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1
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
92400000 ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურების გაწევა 

04.01.2017-

31.01.2018
NAT160004447 გ.ტ. N1-17                    9,000.00 1,500.00 1,500.00 შპს ახალი ამბები 205075014

2
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

ქარელის მუნიციაპლიტეტი, ძამას ხეობაში არსებული 

მონასტრის მიმდებარედ მდ.ორთუბნის კალაპოტის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

04.01.2017 -

04.07.2017
NAT160003222 გ.ტ. N2-17                  97,620.00 0.00 0.00 შპს ნიუ ჯეორჯია 401958707

3
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-3) აბაშა-

გაღმა კოდორი-გულეისკირი-ჯაპანას საავტომობილო 

გზის კმ32-კმ33 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

05.01.2017 -

05.09.2017
NAT160003247 გ.ტ. N3-17                548,998.00 176,809.44 176,809.44 ი/მ დავით სიჭინავა 19001004820

4
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
71300000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა – 

სტეფანწმინდა – ლარსის (რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ132 - კმ135 

მონაკვეთზე, ალტერნატიული მიმართულების 

მშენებლობის მიზანშეწონილობის დადგენის მიზნით, 

ტექნიკურ–ეკონომიკური დასაბუთებისა და 

კონცეპტუალური პროექტის მომზადების 

მომსახურება

06.01.2017 -

30.06.2017
SPA160028565 გ.ტ. N4-17                398,000.00 0.00 0.00 Landsvirkjun Power EHF. 450307-2380

5
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45246000

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, მილარის უბანში  (III 

უბანი) მდ. ალაზანზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები
09.01.17-10.06.17 NAT160004122 გ.ტ. N5-17 641,951.17 38,961.30 38,961.30 შპს "სერპანტინი" 231165529

6
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი) - წყალტუბო - 

ცაგერი - ლენტეხი - ლასდილის საავტომობილო გზის 

კმ12 - კმ13 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

11.01.17-12.09.17 NAT160003273 გ.ტ.N6-17 1,189,234.00 390,833.23 390,833.23 ი/მ დავით სიჭინავა 19001004820

7
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

იურიდიული კონსულტაცია და საინფორმაციო 

მომსახურება

17.01.2017 -

17.06.2017
SPA160030136 გ.ტ. N7-17                368,938.89 0.00 0.00 შპს ბიელსი 404507182

8
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-43) 

თიანეთი-ახმეტა- ყვარელი-ნინიგორის 

საავტომობილო გზის 90-ე კმ-ზე, მდ. დურუჯზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

17.01.17-17.11.17 NAT160003214 გ.ტ. N8-17 2,434,480.00 768,757.52 768,757.52

შპს საგზაო-სამშენებლო-

სარემონტო კომპანია 

„სერპანტინი“

231165529

9
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45246000

ყვარლის მუნიციპალიტეტის, სოფელ შილდაში მდ. 

ჩელთისა და მდ. ალაზნის შესართავთან ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

20.01.17-20.07.17 NAT 160004161 გ.ტ.N9-17 599,000.00 152,502.40 152,502.40 ი/მ დავით სიჭინავა 19001004820

10
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, მილარის უბანში  (I 

უბანი) მდ. ალაზანზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

26.01.2017-

26.08.2017
NAT160004112 გ.ტ.N10-17                479,946.47 61,853.98 61,853.98 შპს გალაქტიკა 401979016

11
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, მილარის უბანში  (II 

უბანი) მდ. ალაზანზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

26.01.2017-

26.06.2017
NAT160004118 გ.ტ.N11-17                368,938.89 98,384.34 98,384.34 შპს გალაქტიკა 401979016

12
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ომალოში, მდ. 

ალაზნის კალაპოტის გასწორხაზოვნების სამუშაოები

07.02.17-

07.07.2017
NAT160004193 გ.ტ.N12-17                159,900.00 0.00 0.00 შპს ნიუ ჯორჯია 401958707

დანართი #2

1. შედგენის თარიღი და კვარტალი: 2017წ. I კვარტალის ანგარიში

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება _ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:         

211 343 982
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13
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
50300000 პლოტერის შეკეთების მომსახურება

08.02.2017-

24.03.2017
SPA170001816 გ.ტ.N13-17                    1,550.00 1,550.00 1,550.00 შპს ბე-დი+ 204530588

14
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
30200000 კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა

08.02.2017-

24.03.2017
SPA170000250 გ.ტ.N14-17                  22,960.00 22,960.00 22,960.00 შპს ჯი-თი-ეს ჯგუფი 405002606

15
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45246000

ლაგოდეხის მუნიციაპლიტეტში, სოფელ ქვემო 

გურგენიანში მდ. ჭვარტლის ხევის კალაპოტის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების (II ეტაპი) 

09.02.17-09.08.17 NAT160003284 გ.ტ.N15-17 159,428.00 31,884.00 31,884.00 შპს „ინტერ პლიუსი“ 240420193

16
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45246000

ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ბალღოჯიანში 

მდ. შოროხევის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
17.02.17-17.06.17 NAT160004154 გ.ტ.N16-17 60,223.00 0.00 0.00 შპს „ლაგოდეხავტოგზა“ 233113298

17
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
79800000 სავიზიტო ბარათების ბეჭდვა და მიწოდება

07.03.2017 -

1.01.2018
SPA170003144 გ.ტ.N18-17                       900.00 0.00 0.00 შპს ფრანი 401947293

18
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45400000

საქართველოს საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის ადმინისტრაციული შენობის ეზოში 

შემოსასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოები

13.03.2017-

24.03.2017
SPA170002882 გ.ტ.N19-17                    3,344.00 3,335.91 3,335.91 შპს ნიუ თაიმი 400185875

19
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45246000

ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ენისელში მდ. 

ინწობას კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
21.03.17-21.08.17 NAT160004156 გ.ტ.N20-17 320,600.00 0.00 0.00

შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის 

ამხანაგობა კომპანია 

ენერგოდორ-ის ფილიალი

406185854

20 ელ.ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-7) 

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო 

გზის კმ 154- კმ-185 (ლოტი 2) საპროექტო მონაკვეთი 

პკ-123+70 პკ-220+00 სარეაბილიტაციო სამუშაოები

9.01.17-31.0118 NAT 160003044 ე.ტ.#1-17 9,150,000.00 915,000.00 915,000.00
შპს სამშენებლო კომპანია 

"მამისონი"
205204250

21 ელ.ტენდერი 45200000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-63) 

იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის მე-

13 კმ-ზე მდ. კოწახურაზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

27.02.2017-

31.07.2017
NAT160003222 ე.ტ.#2-17 325,563.93 65,112.79 65,112.79 შპს ბესკო 206106006

22 ელ.ტენდერი 45221110 

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი - 

ბაკურციხე - ლაგოდეხი (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის 107-ე კმ-ზე. მდ. 

მღვრიეხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვის 

ელექტრონული ტენდერი

01.03.17-01.09.17 DAP170000006 ე.ტ.#3-17 746`952.00  149,390.40 149,390.40

საგზაო-სამშენებლო-

სარემონტო კომპანია 

''სერპანტინი''

231165529

23 ელ.ტენდერი 45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-1) ბათუმი 

(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის 130-ე კმ-ზე, 

მდ. ძინძესწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

9.03.17-9.09.17 NAT170000192 ე.ტ.#4-17 350,888.00 0.00 0.00

შპს სამშენებლო-სამონტაჟო 

საექსპლუატაციო საწარმო 

ჩელიაბინსკტრანსსიგნალის 

საქართველოს ფილიალი

436034872

24 ელ.ტენდერი 45200000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

აბაშა–მარტვილის საავტომობილო გზის 

კმ30+000–კმ32+400 მონაკვეთზე წყალამრიდი 

ნაგებობებისა და მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით 

ჩასატარებელი პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

16.03.2017-

16.09.2017
DAP170000010 ე.ტ.#5-17 1,447,768.00 0.00 0.00 შპს შარა-გზამშენი პირველი 244559722

25 ელ.ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-

ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 

114-ე კმ-ზე მდ. მორგოულზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის მიმდებარედ მიწის ვაკისის 

ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

16.03.17-16.09.17 DAP170000004 ე.ტ.#6-17 2,910,881.00 0.00 0.00 შპს „ქროსფოინტი“ 400143607

26 ელ.ტენდერი 45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-7) 

ზუგდიდი - ჯვარი - მესტია -ლასდილის 

საავტომობილო გზის 59 კმ-ზე არსებული გვირაბის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

17.03.17-

17.02.2018
DAP170000012 ე.ტ.#7-17 6,370,000.00 0.00 0.00 შპს "ენსისი" 202258243
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27 ელ.ტენდერი 45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–14)

ქუთაისი (საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი–ბენარას  

საავტომობილო გზის მე–8-ე კმ-ზე მდ. ყვირილაზე 

მდებარე სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

17.03.17-17.10.17 DAP170000007 ე.ტ.#8-17 817,293.00 0.00 0.00 შპს „ბესკო" 206106006

28 ელ.ტენდერი 71631450
სახიდე გადასასვლელების გამოკვლევა-გამოცდის 

მომსახურება
21.03.17-31.01.18 SPA170001451 ე.ტ.#9-17 480,000.00 0.00 0.00

შპს „საქართველოს გზათა 

სამეცნიერო-კვლევითი და 

საწარმოო

ტექნოლოგიური 

კომპლექსური ინსტიტუტი 

საქგზამეცნიერება“

212272008

29 ელ.ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-1) ბათუმი 

(ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის კმ51+200-

ზე არსებული ზედა საყრდენი კედლის პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

22.03.17-22.06.17 NAT170000924 ე.ტ.#10-17 39,459.55 0.00 0.00 შპს „ბარიერი“ 404398095

30 ელ.ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხონი - 

მათხოჯი - მარტვილის საავტომობილო გზის მე-10 კმ.-

ზე მიწის ვაკისის მდგრადობის უზრუნველსაყოფად 

წყლის აცილების მიზნით სადრენაჟო სისტემის 

მოწყობის სამუშაოები

23.03.17-23.06.17 NAT170000761 ე.ტ.#11-17 57,192.00 0.00 0.00 შპს მარტვილავტოგზა 235430645

31 ელ.ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-172) 

საგარეჯო - უდაბნო - დავით გარეჯის მონასტრის 

საავტომობილო გზის კმ28 - კმ35 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24.03.17-30.11.17 DAP170000016 ე.ტ.#12-17 3,651,193.00 0.00 0.00 სს "კავკასავტომაგისტრალი" 238109202

32 ელ.ტენდერი 45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-54) 

ზესტაფონი ბაღდათის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-

ში მდ. ყვირილაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის 

სამშენებლო სამუშაოები

28.03.17-

28.02.2018
DAP170000005 ე.ტ.#13-17 5,999,998.00 0.00 0.00 შპს "ენსისი" 202258243

33 ელ.ტენდერი 4523300

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი(წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-

ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის საავტომობილო გზის 

114-ე კმ-ზე მდ. მორგოულზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის მიმდებარედ მიწის ვაკისის 

ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

28.03.2017-

28.08.2017
NAT170000765 ე.ტ.#14-17 252,054.00 0.00 0.00 შპს ა.ლ.მ. ევროტექნიკსი 412671899

34 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის მარკის საწვავის შესყიდვა 01.01.17-31.01.18 160225212 CON #1-17 59,999.94 8,767.72 8,767.72
შპს „რომპეტროლ 

საქართველო"
204493002

35 კონსოლიდირებული 09100000 პრემიუმის მარკის საწვავის შესყიდვა 01.01.17-31.01.18 160225201 CON #2-17 146,299.48 20,680.56 20,680.56
შპს „რომპეტროლ 

საქართველო"
204493002

36 კონსოლიდირებული

6 (ექვსი) ცალი სტანდარტული 

პორტაბელური/სატარებელი - სტანდარტული 

ლეპტოპი

17.03.2017-

31.12.2017
CMR170072242 CON #3-17 7,559.94 0.00 0.00 შპს იუ–ჯი–თი 204892964

37 კონსოლიდირებული
10 (ათი) ცალი სტანდარტული პერსონალური 

მაგიდის კომპიუტერი

17.03.2017-

31.12.2017
CMR170072249 CON #4-17 11,370.00 0.00 0.00 შპს იუ–ჯი–თი 204892964

38 კონსოლიდირებული 64212000

დეპარტამენტის თანამშრომლებისა და 

არათანამშრომლების ნომრებზე მობილური 

სატელეფონო კავშირის განხორციელების 

უზრუნველყოფა

30.03.17-

31.12.2017
170080739 CON #5-17 30,000.00 0.00 0.00 შპს ,,მაგთიკომი’’ 204876606

39 კონსოლიდირებული 34300000 საბურავების შესყიდვა
30.03.17-

31.12.2017
170080787 CON #6-17 2,220.00 0.00 0.00 შპს თეგეტა მოტორსი 202177205

40 კონსოლიდირებული 34300000 საბურავების შესყიდვა
30.03.17-

31.12.2017
170080793 CON #7-17 1,160.00 0.00 0.00 შპს თეგეტა მოტორსი 202177205

41 კონსოლიდირებული 34300000 საბურავების შესყიდვა
30.03.17-

31.12.2017
170080800 CON #8-17 760.00 0.00 0.00 შპს თეგეტა მოტორსი 202177205

42 კონსოლიდირებული 34300000 საბურავების შესყიდვა
30.03.17-

31.12.2017
170080807 CON #9-17 4,060.00 0.00 0.00 შპს თეგეტა მოტორსი 202177205
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43 კონსოლიდირებული 34300000 საბურავების შესყიდვა
30.03.17-

31.12.2017
170080816 CON #10-17 501.64 0.00 0.00 შპს თეგეტა მოტორსი 202177205

44
გამარტივებული 

შესყიდვა
=C50:K156 იურიდიული მომსახურება 03.01.17-27.03.17 170003849 ს და ს N1-17 106 200.00 EU 176,322.47 176,322.47

შპს ნოდია, ურუმაშვილი 

და პარტნიორები
204484628 ლარი

45
გამარტივებული 

შესყიდვა
71319000 საექსპერტო მომსახურება 04.01.17-31.01.18 170002194 ს და ს N2-17 30,000.00 3,025.00 3,025.00

ს.ს.იპ ,,ლევან სამხარაულის 

სახელობის სასამართლო 

ექსპერტიზის ბიურო"

204852089

46
გამარტივებული 

შესყიდვა
71242000

შიდასახელმწიფროებრივი მნიშვნელობის ბათუმი 

(ანგისა) – ახალციხის საავტომობილო გზის გოდერძის-

ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი II) კმ 0+000-კმ 17+380 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის 

განახლების მომსახურებ

16.01.17-10.04.17 170018280 ს და ს N3-17 70,000.00 63,000.00 63,000.00 შპს ალიგატორი 208214706

