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ლწლიანი

შენიშვნა

9100000 413355 კონს. შესყიდვა I 1 დეპარტამენტის საჭიროებისათვის დიზელისა და ბენზინის შესყიდვა

9100000 8480 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ეკო პრემიუმის მარკის ბენზინის შეძენა

9100000 10900 გამ. შესყიდვა III 1 დიზელის საწვავი

15300000 3000 გამ. შესყიდვა I 1 ხილის წვენების მოწოდება

15800000 2500 გამ. შესყიდვა I 1 სხვადასხვა სახის კვების პროდუქტები

15900000 3500 გამ. შესყიდვა I, II, III, IV 1 უალკოჰოლო სამელები და მინერალური წყალი

18400000 50 გამ. შესყიდვა I 1 ხელთათმანების მოწოდება

18400000 375 გამ. შესყიდვა IV 1 დამცავი ჩაფხუტების შეძენა

18500000 220 გამ. შესყიდვა IV 1 სასაჩუქრე სუვენირის შესყიდვა

18800000 1062 გამ. შესყიდვა IV 1 ფეხსაცმლების შეძენა

19600000 400 გამ. შესყიდვა I 1 ნაგვის პარკების შესყიდვა

22200000 15000 გამ. ელ. ტენდერი IV 1 მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით ბეჭდვის მომსახურება

22200000 3000 გამ. შესყიდვა I 1 ჟურნალ-გაზეთების შესყიდვა

24900000 70 გამ. შესყიდვა I 1 სუფთა ქიმიკატებისა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტებიდ მოწოდება

30100000 30400 კონს. შესყიდვა IV 1 A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის მოწოდება

30100000 4900 გამ. შესყიდვა I, II 1 სავიზიტო ბარათებისა და პერსონალური საიდენტიფიკაციო აქსესუარების მოწოდება

30100000 58000 გამ. ელ. ტენდერი I, IV 1 საკანცელარიო ნივთების მოწოდება

30100000 175000 გამ. ელ. ტენდერი I, IV 1 კატრიჯების მოწოდება

30200000 28000 გამ. ელ. ტენდერი IV 1 კომპიუტერული ტექნიკისა და მოწყობილობების შეძენა

30200000 2900 გამ. ელ. ტენდერი III 1 პრინტერების შესყიდვა

30200000 77520 გამ. შესყიდვა III 1 კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების შესყიდვა

30200000 50 გამ. შესყიდვა I 1 ტელევიზორების საკიდების სესყიდვა

30200000 22100 გამ. ელ. ტენდერი II 1 კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების შეძენა

31100000 150 გამ. შესყიდვა I, II 1 დენის გარდამქმნელების შესყიდვა

31100000 1875 გამ. შესყიდვა III 1 ავტომატური სარეზერვო გადამრთველის მოწოდება

31200000 300 გამ. შესყიდვა I 1 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის მოწოდება

31400000 3200 გამ. შესყიდვა I, III 1 პირველადი დენის ელემენტების შესყიდვა

31500000 2000 გამ. შესყიდვა I 1 გასანათებელი მოწყობილობებისა და ელ.ნათურების მოწოდება

31600000 100 გამ. შესყიდვა I 1 ელექტრომოწყობილობისა და აპარატურის მოწოდება

31600000 100 გამ. შესყიდვა I 1 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის მოწოდება

32300000 1690 გამ. შესყიდვა II 1 ვიდეოკამერის შტატივის შეძენა

32300000 1874 გამ. შესყიდვა II 1 ვიდეოკამერის შესყიდვა

32300000 2850 გამ. შესყიდვა I 1 რელევიზორების შესყიდვა

32400000 178.4 გამ. შესყიდვა III 1 როუტერის შესყიდვა

32500000 1342 გამ. შესყიდვა III, IV 1 ტელეფონის აპარატების შესყიდვა

33700000 2000 გამ. შესყიდვა I 1 პირადი ჰიგიენის საშუალებები

34100000 37013 გამ. ელ. ტენდერი IV 1 მსუბუქი ავტომობილის შეძენა

34300000 87820 გამ. ელ. ტენდერი I, II, III, IV 1 მსუბუქი ავტომანქანების საბურავები

35100000 100 გამ. შესყიდვა III 1 ბალანსზე რიცხული ავტომანქანისთვის უსაფრთხოების სასიგნალო ციმციმას შეძენა

35100000 4999 გამ. შესყიდვა IV 1 უსაფრთხოების ჟილეტებისა და ქურთუკების შეძენა

37500000 510 გამ. შესყიდვა IV 1 ნაძვის ხის სათამაშოების შესყიდვა

38100000 8900 გამ. ელ. ტენდერი I 1 ნავიგაციისა და ადგილმდებარეობის განსაზღვრის მომსახურება

38200000 3601 გამ. შესყიდვა IV 1 გეოლოგიური და გეოფიზიკური მოწყობილობების მოწოდება

38300000 1366 გამ. შესყიდვა IV 1 მანძილმზომის შესყიდვა

38600000 3415 გამ. შესყიდვა IV 1 ციფრული ფოტოაპარატების შესყიდვა

39100000 3500 გამ. ელ. ტენდერი III 1 საოფისე ავეჯის შესყიდვა

39100000 4700 გამ. შესყიდვა I, III 1 ავეჯის შესყიდვა

39100000 10320 გამ. ელ. ტენდერი I 1 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტ. გზების დირექციის ოფისის ავეჯის შესყიდვა

