გზა

4,321,112.81 EURO

5,982,954 GEL
EIB მიმდინარე საკონსულტაციო

 iC consulenten ZT 

GmbH/Nivelt Ingenieur 

GmbH/Spea Ingegneria 

Europea S.p.A./Road 

Rehabilitation and 

Modernization Supervision 

Direction Ltd.

მიმდინარეობს 

კონტრაქტის 

გაფორმებისათვის 

საჭირო პროცედურები

50

CarCos momzadeba Sesrulebaze 

dafuZnebuli kontraqtebis (PBC) 

proeqtisa da ganxorcielebisaTvis
876750.8 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო Roughton International Ltd ტენდერი

51
samtredia-grigoleTi Coloqis gzis 
monakveTis proeqtireba da satendero 

dokumentaciis momzadeba
4 330 659.79 GEL EIB მიმდინარე საკონსულტაციო

JV COBA-Consultores de 

Enhenharia e Ambiente, 

S.A./Transproject Ltd

ტენდერი

52
agara-zemo osiauris SemovliTi 

gzis mSeneblobis zedamxedveloba
3,400,000 USD WB დაგეგმილი საკონსულტაციო

mimdinareobs 

konsultantis SerCeva

53

teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis 

momzadebaEE60 avtomagistralis 

zemo-osiauri argveTa gzis 

monakveTisaTvis 

10,000,000 GEL WB დაგეგმილი საკონსულტაციო

mimdinareobs 

satendero 

procedurebi

54
(4 cali pikapis tipis) da 

kompiuterebis SeZena
128,700 GEL WB dasrulebuli საქონელი შპს "სენა ავტო მოტორსი" ტენდერი

55 mini venis SeZena 41,000 GEL WB dasrulebuli საქონელი შპს "სტრადა მოტორსი" ტენდერი

56

sagzao usafrTxoebis 

gaumjobesebisaTvis sagzao 

sistemebis aRWurvilobis SeZena 

saavtomobilo gzebis 

departamentisTvis

155,000 USD WB დაგეგმილი საქონელი

satendero 

procedurebi 

dasrulda, 

mimdinareobs Sefaseba



57

კახეთის რეგიონის მცირე მასშტაბის 

საგზაო უსაფრთხოების 

გასაუმჯობესებელი ღონისძიებები 

(ეტაპი II)

818,206.43 GEL WB მიმდინარე რეაბილიტაცია შპს "პორექტმშენკომპანი" ტენდერი

58 საგზაო უსაფრთხოების აუდიტი 27402.22 USD WB dasrulebuli საკონსულტაციო ალან ჯონსი
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

59

E-60 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 

ზემო ოსაური არგვეთას მონაკვეთის 

ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთება და  

ჩუმათელეთი არგვეთას მონაკვეთის 

წინასწარი საინჟინრო პროექტირება

25 763,32 USD WB dasrulebuli საკონსულტაციო Ahmed Hamdi Yardim
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

60

kopmiuterebis და კომპიუტერის 
აქსესუარების Sesyidva s/gzebis 
departamentisaTvis

66007 GEL WB მიმდინარე საქონელი

შ.პ.ს "პატრონ ჯორჯია"

შპს "მაიმობაილ+"

შპს "ალტა"

ტენდერი

61

detaluri proeqtisa da 
satendero dokumentaciis 
momzadeba gzis monakveTebis 
reabilitaciisaTvis 
Sidasaxelmwifoebrivi da 
adgilobrivi gzebis mcxeTa-Sio 
mRvimis monaseris s/gzis km5-km11 
da WiaTura-perevisa-sveri-
TvalueTi-gezrulis s/gzis km8-
km22 monakveTebisaTvis

425553.89 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო

JV KOCKS Consult GmbH(Leading 

partner)/Designing and Consulting 

Company BT LTD (member 

partner)

ტენდერი

62
სოციალური უსაფრთხოების 

კონსულტანტი
45 000 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო მარიამ ბეგიაშვილი

ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

63 გარემოს დაცვის კონსულტანტი 45 000 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო მაია ვაშაკიძე
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

64 შესყიდვების კონსულტანტი 52 500 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო იანა სამხარაძე
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

65 შესყიდვების კონსულტანტი 70 000 USD WB მიმდინარე საკონსულტაციო გურანდა მაჩაიძე
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

66
საავტომობილო გზების მონაცემთა 

ბაზის კონსულტანტი
143 000 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო გიორგი ჯაფარიძე

ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

67
განხორციელების კონსულტანტი, 

ევროპის საინვესტიციო ბანკი
170 000 EURO EIB მიმდინარე საკონსულტაციო ნიკოს პაპუნიდი

ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

68
SLRPII პროექტის მენეჯერის 

ასისტენტი
22 500 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო ლუკა მოსაშვილი

ერთ პირთან 

მოლაპარაკება



69 SLRPII პროექტის მენეჯერი 34824 GEL WB მიმდინარე საკონსულტაციო გიორგი წერეთელი
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

70

proeqtis/kontraqtis menejeri 
აღმოსავლეთ-დასავლეთის 

ჩქაროსნული ავტოსმაგისტრალის 
გაუმჯობესების მესამე პროექტის 
დამატებითის დაფინანსების 

ფარგლებში

82320 USD WB მიმდინარე საკონსულტაციო ირაკლი ხერგიანი
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება

71 Sesyidvebis konsultanti 37951 USD EIB მიმდინარე საკონსულტაციო მურმან კაციტაძე
ერთ პირთან 

მოლაპარაკება