47
გამარტივებული 

შესყიდვა
72200000

დეპარტამენტის ოფიციალური ვებ-გვერდის 

განახლების მომსახურება
30.01.17-06.03.17 170047219 ს და ს N4-17 500.00 500.00 500.00 შპს „აიტი ექსპერტი” 401988195

48
გამარტივებული 

შესყიდვა
50100000

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

30.01.17-31.01.18 CMR170048817 ს და ს N5-17 2,000.00 0.00 0.00 შპს იბერია სერვისი 204982359

49
გამარტივებული 

შესყიდვა
50100000

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

30.01.17-31.01.18 CMR170047241 ს და ს N6-17 2,000.00 0.00 0.00 შპს სტრადა მოტორსი 401960286

50
გამარტივებული 

შესყიდვა
50100000

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

30.01.17-31.01.18 CMR170047256 ს და ს N7-17 1,500.00 565.00 565.00
სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო 
204478948

51
გამარტივებული 

შესყიდვა
50100000

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

30.01.17-31.01.18 CMR170047261 ს და ს N8-17 15,000.00 0.00 0.00 შპს იბერია ავტო ლენდი 236095177

52
გამარტივებული 

შესყიდვა
50100000

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

30.01.17-31.01.18 CMR170048310 ს და ს N9-17 48,000.00 10,098.40 10,098.40 შპს თეგეტა მოტორსი 202177205

53
გამარტივებული 

შესყიდვა
50100000

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

30.01.17-31.01.18 CMR170049862 ს და ს N10-17 4,000.00 0.00 0.00 შპს კია მოტორს ჯორჯია 236096675

54
გამარტივებული 

შესყიდვა
79500000 მთარგმნელობითი მომსახურება 02.02.17-09.03.17 CMR170047444 ს და ს N11-17 999.00 999.00 999.00 ფ/პ სოფიო ზადიკაშვილი 1009017804

55
გამარტივებული 

შესყიდვა
50100000

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

07.02.17-14.03.17 CMR170049869 ს და ს N12-17 302.94 302.94 302.94 შპს ჯი-თი მოტორს 206276340

56
გამარტივებული 

შესყიდვა
75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 13.02.17-31.01.18 CMR170052362 ს და ს N13-17 1,200.00 910.00 910.00

სსიპ საქართველოს შსს 

მომსახურების სააგენტო
205190513

57
გამარტივებული 

შესყიდვა
31400000 AA 200 ცალი ელემენტი და  AAA 200 ცალი ელემენტი 14.02.17-19.03.17 CMR170052105 ს და ს N14-17 465.00 465.00 465.00 შპს ოფის მიქსი 401951456

58
გამარტივებული 

შესყიდვა
55300000

ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიზიტის ფარგლებში 

ბანკის წარმომადგენლებსა და დეპარტამენტს შორის 

10 პერსონაზე საქმიანი ვახშმის გამართვა

14.02.17-14.03.17 170057188 ს და ს N15-17 1,000.00 862.40 862.40 შპს „დანი 2012" 404419704

59
გამარტივებული 

შესყიდვა
15861000 ილის ყავა 14.02.17-31.01.18 170055305 ს და ს N16-17 5,580.00 588.00 588.00 შპს „ბბ კომპანი" 204439269

60
გამარტივებული 

შესყიდვა
55300000

ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიზიტის ფარგლებში 

ბანკის წარმომადგენლებსა და დეპარტამენტს შორის 

10 პერსონაზე საქმიანი ვახშმის გამართვა

15.02.17-15.03.17 170057197 ს და ს N17-17 320.00 314.93 314.93 შპს „სადო" 404899446

61
გამარტივებული 

შესყიდვა
22457000 საშვების დამზადება 21.02.17-31.01.18 170059927 ს და ს N18-17 1,000.00 210.00 210.00 შპს „ქარდსოლუშენი" 205023605

62
გამარტივებული 

შესყიდვა
79100000 ნოტარიუსის მიერ თანხის დეპონირების მომსახურება 22.02.17-10.04.17 170060089 ს და ს N19-17 30.00 27.00 27.00 ნოტარიუსი ნინო ხოფერია 01008006210
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63
გამარტივებული 

შესყიდვა
80530000 განსახლების სამსახურის ტრეინინგი 24.02.17-27.03.17 170059929 ს და ს N20-17 1,500.00 1,500.00 1,500.00 ფ/პ გიორგი გაბადაძე 1021000902

64
გამარტივებული 

შესყიდვა
22100000 სამშენებლო მასალების ფასების კრებული 27.02.17-31.01.18 170063673 ს და ს N21-17 155.00 50.00 50.00

ააიპ „მშენებლობის 

შემფასებელთა კავშირი"
205004243

65
გამარტივებული 

შესყიდვა
79800000

დეპარტამენტის ოფიციალური ვებ-გვერდის 

განახლების მომსახურება
02.03.17-02.04.17 170064223 ს და ს N22-17 60.00 0.00 0.00 შპს „ჯობს.გე" 205035282

66
გამარტივებული 

შესყიდვა
22800000 საკანცელარიო ნივთები 02.03.17-10.04.17 170064303 ს და ს N23-17 1,999.64 1,999.64 1,999.64 შპს ფორმატი 204872575

67
გამარტივებული 

შესყიდვა
79500000 მთარგმნელობითი მომსახურება 10.03.17-16.04.17 170069296 ს და ს N23/1-17 1,995.00 1,995.00 1,995.00 ფ/პ სოფიო ზადიკაშვილი 1009017804

68
გამარტივებული 

შესყიდვა
72224000 კონსულტანტები 16.03.17-31.01.18 170072444 ს და ს N24-17 35,000.00 0.00 0.00 ფ/პ ელდარ ნეფარიძე 1001012500

69
გამარტივებული 

შესყიდვა
72224000 კონსულტანტები 16.03.17-31.01.18 170072453 ს და ს N25-17 18,750.00 0.00 0.00 ფ/პ მარიამ ბაიაძე 1017058746

70
გამარტივებული 

შესყიდვა
72224000 კონსულტანტები 16.03.17-31.01.18 170072461 ს და ს N26-17 18,750.00 0.00 0.00 ფ/პ მირანდა ფანჩულიძე 1011023997

71
გამარტივებული 

შესყიდვა
44423450 აბრების შესყიდვა 20.03.17-20.06.17 170073123 ს და ს N27-17 2,150.05 0.00 0.00 ფ/პ შოთა ნიკურაძე 1003009479

72
გამარტივებული 

შესყიდვა
55300000

ვიზიტის ფარგლებში იაპონიის სააგენტოს 

წარმომადგენლებსა და დეპარტამენტს შორის 6 

პერსონაზე საქმიანი ვახშმის გამართვა

23.03.17-23.04.17 CMR170075720 ს და ს N28-17 600.00 351.68 351.68 შპს „დანი 2012" 404419704

73
გამარტივებული 

შესყიდვა
79700000 დაცვის პოლიცია 16.03.17-31.01.18 170080746 ს და ს N29-17 131,400.00 0.00 0.00

შსს სსიპ – დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი
211350928

74 კონკურსი 71300000

ზემო იმერეთი (საჩხერე) – რაჭის დამაკავშირებელი 

საავტომობილო გზის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის 

განსახორციელებლად ალტერნატიული 

მიმართულებების ანალიზისა და დეტალური 

საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების 

მომსახურების შესყიდვის ელექტრონული კონკურსი 

16.01.2017-

30.08.2018
CNT160000154 კ.ნ.N2-17 3,743,761.22 336,938.51 336,938.51

სს ინსტიტუტი იგჰ, სააქციო 

საზოგადოება სამოქალაქო 

მშენებლობის კვლევებისა 

და განვითარების 

საკითხებში

406187692

75 კონკურსი 71300000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

(საღორია) – ბაღდათი – აბასთუმანი – ბენარას 

საავტომობილო გზის ბაღდათი – აბასთუმანის 

მონაკვეთის რეაბილიტაცია–რეკონსტრუქციის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის ელექტრონული კონკურსი

16.01.2017-

30.08.2018
CNT160000153 კ.ნ.N1-17 3,997,089.52 359,738.05 359,738.05

სს ინსტიტუტი იგჰ, სააქციო 

საზოგადოება სამოქალაქო 

მშენებლობის კვლევებისა 

და განვითარების 

საკითხებში

406187692

76 გამარტ.შესყიდვა 45200000

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 88-ე და 143-ე კმ-ზე არსებული 

საავტომობილო გვირაბებისა და ელექტროტაბლოების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

14.02.2017-

17.05.2017
CMR170055335 მ.შ.1-17 204,147.53 59,991.77 59,991.77 შპს ლოჭინი 211358644

77 გამარტ.შესყიდვა 45200000

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს4) თბილისი - 

წითელი ხიდის საავტომობილო გზის 49-ე 

კილომეტრზე, მდინარე ალგეთზე მდებარე სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო  სამუშაოების 

(სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ს.რ.N2-16 

ხელშეკრულების ფარგლებში მომზადებული 

საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად) 

განხორციელების (II ლოტი) შესყიდვა 

16.01.2017-

16.07.2017
CMR170029831 ს.რ.N1-17 807,085.22 228,982.22 228,982.22 შპს ხიდმშენი 99 236 053 131

5



78
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-

ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის (კმ.10 - 

კმ.23) მონაკვეთის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო 

სამუშაოები

29.02.16-31.01.17 160003445 გ.ტ.#5-16 13,017,000.00 431,962.72 10,112,156.66
შპს კავკასუს როუდ 

პროჯექტი
202258243

79
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 293-ე კმ-ში არსებული მილის 

დაზიანების პრევენციის სამუშაოები

11.04.16-11.08.16 160007936 გ.ტ.#10-16 253,110.00 0.00 246,476.75 შპს „ინდიკო“ 239862298

80
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–200) 

ყვარლის ღვინის მარნის გვირაბთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზაზე ჩასატარებელ პერიოდული 

შეკეთების სამუშაოები

12.08.16 160020105 გ.ტ.#19-16 865,643.00 0.00 813,544.80

შპს საგზაო 

სამშენებლო–სარემონტო 

კომპანია „ სერპანტინი“

231165529

81
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
71242000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი 

(ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-

ზარზმას მონაკვეთის (ლოტი I კმ80 - კმ110 (ხულო-

გოდერძის ურელტეხილი)) მშენებლობის 

განხორციელების მიზნით განსახლების გეგმის 

განახლების მომსახურების განხორციელება 

16.08.16 160019284 გ.ტ.#20-16 212,450.00 0.00 191,205.00 შპს „ალიგატორი" 208214706

82
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-11) ახალციხე - 

ნინოწმინდა (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ 90 - კმ 112 ცალკეული 

დაზიანებული მონაკვეთების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

20.09.16 160022820 გ.ტ.#21-16/10-90 1,526,616.00 991,108.00 1,143,769.60 შპს "ჯავახავტოგზა" 223352930

83
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
71242000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი 

(ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის (შ-1) 

ხულო - ზარზმის მონაკვეთის (ლოტი 1: ხულო - 

გოდერძის უღელტეხილი, დაახლოებით 29 კმ და 

ლოტი 2: გოდერძის უღელტეხილი – ზარზმა, 

დაახლოებით 17კმ) რეაბილიტაცია - 

რეკონსტრუქციისათვის მომზადებული საპროექტო 

დოკუმენტაციის განახლების მომსახურების გაწევა

29.09.2016 160023556 გ.ტ.#22-16 500,000.00 130,950.00 436,500.00 შპს ბითი 204472695

84
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

ქ. ქობულეთში თამარ მეფის ქუჩის მიმდებარედ 

ზღვის სანაპირო ზოლის დროებითი ნაპირდაცვისა და 

ნაპირაღდგენითი სამუშაოების შესყიდვის 

ელექტრონული ტენდერი

12.12.16-12.07.17 NAT160003200 გ.ტ.#23-16 2,271,087.00 2,034,245.07 2,034,245.07 შპს New Road 441993112

85
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45200000

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საკობიანოში მდ. 

ალაზანის კალაპოტში ნაპირსამაგრი სამუშაოები.
15.12.16-15.06.17 NAT160003216 გ.ტ.#24-16 435,499.00 259,297.54 394,022.90 შპს გზა 2008 202436550

86
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
50112300

შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული ან/და  

სარგებლობაში არსებული არსებული სედანის და 

ჯიპის ტიპის ავტომანქანების გარეგანი და შიდა - 

სალონისა და საბარგულის რეცხვა/გასუფთავების 

(ხელით რეცხვა) მომსახურების გაწევა

01.01.17-31.01.18 NAT160004197 გ.ტ.#25-16 16,632.00 1,590.00 1,590.00
სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ 

ჯორჯია”
202161098

87
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
64200000

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ნორმალური 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო უწყვეტი 

სატელეფონო მომსახურების მიზნით, დეპარტამენტის 

ცენტრალური (თბილისი), ქუთაისის და ხაშურის  

ოფისებისათვის, თანდართული ხარჯთაღრიცხვით 

გათვალისწინებული ოდენობის, ადგილობრივი, 

საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო საკომუნიკაციო 

კავშირით მომსახურება

01.01.17-31.01.18 NAT 160004203 გ.ტ.#26-16 7,232.40 811.08 811.08 სს „სილქნეტი" 204566978

88
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45246000

მცხეთის მუნიციაპლიტეტი, სოფ. ნავაზი მდ. არაგვის 

კალაპოტის მარჯვენა ნაპირის ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

22.12.16-22.06.17 NAT 160003218 გ.ტ.#27-16 194,100.00 168,123.64 168,123.64 შპს „ანასტასია-2014“

89
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
79824000

შემსყიდველის საქმიანობასთან დაკავშირებული 

განცხადებების ბეჭდვისა და ბეჭდვითი პრესის 

მეშვეობით განთავსების მომსახურება 

01.01.17-31.01.18 NAT160004448 გ.ტ.#28-16 13,248.00 73.60 73.60

შპს „თანადგომა-1-გაზეთ 

საქართველოს 

რესპუბლიკის 

გამომცემელი“

202411808

90
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
66500000 ავტომობილზე სადაზღვევო მომსახურება 01.01.17-01.07.18 SPA160031238 გ.ტ.#29-16 26,425.99 8,808.67 8,808.67

სს „სადაზღვევო კომპანია 

ალდაგი"
4044761896



91 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-

ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის 83-ე კმ-ში მიწის 

ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებები

13.09.2016 150028853 ე.ტ. #2-16 849,500.00 0.00 775,363.57 შპს "ჯენერალ ბილდინგი" 405032245

92 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-163) 

მარნეული-ალგეთი-აზიზქენდის ს/გზის კმ7+500-

კმ10+500 სარეაბილიტაციო სამუშაოები

15.01.16-15.07.16 150024235 ე.ტ. #3-16             1,699,500.00 0.00 1,471,738.27 შპს"ქცია" 243161135

93 ელ. ტენდერი 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 0.00 1,554,120.49 შპს "ჯავახავტოგზა" 223352930

94 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-11) ახალციხე-

ნინოწმინდა (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 35-ე კმ-ზე, მდ. 

ჩოხურეთისწყალზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

25.01.16-25.09.16 150033359 ე.ტ. #5-16                197,000.00 0.00 176,292.20 შპს "არალი" 222725807

95 ელ. ტენდერი 45233142

ქ. ქუთაისის ნიკეას ქუჩისა და ქუთაისის შემოვლითი 

ავტომაგისტრალის გეგუთის კვანძთან შემაერთებელი 

გზის სიგრძით 4.093 კმ რეკონსტრუქცია-

მოდერნიზაციის სამუშაოები

25.01.16-01.06.17 150031316 ე.ტ.#7-16           17,777,777.00 2,183,352.69 11,320,377.50 შპს "ბლექ სი გრუპი" 204 477 734

96 ელ. ტენდერი 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 0.00 613,920.25 შპს "ქცია" 243161135

97 ელ. ტენდერი 45233140

21 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

29.01.16-31.12.16 150034765 ე.ტ.#9-16                656,243.00 0.00 599,722.02 შპს "ჭიათურის საგზაო" 215590206

98 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-37) 

სადახლო-წოფი-ახკეპის ს/გზის მე-3-ე კმ-ზე არს. მდ. 

ბანოვჩაზე სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

29.01.16-29.01.7 150033478 ე.ტ.#10-16                886,249.00 0.00 822,945.49 შპს "სახარია" 200262189

99 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-2) 

საჯავახო-ჩოხატაური ოზურგეთი-ქობულეთის ს/გზის 

36-ე კმ-ზე, მდ. ბახვისწყალზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

29.01.16-29.07.16 150033476 ე.ტ.#11-16                160,259.00 0.00 148,811.93 შპს "გრინ ვეი 2012" 412687784

100 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-53) ხონი-

მათხოჯი-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 0.00 396,387.15 შპს "სახარია" 200262189

101 ელ. ტენდერი 71520000

ქ.ქუთაისის ნიკეას ქუჩასა და ქუთისის შემოვლითი 

ავტომაგისტრალის გეგუთის კვანძთან შემაერთებელი 

გზის სიგრძით 4.093 კმ რეკონსტრუქცია-

მოდერნიზაციის ჩასატარებელ სამუშაოებზე 

საზედამხედველო სამუშაოების გაწევა

2.02.16-1.07.17 150033045 ე.ტ.#14-16                264,487.00 7,962.05 132,133.41

შპს "საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაციისა და 

მოდერნიზაციის 

ზედამხედველობის 

ზედამხედველობის 

დირექცია"

212272477

102 ელ. ტენდერი 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 0.00 228,689.50 შპს  "გაბიონი 2000" 445384094

103 ელ. ტენდერი 45233140

29 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

03.02.16-31.01.17 150034772 ე.ტ.#16-16             1,029,000.00 0.00 1,028,744.06 შპს" ლიდერი+" 400121319

104 ელ. ტენდერი 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

31.03.206-

05.09.2016
150026690 ე.ტ.#17-16                672,999.00 0.00 655,980.58 შპს"არილი" 206 215 816

105 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-85) 

მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუს საავტომობილო გზის 

42-ე კმ-ზე (დ. ჩხოროწყუ, დიხამინჯიას ქუჩა) წყლის 

აცილების მიზნით ჩასატარებელი პრევენციული 

ღონისძიებების 

30.03.2016-

30.04.2016
150028854 ე.ტ.#18-16                296,517.00 0.00 280,162.94 დავით სიჭინავა 19001004820

7



106 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს–5)

თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო 

გზის კმ 112+30–ზე არსებული მილის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

08.02.16-08.05.16 150035875 ე.ტ.#19-16                  82,675.00 0.00 76,769.66 შპს „გზამშენი 2005“ 231275009

107 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-3) მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ.134-კმ.135 

მონაკვეთზე მიწის ვაკისის გამორეცხვის 

საწინააღმდეგო დროებითი პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

10.02.16-10.07.16 150036291 ე.ტ.#20-16             2,700,000.00 0.00 1,950,217.39 შპს სკ „მამისონი“ 205204250

108 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-122) 

ადიგენი-უდე-არალის ს/გზის მე-3 კმ-ში არსებული 

წყალგამტარი მილის რეაბილიტაცია

15.02.16-15.06.16 160001438 ე.ტ.#21-16                134,498.00 0.00 124,891.01
შპს "საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1"
217890584

109 ელ. ტენდერი 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

15.02.16-15.12.16 150035985 ე.ტ. #23-16                560,673.00 0.00 311,677.86 შპს "გრინ ვეი 2012" 412687784

110 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-122) 

ადიგენი-უდე-არალის ს/გზის მე-8 კმ-ში არსებული 

წყალგამტარი მილის რეაბილიტაცია

19.02.16-22.06.16 160001455 ე.ტ.#24-16                117,998.00 0.00 109,569.57 შპს "სინათლე 2006" 244686194

111 ელ. ტენდერი 45233140
N14 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
19.02.16-31.01.17 160001246 ე.ტ.#25-16             3,378,090.00 0.00 2,462,683.88 შპს „იბოლია" 211343982

112 ელ. ტენდერი 45233140

25 ზონაში შემავალი შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

19.02.16-

31.01.2017
160001248 ე.ტ.#26-16                628,630.00 0.00 562,439.92

შპს „ლენტეხის საგზაო 

2000"
234065178

113 ელ. ტენდერი 45233140
32-ე ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები

25.02.16-

31.01.2017
160001252 ე.ტ.#27-16                933,697.00 0.00 933,691.98 შპს "გზამშენი-18" 237081206

114 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-16) 

ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 

ს/გზის 83-ე კმ-ში მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის 

საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები

25.02.16-

25.07.2016
160001357 ე.ტ.#28-16                134,870.00 0.00 122,062.75 შპს "რაჭა-2005" 222944116

115 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-171) 

გუმბათი-ხირსა-ენამთა-სამთაწყარო-საბათლოს 

საავტომობილო გზის კმ1-კმ7 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესაყიდვა

26.02.16-26.09.16 160001673 ე.ტ.#29-16             2,600,000.00 0.00 2,409,538.71

შპს საგზაო-სამშენებლო-

სარემონტო კომპანია 

"სერპანტინი"

231165529

116 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 0.00 355,365.85 შპს "თუშეთგზა" 231167741

117 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-16) 

ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის 

(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის 137-ე კმ-ზე 

მდ. ჭანჭახზე არსებული ხიდის მიმდებარედ მიწის 

ვაკისის გამორეცხვის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები 

02.03.16-02.09.16 160000827 ე.ტ.#31-16                760,000.00 0.00 708,264.70 შპს "ბესკო" 206106006

118 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 0.00 838,641.05 შპს "გზა-მშენებელი-13" 215103091

119 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 8,533.13 341,325.38 შპს "NEW Road" 441993112

120 ელ. ტენდერი 45233140
33-ე ზონაში შემავალი ს/გზების მიმდინარე შეკეთების 

(მოვლა-შენახვის) სამუშაოები 
07.03.16-07.04.17 160001651 ე.ტ.#34-16             1,155,260.00 0.00 509,203.04 შპს "ზიმო-7" 245424919

121 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის(ს-3)მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსის(რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი)საავტომობილო გზის 113-ე კმ-ზე, მშრალ 

ხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

07.03.16-07.08.16 160001892 ე.ტ.#35-16                164,000.00 0.00 112,177.30 შპს „დ.ი.ა. სერვისი“ 205151315

122 ელ. ტენდერი 45233140
N23 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
10.03.16-10.04.17 160001650 ე.ტ.#36-16             1,112,163.00 0.00 536,653.38 შპს „ამბროლაურგზა 7“ 222934305
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123 ელ. ტენდერი 45221110

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა 

ლარსის (ს-3) საავტომობილო გზის 125-ე 

კილომეტრზე, მდინარე ჩხერეზე ახალი სახიდე 

გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოები

10.03.16-15.01.17 160002554 ე.ტ.#38-16             3,680,000.00 0.00 3,489,040.76
შპს „Georgian Bridge 

Construction“
404878405

124 ელ. ტენდერი 45233140
N10 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
10.03.16-10.03.17 160001900 ე.ტ.#39-16             2,317,314.00 0.00 2,247,087.95

შპს „საქართველოს 

სამხედრო გზა"
229284191

125 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-142) 

სადახლო-ორხევი-ხევსურთსოფელის საავტომობილო 

გზის კმ21-კმ27 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოები

10.03.16-10.09.16 160002520 ე.ტ.#40-16             1,980,377.00 48,971.44 1,958,857.92 შპს „ჯეუ გრუპი" 205251537

126 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-12) 

ქუთაისი (ავტოქარხანა) - ხონი - სამტრედიის 

საავტომობილო გზის კმ. 8 - კმ. 12 მონაკვეთის 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

17.03.16-21.09.16 160002315 ე.ტ.#41-16             1,370,000.00 0.00 1,299,504.00 შპს "დაგი+" 412671657

127 ელ. ტენდერი 45233140
N3 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
17.03.16-17.04.17 160001648 ე.ტ.#42-16                329,457.00 0.00 0.00 შპს „მექანიზატორი-2005" 228539061

128 ელ. ტენდერი 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 1,250,422.64

შპს ,,სამშენებლო სამონტაჟო 

საექსპლუატაციო საწარმო 

ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი“-

ს საქართველოს ფილიალი

436034872

129 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-110) 

გელათის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო 

გზის კმ1-კმ2+400 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოები

22.03.16 -

22.08.16
160002535 ე.ტ.#44-16                870,000.00 0.00 799,631.93 შპს წყალტუბოგზასერვისი 221297674

130 ელ. ტენდერი 45233142

იდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-77) 

სალხინო - დადიანების სასახლესთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ში მიწის ვაკისის 

ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

22.03.16 -

22.07.16
160001457 ე.ტ.#45-16                397,110.00 0.00 368,137.53 შპს შარა-გზამშენი პირველი 244559722

131 ელ. ტენდერი 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 0.00 220,685.32 შპს "ინდიკო" 239862298

132 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - სენაკი - 

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოების (კმ 236+000 

- კმ 348+000)

23.03.16 -

30.06.16
160005072 ე.ტ.#47-16                383,270.00 0.00 330,228.10 შპს "ინდიკო" 239862298

133 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-28) 

ციხისძირი-ახალგორი-ლარგვისის 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 1,322,437.29 შპს "გეკა" 401968625

134 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს–4) თბილისი – 

წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საზღვარი) კმ 21+00 - კმ 57+00 მონაკვეთის და (ს–7) 

მარნეული (კოსტავას ქუჩიდან)–სადახლოს (სომხეთის 

რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზების 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

24.03.16-30.07.16 160005284 ე.ტ.49-16                203,975.50 0.00 189,414.82 შპს "გზაჯვარედინი" 206143298

135 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-1) ბათუმი-

ახალციხის საავტომობილო გზის კმ150+500-კმ159 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24.03.1-

31.01.2017
160001660 ე.ტ.50-16             8,592,316.00 28,567.94 7,602,293.97

შპს ,,სამშენებლო სამონტაჟო 

საექსპლუატაციო საწარმო 

ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი“-

ს საქართველოს ფილიალი

436034872

136 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური - 

ახალციხე - ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ61-კმ62 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24.03.16-24.09.16 160002550 ე.ტ.51-16             1,376,748.00 0.00 1,297,123.22 შპს "გეკა" 401 968 625
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137 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 0.00 502,587.06 შპს „პრაიმი" 404856526

138 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს–11) ახალციხე –

ნინოწმინდას საავტომობილო გზის (სომხეთის 

რესპუბლიკის საზღვარი) ჰორიზონტალური 

მონიშვნის სამუშაოები

28.03.16 -

31.08.16
160006360 ე.ტ.53-16                354,996.95 0.00 264,358.86 შპს „გზაჯვარედინი" 206143298

139 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია-ლანჩხუთი-

გრიგოლეთის საავტომობილო გზისჰორიზონტალური 

მონიშვნის  სამუშაოები

28.03.16-31.07.16 160004946 ე.ტ.54-16                175,200.00 0.00 162,685.71 შპს „ბურჯი-777“ 205194378

140 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 

კმ19+500-კმ103+000 საავტომობილი გზის 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

28.03.16-31.07.16 160005109 ე.ტ.#55-16                258,908.11 0.00 252,264.80 შპს "გზაჯვარედინი" 206143298

141 ელ. ტენდერი 45233221
გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილი 

გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები
29.03.16-30.07.16 160006364 ე.ტ.56-16                229,700.00 0.00 209,298.75 შპს "პრაიმი" 404856526

142 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-175) 

სიღნაღი - წნორის საავტომობილო გზის კმ1-კმ5,621 

მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

30.03.16-30.09.16 160002501 ე.ტ.57-16             1,775,000.00 0.00 1,705,568.79 კავკასავტომაგისტრალი 238 109 202

143 ელ. ტენდერი 45233140
N13 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
30.03.16-01.05.17 160004722 ე.ტ.58-16             1,252,580.00 0.00 1,252,536.08 შპს "არილი" 215103091

144 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს–8)

ხაშური–ახალციხე– ვალეს საავტომობილო გზის 

(თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი)

30.03.16-30.07.16 160006311 ე.ტ.59-16                306,800.00 0.00 272,239.41 შპს "ჰორიზონტი" 217891976

145 ელ. ტენდერი 45233221

სამეგრელოს რეგიონში მდებარე ზოგიერთი 

საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

30.03.16-30.07.16 160005281 ე.ტ.60-16                291,800.00 0.00 284,413.50 შპს "ინდიკო" 239862298

146 ელ. ტენდერი 45233140
N16 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
30.03.16-30.04.17 160004725 ე.ტ.61-16             2,365,736.00 0.00 2,006,102.84 შპს "იბოლია" 217873031

147 ელ. ტენდერი 45233140 ხიდების (II უბანი) მოვლა-შესახვის სამუშაოები 30.03.16-30.04.17 160002553 ე.ტ.62-16                528,385.00 0.00 331,337.42 შპს "დ.ი.ა. სერვისი" 205151315

148 ელ. ტენდერი 45233140 ხიდების (I უბანი) მოვლა-შესახვის სამუშაოები 30.03.16-30.04.17 160002549 ე.ტ.63-16                520,068.00 0.00 335,885.81 შპს "დ.ი.ა. სერვისი" 205151315

149 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს–1) 

თბილისი–სენაკი–ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 112+000–კმ 

200+500 და კმ 217+000–კმ 236+000 მონაკვეთის 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

31.03.16-30.06.16 160004964 ე.ტ.64-16                403,140.00 0.00 361,461.36 შპს "ჰორიზონტი" 217891976

150 ელ. ტენდერი 71242000

შპს დისტანციური ზონდირებისა და 

გეოინფორმაციული სისტემების საკონსულტაციო 

ცენტრი „გეოგრაფიკი“

31.03.16-30.09.16 160004934 ე.ტ.65-16                285,000.00 0.00 256,500.00 გეოგრაფიკი 204 920 309