39200000 150 გამ. შესყიდვა I 1 ავეჯის აქსესუარების მოწოდება

39200000 1032 გამ. შესყიდვა I, II, IV 1 სხვადასხვა სახის ჭურჭლის მოწოდება

39200000 400 გამ. შესყიდვა III 1 სარეკლამო-საინფორმაციო პროდუქცია

39200000 500 გამ. შესყიდვა III 1 ავეჯის აქსესუარები (სარკე, საკიდები და სხვ)

39500000 4830.5 გამ. შესყიდვა I 1 ფარდა-ჟალუზების შესყიდვა

39500000 1660 გამ. შესყიდვა I 1 ქსოვილის ნივთების მოწოდება

39700000 279 გამ. შესყიდვა III 1 წყლის გამაცხელებლის შესყიდვა

39700000 445 გამ. შესყიდვა I 1 ელექტრომადუღარების მოწოდება

39800000 1430 გამ. შესყიდვა I 1 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის მოწოდება

41100000 4900 გამ. შესყიდვა I 1 სასმელი წყლის მოწოდება

42100000 200 გამ. შესყიდვა I 1 მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების დანადგარების მოწოდება

42500000 10000 გამ. ელ. ტენდერი II 1 კედლის კონდიციონერების მოწოდება-მონტაჟი

42600000 1484 გამ. შესყიდვა I 1 ძრავიანი ხელსაწყო-იარაღების მოწოდება

44300000 200 გამ. შესყიდვა I 1 კაბელების, მავთულისა და მათთან დაკავშირებული მასალების მოწოდება

44400000 445 გამ. შესყიდვა I, IV 1

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნების

მოწოდება

44400000 3010 გამ. შესყიდვა I 1 სეიფის შესყიდვა

44500000 300 გამ. შესყიდვა I 1 საკეტები, ანჯამები, და სხვა მოწყობილობები

44500000 300 გამ. შესყიდვა I 1

ხელსაწყოები, საკეტებსი, გასაღებების, ანჯამების, დამჭერების, ჯაჭვების და ზამბარების

მოწოდება

44800000 60 გამ. შესყიდვა III 1 საღებავების შესყიდვა

45200000 1000000 ელ. ტენდერი II, III 2 იგოეთი-კასპი-ახალქალაქის ს/გზის კმ1-კმ9 რეაბილიტაცია



45200000 650000 ელ. ტენდერი I 1

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ.სამთაწყარო, მე-5 ყურე მდ.ალაზანზე

ნაპირსმაგრი სამუშაოები

45200000 255820 ელ. ტენდერი I 1

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ.კარდენახი ნაპირსამაგრი სამუშაოები

მდ.მღვრიეხევზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 110000 გამ. ელ. ტენდერი I 1

ასპინძის მუნიციპალიტეტი,საქართველო-თურქეთის საზღვარი,მდ.ყარზამეთისწყალზე

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 749810 ელ. ტენდერი III 1 ქ.რუსთავი მდ.მტკვარზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 32490 გამ. ელ. ტენდერი II 1 ცაგერის მუნიციპალიტეტი სოფ.ლასურიასი უსახელოხევის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 69630 გამ. ელ. ტენდერი II 1 მარტვილის მუნიციპალიტეტი ქ.მარტვილი მდ.ინჩხიაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 613280 ელ. ტენდერი II 1 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი სოფ.დიდი ნეძი, ნაპირსამაგრი სამუშაოები მდ.ჯუმზე

45200000 210000 ელ. ტენდერი I 1 გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ.სკრა,ნაპირსმაგრი სამუშაო მდ.მტკვარზე. II ეტაპი

45200000 5000000 ელ. ტენდერი I, II 3

ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის უღვირი-უშგულის მონაკვეთის

რეაბილიტაცია

45200000 3044690 ელ. ტენდერი I, II 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ86-კმ87 (ქუმლისციხე) მონაკვეთის

რეაბილიტაცია

45200000 5505420 ელ. ტენდერი I, II 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ107-კმ111 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

(კობიდან გაგრძელება)

45200000 5436970 ელ. ტენდერი II 2 ბეჩო-ტურბაზა-“შიხრა”-ს ს/გზის კმ1-კმ7 რეაბილიტაცია

45200000 1000000 ელ. ტენდერი II 1 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ191-კმ192 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 120000 გამ. ელ. ტენდერი I 1

ახმეტის მუნიციპალიტეტი,სოფ.ჯოყოლოს თემი,სოფ.ძიბახევი,მდ.ალაზანზე

ნაპირსამაგრი სამუშაოები (I უბანი)

45200000 1500000 ელ. ტენდერი I, II 2 ალპანა-ცაგერის ს/გზის კმ13-კმ22-ს რეაბილიტაცია

45200000 2445760 ელ. ტენდერი III 1 თბილისი (ველი)-გაჩიანი-რუსთავის ს/გზის კმ1-კმ3.2-ს რეაბილიტაცია

45200000 3683200 ელ. ტენდერი I, II 1 ფშაველი-აბანო-ომალოს ს/გზის კმ1-კმ8 რეაბილიტაცია

45200000 3000000 ელ. ტენდერი I, II 1 სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიასტან მისასვლელი გზის (კმ1-კმ6) რეაბილიტაცია

45200000 1000000 ელ. ტენდერი II 1 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ153(0.7); კმ162; მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 2000000 ელ. ტენდერი I, II 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის კმ30-კმ36

მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 2000000 ელ. ტენდერი II 1

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის წნორი-

ლაგოდეხის მონაკვეთის (კმ117-კმ144) მონაკვ. რეაბილიტაცია

45200000 1500000 ელ. ტენდერი I, II 1 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ71-კმ73 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 1000000 ელ. ტენდერი I, II 1 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ117-კმ121 მონაკვეთის რეაბილიტაცია (არშა)

