
#
ტენდერის 

გამოცხადების 

თარიღი

saxelSekrulebo 
Rirebuleba

xelSekrulebis sagani mimwodebeli SeniSvna

1 2 3 4 5 12

1 1,672,246.07     
isani-samgoris raionis quCebis mimdinare 
SekeTeba

Sps `arsakiZe-2000~
არა ელექტრონული 

ტენდერი

2 2,648,296.33     

gldani-naZaladevis  da didube-CuRureTis 
raionebis quCebis mimdinare SekeTebis 
samuSaoebi

ss sagzao kompania 
`Tbilisi~

არა ელექტრონული 

ტენდერი

3 16,880,000.73     
md. mtkvris marjvena da marcxena sanapiroze 
gzebis kapitaluri SekeTebis samuSaoebi

Sps `gzamSeni-4~
არა ელექტრონული 

ტენდერი

4 1,372,999.94     
q. TbilisSi, gzebis (quCebis) kapitaluri 
SekeTebis samuSaoebi

Sps `gzamSeni-4~
არა ელექტრონული 

ტენდერი

5 1,195,269.95     
q. TbilisSi, gzebis (quCebis) kapitaluri 
SekeTebis samuSaoebi

Sps `gama pliusi~
არა ელექტრონული 

ტენდერი

6 28-03-11 557,999.53     

q. TbilisSi, n. ramiSvilis quCidan momavlis 
skolamde misasvleli gzis kapitaluri 
SekeTebis samuSaoebi

Sps `aliansi-2007~

7 13-04-11 1,999,971.99     

q. Tbilisis masStabiT dazianebuli a/betonis 
safaris operatiulad aRdgenis mizniT, 
bitumis emulsiis da bazaltis 
wvrilmarcvlovani fraqciis narevis wneviT 
safaris damuSavebis samuSaoebi

Sps `jeTfaTCer jorjia~

8 19-04-11 3,698,999.98     
q. TbilisSi, Tbilisis zRvis SemovliTi gzis 
mowyobis samuSaoebi

Sps `ar-di-ai~

9 02-05-11 1,599,899.30     
q. TbilisSi, sof. diRomSi, didgoris quCis 
sareabilitacio samuSaoebi

Sps `ar-di-ai~

10 13-05-11 649,997.97     

q. TbilisSi, Ciqovanis quCisa da i. WavWavaZis 
gamziris damakavSirebeli gzis kapitaluri 
SekeTebis I etapis samuSaoebi

Sps `elfia~

11 02-06-11 1,469,899.88     

q. TbilisSi, kandelakis quCidan 
intesifikaciis quCamde (moednamde) monakveTis 
kapitaluri SekeTebis samuSaoebi

ss sagzao kompania 
`Tbilisi~

12 28-03-11 391,999.00     

q. TbilisSi, saqarTvelos teqnikuri 
universitetis administraciuli korpusidan 
saqarTvelos universitetis saswavlo 
korpusamde misasvleli gzis kapitaluri 
SekeTebis samuSaoebi

Sps `nds mSenebloba~

13 21-03-11 22,260,000.00     

q. TbilisSi, ilia WavWavaZis gamziridan nino 
ramiSvilis quCamde da veres xevis axali 
avtomagistralidan TamaraSvilis quCamde 
damakavSirebeli satransporto gzis da 
gvirabis mowyobis samuSaoebi

Sps `kavkasus roud 
projeqti~

14 21-03-11 1,205,744.62     
q. TbilisSi, ipolitov-ivanovis quCis 
kapitaluri SekeTebis samuSaoebi

Sps `eqsapi~

xelSekrulebebi 2011-2014



15 04-05-11 1,044,446.00     
q. TbilisSi, gldani-muxianis SemaerTebeli 
gzis mowyobis I etapis samuSaoebi

Sps `aliansi-2007~

16 01-11-11 2,149,969.89     

q. Tbilisis masStabiT dazianebuli a/betonis 
safaris operatiulad aRdgenis mizniT, 
bitumis emulsiis da bazaltis 
wvrilmarcvlovani fraqciis narevis wneviT 
safaris damuSavebis samuSaoebi