ტრრც

151 ელ. ტენდერი 45246000

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფ.ჭანდარში 

მდ.უსახელო ხევის მარცხენა    სანაპიროზე  (II ეტაპი) 

ნაპირდამცავი სამუშაოები

04.04.16-04.09.16 160005194 ე.ტ.66-16                241,320.00 5,745.72 224,082.86 შპს „გზამშენი 2005“ 231275009

152 ელ. ტენდერი 45233140
N4 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
04.04.16-04.05.17 160004721 ე.ტ.67-16             1,599,591.92 0.00 0.00 სს „კავკასავტომაგისტრალი" 238109202

153 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-87) ხობი - 

საჯიჯაო-ლესიჭინეს საავტომობილო გზის კმ23+508-

კმ26+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

04.04.16-04.09.16 160001663 ე.ტ.68-16                784,999.00 0.00 744,431.04 შპს შარა-გზამშენი პირველი 244559722

154 ელ. ტენდერი 71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო და 

პრევენციის მიზნით ჩასატარებელ სამუშაოებზე 

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

06.04.16-06.05.17 160007180 ე.ტ.69-16                  91,000.00 0.00 32,015.08 შპს „გზამშენპროექტი" 205025505

155 ელ. ტენდერი 45233140
N11 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
07.04.16-07.04.17 160005803 ე.ტ.#70-16                675,553.00 0.00 391,260.56 შპს „საგზაო 19" 229277029
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156 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-

ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ132-

კმ144 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოები

07.04.16-

07.11.016
160002961 ე.ტ.#71-16             1,687,064.00 0.00 1,568,061.13

შპს საგზაო-სამშენებლო-

სარემონტო კომპანია 

,,სერპანტინი"

231165529

157 ელ. ტენდერი 45233221

კახეთის რეგიონში საავტომობილო გზების ცალკეულ 

მონაკვეთებზე (ახმეტა–თელავი–ბაკურციხე 

კმ0+00–კმ73+00 და ვაზიანი – გომბორი თელავის 

კმ0+00–კმ65+00.) ჰორიზონტალური მონიშვნის 

სამუშაოები

11.04.16-30.07.16 160007192 ე.ტ.#72-16                330,999.00 0.00 310,462.05

შპს ,,სამშენებლო სამონტაჟო 

საექსპლუატაციო საწარმო 

ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი"-

ს საქართველოს ფილიალი

436034872

158 ელ. ტენდერი 45233221

სვანეთის, გურიისა და აჭარის რეგიონებში 

საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

11.04.16-31.08.16 160006365 ე.ტ.#73-16                340,900.00 0.00 332,377.50 შპს „ბურჯი-777“ 205194378

159 ელ. ტენდერი 45233221

კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში 

საავტომობილო გზების ცალკეულ მონაკვეთებზე 

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

11.04.16-31.08.16 160007195 ე.ტ.#74-16                374,000.00 0.00 347,285.72 შპს „ბურჯი-777“ 205194378

160 ელ. ტენდერი 45233221

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-3) მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის 

(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ჰორიზონტალური 

მონიშვნის სამუშაოები

12.04.16-31.08.16 160006362 ე.ტ.#75-16                422,020.00 0.00 387,487.24

შპს ,,სამშენებლო სამონტაჟო 

საექსპლუატაციო საწარმო 

ჩელიაბინსკტრანსსიგნალი"-

ს საქართველოს ფილიალი

436034872

161 ელ. ტენდერი 45246000
ქ.ქუთაისში წერეთლის ქუჩის მიმდებარედ მდ. 

რიონის კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები
25.04.16-25.10.16 160005126 ე.ტ.#76-16                445,528.00 0.00 413,704.57 შპს "გაბიონი 2000" 445384094

162 ელ. ტენდერი 45233140
N5 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
20.05.16-20.06.17 160009265 ე.ტ.#77-16                898,601.00 0.00 623,239.18

შპს „გარდაბნის საგზაო 

სამმართველო"
226517908

163 ელ. ტენდერი 45246000

გურჯაანის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ველისციხეში 

მდინარე ალაზანის კალაპოტში ნაპირსამაგრი 

სამუშაოები

27.05.16-06.12.16 160010385 ე.ტ.#78-16                399,499.00 0.00 370,963.36 შპს „გზა 2008“ 202436550

164 ელ. ტენდერი 45246000
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. მოედანში მდ. 

სუფსას კალაპოტში ნაპირდამცავი სამუშაოები
30.05.16-30.10.16 160008398 ე.ტ.#79-16                212,653.29 0.00 188,028.69 შპს „GORKEM“ 401961524

165 ელ. ტენდერი 45246000

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნორიოში 

(მზიურის დასახლება) მდინარე ნორიოსხევზე (II 

ეტაპი) ნაპირსამაგრი სამუშაოები

10.06.16-10.11.16 160010384 ე.ტ.#80-16                222,717.00 0.00 206,425.59 შპს „კვადრა გრუპ“ 404990710

166 ელ. ტენდერი 45246000

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფელ პალდოში 

ეროვნული გვარდიის მე-20 ბრიგადის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდინარე იორის კალაპოტში 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

22.06.16-22.11.16 160010386 ე.ტ.#81-16                216,865.00 5,125.58 199,897.40
შპს იუნივერსალ ტრეიდინგ 

ჯორჯია
405020702

167 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ155+850-ზე 

დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის 

სამუშაოები

01.07.16-07.01.17 160014961 ე.ტ.#82-16                751,705.00 0.00 665,633.92 შპს სკ „მამისონი“ 205204250

168 ელ. ტენდერი 71320000

სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

საპროექტო და საჭიროების შემთხვევაში საავტორო 

ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვა

15.07.16 160014954 ე.ტ.#83-16                  74,900.00 0.00 65,446.60 შპს ნაპირდაცვა 204527146

169 ელ. ტენდერი 45246000

საქართველო - თურქეთის საზღვარზე N192 

სასაზღვრო ნიშნის რაიონში მდ. ქარზამეთისწყლის 

კალაპოტის გასაწორხოზოვნიბის მიზნით 

ჩასატარებელი ნაპარსამაგრი სამუშაოები

19.07.16 160014980 ე.ტ.#84-16                  25,520.00 0.00 23,089.12 შპს ქილდა 2015 424069572

170 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ152-კმ153+200 მონაკვეთის, 

(ლოტი-I) კმ152+016 სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

22.07.16 160014977 ე.ტ.#85-16                527,089.00 64,316.67 265,166.04 შპს გრინ ვეი 2012 412687784

171 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–32)

თბილისი (ველი)-გაჩიანი-რუსთავის საავტომობილო 

გზის მე-11 კმ-ზე წყლის აცილების მიზნით 

ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიების 

სამუშაოები

29.07.16 160015668 ე.ტ.#86-16                108,365.00 2,618.24 102,111.36 შპს „ორბიტა“ 406102863
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172 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-22) გომი-

საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის 

56-ე კმ-ზე (საჩხერის რაიონული ცენტრი) 

დაზიანებული საყრდენი კედლის აღდგენის 

სამუშაოები

01.08.16 160014955 ე.ტ.#87-16                197,500.00 0.00 178,690.47 შპს „მშენებელი-2012“ 445405650

173 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–17) 

ქუთაისი (მოწამეთა)–ტყიბული–ამბროლაურის 

საავტომობილო გზის კმ71+280–ზე არსებული მილის 

კვეთის გაზრდის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები

02.08.16 160017424 ე.ტ.#88-16                  45,055.00 947.29 36,944.24 შპს „ამბროლაური გზა 7" 222934305

174 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-163) 

მარნეული - ალგეთი - აზიზქენდის საავტომობილო 

გზის კმ 10+500 - კმ 14+000 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

02.08.16 160018172 ე.ტ.#89-16/10-90             1,499,999.00 1,210,992.18 1,360,992.08 შპს „ჯეუ გრუპი“ 205251537

175 ელ. ტენდერი 71320000

სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების (3 

ობიექტი) საპროექტო და, საჭიროების შემთხვევაში, 

საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების გაწევა 

05.08.16 160016987 ე.ტ.#90-16                    9,966.28 0.00 8,969.65
შპს „პროექტირება, 

მშენებლობა, ექსპერტიზა“
404421504

176 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-134) 

ქარელი-ყინწვისის მონასტრის საავტომობილო გზის 

კმ6+500-კმ9+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

18.08.16 160018139 ე.ტ.#91-16/10-90             1,392,360.00 0.00 135,442.58
შპს "ნიუ ქასთელ 

ქონსთრაქშენი"
443859754

177 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი - 

წყალტუბო - ცაგერი - ლენტეხი - ლასდილის 

საავტომობილო გზის კმ100-კმ112 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

22.08.16 160018145 ე.ტ.#92-16/10-90             8,548,490.00 0.00 11,471.87

შპს რაიჯო დიშ თიჯარეთ 

პლასტიკ ჩელიქ მაქინა 

ნაქლიათ ინშაათ თერჯუმე 

ითჰალათ იჰრაჯათ სანაი 

თიჯარეთის ფილიალი 

საქართველოში

405097808

178 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-201) 

ქუთაისი (მოწამეთა) - ტყიბული - ამბროლაურის 

ს/გზის კმ10 - ორპირი - ცუცხვათი - მღვიმეს 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

23.08.16 160018166 ე.ტ.#93-16/10-90             7,999,170.34 130,826.95 930,743.98

უცხოური საწარმოს 

ფილიალი 

"ყაზახოდორსტროი"

404516957

179 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის 

შემოსავლელი საავტომობილო გზის მე-17; მე-18 და მე-

19 კმ-ებზე მიწის ვაკისის მდგრადობის დროებითი 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

25.08.16 160017346 ე.ტ.#94-16                646,412.00 33,925.28 579,224.62 შპს "ბელ-ბაუ" 211343982

180 ელ. ტენდერი 45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-36) 

თბილისი (პანტიანი) - მანგლისის საავტომობილო 

გზის 29-ე კმ-ში არსებული ქვის თაღოვანი სახიდე 

გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე 

გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოები

25.08.16 160018181 ე.ტ.#95-16/10-90             1,832,945.00 448,404.02 631,698.52
შპს „კავკასუს როუდ 

პროჯექტი“
202258243

181 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-7) 

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო 

გზის კმ 154 - კმ 185 (ლოტი-2) საპროექტო მონაკვეთი 

პკ 123+70 - პკ 220+00 სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

25.08.16 160018135 ე.ტ.#96-16/10-90           10,001,000.00 0.00 0.00

შპს რაიჯო დიშ თიჯარეთ 

პლასტიკ ჩელიქ მაქინა 

ნაქლიათ ინშაათ თერჯუმე 

ითჰალათ იჰრაჯათ სანაი 

თიჯარეთის ფილიალი 

საქართველოში

405097808

182 ელ. ტენდერი 71242000

სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის საავტომობილო 

გზის კმ1-კმ6 მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-

მშენებლობის განხორციელების მიზნით განსახლების 

გეგმის განახლების მომსახურებ

26.08.16 160020005 ე.ტ.#97-16                  44,990.00 0.00 40,491.00 შპს  ალიგატორი 208214706

183 ელ. ტენდერი 71242000

განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

პროცესში წარმოშობილი ახალი გარემოებების 

დადგენისა და დაზუსტების მიზნით, პროექტის 

ზემოქმედების ფარგლებში მოყოლილი შენობა-

ნაგებობების, სასოფლო-სამეურნეო და არასასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების, 

ხაზოვანი ნაგებობებისა და სატყეო ფონდის 

გადაკვეთილი ფართობების კვლევითი მომსახურების 

განხორციელება

26.08.16 160018904 ე.ტ.#98-16                199,999.00 62,901.18 113,379.84 შპს ალიგატორი 208214706

12



184 ელ. ტენდერი 45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-84) 

ზუგდიდი-ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუს საავტომობილო 

გზის მე-15 კმ-ში მდ. ჭანისწყალზე ახალი სახიდე 

გადასასვლელის სამშენებლო სამუშაოები

29.08.16 160018213 ე.ტ.#99-16/10-90             2,805,664.00 1,234,329.89 1,514,896.29
შპს ჯორჯიან ბრიჯ 

ქონსთრაქშენი
404878405

185 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გუმბათი-

ხირსა-ენამთა-სამთაწყარო-საბათლოს ს/გზის 45-კმ 67 

მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის განვლადობის 

გაუმჯობესების მიზნით ჩასატარებელი მიმდინარე 

შეკეთება

12.09.16 NAT160000353 ე.ტ.#100-16                197,149.00 0.00 187,760.95 შპს "მექანიზატორი-2005" 228343982

186 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-90) 

დარჩელი-განმუხურის საავტომობილო გზის კმ 6+150-

კმ 11+600 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

26.09.16 160022449
ე.ტ.#101-16/10-

90
            2,675,571.00 0.00 190,452.73 შპს "ინდიკო" 239862298

187 ელ. ტენდერი 45222110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 

საავტომობილო გზის 117-ე კილომეტრზე, მდინარე 

ცხენისწყალზე ახალი სახიდე გადასასვლელის 

სამშენებლო სამუშაოები

28.09.16 160018163
ე.ტ.#102-16/10-

90
            2,945,990.00 0.00 78,084.60 შპს "ხიდმშენი-99" 236053131

188 ელ. ტენდერი 45246000
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ანაგაში 

მთავარანგელოზის ხევში ნაპირსამაგრი სამუშაოები
28.09.16 160022575

ე.ტ.#103-16/10-

90
               308,890.00 248,582.91 279,471.91 შპს „კოლხიდა“ 404878370

189 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-16) 

ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილის 

(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის კმ15-კმ22 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

10.10.16-10.01.18 160022429
ე.ტ.#104-16/10-

90
            4,539,131.00 262,757.71 716,470.26 შპს „დაგი +“ 412671657

190 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-55) 

ძირულა - ხარაგაული - მოლითი - ფონა - 

ჩუმათელეთის საავტ. გზის კმ 21 (სოფ. დიდვაკის 

ტერიტორია) მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

17.10.16-17.02.17 160022451
ე.ტ.#105-16/10-

90
915,000.00 141,420.88 218,471.37

შპს "ნიუ ქასთელ 

ქონსთრაქშენი"
443859754

191 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-115) 

შუქრუთი-უსახელო-კორბოულის საავტომობილო 

გზის პირველი კმ-ის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესყიდვის ერთეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი

19.10.16 -19.01.17 160023172 ე.ტ.#106-16                244,935.27 135,130.04 135,130.04 შპს "ლუკრი" 405036269

192 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - ბაკურციხე - 

ლაგოდეხის საავტომობილო გზის 114-ე კმ-ზე 

არსებული სწორკუთხა მილის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

27.10.16-27.01.17 160001597 ე.ტ.#107-16                  73,943.00 26,187.36 69,041.36 შპს  გუმბათი 440388705