45200000 2144920 ელ. ტენდერი I, II 1

ხაშური-ახალციხე-ვალე კმ30, კმ40-კმ41(0.6); (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი)

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 471810 ელ. ტენდერი I, II 1 სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის ს/გზის კმ16-ის რეაბილიტაცია

45200000 2000000 ელ. ტენდერი I, II 2 სენაკი-ნოქალაქევი-ბანძა-ხონის ს/გზის კმ22-კმ37 რეაბილიტაცია

45200000 1500000 ელ. ტენდერი I, II 1 გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის ს/გზის კმ67-ის რეაბილიტაცია

45200000 2455240 ელ. ტენდერი II 1 თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ259-კმ262 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 1500000 ელ. ტენდერი II, III 1 ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას ს/გზის კმ17-კმ21 რეაბილიტაცია

45200000 2300000 ელ. ტენდერი I, II 1

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ186; კმ190; კმ193 ცალკეული დაზიანებული

მონაკვეთების რეაბილიტაცია

45200000 9659780 ელ. ტენდერი I, II 1

სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ13+000-

კმ24+800 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 10000000 ელ. ტენდერი I, II 1

სენაკი-ფოთი (ასაქცევი)-სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ118-

კმ119 მონაკვეთზე ფერდობების ჩამოწმენდა და ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 12495000 ელ. ტენდერი I, II 1

სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-სარფი (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის თეკლათი-

ხობის მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 3673600 ელ. ტენდერი I, II 1

თბილისი-წითელი-ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ46-კმ51

რეაბილიტაცია

45200000 613000 ელ. ტენდერი I, IV 1 აბაშის რაიონის სოფ. სამიქაოში მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 931620 ელ. ტენდერი IV 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის 132-ე კმ-ზე მდ.

თერგზე გველეთის ხიდის მშენებლობისათვის შუალედური ბურჯების ხიმინჯოვანი

საძირკვლეს მშენებლობა

45200000 25000000 ელ. ტენდერი I, II, III, IV 2

საავტომობილო გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა_შენახვა) სამუშაოები საჭიროების

მიხედვით

45200000 638800 ელ. ტენდერი I 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ანაკლიას საავტომობილო გზის 23-ე

კმ-ში არსებული სწორკუთხა მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 142100 გამ. ელ. ტენდერი I 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის 52-ე კმ-ზე მდ. მუგუდასხევზე სახიდე

გადასასვლელის რეაბილიტაცია

45200000 56400 გამ. ელ. ტენდერი I 1

ქუთაისი(მოწამეთა)-ტყიბული-ამბროლაურის ს/გზის 71-ე კმ-ზე მდ. კრიხულაზე

არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

45200000 212040 ელ. ტენდერი I 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის

104-კმ-ზე არსებული ოთხკუთხა მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 186160 გამ. ელ. ტენდერი I 1

ხაშური-ახალციხე-ვალე-თურქეთის საზღვრის ს/გზის 46-ე კმ-ზე მდ. ხევისწყალზე

არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

45200000 122480 გამ. ელ. ტენდერი I 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ლენტეხი-ბავარის საავტომობილო გზის მე-4

კმ-ში არსებული სახიდე გადასასვლელის სავალი ნაწილის აღდგენა

45200000 628100 ელ. ტენდერი I 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ანაკლიას საავტომობილო გზის 22-ე

კმ-ში არსებული სწორკუთხა მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 2934740 ელ. ტენდერი I 1

ბათუმი-ახალციხის ს/გზის კმ69+000-კმ 77+200 (ბათუმი-ხულოს მონაკვეთი) პერიოდული

შეკეთება



45200000 389650 ელ. ტენდერი I 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-წალენჯიხა-ჩხოროწყუ-სენაკის

საავტომობილო გზის კმ49+900-კმ51+100 მონაკვეთზე ბეტონის სანიაღვრე არხის

მოწყობის სამუშაოები

45200000 482030 გამ. შესყიდვა I 1

შიდასახ. მნიშვნ.ს ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის ს/გზის 82-ე კმ-ზე (დაბა ხულოს

გასასვლელი) არსებული დაზ. ქვედა საყრდენი კედლის და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის

პირველი ეტაპის აღდგენითი სამუშაოების

45200000 306590 ელ. ტენდერი I 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თელავი-შაქრიანის საავტომობილო გზის მე-

11 კმ-ზე, მდ. ალაზანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები

45200000 138950 გამ. ელ. ტენდერი I 1

ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის ს/გზის კმ47 მდ. წონიარის წყალზე სახიდე გადასასვლელის

რეაბილიტაცია

45200000 429100 ელ. ტენდერი I 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის საავტომო-ბილო

გზის მე-14 კმ-ზე, (პკ1+00) მდ. ხოდაშენზე არსებული სახიდე გადასასვ-ლელის

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 147250 გამ. ელ. ტენდერი I 1

საჯავახო-ჩოხატაური-ოზურგეთი-ქობულეთის ს/გზის მე-57 კმ-ზე მდ. ცხრაფონა

არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

45200000 292240 ელ. ტენდერი I 1

ქუთაისი(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-ბენარას ს/გზის 20-ე კმ-ზე მდ. ხანისწყალზე

არსებული სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია

45200000 1510560 ელ. ტენდერი I 1 ზესტაფონი-ბაღდათის ს/გზის კმ6-კმ10 მონაკვეთის პერიოდული შეკეთება