Sps `jeTfaTCer jorjia~

17 16-11-11 12,449,998.61     
q. TbilisSi, md. mtkvris marcxena sanapiroze 
gzebis kapitaluri SekeTebis samuSaoebis 

ss sagzao kompania 
`Tbilisi~

18 12-01-12 1,199,999.97     

q. TbilisSi, vake-saburTalos raionSi gzebis 
mimdinare SekeTebis samuSaoebis saxelmwifo 
Sesyidva

Sps `parma~

19 02-04-12 253,179.00     
q. TbilisSi, gudauTis quCis kapitaluri 
SekeTeba

Sps `cekuri~

20 02-04-12 259,700.00     
q. TbilisSi, erisTavi konstantines (yof. 
fabriciusi) quCis kapitaluri SekeTeba

Sps `cekuri~

21 02-04-12 502,032.99     
q. TbilisSi, zigzagis da gvazauris quCebis 
kapitaluri SekeTeba

Sps `aliansi~

22 02-04-12 428,999.85     
q. TbilisSi, p. bagrationis quCis kapitaluri 
SekeTeba

Sps `jeo-plaza~

23 22-05-12 263,000.00     
q. TbilisSi, Zeveris quCis kapitaluri 
SekeTeba

Sps `parma~

24 30-05-12 597,498.98     
vake-saburTalos raionSi gzebis mimdinare 
SekeTebis samuSaoebi

Sps `parma~

25 07-06-12 511,999.99     
q. TbilisSi, andronikaSvilis quCis I 
Sesaxvevis kapitaluri SekeTeba

Sps `vagi konstraqSen 
grup~

26 04-06-12 639,950.00     
q. TbilisSi, xaraZis quCis kapitaluri 
SekeTeba

Sps `cekuri~

27 08-06-12 2,273,998.45     

q. TbilisSi, gldani-muxianis damakavSirebeli 
axali gzis (sastumro `pizasTa~) mowyobis 
samuSaoebi

ss sagzao kompania 
`Tbilisi~

28 08-06-12 590,000.00     
q. Tbilisis quCebis dazianebuli qvafenilis 
mimdinare SekeTebis samuSaoebi

Sps `globalhaus~

29 12-06-12 827,033.93     
q. TbilisSi, TrialeTis quCis kapitaluri 
SekeTeba

Sps `vagi konstraqSen 
grup~

30 20-06-12 2,000,000.00     

q. TbilisSi, norios nagavsayrelTan 
misasvleli gzis kapitaluri SekeTebis 
samuSaoebi

Sps `axali gza~

31 16-07-12 324,531.54     
q. TbilisSi, al. WavWavaZis quCis 
sareabilitacio samuSaoebi

Sps `skindori~

32 16-11-12 12,449,129.98     
q. TbilisSi, md. mtkvris marjvena sanapiroze 
gzebis kapitaluri SekeTebis samuSaoebi

Sps `gzamSeni-4~

33 26-06-12 14,999,999.96     
q. Tbilisis maStabiT gzebis kapitaluri 
SekeTebis samuSaoebis Sesyidva