193 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-68) დიდი 

დმანისი-დმანისი-გომარეთი-ბედიანის 

საავტომობილო გზის კმ42-კმ49 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

27.10.16-27.01.18 160022822
ე.ტ.#108-16/10-

90
            4,530,207.00 897,785.54 1,350,806.24 შპს „ცეკური" 209422174

194 ელ. ტენდერი 45233140
N15 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე-შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
31.10.16-30.11.19 160001904 ე.ტ.#109-16           14,075,184.00 688,036.00 1,208,746.98 შპს „ლატექსი" 238746675

195 ელ. ტენდერი 71320000

სანაპირო ზონების ნაპირსამაგრი სამუშაოების (6 

ობიექტი) საპროექტო და საჭიროების შემთხვევაში 

საავტორო ზედამხედველობის მომსახურების გაწევა 

01.11.16-25.01.17 SPA160023185 ე.ტ.#110-16                  24,900.00 21,757.30 21,757.30 შპს „ნაპირდაცვა“ 204527146

196 ელ. ტენდერი 45233140

N1 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე-შეკეთების (მოვლა-შენახვის) და 

პერიოდული  შეკეთების სამუშაოები

04.11.16-04.12.19 NAT160001889 ე.ტ.#111-16             8,585,380.04 499,085.56 689,318.04 შპს "გზამშენი 2005" 231275009

197 ელ. ტენდერი 45233140

N8 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

04.11.16-04.12.19 160001894 ე.ტ.#112-16             5,081,491.00 286,616.57 461,273.71 შპს „გერალი"

198 ელ. ტენდერი 45233140

N2 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

07.11.16-07.12.19 160001890 ე.ტ.#113-16           12,019,836.00 783,486.83 1,258,307.79 სს „კავკასავტომაგისტრალი" 238109202

199 ელ. ტენდერი 45233142
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-16) კასპი-

კავთისხევის
07.11.16-07.06.19 SPA160023231

ე.ტ.#114-16/10-

90
            1,110,687.00 342,863.02 453,931.72 შპს ს.კ. "მამისონი" 205204250

200 ელ. ტენდერი 45233140

N10 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

09.11.16-09.12.19 NAT160001895 ე.ტ.#115-16             9,654,317.44 761,589.54 1,546,695.15
შპს "საქართველოს 

სამხედრო გზა"
22928419113



201 ელ. ტენდერი 45233140

N18 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

09.11.16-09.12.19 NAT160001911 ე.ტ.#116-16           13,400,906.00 651,155.94 881,814.47 შპს "ინდიკო" 239862298

202 ელ. ტენდერი 45233140

N11 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოებისა და ტექნიკური 

პირობებით განსაზღვრულ მონაკვეთზე გარე 

განათების ქსელის მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის) სამუშაოები

10.11.16-10.12.20 NAT160002594 ე.ტ.#117-16           27,505,800.00 3,996,645.71 6,397,887.27 შპს "იბოლია" 217873031

203 ელ. ტენდერი 45233140

N16 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

11.11.16-11.01.20 NAT160001908 ე.ტ.#118-16             8,231,508.00 456,156.08 661,383.96 შპს ამბროლაური გზა -7 222934305

204 ელ. ტენდერი 45233140

N17 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

11.11.16-29.12.19 NAT160001909 ე.ტ.#119-16             4,727,830.00 381,189.84 559,098.01 შპს  „ავტოგზა ლენტეხი 99“ 234065089

205 ელ. ტენდერი 45233140

N4 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

11.11.16-11.12.19 NAT160001901 ე.ტ.#120-16           16,466,237.00 1,614,798.94 2,289,184.58
ამხანაგობა 

"იმერეთავტოგზა"
231959994

206 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-

ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) 

კმ118-კმ119 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოები

14.11.16-14.02.17 SPA160024048
ე.ტ.#121-16/10-

90
               589,999.94 430,381.09 489,381.08 შპს „ლუკრი" 405036269

207 ელ. ტენდერი 45233140

N12 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

16.11.16-25.12.19 NAT160002691 ე.ტ.#122-16             6,168,318.52 435,109.65 547,394.15
შპს "საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1"
217890584

208 ელ. ტენდერი 45246000

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მდ. მტკვრის მარცხენა 

სანაპიროზე (შპს „რუსთავის აზოტი“-ს 

შლამშემკრებთან) ნაპირსამაგრი ნაგებობის 

მშენებლობის სამუშაოები

18.11.16-18.03.17 SPA160025950
ე.ტ.#123-16/10-

90
               817,220.00 669,314.91 739,389.52 შპს "გიკო" 424065914

209 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-43) 

თიანეთი - ახმეტა - ყვარელი - ნინოგორის გზის 126-ე 

კმ-ზე (სოფ. ბაისუბანში) არსებული მილის კვეთის 

გაზრდის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოების 

შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

22.11.16-22.06.17 NAT160002432
ე.ტ.#124-16/10-

90
               510,121.00 24,815.35 44,577.46 შპს პრიორიტეტი 405081824

210 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  სენაკი-

ნოქალაქევი-ბანძა-ხონის ს/გზის მე-7 კმ-ში არსებული 

მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

22.11.16-31.01.17 NAT160002208 ე.ტ.#125-16                  68,998.00 36,988.35 62,388.35
ინდ.მეწარმე "დავით 

სიჭინავა
19001004820

211 ელ. ტენდერი 45233140

N21 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

25.11.16-25.12.19 NAT160002537 ე.ტ.#126-16             6,812,027.00 401,782.92 527,022.35 შპს "ზიმო-7" 245424919

212 ელ. ტენდერი 45233140

N9 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

29.11.16-29.12.19 NAT160002536 ე.ტ.#127-16             2,176,419.00 191,853.48 251,734.66 შპს „საგზაო 19" 229277029

213 ელ. ტენდერი 45233140

N7 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

02.12.16-02.01.20 NAT160002535 ე.ტ.#128-16             8,639,877.98 305,670.78 369,139.46 შპს ჯავახავტოგზა 223352930

214 ელ. ტენდერი 45233140

N22 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

2.01.2020 NAT160002534 ე.ტ.#129-16             3,244,261.00 329,597.52 379,514.38 შპს "იბერია ჯ" 248048580

215 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი 

(ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის 87-ე კმ-ში 

არსებული ფერდობების სტაბილიზაციის მიზნით 

ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები

05.12.16-05.04.17 NAT160002481
ე.ტ.#130-16/10-

90
               227,994.96 20,550.17 20,550.17 შპს „უნივერსალი“ 445460340

216 ელ. ტენდერი 71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე (დავალების 

შემთხვევაში ასევე ადგილობრივი მნიშვნელობის 

გზებზე) შესასრულებელი მიმდინარე შეკეთების, 

პერიოდული შეკეთების, რეაბილიტაციის, 

რეკონსტრუქციის, მოდერნიზაციის, მშენებლობის, 

სტიქიური და სხვა ფორსმაჟორული მოვლენების 

შედეგების ლიკვიდაციის და ნაპირსამაგრ 

სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა 

09.12.16-31.01.20 SPA160025399 ე.ტ.#131-16           40,590,000.00 219,134.54 219,134.54
IGH საქართველოს 

ფილიალი
406187692

14



217 ელ. ტენდერი 45233140

N13 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

09.12.16-09.01.20 NAT160001900 ე.ტ.#132-16           16,954,787.00 1,833,966.80 2,075,042.45 შპს ჯავახავტოგზა 223352930

218 ელ. ტენდერი 45233140

N20 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

09.12.16-09.01.20 NAT160002441 ე.ტ.#133-16             5,692,306.00 297,432.41 367,476.20 შპს „გზამშენი-18" 237081206

219 ელ. ტენდერი 45233140

N19 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

15.12.16-15.01.20 NAT160002835 ე.ტ.#134-16             5,310,460.99 394,333.35 493,434.61 შპს ლიდერი + 400121319

220 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის  მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის 105–ე კმ–ში არსებული ქვედა 

საყრდენი კედლის აღდგენის სამუშაოები

16.12.16-16.08.16 NAT 160002598
ე.ტ.#135-16/10-

90
565,200.00 0.00 56,520.00

შპს სამშენებლო კომპანია 

„მამისონი“
205204250

221 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-126) 

ახალქალაქი - კარწახის ს/გზის კმ33 - კიროვაკანი - 

კუმურდოს საავტომობილო გზის კმ1 - კმ10.1 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.12.16-16.09.17 NAT 160003246 ე.ტ.#136-16             3,748,385.00 749,000.00 749,000.00 შპს "არალი" 222725807

222 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-24) გორი - 

ვარიანი - ცხინვალის საავტომობილო გზის კმ21 - კმ25 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.12.16-16.10.17 NAT 160003292 ე.ტ.#137-16             2,200,000.00 733,784.00 733,784.00 შპს "შარა" 218022066

223 ელ. ტენდერი 45233140

N4 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

23.12.16-23.01.20 NAT 160002715 ე.ტ.#138-16           12,933,968.00 1,189,784.03 1,189,784.03 ამხანაგობა „არილი“ 206358476

224 ელ. ტენდერი 45233140

N3 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

26.12.16-

27.01.2020
NAT 160002834 ე.ტ.#139-16             1,236,791.00 14,864.37 14,864.37 შპს "გერალი" 400022131

225 ელ. ტენდერი 45233140

N5 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

27.12.16-27.01.20 NAT160002838 ე.ტ.#140-16             6,143,640.43 374,874.77 374,874.77 შპს „მექანიზატორი-2005“ 228539061

226 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი - 

წყალტუბო - ცაგერი - ლენტეხი - ლასდილის 

საავტომობილო გზის კმ100 - კმ112 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.12.16-

28.01.2018
NAT160003050 ე.ტ.#141-16             9,436,836.00 1,887,367.20 1,887,367.20 შპს "ჯეუ გრუპი" 205251537

227 ელ. ტენდერი 45233140

N6 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვა) და 

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

30.12.16-30.01.20 NAT160003228 ე.ტ.#142-16             6,203,146.53 358,418.25 358,418.25 შპს „ჯავახავტოგზა" 223352930

228

კონსოლიდირებული

09134200 დიზელის მარკის საწვავის შესყიდვა 01.01.16-31.01.17 150230339 CON #1-16                185,000.00 13,570.18 13,570.18
შპს „რომპეტროლ 

საქართველო"
204493002

229

კონსოლიდირებული

09132000 პრემიუმის მარკის საწვავის შესყიდვა 01.01.16-31.01.17 150230348 CON #2-16                112,884.00 8,038.58 8,038.58
შპს „რომპეტროლ 

საქართველო"
204493002

230

კონსოლიდირებული

64212000

დეპარტამენტის თანამშრომლებისა და 

არათანამშრომლების ნომრებზე მობილური 

სატელეფონო კავშირის განხორციელების 

უზრუნველყოფა

20.01.16.-01.03.17 160038954 CON #4-16                  30,000.00 5,953.08 5,953.08 შპს ,,მაგთიკომი’’ 204876606

231 გამარტ. შესყიდვა 92500000 საარქვივო მომსახურება 11.05.16-31.03.17 160105673 ს და ს #44-16                  63,504.65 4,168.65 4,168.65
საქართველოს ეროვნული 

არქივი
211343982

232
გამარტ. შესყიდვა

55900000 ყავის აპარატის ქირავნობა 19.12.16-31.01.18 CMR160224473 ს და ს #84-16                       180.00 30.00 30.00 შპს ,,ბბ კომპანი’’ 204439269

233
გამარტ. შესყიდვა

15800000 ყავა, ჩაი , შაქარი 19.12.16-31.01.18 CMR160223215 ს და ს #85-16                  25,000.00 380.15 380.15 სს გუდვილი 206343991

234
გამარტ. შესყიდვა

22200000 ჟურნალ გაზეთები 19.12.16-31.01.18 CMR160223228 ს და ს #87-16                    1,790.00 0.00 0.00 შპს პლანეტა ფორტე 204388171

235
გამარტ. შესყიდვა

39200000 ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა 01.01.17-31.01.18 160224554 ს და ს #88-16                       900.00 225.00 225.00 შპს აქვა გეო 204564113

236
გამარტ. შესყიდვა

92200000 28 წერტილზე საკაბელო მომსახურება 19.12.16-31.01.18 CMR160223236 ს და ს #89-16                    4,032.00 672.00 672.00 შპს სუპერ ტვ 400015201

237
გამარტ. შესყიდვა

19 ლიტრიანი ბუნებრივი სასმელი წყალი 19.12.16-31.01.18 160224557 ს და ს #90-16                    4,480.00 800.00 800.00 შპს აქვა გეო 204564113

238

გამარტ. შესყიდვა

72321000 ელექტრონული ფოსტით მომსახურება 01.01.17-31.01.18 160223272 ს და ს #91-16                  16,000.00 2,470.00 2,470.00
 სსიპ საფინანსო 

ანალიტიკური სამსახური
204577813

15



239

გამარტ. შესყიდვა

48510000 ელექტრონული საქმისწარმოების მომსახურება 01.01.17-31.01.18 160223304 ს და ს #92-16                  15,399.96 2,566.66 2,566.66
 სსიპ საფინანსო 

ანალიტიკური სამსახური
204577813

240
გამარტ. შესყიდვა

75111200 კოდექსის მონაცემთა ბაზით მომსახურება 01.01.17-31.01.18 160223320 ს და ს #93-16                       720.00 120.00 120.00
შპს „ჯორჯიან 

მიკროსისტემსი"
202268517

241
გამარტ. შესყიდვა

75111200 მაცნეს ვებ-გვერდით სარგებლობის მომსახურება 01.01.17-31.01.18 160223387 ს და ს #94-16                    3,072.00 512.00 512.00
სსიპ ,,საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე”
203862622

242

გამარტ. შესყიდვა

79713000
ქ. თბილისში, დეპარტამენტის ბალანსზე არსებულ 

ფართზე - დაცვის უზრუნველყოფა 
01.01.17-31.01.18 160223400 ს და ს #95-16                142,800.00 23,800.00 23,800.00

სსიპ – დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი
211350928

243

გამარტ. შესყიდვა

79713000
ქ. ქუთაისში, დეპარტამენტის ბალანსზე არსებულ 

ფართზე - დაცვის უზრუნველყოფა 
01.01.17-31.01.18 160223409 ს და ს #96-16                  79,200.00 13,200.00 13,200.00

სსიპ – დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი
211350928

244

გამარტ. შესყიდვა

64200000 სპეცკავშირებით მომსახურება 01.01.17-31.01.18 160223233 ს და ს #97-16                       849.60 141.60 141.60