45200000 3115620 ელ. ტენდერი I 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-საფიჩხია-ჭოგნარის საავტომო-ბილო

გზის კმ1-კმ5(0.7) მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 1479250 ელ. ტენდერი I 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კმ58+900-კმ61+00 მონაკვეთის პერიოდული

შეკეთება (ფასანაურის ტერიტორია)

45200000 2045560 ელ. ტენდერი I 1

უთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის კმ14-კმ19 წყალტუბო-პრომეთეს

მღვიმე მონაკვეთი) პერიოდული შეკეთება

45200000 3485 გამ. შესყიდვა I 1 აჭარის საავტ. გზების დირექციის ოფისის ჰიდროსაიზ. სამუშაოები

45200000 370760 ელ. ტენდერი I, II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის ს/გზის 182-

ე კმ-ზე დაზიანებული სახიდე გადასასვლელის პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი

სამუშაოები

45200000 115290 გამ. ელ. ტენდერი I, II 1

ხობის მუნიციპალიტეტი პირველი მაისის თემი (ბულიწყუს უბანი) ნაპირსამაგრი

სამუშაოები მდ.მუნჩიაზე

45200000 340420 ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის ახალციხე-ნინოწმინდის კმ0+00-კმ68+600 და კმ69+600-

კმ112+00 მონაკვეთების ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 308980 ელ. ტენდერი II 1

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები ქვემოთ ჩამოთვლილ შემდეგ საავტომ გზების

ცალკეულ მონაკვეთებზე: ხაშური-ვალე, აბასთუმანი-ყანობილი, ქუთაისი-ბენარა ,

ბათუმი-ახალციხე,

45200000 200000 ელ. ტენდერი I, II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის ცალკეულ

მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები. ლოტი II კმ96-კმ142

45200000 471430 ელ. ტენდერი I, II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის ცალკეულ

მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები. ლოტი III კმ144-კმ236

45200000 24843330 ელ. ტენდერი I, II 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის ს/გზის (კმ10-

კმ23) მონაკვეთის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

45200000 303530 ელ. ტენდერი I, II 1

შიდასახ მნიშვნელობის ნოსირი-გეჯეთი-ნოქალაქევის ს/ გზის მე-4 კმ-ზე (არსებული

დამბის გაგრძელებაზე) მიწის ვაკისის გამორეცხვის საწინააღმდეგო პრევენციული

ღონისძიებები

45200000 2183250 ელ. ტენდერი I, II 1

ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ63, კმ69-კმ70

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 1230570 ელ. ტენდერი I, II 1

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სოფ ბოდბისხევში არსებული ხევის ჭალა-კალაპოტში

ნაპირსამაგრი სამუშაოები (I ეტაპის სამუშაოები)

45200000 67310 გამ. ელ. ტენდერი I, II 1

ხობის მუნიციპალიტეტი პირველი მაისის თემი (საკვიკვინიოს უბანი) ნაპირსამაგრი

სამუშაოები მდ.მუნჩიაზე

45200000 102370 გამ. ელ. ტენდერი I, II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-წითელი ხიდის ს/გზის ჰორიზონტალური

მონიშვნის სამუშაოები

45200000 225390 ელ. ტენდერი I, II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ს/გზის კმ70+370-

ზე არსებული მილის ნაცვლად ახალი მილის მოწყობის სამუშაოები

45200000 360980 ელ. ტენდერი II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის

საავტომობილო გზის კმ1+200-კმ1+800 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 2712230 ელ. ტენდერი II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის

საავტომობილო გზის კმ31-კმ35 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 691240 ელ. ტენდერი II, III 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბორჯომი-ბაკურიანი-ახალქალაქის

საავტომობილო გზის 29-ე კმ-ის რეაბილიტაცია

45200000 344230 ელ. ტენდერი II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო

გზის კმ83+300-ზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენის სამუშაოები

45200000 212930 ელ. ტენდერი II 1

სამტრედია-ლანჩხუთი-სუფსა გრიგოლეთის ს/გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის

სამუშაოები

45200000 816090 ელ. ტენდერი II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-

ლასდილის ს/გზის კმ12 მდ. აშხაშურზე სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები

45200000 283460 ელ. ტენდერი II 1

ქვემო ქართლის რეგიონის ს/გზების ცალკეული მონაკვეთების ჰორიზონტალური

მონიშვნის სამუშაოები

45200000 401110 ელ. ტენდერი II 1

შიდასახ. მნიშვნ. ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლასდილის ს/გზის 108-ე კმ-ში

(სოფ. ფანაგა) მიწის ვაკისის გამორეცხვის საწინააღმდეგო პრევენციული

ღონისძიებების სამუშოები.