Sps `kompania bleq si 
grupi~

34 11-01-13 679,999.47

ძველი თბილისის რაიონში მთაწმინდის ზონის 

გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები

შპს „ანჯ-მეტალი“



35 11-01-13 1,984,795.16

ქ. თბილისის მასშტაბით დაზიანებული ა/ბეტონის 

საფარის ოპერატიულად აღდგენის მიზნით, 

ბიტუმის ემულსიის და ბაზალტის 

წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის ნარევის წნევის 

საფარის დამუშავების სამუშაოები

შპს „ჯეთფათჩერ-ჯორჯია“

36 24-01-13 7,777,777.00

ქ. თბილისში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 

მხარეს არსებული გზების კაპიტალური შკეთების 

სამუშაოები

შპს „გზატკეცილი+“

37 11-01-13 416,999.90

ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, სამგორის 

ზონის გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები

შპს „დათა +“

38 11-01-13 416,998.97

ქ. თბილისში, ისანი-სამგორის რაიონში, ისნის 

ზონის გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები

შპს „ელფია“

39 11-01-13 479,997.98

ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის  რაიონში, 

გლდანის ზონის გზებისა და ქუჩების მიმდინარე 

შეკეთების სამუშაოები

შპს „დათა +“

40 24-01-13 9,915,931.52

ქ. თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 

მხარეს არსებული გზების კაპიტალური შკეთების 

სამუშაოები

სს საგზაო კომპანია 

„თბილისი“

41 22-01-13 309,899.96

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 

მხარეს არსებულ გზებზე ქვაფენილის მიმდინარე 

შეკეთების სამუშაოები

შპს „ინჟინერი“

42 22-01-13 174,990.00

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 

მხარეს არსებულ გზებზე ქვაფენილის მიმდინარე 

შეკეთების სამუშაოები

შპს „ქეთურინა“

43 11-01-13 416,989.19

ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის  რაიონში, 

ნაძალადევის ზონის გზებისა და ქუჩების მიმდინარე 

შეკეთების სამუშაოები

შპს „არგო“

44 11-01-13 464,999.93

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, 

საბურთალოს ზონის გზებისა და ქუჩების 

მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები

შპს „დათა +“

45 11-01-13 660,402.93

ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ვაკის 

ზონის გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები

შპს „გზამშენი 2005“

46 11-01-13 449,999.94

ქ. თბილისში, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში 

გზებისა და ქუჩების მიმდინარე შეკეთების 

სამუშაოები

შპს „ელფია“

47 27-02-13 1,440,000.00
თბილისის ზღვის მშენებარე აკვაპარკთან 

მიმსასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს „საგზაო 2003“

48 05-04-13 1,309,997.82

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 

მხარეს მდებარე ქუჩების ტროტუარების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „ალიანსი-2007“



49 05-04-13 238,629.67

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 

მხარეს მდებარე გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით 

მოწყობის სამუშაოები

შპს „სანდომშენსერვისი“

50 05-04-13 361,409.86

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 

მხარეს მდებარე გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით 

მოწყობის სამუშაოები

შპს „სანდომშენსერვისი“

51 04-04-13 869,999.99
ქ. თბილისში, სამადლო-ბეთანიის გზის 

კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები
შპს „ალიანსი-2007“

52 05-04-13 1,443,123.21

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 

მხარეს მდებარე ქუჩების ტროტუარების 

რეაბილიტაციის სამუშოები

შპს „პარმა“

53 04-04-13 450,599.92
ქ. თბილისში, დიდი ხეივნის ქუჩის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოები
შპს „New Road“

54 29-05-13 2,799,000.00
ქ. თბილისში, ხუდადოვის ქუჩის (მონაკვეთის) 

კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

სს საგზაო კომპანია 

„თბილისი“

55 09-08-13 79,719.00
ქ. თბილისში, წყნეთში, ჯავახიშვილის ქუჩის II 

შესახვევის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს „ა ენდ ზ ლოჯისტიკი“

56 05-08-13 2,021,880.00

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონის უბნების-

შინდისის, ტაბახმელას, წავკისის და კოჯორის 

გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

სს საგზაო კომპანია  

„თბილისი“

57 13-09-13 1,510,989.75
ქ. თბილისში, მარატ ნოზაძის ქუჩის კაპიტალური 

შეკეთების სამუშაოები
შპს „RSP-40“

58 30-09-13 75,499.72

ქ. თბილისში, ევროპის მოედანზე ავტომობილების 

მოაბრუნებელი ზოლების ქვაფენილით მოწყობის 

სამუშაოები

შპს „ჯოხა-ჯგუფი“

59 16-09-13 287,549.99
ქ. თბილისში, ახალარსენალის მთის დასახლების 

ქუჩების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები
შპს „ინჟინერი“

60 03-12-13 249,996.51     

ქ. თბილისში მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 
მხარეს მდებარე გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით 
მოწყობის სამუშაოები