სსიპ „სახელისუფლებო 

სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 

სააგენტო“

204429494

245
გამარტ. შესყიდვა

92200000 4 წერტილზე  ციფრული ტელევიზია
01.01.17.-

31.01.18
CMR160223253 ს და ს #98-16                       960.00 160.00 160.00 სს სილქნეტი 204566978

246
გამარტ. შესყიდვა

50100000 ლიფტების ტექ. მომსახურება
01.01.17.-

31.01.18
CMR160224481 ს და ს #100-16                    3,600.00 600.00 600.00 შპს ძველი თბილლიფტი 404427946

247

გამარტ. შესყიდვა

71300000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზაზე და საქართველოს რეგიონებში 

მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური 

რისკების შესახებ სპეცპროგნოზებითა და 

გაფრთხილებებით შემსყიდველის ინფორმირება

01.01.17.-

31.01.18
CMR170002746 ს და ს #103-16 57,122.00                 7,125.00 7,125.00

სსიპ გარემოს ეროვნული 

სააგენტო
204 559 691

248

გამარტ. შესყიდვა

45233142

ქუთაისი (ჭომა)-ალპანა-მამისონის უღელტეხილი 

(რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო 

გზის მე-5 კმ-ზე დაზიანებული მიწის ვაკისის 

აღდგენითი სამუშაოები

02.02.16-25.05.16 160051840 სტ. #1-16             1,300,000.00 0.00 943,649.60 შპს „საქმილსადენმშენი" 221267064

249

გამარტ. შესყიდვა

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთასტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის კმ134-კმ135 

მონაკვეთზე (დარიალის ხეობა) განვითარებული 

სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო 

დროებითი ღონისძიებების შესყიდვა

24.06.16-24.09.16 160127848 სტ. #2-16             2,900,000.00 353,888.57 1,906,707.35
შპს „სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია"
205140257

250

გამარტ. შესყიდვა

45233142

მესტიის მუნიციპალიტეტში მდებარე  თეთნულდის 

სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის დაზიანებული ცალკეული 

მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები

21.09.16-15-01.17 CMR160169103 სტ. #3-16                500,000.00 0.00 0.00
შპს „სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია"
205140257

251

გამარტ. შესყიდვა

45233142;

71300000

საერთაშორისო მიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის 128-ე კმ-ში არსებულ 

აივანზე შუა ღერძულა ზოლში ჩანგრეული გზის 

სავალი ნაწილის მშენებლობისათვის საჭირო 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისა და მისი 

შესაბამისი  სამუშაოები

25.05.16-31.10.16 160112159 ს.რ. #1-16                950,000.00 0.00 804,063.12
შპს „GEORGIAN BRIGE 

CONSTRUCTION“
404878405

252

გამარტ. შესყიდვა

45233142

საერთაშორისო მიშვნელობის (ს4) თბილისი-წითელი 

ხიდის საავტომობილო გზის 49-ე კმ-ზე, მდ. ალგეთზე 

მდებარე სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენისა და მის შესაბამისად 

სამუშაოების განხორციელება

31.08.16-16.01.17 160157933 ს.რ. #2-16                825,000.00 44,410.32 372,302.95 შპს „ხიდმშენი 99“ 236053131

253

გამარტ. შესყიდვა

45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს3) მცხეთა - 

სტეფანწმინდა ლარსის 113 კმ-ზე მშრალ ხევზე 

მდებარე დაზიანებული სახიდე გადასასვლელის 

ნაცვლად ახალი სახიდე გადასავლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების (პროექტირება -

მშენებლობის რეჟიმში) 

20.10.16-31.01.18 160181214 ს.რ. #3-16             4,850,000.00 970,000.00 970,000.00
შპს „GEORGIAN BRIGE 

CONSTRUCTION“
404878405

16
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გამარტ. შესყიდვა

45246000

ქ. ამბროლაურში, მშენებარე აეროპორტის საფრენი 

ბილიკის მიმდებარედ მდ. რიონის ჭალა-კალაპოტის 

ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენისა და მის შესაბამისად 

სამუშაოები

06.12.16-06.04.17 CMR160209564 ნაპრ. 1-16             1,561,000.00 290,248.44 290,248.44 შპს „ბორან მაინინგი“ 204530953

255 კონკურსი 71320000

სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაციისთვის 

საჭირო საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენაზე მომსახურების გაწევა და 

ცალკეულ ობიექტებზე, საჭიროების შემთხვევაში 

საავტორო ზედამხედველობის გაწევა

15.02.16-31.01.17 CNT150000057 კნ 2-16                367,500.00 36,755.82 277,245.72 შპს „პროექტმშენკომპანი" 204979103

256 კონკურსი 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

22.02.16-22.11.16 CNT150000054 კნ 3-16             1,494,000.36 0.00 1,098,987.37

შპს „საქ გზათა სამეცნიერო - 

კვლევითი და საწარმოო 

ტექნოლოგიური 

კომპლექსური ინსტიტუტი 

საქგზამეცნიერება“

212272208

257 კონკურსი 71320000

ქ. მცხეთაში მდ. მტკვარზე სახიდე გადასასვლელის 

მშენებლობისათვის საჭირო 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენისა და საავტორო ზედამხედველობის 

მომსახურების გაწევა

24.05.16-31.10.16 CNT160000025 კნ 4-16                363,440.00 317,283.12 317,283.12

შპს ,,საპროექტო-

საკონსულტაციო კომპანია 

ბითი”

204472695

258 კონკურსი 71320000

ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების 

დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპოექტო მომსახურების და 

საავტომობილო გვირაბის მშენებლობისთვის საჭირო 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების 

მომსახურება

09.12.16-22.01.18 CNT160000116 კნ 5-16             4,688,848.00 468,884.80 468,884.80

უცხოური საწარმოს 

ფილიალი „სს ინსტიტუტი 

იგჰ, სააქციო საზოგადოება 

სამოქალაქო მშენებლობის 

კვლევებისა და 

განვითარების საკითხებში“

406187692

259 კონკურსი 71320000

თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის 

მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო – 

ჯუთა – როშკა – შატილი – ომალო – ხადორის 

ხეობა–ბაწარა–ახმეტას მიმართულებით 

საავტომობილო გზების 

მშენებლობა–რეკონსტრუქციის სამუშაოებისათვის 

საჭირო საპროექტო მომსახურება

09.12.16-25.03.18 CNT160000143 კნ 6-16             5,884,188.00 1,117,995.72 1,117,995.72

უცხოური საწარმოს 

ფილიალი „სს ინსტიტუტი 

იგჰ, სააქციო საზოგადოება 

სამოქალაქო მშენებლობის 

კვლევებისა და 

განვითარების საკითხებში“

406187692

260

გამარტ. შესყიდვა

45233140
N1 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
11.07.16-11.10.16 160138415 მ. შ. #2-16                169,785.93 21,944.74 157,765.74

შპს „თელავის საგზაო 

სამმართველო“
231167607

261

გამარტ. შესყიდვა

45233142
N4 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
12.08.16-11.11.16 160149794 მ. შ. #5-16                218,128.49 0.00 147,336.93 სს „კავკასავტომაგისტრალი" 238109202

262

გამარტ. შესყიდვა

45233142
N15 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
12.08.16-11.11.16 160149810 მ. შ. #6-16                254,242.61 0.00 251,654.33

შპს „საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1"
217890584

263

გამარტ. შესყიდვა

45233142
N1 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
29.09.16-29.12.16 160172787 მ. შ. #10-16                  56,157.13 5,614.98 56,149.79

შპს „თელავის საგზაო 

სამმართველო“
231167607

264

გამარტ. შესყიდვა

45233142
N18 ზონაში შემავალი  საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
29.09.16-29.12.16 160172784 მ. შ. #12-16                149,963.83 6,664.65 149,963.35 შპს „ჯავახავტოგზა" 223352930

265

გამარტ. შესყიდვა

45233142

N22 (მოიცავს ყოფილ N34 ზონას)  ზონაში შემავალი 

საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის) სამუშაოები

31.10.16-31.01.17 160188510 მ. შ. #16-16                  67,488.33 0.00 54,442.13 შპს იბერია-ჯ 248048580

266

გამარტ. შესყიდვა

45233142
N13 ზონაში შემავალი საავტომობილო გზების 

მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოები
03.11.16-31.01.17 160187826 მ. შ. #17-16                648,293.42 64,828.12 648,281.23 შპს მესხეთავტოგზა 224070804

267

გამარტ. შესყიდვა

45233142

N7 (ახალი ნუმერაციით N6 ზონა) ზონაში შემავალი  

საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის) სამუშაოები

09.11.16-09.02.17 160193058 მ. შ. #18-16                180,409.82 0.00 162,361.26
შპს „ სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია"
20514025717



268

გამარტ. შესყიდვა

45233142

N5 (ახალი ნუმერაციით N6 ზონა) ზონაში შემავალი  

საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა-

შენახვის) სამუშაოები

22.11.16-22.02.17 160199131 მ. შ. #19-16                172,983.00 50,802.19 160,523.18

შპს „N2 საგზაო 

საექსპლუატაციო 

სამმართველო“

205140257

269

გამარტ. შესყიდვა

71520000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთასტეფანწმინდა-

ლარსის საავტომობილო გზის კმ134-კმ135 

მონაკვეთზე (დარიალის ხეობა) განვითარებული 

სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო 

დროებითი ღონისძიებების განხორციელებისათვის 

საჭირო საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

24.06.16-24.09.16 160127080 სტ. ზედ. #1-16                  40,600.00 0.00 28,604.55 შპს „ტრიჯიტი" 205287018

270

გამარტ. შესყიდვა

71520000

მესტიის მუნიციპალიტეტში მდებარე  თეთნულდის 

სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის დაზიანებული ცალკეული 

მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოებზე საზემხედველო 

მომსახურების გაწევა

21.09.16-15-01.17 CMR160169092 სტ. ზედ. #2-16                    7,000.00 0.00 0.00

შპს "საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაციისა და 

მოდერნიზაციის 

ზედამხედველობის 

დირექცია“

212272477

271

გამარტ. შესყიდვა

71320000

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ134-კმ135 მონაკვეთზე 

(დარიალის ხეობა), განვითარებული სტიქიური 

მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო დროებითი 

ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების გაწევა

24.06.16-24.09.16 160127189 სტ. საპრ. #1-16                  59,400.00 0.00 53,460.00

შპს „საქ გზათა სამეცნიერო - 

კვლევითი და საწარმოო 

ტექნოლოგიური 

კომპლექსური ინსტიტუტი 

საქგზამეცნიერება“

212272208

272

გამარტ. შესყიდვა

71320000

მესტიის მუნიციპალიტეტში მდებარე  თეთნულდის 

სათხილამურო კომპლექსთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის დაზიანებული ცალკეული 

მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო და სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციების 

შედგენაზე და, საჭიროების შემთხვევაში, საავტორო 

ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების გაწევა 

23.09.16-15-01.17 CMR160169106 სტ. საპრ. #2-16                  12,450.00 0.00 11,205.00

შპს ,,საპროექტო-

საკონსულტაციო კომპანია 

ბითი”

204472695

273

გამარტ. შესყიდვა

71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი  

მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე  

განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების 

სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელ 

სამუშაოებზე საჭირო საზედამხედველო 

მომსახურებისა და  საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი  მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა

30.06.16-30.09.16 160130111
სტ.  და პერ. 

ზედ. #1-16
               127,400.00 7,601.81 125,116.83 შპს „ტრიჯიტი" 205287018

274

გამარტ. შესყიდვა

71320000

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მდ. მტკვრის მარცხენა 

სანაპიროზე (შპს „რუსთავის აზოტის" 

შლამშემკერებთნ) ნაპირსამაგრი ნაგებობების 

საპროექტო მომსახურება

05.07.16-16.09.16 160131744
ნაპ. საპრ.         #1-

16
19,467.00 0.00 17,010.00

შპს „პროექტირება 

მშენებლობა ექსპერტიზა"
404421504

275

გამარტ. შესყიდვა

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საზემხედველო 

მომსახურების გაწევა

01.08.16-31.10.16 160143711
რეაბ. ზედ.     #1-

16
420,000.00 0.00 332,437.25

შპს "საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაციისა და 

მოდერნიზაციის 

ზედამხედველობის 

დირექცია“

212272477

276

გამარტ. შესყიდვა

71520000

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე საზემხედველო 

მომსახურების გაწევა

04.10.16-04.01.17 160174245
რეაბ. ზედ.     #2-

16
280,000.00 0.00 215,107.91

შპს "საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაციისა და 

მოდერნიზაციის 

ზედამხედველობის 

დირექცია“

212272477

277

გამარტ. შესყიდვა

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-

ბაწარას ნაკრძალის საავტომობილო გზის კმ15-კმ19 

(ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლები - დუისი და 

ჯოყოლო) მონაკვეთზე წყლის აცილების მიზნით 

ჩასატარებელი სამუშაოები

05.08.16-05.01.17 160148112 შ.რ.#1-16 10/90             1,507,770.94 637,415.25 788,192.34
შპს „სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია“
205140257

18



278 სამუშაოებს 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის

(შ–33) მარნეული-თეთრიწყარო-წალკა საავტომობილო 

გზის კმ34-კმ41 მონაკვეთის

სარეაბილიტაციო სამუშაოებს

11.10.16-31.01.17 160178447 შ.რ.#2-16             1,391,124.38 105,968.97 1,090,484.92 შპს სახარია 200262189

279
45233142;

45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–1) 

ბათუმი(ანგისა)–ახალციხის საავტომობილო გზის 

მე–100 კმ–ზე მდ. საფრისწყალზე არსებულ სახიდე 

გადასასვლელზე და 92-ე კმ-ზე დაზიანებული გზის 

საფარის აღდგენითი სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენისა და მის 

შესაბამისად სამუშაოების განხორციელების შესყიდვა

18.10.16-01.11.17 160183451 შ.რ.#3-16                720,000.00 0.00 79,941.94 შპს იბერია-ჯ 248048580

280 სამუშაოები 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 109-ე 

კმ-ზე (კმ 108+282-დან-კმ108+334-მდე) დაზიანებული 

მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

16.11.16-18.04.17 CMR160198888 შ.რ.#4-16                488,291.76 0.00 0.00 შპს „ავტოგზა ლენტეხი 99“ 234065089

281

გამარტ. შესყიდვა

45233142

ადგილობრივი მნიშვნელობის მესტიის ცენტრი-

აეროპორტი-წრნიაშის საავტომობილო გზის კმ1+000-

4+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

05.08.16-05.07.17 160148030 ადგ.რ.#1-16             2,422,575.39 2,078.99 244,336.53
შპს „სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია“
205140257

282 გაწევა 71520000

ადგილობრივი მნიშვნელობის მესტიის ცენტრი-

აეროპორტი-წრნიაშის საავტომობილო გზის კმ1+000-

4+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო  სამუშაოებზე 

საზემხედველო მომსახურების გაწევა 

05.08.16-05.08.17 160148120
ადგ.რ. ზედ. #1-

16
33,916.05 0.00 3,600.75

შპს "საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაციისა და 

მოდერნიზაციის 

ზედამხედველობის 

დირექცია“

205140257

283
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–16)