45200000 1360160 ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის ხაშური-ახალციხე-ვალეს (თურქეთის ტესპუბლიკის

საზღვარი) ს/გზის კმ11-კმ12 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები



45200000 247500 ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის

საზღვარი) საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური მონიშვნის

სამუშაოებილოტი IV კმ237-კმ300

45200000 165220 გამ. ელ. ტენდერი II 1

დაბა მესტიაში, ახალშენის უბანში მდ. Mულხურის ჭალა-კალაპოტში ნაპირსამაგრი

სამუშაოები

45200000 450810 ელ. ტენდერი II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის კოდა-მანგლისი-წალკა-ნინოწმინდის ს/გზის

კმ0+00-კმ147+00 მონაკვეთის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 3426020 ელ. ტენდერი II 1

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ177--კმ180; კმ184-კმ187 მონაკვეთების

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

45200000 80760 გამ. ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 255-ე კმ-ძე

მოძრაობის უსაფრთხოების ამაღლების მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები

45200000 313740 ელ. ტენდერი II 1

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი სოფ. გურგენიანი მდ. ჭართლის ხევის კალაპოტის

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 279070 ელ. ტენდერი II 1

ვაზიანი-გომბორი-თელავისა (კმ0+00-კმ66+00) და ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის

(კმ3+700-კმ28+700) ს/გზების მონაკვეთების ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშAოები

45200000 3549710 ელ. ტენდერი II 1 თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი კმ 20-27 (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი)

45200000 170050 გამ. ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი–ფოთი–სარფის საავტომობილო გზის

83–კმ200–ზე მიწის ვაკისის ჩაწყვეტილი საწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებების

სამუშაოები

45200000 645580 ელ. ტენდერი II 1

ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ს/გზის 72-ე კმ-ზე კოლაგის ახალი ხევზე სახიდე

გადასასვლელის რეაბილიტაცია

45200000 278210 ელ. ტენდერი II 1

სამეგრელოს, გურიისა და აჭარის რეგიონების ს/გზების ცალკეული მონაკვეთების

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 268170 ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი (აზერბაიჯანის

რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის

სამუშაოები

45200000 219800 ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის (რუსეთის ფედერაციის

საზღვარი) საავტომობილო გზის ცალკეულ მონაკვეთებზე ჰორიზონტალური მონიშვნის

სამუშაოებილოტი V კმ301-კმ349

45200000 430090 ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის

საზღვარი) საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 344340 ელ. ტენდერი II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის სენაკი-ფოთი (ასაქცევი)-სარფი (თურქეთის

რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის ჰორიზონტალური მონიშვნის

სამუშაოები

45200000 274590 ელ. ტენდერი II 1

კახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში ს/გზების ცალკეული მონაკვეთების

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 383120 ელ. ტენდერი II 1

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში ს/გზების ცალკეული

მონაკვეთების ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 390680 ელ. ტენდერი II 1

შიდა ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების ს/გზების ცალკეული მონაკვეთების

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 327000 ელ. ტენდერი II, III 1

ლანხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ.მოედანში, მდ. სუფსაზე (II უბანი) ნაპირდამცავი

სამუშაოები

45200000 157626 გამ. ელ. ტენდერი II 1

ადგილობრივი მნიშვნელობის ქვედა სიმონეთი–ნავენახევის ს/გზის დარჩენილი

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 5469950 გამ. ელ. ტენდერი III 1 ახმეტა-თელავი-ბაკურციხის ს/გზის კმ64-კმ73 პერიოდული შეკეთება

45200000 956610 ელ. ტენდერი II, III 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის მათხოჯი-ხიდი-გორდი-კინჩხას ს/გზის მე-19 კმ-

ზე, მწყობრიდან გამოსული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად დროებითი სახიდე

გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები

45200000 2789405 გამ. ელ. ტენდერი II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის

საავტომობილო გზის კმ36; კმ43-კმ45 მონაკვეთის დარჩენილი სარეაბილიტაციო

სამუშაოები

45200000 4393866 გამ. ელ. ტენდერი II 1

შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი-ბაღდათის საავტომობილო გზის

კმ 11-კმ 18.8 მონაკვეთის დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 494160 ელ. ტენდერი II, III 1

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის 89-ე კმ-ზე რკინიგზის გზაგამტარის

რეაბილიტაცია

45200000 515670 ელ. ტენდერი II, III 1

თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ28--კმ79 მონაკვეთის პერიოდული

ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები

45200000 1330310 ელ. ტენდერი II, III 1

ლანხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ.მოედანში, მდ. სუფსაზე (I უბანი) ნაპირდამცავი

სამუშაოები

45200000 5724770 გამ. ელ. ტენდერი II 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის

საავტომობილო გზის კმ25(0.75)-კმ34(0.3) მონაკვეთის დარჩენილი სარეაბილიტაციო

სამუშაოები

45200000 608030 ელ. ტენდერი II 1

თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის ს/გზის კმ22+300-ზე და კმ22+370-ზე არსებული

რკინიგზის გზაგამტარების რეაბილიტაცია

45200000 101440 გამ. ელ. ტენდერი II 1

ლანხუთის მუნიციპალიტეტის, სოფ.მოედანში, (ჩოჩხეთის თემი) მდ. ქვაბის სულის (III

უბანი) კალაპოტში ნაპირდამცავი სამუშაოები

45200000 43810 გამ. ელ. ტენდერი IV 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 83-ე კმ-ში

ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენაზე დარჩენილი სამუშაოები

45200000 413840 ელ. ტენდერი III 1

მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნფარში (ლუჰას თემი) მდ. Nუსახელო ხევის

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 489230 გამ. შესყიდვა III 1

შიდასახ. მნიშვნ. ბათუმი(ანგისა)-ახალციხის საავტომობილო გზის 82-ე კმ-ზე არსებული

დაზიანებული ქვედა საყრდენი კედლის და ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი

სამუშაოების მეორე ეტაპი

45200000 4219330 გამ. ელ. ტენდერი III 1 მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის კ117-კმ121 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 7357130 გამ. ელ. ტენდერი III 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სენაკი-ნოქალაქევი-ბანძა-ხონის ს/გზის

კმ21+600-კმ37 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები



45200000 243770 ელ. ტენდერი III 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლას-

დილის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-ზე (ქ. წყალტუბო) არსებული ქვედა საყრდენი

კედლის აღდგენის სამუშაოები

45200000 1485540 ელ. ტენდერი III 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის მარნეული-სადახლოს ს/გზის კმ30-კმ34 მონაკვეთის

პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

45200000 1205000 ელ. ტენდერი III 2 ლაგოდეხის რაიონის სოფ. გეორგეთში მდ. კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 400000 გამ. შესყიდვა II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 146-ე კმ-ზე

სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებები

45200000 196640 გამ. ელ. ტენდერი III 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 212-ე კმ-ზე (ს.