შპს „აისი“

61 03-12-13 238,999.31     

ქ. თბილისში მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 
მხარეს მდებარე გზების ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით 
მოწყობის სამუშაოები

შპს „იბერია G“

62 04-12-13 309,971.60     
ქ. თბილისში, ლოტკინის „ქურთების“ სასაფლაოს 
შიდა გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „ბილდერ ჯგუფი“

63 04-12-13 284,999.00     
ქ. თბილისში, მახათას სასაფლაოს შიდა გზების 
რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს ბილდერ ჯგუფი

64 04-12-13 189,999.00     
ქ. თბილისში, მუხათგვერდის სასაფლაოს შიდა 
გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

L ჯგუფი

65 04-12-13 75,800.00     
ქ. თბილისში, ოქროყანას სასაფლაოს შიდა გზების 
რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს გუა-2013

66 04-12-13 492,298.32     
ქ. თბილისში, პეტრე-პავლეს სასაფლაოს შიდა 
გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „ბილდერ ჯგუფი“

67 04-12-13 138,888.00     
ქ. თბილისში, ვაშლიჯვრის სასაფლაოს შიდა 
გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები

L ჯგუფი



68 12-12-13 299,900.00     

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

შპს „ხურო“

69 12-12-13 147,776.00     

ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

L ჯგუფი

70 12-12-13 250,000.00     

ქ. თბილისში, მთაწმინდის რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

შპს „ხურო“

71 12-12-13 333,332.46     

ქ. თბილისში, საბურთალოს რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

შპს „ხურო“

72 12-12-13 133,847.00     

ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

შპს „პასატი“

73 12-12-13 229,000.00     

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

შპს „თი ეს ენ“

74 12-12-13 2,598,999.01     
ქ. თბილისში არსებული გზების კაპიტალური 
შეკეთების სამუშაოები

შპს „ჰერიო“

75 12-12-13 305,195.00     
ქ. თბილისში, ისნის რაიონის გზებისა და ქუჩების 
მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები

შპს „თი ეს ენ“

76 12-12-13 119,636.63     

ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

შპს „აისი“

77 12-12-13 305,195.00     

ქ. თბილისში, სამგორის რაიონის გზებისა და 
ქუჩების მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების 
სამუშაოები

შპს „თი ეს ენ“

78 12-12-13 229,001.00     
ქ. თბილისში, ვაკის რაიონის გზებისა და ქუჩების 
მიმდინარე (ორმოული) შეკეთების სამუშაოები

შპს „თი ეს ენ“

79 13-12-13 449,998.27     

ქ. თბილისში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 
მხარეს მდებარე ქუჩების ტროტუარების 
რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „თი ეს ენ“

80 13-12-13 446,997.58     

ქ. თბილისში, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 
მხარეს მდებარე ქუჩების ტროტუარების 
რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „თი ეს ენ“

81 17-12-13 339,932.00     
ქ. თბილისში, მართმსაჯულების სახლის ეზოს 
კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები

შპს ჯეო-ბილდი

82 21-01-14 212,361.00     

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროს მხარეს არსებულ გზებზე ქვაფენილის 
მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები

შპს „გლობალჰაუს“

83 21-01-14 123,220.00     

ქ. თბილისში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა 
სანაპიროს მხარეს არსებულ გზებზე ქვაფენილის 
მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები

შპს „გლობალჰაუს“

84 08-04-14 597,210.84     

ქ. თბილისში მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროს 
მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე 
(ორმოული) შეკეთების სამუშაოები

შპს „RSP-40“



85 08-04-14 597,210.84     

ქ. თბილისში მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს 
მხარეს არსებული გზებისა და ქუჩების მიმდინარე 
(ორმოული) შეკეთების სამუშაოები

შპს „RSP-40“