ქუთაისი(ჭომა)-ალპანა-მამისონის 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 0.00 5,638,766.64 შპს „საქმილსადენმშენი" 221267064

284
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
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 0.00 2,212,619.61
შპს სამშენებლო კომპანია 

„მამისონი“
205204250

285
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) 

ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-ბენარას საავტომობილო 

გზის კმ11 - კმ16 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

30.11.15-01.10.16 150029092 გ.ტ. #19-15             3,589,000.00 12,761.59 3,485,554.73 შპს New Road 441993112

286
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45221110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-77) 

სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი 

საავტომობილო გზის მე–4 კმ–ში მდ. წაჩხურაზე 

ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის 

სამუშაოები

01.12.15-30.09.16 150029091 გ.ტ. #20-15             1,147,432.00 0.00 1,038,152.77 შპს „ავტოგზალენტეხი 99“ 234065089

287
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
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 0.00 430,367.83 შპს „გზა–მშენებელი 13“ 215103091

288
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–136) 

ურბნისის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.12.2015-

26.07.2016
150029090 გ.ტ#23-15                518,777.00 12,876.57 515,062.07 შპს"ჯეუ გრუპი" 205 251 537

289
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბაღდათი-

ვანი-დაფნარის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6 

მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

17.12.15-17.08.16 150029093 გ.ტ.24-15             1,999,999.00 0.00 1,885,743.60 შპს "ჯ და ჯ" 221269080

290
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-149) 

წიწამური-საგურამო-ცხვარიჭამიას საავტომობილო 

გზის კმ9+700 - კმ16+050 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

22.12.15-22.10.16 150029168 გ.ტ.25-15             2,934,270.00 69,890.63 2,725,734.66 შპს „ჰერიო 404892050
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291
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი
50100000

3 (სამი) ერთეული მაღალი გამავლობის (4X4) 

სპეციალიზირებული კლასის „პიკაპის" ტიპის  

ავტომანქანებისთვის (დანართი N1) საგარანტიო 

პირობების ფარგლებში თანმდევი გეგმიური ფასიანი 

ტექმომსახურებისა და საჭიროების შემთხვევაში 

სათადარიგო ნაწილებით და საცხებ-საპოხი მასალით 

უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვა 

24.12.15-31.01.19 CMR  150230320 გ.ტ.27-15                  11,070.00 0.00 3,638.00 შპს „სენა მოტორსი“ 205222926

292 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შუხუთი-

აცანა-მამათის საავტომობილო გზის მე-17კმ-ზე მდ. 

სუფსაზე სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

23.01.15-01.10.15 140026045 ე.ტ. #1-15                450,000.00 0.00 417,857.14 შპს „არილი" 206215816

293 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნატანები-

ჩოლოქის საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე მდ. 

ჩოლოქზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

23.01.15-31.08.15 140026587 ე.ტ. #2-15                339,499.00 0.00 216,646.62 შპს „არილი" 206215816

294 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-2) სენაკი-ფოთი-

სარფის საავტომობილო გზის, 110-ე კმ-ზე, მდ. 

ჭოროხზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.01.15-01.06.16 140029330 ე.ტ. #4-15             2,929,440.00 30,168.30 1,039,389.93 შპს ,,ზიმო“ 211338015

295 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-

კასპი-ახალქალაქის საავტომობილო გზის კმ1-კმ6.5 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

05.02.15-31.10.15 140029680 ე.ტ. #7-15             4,555,000.00 0.00 4,215,469.04 შპს ,,ზიმო“ 211338015

296 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის იგოეთი-

კასპი-ახალქალაქის 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 0.00 1,142,142.88 შპს ,,ზიმო“ 211338015

297 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

უფლისციხესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის 

მე-7 კმ-ზე მდინარე მტკვარზე არსებული სახიდე 

გადასასვლელის დროებითი პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

12.02.15-31.07.15 140029989 ე.ტ. #11-15                190,000.00 0.00 151,668.53 შპს ,,არილი” 211 343 982

298 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-24) გორი-

ვარიანი-ცხინვალის საავტომობილო გზის პირველ 

კილომეტრში წყლის აცილების მიზნით 

ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები

18.02.15-01.08.15 140029331 ე.ტ. #14-15                300,000.00 0.00 278,571.42 შპს ,,არილი” 211343982

299 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 0.00 386,613.08 შ.პ.ს. ,,L.G.N. Group“ 211343982

300 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-2) 

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის 

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

301 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-

ვალეს საავტომობილო გზის 93-ე კმ-ზე,  მდ.ფოცხოვზე 

ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის 

სამუშაოები

12.03.15-30.11.15 140029334 ე.ტ. #25-15             4,500,550.00 0.00 3,021,075.05 შპს ,,ზიმო“ 211338015

302 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-33) 

მარნეული-თეთრიწყარო-წალკის საავტომობილო 

გზის კმ34-კმ41 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

03.04.2015 150002623 ე.ტ.#40-15             4,990,567.00 0.00 3,419,470.48 შპს "FIN-ESTATE" 401959136

303 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-17) 

ქუთაისი(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის 

საავტომობილო გზის კმ23-კმ30 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

15.04.15 150003215 ე.ტ.#46-15             4,126,126.00 109,062.02 4,114,872.88 შპს "არნაბი 21" 204573915

304 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-

ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის 58-ე კმ-ზე წყლის 

აცილების მიზნით დამატებით ჩასატარებელი 

პრევენციული ღონისძიებების განხორციელება - 

შემდგომში სამუშაოები 

16.04.15 150006763 ე.ტ.#47-15                  78,000.00 0.00 72,428.57 სს „კავკასავტომაგისტრალი“ 238109202
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305 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–116) 

მათხოჯი–ხიდი–გორდი–კინჩხას 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

306 ელ. ტენდერი 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 0.00 1,168,554.20 შპს "გეკა" 401968625

307 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-52) 

წყალტუბო-ხონის საავტომობილო გზის მე-13-ე 

კილომეტრზე მდ. კუხაზე სახიდე გადასასვლელის 

მშენებლობის განხორციელება

02.07.1531.01.15 150012925 ე.ტ.#76-15                790,000.00 0.00 765,168.34 შპს"მითი" 200225693

308 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის დმანისი-

დიდი დმანისი-გომარეთი-ბედიანის საავტომობილო 

გზის კმ32+560-კმ41+00 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

13.07.15-31.01.16 150012437 ე.ტ.#85-15             3,149,000.00 0.00 2,835,374.20

შპს 

„ინვესტსტროირეგიონის 

წარმომადგენლობა 

საქართველოში"

405047989

309 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 1,281,866.67 შპს "ჯ და ჯ" 221 269 080

310 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნარეკვავი-

მცხეთა-რკინიგზის სადგურის საავტომობილო გზის 

მე-2 კმ-ზე არსებული სწორკუთხა მილის ნაცვლად 

ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები

20.07.15-15.01.16 150017892 ე.ტ.#92-15             2,569,000.00 60,378.00 2,354,742.24 შპს ,,ხიდმშენი 99“ 236053131

311 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის 

თბილისი–ბაკურციხე–ლაგოდეხის საავტომობილო 

გზის 104–ე კმ–ზე არსებული ოთხკუთხა მილის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

27.07.15-29.10.15 150017139 ე.ტ.#96-15                  66,914.00 0.00 65,176.35
სს 

,,კავკასავტომაგისტრალი“
238109202

312 ელ. ტენდერი 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

07.08.2015-

10.12.2015
150017883 ე.ტ. #102-15                191,995.00 0.00 179,696.81 შპს  დ.ი.ა სერვისი 205151315

313 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თბილისი-

თიანეთის ს/გზის კმ22-კმ30 მონაკვეთის ცალკეულ 

უბნებზე მოძრაობის უსაფრთხოების დამატებითი 

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

07.08.15-07.11.15 150018520 ე.ტ.#103-15                  70,000.00 0.00 65,000.01 შპს "ცეკური" 209442174

314 ელ. ტენდერი 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 0.00 199,327.74 შპს "იბერია-ჯ" 248 048 580

315 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-3) მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის 

საზღვარი) საავტომობილო გზაზე, სოფ. ქვეშეთში 

არსებული ხევიდან ჩამოსული ღვარცოფის გატარების 

მიზნით ჩასატარებელი პრევენციული ღონისძიებების 

(სახიდე გადასასვლელი) სამუშაოები

09.09.15-31.01.16 150022180 ე.ტ.#116-15             1,248,000.00 0.00 1,129,761.35
შპს სამშენებლო კომპანია 

„მამისონი“
205204250

316 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის 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

317 ელ. ტენდერი 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 0.00 495,082.13
შპს “მილენიუმ ბილდერს 

გრუპი”
400138047
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318 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-20) 

ბორჯომი–ბაკურიანი–ახალქალაქის საავტომობილო 

გზის კმ11+000 – კმ13+200 მონაკვეთის პერიოდული 

შეკეთების სამუშაოები

23.09.15-31.12.15 150018371 ე.ტ.#122-15                853,977.00 0.00 832,136.75 შპს „ბილდ ინდუსტრი" 206270248

319 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის  (შ-29) ზაჰესი-

მცხეთა-კავთისხევი-სკრა-ქარელი-ოსიაურის 

საავტომობილო გზის კმ72-კმ77 მონაკვეთის ლოტი II. 

კმ74-კმ77 სარეაბილიტაციო სამუშაოები  

24.09.15-31.01.16 150019850 ე.ტ#123-15             1,170,000.00 0.00 1,135,438.15 შპს „გეკა" 401968625

320 ელ. ტენდერი 5233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-88) 

ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი ხიბულა-ახალი ხიბულა-

ზუბის საავტომობილო გზის კმ20-კმ24 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

28.09.15-31.01.16 150021724 ე.ტ#124-15             2,246,777.00 0.00 2,068,213.40 სს არქეოპოლისი 239862038

321 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-26) 

ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ 

51+150–კმ 52+350 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

07.10.15-31.01.16 150023130 ე.ტ#125-15                699,000.00 0.00 649,588.88 შპს"სამხედრო გზა" 229284191

322 ელ. ტენდერი 4524600

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სნოში, მდ. 

სნოსწყლის და მდ. რუისწყალის კალაპოტების 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების 

12.10.15-31.01.16 150021994 ე.ტ#126-15                410,000.00 0.00 303,668.53
შპს"შარა-გზამშენი 

პირველი"
244 559 722

323 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-

ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის 49-ე კმ-ზე, მდ. 

თვალთხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.10.15-31.01.16 150024608 ე.ტ#127-15                375,940.00 0.00 345,361.26 შპს  სსსკ „სერპანტინი 231165529

324 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-138) გორი-

მეჯვრისხევის საავტომობილო გზის კმ16+000 – 

კმ16+946 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

16.10.15-31.01.16 150023128 ე.ტ#128-15                566,555.00 13,604.27 544,171.11 შპს"ჯეუ გრუპი" 205251537

325 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-

ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის 151-ე კმ-ზე, მდ. 

ნინოსხევზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

21.10.15-31.01.16 150024611 ე.ტ. #129-15                185,381.00 0.00 169,789.39 შპს სსსკ „სერპანტინი 231165529

326 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-106) 

შუამთა–ჭყვიშის (გ.ტაბიძს სახლმუზეუმი) 

საავტომობილო გზის კმ0+000-კმ4+574 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

21.10.15-31.01.16 150023127 ე.ტ.#130-15             1,468,000.00 0.00 1,409,470.38 შპს "წყალტუბოგზასერვისი" 221297674

327 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) 

ქუთაისი(საღორია) – ბაღდათი – აბასთუმანი - ბენარას 

საავტომობილო გზის 30-ე კმ-ზე, მდ. ხანისწყალზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო  

სამუშაოები

21.10.15-31.01.16 150024616 ე.ტ.#131-15                  88,870.00 0.00 80,547.88 შპს" ჯ და ჯ" 221269080

328 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-160) 

ვაზიანი-მარტყოფი-ნორიო-ღვთაებას  საავტომობილო 

გზის კმ1 – კმ6,3 (სოფ. სააკაძის დასასრული) 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

21.10.15-

31.01.2016
150023126 ე.ტ.#132-15             3,333,330.14 79,746.60 3,189,864.07 შპს "ბლექ სი გრუპი" 204477734

329 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) 

ქუთაისი(საღორია) – ბაღდათი – აბასთუმანი - ბენარას 

საავტომობილო გზის 25-ე კმ-ზე, მდ. ხანისწყალზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო  

სამუშაოები

27.10.15-31.01.16 150024617 ე.ტ.#135-15                194,770.00 0.00 179,204.70 შპს" ჯ და ჯ" 221269080

330 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი) - წყალტუბო - 

ცაგერი - ლენტეხი - ლასდილის საავტომობილო გზის 

86-ე კმ-ში არსებული სახიდე გადასასვლელის 

დაზიანებული ელემენტების პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

10.11.15-10.07.16 150026537 ე.ტ.#141-15                306,650.00 0.00 284,746.42 შპს "გრინ ვეი 2012" 412687784

331 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-

ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 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 0.00 358,370.39 შპს „ავტოგზალენტეხი 99“ 234065089
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332 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი (წყალტუბოს გადასახვევი)-წყალტუბო-

ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 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 0.00 447,342.99 შპს „ავტოგზალენტეხი 99“ 234065089

333 ელ. ტენდერი 5233161

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის (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 0.00 719,959.34
შპს „საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“
217890584

334 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-1) ბათუმი-

ახალციხის 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 0.00 865,884.57
შპს სამშენებლო კომპანია 

„მამისონი“
205204250

335 ელ. ტენდერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-6) ფონიჭალა – 

მარნეული – გუგუთის საავტომობილო გზის კმ75+050 

– კმ84+150 მონაკვეთის (ლოტი 1: კმ75+050 – კმ8+145) 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

20.11.15-30.11.16 150028013 ე.ტ.#147-15           10,777,111.00 0.00 9,954,043.45 შპს "ცეკური" 209442174

336 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-42)  ახმეტა-

თელავი-ბაკურციხის საავ. გზის 27-ე კმ-ში, ქ. 