ბარდუმანთან) ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის ა|ღდგენის სამუშაოები

45200000 71660 გამ. ელ. ტენდერი III 1

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნორიოში (მზიურის დასახლება) მდ. ნორიოსხევის

ჭალა-კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 543280 ელ. ტენდერი III 1 გორის მუნიციპალიტეტში სოფ. სკრაში მდ. მტკვარზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 226910 ელ. ტენდერი III 1 ქ. კასპში მდ. ლეხურაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 125 გამ. შესყიდვა III 1 საკანალიზაციო სამუშაოები

45200000 850520 ელ. ტენდერი III, IV 1

შიდასახელმ. მნიშვნ. ოზურგეთი-ნინოშვილი-ლესას ს/გზის კმ5 კმ13 კმ15 კმ18 და კმ19

მიწის ვაკისის ჩაწყვეტის საწინააღმდეგო ღონისძიებები

45200000 156015 გამ. ელ. ტენდერი III 1

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, მდ. Aლაზნის შესართავთან მდ. ჯამპატაჩაის

კალაპოტის (II ეტაპი) ნაპირსამაგრი სამუშაოები (ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად

დარჩენილი სამუშაოები)

45200000 39864 გამ. ელ. ტენდერი III 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ანაკლიის ს/გზის კმ25+140-კმ26+140

სახიდე გადასასვლელის და მისასვლელი გზების ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად

დარჩენილი სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 284260 ელ. ტენდერი III, IV 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-14) ქუთაისი (საღორია)-ბაღდადი-

აბასთუმანი-ბენარას ს/გზის კმ25+700-ზე ფერდობის გამაგრების პრევენციული

ღონისძიებები

45200000 198000 გამ. ელ. ტენდერი III 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შულავერი-შაუმიანი-სიონი-წერაქვის ს/გზის

კმ1-კმ20 ცალკეულ მონაკვეთებზე დაზიანებული საფარის აღდგენითი სამუშაოები

45200000 6763300 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტ. გზის კმ134-

კმ135 მონაკვეთზე განვითარებული სტიქიური მოვლენების შედეგების დროებითი

ლიკვიდაცია

45200000 50650 გამ. ელ. ტენდერი IV 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის

საავტომობილო გზის 71-ე კმ-ზე სოფ. შაქრიანში წყალგამტარი მილის მოწყობის

სამუშაოები

45200000 339680 ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯიხაშკარი-ჩხოროწყუს

საავტომობილო გზის კმ23+700-კმ24+700 მონაკვეთზე ბეტონის სანიაღვრე არხის

მოწყობის სამუშაოები

45200000 39260 გამ. ელ. ტენდერი IV 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის

118-ე კმ-ში ქ.წნორში არსებული წყალგამტარი მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 109810 გამ. ელ. ტენდერი IV 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის

56-ე კმ-ში წყალგამტარი მილის მოწყობის სამუშაოები

45200000 1148900 ელ. ტენდერი IV 2

სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბოდბისხევში არსებული ხევის ჭალა-კალაპოტის

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

45200000 543350 ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-ტყიბული-ამბროლაურის

საავტომობილო გზის მე-6 კმ-ზე წყლის აცილებისა და ფერდობების გამაგრების

პრევენციული ღონისძიებების სამუშაოები

45200000 518790 ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შუხუთი-აცანა-მამათი-ძიმითის საავტომობილო

გზის მე-17 კმ-ზე მდ. სუფსაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები

45200000 58750 გამ. ელ. ტენდერი IV 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სენაკი-ნოქალაქევი-ბანძა-ხონის

საავტომობილო გზის მე-7 კმ-ზე არსებული მილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 390580 ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ნატანები-ჩოლოქის საავტომობილო გზის მე-3

კმ-ზე მდ. ნატანებზე არსებულილითონის სახიდე გადასასვლელის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები

45200000 122720 გამ. ელ. ტენდერი IV 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-წყალტუბო-ცაგერი-ლენტეხი-ლას-

დილის საავტომობილო გზის 132-ე და 133-ე მე-15 კმ-ებზე ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის

აღდგენის სამუშაოები

45200000 500000 ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი-ახალციხის ს/გზის 23-ე კმ-ში

ჩაწყვეტილი მიწის ვაკისის აღდგენითი სამუშაოები

45200000 1039380 ელ. ტენდერი IV 2

ადგილობრივი მნიშვნელობის ნატანები-შრომა-ურეკის ს/გზის მე-10 კმ-ში მდ. შეფაზე

ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობის სამუშაოები

45200000 21180540 გამ. ელ. ტენდერი IV 3

ადგილობრივი მნიშვნელობის მარნეული-ლომთაგორას ს/გზის სარეაბილიტაციო

სამუშაოები

45200000 12495610 გამ. ელ. ტენდერი IV 2

სენაკი-ფოთი(ასაქცევი)-სარფი (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) ს/გზის კმ1-კმ13

მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 3608330 გამ. ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი-(საღორია)-ბაღდათი-აბასთუმანი-

ბენარას ს/გზის კმ17-კმ21 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 2551620 გამ. ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბაღდათი-ვანი-დაფნარის ს/გზის კმ16-კმ22

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 962070 გამ. ელ. ტენდერი IV 2 ქუთაისი-გეგუთი-საყულია-ბაში-იანეთი კმ6-კმ7 მონაკვეთის რეაბილიტაცია

45200000 4178650 გამ. ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წერეთელი-ნორგიუღი(მირზოევკა)-მუღანლო-

ქესალოს ს/გზის კმ15+500-კმ25+00 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 3256580 გამ. ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წყალტუბო-ფარცხანაყანევის ს/გზის კმ1-კმ11.3

მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

45200000 1684220 გამ. ელ. ტენდერი IV 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზესტაფონი-ბაღდათის ს/გზის კმ1-კმ5

მონაკვეთის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები



45300000 150 გამ. შესყიდვა III 1 კონდიციონერის მონტაჟI

45300000 4400 გამ. შესყიდვა III 1 ელექტრო სამონრაჟო სამუშაოები

45400000 3187.8 გამ. შესყიდვა III 1 კარ-ფანჯრების მიმდინარე შეკეთება

48500000 15400 გამ. შესყიდვა IV 1

ელ. საქმისწარმოების ავტომატიზირებული სისტემის განთავსება მომწოდებლის

სერვერზე

50100000 132500 გამ. შესყიდვა I, IV 1 ავტომანქანების ტექმომსახურების შესყიდვა

50100000 7320 გამ. ელ. ტენდერი I 1 ავტომანქანების რეცხვით მომსახურება

50100000 28000 გამ. ელ. ტენდერი I 1 ავტომანქანების ტექმომსახურება და შეკეთება

50300000 4730 გამ. შესყიდვა II 1 კატრიჯების დამუხტვა

50300000 265 გამ. შესყიდვა III 1 პრინტერების შეკეთება

50500000 2625 გამ. შესყიდვა II 1 დიზელ-გენერატორის ტექმომსახურება

50700000 3600 გამ. შესყიდვა III 1 ლიფტების ტექნიკური მომსახურება

50700000 4720 გამ. შესყიდვა II 1 კონდიციონერების შეკეთება და ტექმომსახურება

51600000 570 გამ. შესყიდვა III 1 ტელევიზორის მონტაჯის მომსახურება

55100000 4295.2 გამ. შესყიდვა I 1 ანგარიშის პრეზენტაციის ორგანიზება

55300000 4000 გამ. შესყიდვა II 1 სარესტორნო მომსახურება

63100000 3500 გამ. ელ. ტენდერი III 1

დეპარტამენტის კუთვნილი მატერიალური ფასეულობების ( განთავსებული ქ. გორში)

შენახვის მომსახურება

63100000 3600 გამ. ელ. ტენდერი II 1

დეპარტამენტის კუთვნილი მატერიალური ფასეულობების (სხვადასხვა დასახელების

კონსტრუქციები და მასალების მცხეთის რაიონში, ქსანში განთავსებული) შენახვის

მომსახურება

63100000 7740 გამ. ელ. ტენდერი II 1

დეპარტამენტის კუთვნილი მატერიალური ფასეულობების (ლითონის მეორადი

კონსტრუქციები, განთავსებული სოფ. შორაპანში) შენახვის მომსახურება

64100000 12000 გამ. შესყიდვა IV 1 საფოსტო და საკურიერო მომსახურება

64200000 900 გამ. შესყიდვა IV 1 სპეცკავშირებით მომსახურება

64200000 45000 კონს. შესყიდვა IV 1 მობილური ქსელის მომსახურება

64200000 4884 გამ. შესყიდვა I 1 ელექტრონული საინფორმაციო მომსახურება

64200000 20500 გამ. ელ. ტენდერი IV 1 სატელეფონო მომსახურება

64200000 800 გამ. შესყიდვა IV 1 ელექტრონული საინფორმაციო მომსახურება

66500000 45000 გამ. ელ. ტენდერი IV 1 ავტოტრანსპორტის დაზღვევის მომსახურება

70200000 4990 გამ. შესყიდვა IV 1 არასაცხოვრებელი ფართის დაქირავების მომსახურება

71200000 861 გამ. შესყიდვა I, II 1 აზომვითი სამუშაოები

71200000 10000 გამ. შესყიდვა III 1 მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნხაზების მომზადება

71300000 3000000 კონკურსი I, II, III, IV 2

საავტომობილო გზებისა და ხელოვნური ნაგებობების რეაბილიტაციის

სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო მომსახურება

71300000 142000 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტ. გზის კმ134-

კმ135 მონაკვეთზე განვით. სტიქიური მოვლენების შედეგების დროებითილიკვიდაცის

საპროექტო მომს.