თელავში დ. აღმაშენებლის ქუჩისა და ალაზნის 

გამზირის, ასევე დ. აღმაშენებლის ქუჩისა და 

ვარდოშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე მოძრაობის 

უსაფრთხოების ამაღლების ღონისძიებების 

სამუშაოები

27.11.15-31.01.16 150028730 ე.ტ.#148-15                  54,080.00 0.00 48,218.03 შპს სსსკ „სერპანტინი 231165529

337 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-19) 

ჩოლაბურის ხიდი-თერჯოლა-ტყიბულის 

საავტომობილო გზის 29-ე კმ-ზე მდ. ტყიბულაზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის ხიდქვეშა 

კალაპოტში მდინარის წყლის რეჟიმის რეგულირების 

პრევენციული სამუშაოები

27.11.15-27.05.16 150026689 ე.ტ.#149-15                299,999.00 0.00 278,570.49 შპს „გაბიონი 2000” 445384094

338 ელ. ტენდერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-85) 

მარტვილი-ტალერი-ჩხოროწყუს 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 0.00 269,285.70
შპს "წალენჯიხის საგზაო 

სამმართველო"
242728848

339 ელ. ტენდერი 45246000

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. გრიგოლეთში 

სახელმწიფო საზღვრის დაცვის საზღვაო ოპერაციების 

მართვის ცენტრის შენობის მიმდებარედ სანაპირო 

ზოლში ნაპირდაცვის დროებითი პრევენციული 

ღონისძიებები

09.12.15-31.01.16 150024615 ე.ტ.#152-15                434,903.00 0.00 364,822.82 შპს "არილი" 206215816

340 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-

ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) 

საავტომობილო გზის კმ167+650-ზე, მდ. ძირულაზე 

არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

14.12.15-14.08.16 150028847 ე.ტ.#153-15                365,000.00 0.00 354,964.22 შპს "არილი" 206215816

341 ელ. ტენდერი 71520000
სანაპირო ზოლების ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე 

საზედამხედველო მომსახურება
17.12.15-31.01.17 150030300 ე.ტ.#154-15                  91,000.00 4,924.53 33,300.12 შპს "გზამშენპროექტი" 205025505

342 ელ. ტენდერი 45221119

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელონის (შ-88) 

ზუგდიდი-ნარაზენი-ძველი, ხიბულა-ახალი, ხიბულა-

ზუბის საავტომობილო გზის მე-2. კმ-ზე მდინარე 

ჯუმზე არსებული სახიდე გადასასვლელის 

სარეგულაციო ნაგებობის პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

18.12.2015-

18.06.2016
150026860 ე.ტ.#155-15                305,000.00 0.00 293,052.55

შპს „შარა-გზამშენი 

პირველი"
244 559 722
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343 ელ. ტენდერი 45221119

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) ხაშური-ახალციხე-

ვალეს საავტომობილო გზის 27-ე კმ-ში, (ქ. ბორჯომში) 

არსებული თაღოვანი სელედუკის 

(ღვარცოფგამტარის) მოქმედი ნორმების შესაბამისი 

გაბარიტების უზრუნველყოფის მიზნით 

ჩასატარებელი  სარეაბილიტაციო სამუშაოები

18.12.15-18.08.16 150027470 ე.ტ.#156-15             1,495,930.00 37,143.90 1,448,612.15
შპს სამშენებლო კომპანია 

„მამისონი“
205204250

344 ელ. ტენდერი 45233140 ხიდების (IV უბანი ) მოვლა-შენახვის სამუშაოები 22.12.15-31.01.17 150029586 ე.ტ.#157-15                520,685.00 0.00 496,831.99 შპს "არილი" 206215816

345 კონკურსი 71300000

საავტომობილო გზებზე და ხელოვნურ ნაგებობებზე 

სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და 

პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი 

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო და სატენდერო 

დოკუმენტაციების შედგენაზე მომსახურების და 

ცალკეულ ობიექტებზე, საჭიროების შემთხვევაში 

საავტორო ზედამხედველობის გაწევა, საჭიროების 

შემთხვევაში საავტორო ზედამხედველობის 

17.12.15-

31.01.2017
CTR150000056 კ.ნ.N2-15                399,999.94 209,681.28 359,628.62 შპს პროექტმშენკომპანი 204 979 103

346 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის 

კმ25(0.75)-კმ34(0.3) მონაკვეთის დარჩენილი 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

03.07.14-31.12.14 140014921 გ.ტ.#33-14             5,669,770.00 0.00 5,241,333.50 შპს "ფინ-ესტეიტი" 401959136

347 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი-

ბაღდათის საავტომობილო გზის კმ.11-კმ.18.8 

მონაკვეთის დარჩენილი სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

03.07.14-31.12.14 140014923 გ.ტ.#34-14             4,189,999.00 0.00 3,988,221.85 შპს "ფინ-ესტეიტი" 401959136

348 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის კმ36, 

კმ43-კმ45 მონაკვეთის დარჩენილი სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

08.07.14-30.11.14 140014918 გ.ტ.#35-14             2,769,400.00 0.00 2,683,348.06 შპს "ფინ-ესტეიტი" 401959136

349 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსისAსაავტომობილო გზის კმ117 – კმ121 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.08.14-15.01.15 140017779 გ.ტ.#40-14             4,219,330.00 98,814.92 3,952,596.66
შპს"სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია"
205140257

350 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის Aახმეტა-

თელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზის კმ.64+000-

კმ.73+000 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების 

სამუშაოები

08.08.2014-

15.01.2015
140017782 g.t.#42-14 5,444,870.00 0.00 5,303,320.04

შ.პ.ს. სამშენებლო 

სარემონტო კომპანია 

"სერპანტინი"

231165529

351 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

Eშიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 

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
შპს ,,ლენტეხის საგზაო 

2000”
234065178

352 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვლობის ბათუმი-

ახალციხის 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 1,043.10 41,723.82 შპს "რეზი+2012 448047603

353 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-

ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 

საზღვარი) საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ში 

წყალგამტარი მილის მოწყობის სამუშაოები

20.11.14-15.01.15 140024825 g.t.#53-14 85,000.00 0.00 75,181.96
სს 

,,კავკასავტომაგსიტრალი”
238109202

354 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-5) თბილისი-

ბაკურციხე-ლაგოდეხის 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 34,041.44 შპს "კლოტოიდა 2009" 240420656

355 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ–43)

თიანეთი–ახმეტა–ყვარელი–ნინიგორის 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 შპს"არილი" 206215816

356 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიბოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი 

(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-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 შპს "საქმილსადენმშენი" 221267064
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357 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-112) 

წყალტუბო-ფარცხანაყავენის საავტომობილო გზის კმ1-

კმ11.3 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 შპს ,,არნაბი 21" 204573915

358 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრიდი მნიშვნელობის წერეთელი-

ნორგიული (მირზოევკა)-მუღანლო-ქესალოს 

საავტომობილო გზის კმ15+500-კმ25 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

25.12.14-31.12.15 140026316 g.t.#69-14 3,749,999.00 0.00 3,517,245.85

შპს ,,სამშენებლო-

სარემონტო 

საექსპლუატაციო საქარმო 

ჩელიაბინსკტრანსიგნალის 

საქართველოს ფილიალი"

436034872

359 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის 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 48,276.38 შპს"ქეთურინა" 445393770

360 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-

ახალციხის 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 63,003.95 შპს"ქეთურინა" 445393770

361 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-

ჭიათურა-ზესტაფოსნის საავტომობილო გზის 72-ე კმ-

ზე დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის 

აღდგენითი სამუშაები

27.02.13-30.06.13 130002855 g.t #17-13                  27,998.00 0.00 25,998.14 შპს `საპოვნელა +" 230085305

362 გამარტ. ელ.ტენერი 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩოხატაური-

ბახმაროს 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 64,189.94 შპს ,,გუმბათი-7” 245595226

363 გამარტ. ელ.ტენერი 45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 

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 0.00 174,733.33 შპს "ავტოგზა ლენტეხი-99" 234065089

364

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის საავტომობილო გზის 

კმ49+900-კმ51+100 მონაკვეთზე არსებული ბეტონის 

სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

26.02.14-31.07.14 140000911 ე.ტ.#13-14                329,990.00 0.00 306,398.69 შპს "გზა XXI" 445393770

365

ელ. ტენდერი

71520000

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-

ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის კმ10-კმ23 

მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის 

სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება

22.04.14-01.12.15 140007095 ე.ტ.#34-14                347,806.00 8,852.96 258,161.66

შპს `საავტომობილო გზების 

რეაბილიტაციისა და 

მოდერნიზაციის 

ზედამხედველობის 

დირექცია"

212272477

366

ელ. ტენდერი

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 ე.ტ.#43-14             8,100,000.00 0.00 6,757,307.82 შპს ,,გეომშენი-2004" 204466513

367

ელ. ტენდერი

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის  ხაშური – ახალციხე-

ვალეს (თურქეთის საზღვარი) საავტომობილო გზის 

კმ63;კმ69-კმ70; მონაკვეთის  სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

05.05.14-30.09.14 140008299 ე.ტ.#45-14             1,979,900.00 46,621.78 1,864,872.06 შპს `იბოლია" 217873031

368

ელ. ტენდერი

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-3) მცხეთა-

სტეფანწმინდა-ლარსისAსაავტომობილო გზის 

კმ106+180-კმ106+880; კმ107+180-კმ110+850 

მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

06.05.14-31.12.14 140006905 ე.ტ.#46-14             5,505,420.00 130,506.02 5,220,240.91
შპს `სახელმწიფო 

სამშენებლო კომპანია"
205140257

369

ელ. ტენდერი

45233110

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-

ზარიძეები-ჟინვალის საავტომობილო გზის კმ10-კმ23 

მონაკვეთის სამშენებო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

08.05.14-30.11.15 140006910 ე.ტ.#47-14           21,177,700.00 0.00 12,965,545.55
სს საგზაო კომპანია 

"თბილისი"
221267064

370

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-

ტელავი-ბაკურციხის საავტომობილო გზის კმ70+370-

ზე, არსებული მილის ნაცვლას ახალი მილის 

მოწყობის სამუშაოები

08.05.14-31.08.14 140007094 ე.ტ.#48-14                169,721.00 0.00 157,598.06 შპს `შარა" 218022066
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371

ელ. ტენდერი

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-

ლარსისAსაავტომობილო გზის კმ86-კმ87 მონაკვეთის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

08.05.14-31.10.14 140006483 ე.ტ.#49-14             2,544,690.00 0.00 2,374,579.85
შპს `საქართველოს 

სამხედრო გზა"
229284191

372

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-93) 

ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევის საავტმობილო გზის მე-

4 კმ-ში (არსებული დამბის გაგრძელებაზე) მიწის 

ვაკისის გამორეცხვის საწინააღმდეგო პრევენციული 

ღონისძიებები

20.05.14-01.10.14 140007736 ე.ტ.#51-14                229,999.00 0.00 213,570.51 შპს "გეო ლოდი" 245559890

373

ელ. ტენდერი

45233142

საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-1) თბილისი-სენაკი-

ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ258+166-კმ262 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

30.05.14-31.08.14 140009560 ე.ტ. #54-14             2,445,240.00 0.00 2,338,943.28 შპს "გეომშენი-2004" 204466513

374

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-

წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის 108-ე 

კმ-ზე (სოფ. ფანაგა) მიწის ვაკისის გამორეცხვის 

საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების 

სამუშაოები

13.06.14-30.11.14 140011750 ე.ტ .#69-14                397,777.00 9,470.88 378,835.23 შპს "ავტოგზა ლენტეხი 99" 234065089

375

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბეჩო-

ტურბაზა-შიხრას საავტომობილო გზის კმ1-კმ7 

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

02.07.14-30.11.14 140012436 ე.ტ. #82-14             5,411,970.00 0.00 2,976,624.94 შპს “ფინ-ესტატე“ 401959136

376

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-15) 

ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის 

საავტომობილო გზის მე-15 კმ-ზე (ქ. წყალტუბო) 

არსებული ქვედა საყრდენი კედლის აღდგენის 

სამუშაოები 

21.08.14-15.12.14 140017149 ე.ტ.#98-14                169,999.00 0.00 129,421.61 შპს "გზა-2008" 202436550

377

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-17) 

ქუთაისი (მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის 

საავტომობილო გზის მე-6 კმ-ზე წყლის აცილების და 

ფერდობების გამაგრების პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

02.12.14-01.09.15 140023860 ე.ტ#119-14                409,990.00 0.00 380,705.01 შპს “გაბიონი 2000“ 445384094

378

ელ. ტენდერი

45221119

ადგილობრივი მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-

ურეკის საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდინარე 

სარფზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის 

სამუშაოები

09.12.14-31.12.15 140025709 ე.ტ #125-14                975,000.00 23,429.68 913,757.06 შპს `სახარია" 200262189

379

ელ. ტენდერი

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 ე.ტ.#127-14                650,000.00 0.00 633,492.09 შპს "არილი" 206343982

380

ელ. ტენდერი

45233142

ზუგდიდი-ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუს საავტომობილო 

გზის კმ23+700-კმ24+700 მონაკვეთზე ბეტონის 

სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები

11.12.14-01.08.15 140025160 ე.ტ.#128-14                274,577.00 0.00 266,865.60 შპს ,,კოლხიდა” 404878370

381

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 96-ე 

კმ-ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი 

სამუშაოები

18.03.13-31.12.13 130003397 ე.ტ. #25-13                970,265.00 0.00 846,429.12 შპს `ტერექს-XXI" 230095777

382

ელ. ტენდერი

45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის საავტომობილო გზის 

53-ე კმ-ში წყლის აცილების პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

24.09.13-15.01.14 130018047 ე.ტ.#105-13                389,330.00 0.00 358,428.57
შპს `წალენჯიხის საგზაო 

სამმართველო"
242728848

383 გამარტ. შესყიდვა 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვმელობის ბათუმი 

(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის 82-ე კმ-ზე 

(დაბა ხულოს გასასვლელი) არსებული ქვედა 

საყრდენი კედლის და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის 

აღდგენითი სამუშაოები

05.02.14-30.06.14 140047308 სტ. #1-14                500,000.00 0.00 422,799.61 შპს `იბერია-ჯ” 248048580
მთავრობის 

განკარგულება
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384 გამარტ. შესყიდვა 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის 

ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის 82-ე 

კმ-ზე (დაბა ხულოს გასასვლელი) არსებული 

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის და 

ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოების 

მეორე ეტაპის (საყრდენი კედლის მეორე იარუსის  და 

ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები) 

განხორციელება

18.07.14-31.12.14 140129540 სტ. #4-14                489,240.77 0.00 444,293.16 შპს `იბერია-ჯ” 248048580
მთავრობის 

განკარგულება

385 გამარტ. შესყიდვა 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის 68-ე კმ-ზე გზის 

სავალი ნაწილის გაფართოების სამუშაოები

11.06.13-30.09.13 130097797 სტ.  #3-13                  50,000.00 0.00 12,736.04 შპს `ზიმო” 211338015
მთავრობის 

განკარგულება

386 გამარტ. შესყიდვა 45233142

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-

ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის 102-ე 

კმ-ზე სოფ. ლახამურას მიმდებარედ სტიქიური 

მოვლენების შედეგების დროებითი პრევენციული 

ღონისძიებების სამუშაოები

18.11.13-31.03.14 130337869 სტ.  #4-13                700,000.00 0.00 532,082.18 შპს `ზიმო” 211338015
მთავრობის 

განკარგულება

42,302,677.30     14.   გახარჯული თანხის ჯამი
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