71300000 840000 კონკურსი I, II, III, IV 2

საავტომობილო გზების პერიოდული შეკეთების სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო

და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენაზე საპროექტო მომსახურება

71300000 750000 კონკურსი I, II, III, IV 2

სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციის შედგენაზე საპროექტო

მომსახურება

71300000 420000 კონკურსი I, II, III, IV 2

საავტომობილო გზებზე და ხელოვნურ ნაგებობებზე სტიქიური მოვლენების

სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოებისათვის საჭირო

საპროექტო მომსახურება

71300000 8400 გამ. შესყიდვა II 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 146-ე კმ-ზე

სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებების საპროექტო

მომსახურება

71300000 180000 კონკურსი II, III 1

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესია ს/გზის კმ1-კმ6

მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობის სამუშაოების საპროექტო მომსახურება

71300000 1500 გამ. შესყიდვა II, IV 1 დავების განხილვის საბჭოს წევრის დანიშვნის მომსახურება

71300000 100000 კონკურსი II 1 ნაპირსამაგრი სამუშაოების საპროექტო მომსახურება

71300000 600000 კონკურსი I 1

ქ. ქუთაისის ნიკეას ქუჩისა და ქუთაისის შემოვლითი ავტომაგისტრალის შემაერთებელი

გზის რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის სამუშაოების საპროექტო მომსახურება

71300000 247210 კონკურსი I 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისის შემოსავლელი ს/გზის კმ14-კმ21 მონაკვეთზე

მეწყერული პროცესების შესწავლა და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა

71300000 250000 კონკურსი I 1

ადგ. მნიშვნელობის მარნეული-ლომთაგორა-ალგეთის ს/გზის სარეაბილიტაციო

სამუშაოების საპროექტო მომსახურება

71300000 52050 გამ. შესყიდვა IV 1 სპეცპროგნოზებით მომსახურება

71500000 350000 ელ. ტენდერი I 1

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/გზების პეროდული

შეკეთების სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება

71500000 91000 გამ. ელ. ტენდერი I 2

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/გზებზე სტიქიური

მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციის მიზნით ჩასატარებელ სამუშაოებზე

საზედამხედველო მომსახურება

71500000 347806 ელ. ტენდერი I, II 2

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის თიანეთი-ზარიძეები-ჟინვალის ს/გზის (კმ10-

კმ23) მონაკვეთის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების საზედამხედველო

მომსახურება

71500000 49000 გამ. ელ. ტენდერი II 1 ნაპირსამაგრი სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება

71500000 18500 გამ. ელ. ტენდერი IV 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ55-კმ80

მონაკვეთზე რეკონსტრუქცია-მოდერნიზაციის დარჩენილი სამუშაოების

საზედამხედველო მომსახურება

71500000 1400000 ელ. ტენდერი I, II 2

საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/გზების

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურება



71500000 7220 გამ. შესყიდვა II, III 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის 146-ე კმ-ზე

სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო და პრევენციული ღონისძიებების

საზედამხედველო მომსახურება

71500000 134800 გამ. შესყიდვა II, III, IV 1

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტ. გზის კმ134-

კმ135 მონაკვეთზე განვით. სტიქიური მოვლენების შედეგების დროებითილიკვ.

საზედამხედველო მომს.

71500000 13040 გამ. ელ. ტენდერი I 1

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის ს/გზის 132-ე კმ-ზე მდ.

თერგზე გველეთის ხიდზე შუალედური ბურჯების ხიმინჯოვანი საძირკვლის

მშენებლობის ზედამხედველო მომსახურება

71600000 499644 ელ. ტენდერი I 1 სახიდე გადასასვლელების გამოკვლევა-გამოცდის მომსახურება

72400000 2800 გამ. შესყიდვა I 1 ვებ-გვერდის დამზადება

72400000 120 გამ. შესყიდვა IV 1 მოდემით ინტერნეტმომსახურება

72400000 30 გამ. შესყიდვა I 1 დეპარტამენტის ვებ-გვერდის დომეინური სახელის სარეგისტრაციო

72400000 720 გამ. შესყიდვა IV 1 საინფორმაციო ბილბორდების ინტერნეტმომსახურების ხარჯები

72400000 20000 გამ. ელ. ტენდერი IV 1 ინტერნეტმომსახურება

73200000 70000 გამ. შესყიდვა IV 1 საექსპერტო მომსახურება

73200000 3600 გამ. შესყიდვა I 1

დეპარტამენტის საქმიანობის ამსახველი მედია-მასალების (ტელევიზია და პრესა),

კვლევასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურება

75100000 720 გამ. შესყიდვა IV 1 "კოდექსი"-ს საინფ. ბაზით მომსახურება

75100000 2688 გამ. შესყიდვა IV 1 "მაცნე"-ს კოდიფიც. დოკუმ.საინფ. მომსაურება

77200000 5000 გამ. შესყიდვა III 1 მერქნული რესურსის აღრიცხვა

79500000 242.3 გამ. შესყიდვა I 1 თარჯიმნის მომსახურება

79500000 792 გამ. შესყიდვა II 1 მთარგმნელობითი მომსახურება

79700000 218400 გამ. შესყიდვა I, IV 1 დაცვის მომსახურება

79900000 3125 გამ. შესყიდვა I 1 ფოტომომსახურება

79900000 3563 გამ. შესყიდვა IV 1 საპრეზენტაციო ეკრანის დაქირავება

80500000 2010 გამ. შესყიდვა IV 1 მომსახურება პროფესიული მომზადების სფეროში

80500000 214 გამ. შესყიდვა I 1 ტრენინგის ორგანიზება

90900000 18000 გამ. ელ. ტენდერი III, IV 1 შენობის დასუფთავების და სანიტარული მომსახურება

92100000 4800 გამ. შესყიდვა III 1 ვიდეორგოლის დამზადება

92200000 4974 გამ. შესყიდვა IV 1 საკაბელო არხების მომსახურება

92200000 145800 გამ. ელ. ტენდერი III 1 სატელევიზიო მომსახურება

98300000 1850 გამ. შესყიდვა IV 1 ავტოსადგომების მომსახურება


