
    GLOBAL SERVICE+COMPANY PROFILE & EXPERIENCE 

 

გამოცდილების სია 
# კლიენტის დასახელება  სამუშაოს აღწერა ადგილმდებარეობა თარიღი 

1 
Tyco engineering 

services 
 

კაბელის ჩაწყობა, ბეტონის საძირკვლის და 
სვეტების მშენებლობა, CCTV უსაფრთხოების 

სისტემების დაყენება 
სუფსა 2004-2005 

2 Bechtel In Sys. Inc. 
 

ინსენერატორისა და გენერატორების 
მონტაჟი ეპიდემიოლოგიური 

ლაბორატორიისათვის 
ქუთაისი 2006 

3 Bechtel In Sys. Inc. 
 

კანალიზაციის, გაზმომარაგების და წყლის 
სისტემის ინსტალაცია CRL-ის 

ტერიტორიაზე 
თბილისი 2006 

4 Bechtel In Sys. Inc. 
 

დროებითი საოფისე ნაგებობის მონტაჟი CRL 
ტერიტორიაზე 

თბილისი 2006 

5 Bechtel In Sys. Inc. 
 

CRL ტერიტორიაზე კანალიზაციის, 
გაზმომარაგების და სანიღვრე ხაზების 

მონტაჟი 
თბილისი 2007 

6 Bechtel In Sys. Inc.   ნაყარი მიწების გათხრები CRL 
ტერიტორიაზე 

თბილისი 2007 

7 Bechtel In Sys. Inc.  ახალციხის ZDL დიზაინი და საინჟინრო 
ზედამხედველობა 

ახალციხე 2008 

8 Bechtel In Sys. Inc.  
სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები სამ 
VDL-ზე / დამცავი ღობეებისა და 

ცხაურების ინსტალაცია 

ბათუმი-ოზურგეთი-
თელავი 

2009 

9 Bechtel In Sys. Inc.  ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიის 
ტექნიკური მომსახურება 

თბილისი 2009-2010 

10 Bechtel In Sys. Inc.  ელიავას  ბაქტერიოფაგის 
ინსტიტუტის  რემონტი 

თბილისი 2008 

11 Bechtel In Sys. Inc.  
შესყიდვები და ლოგისტიკური მომსახურება 

საქართველოში ბიოლოგიური საფრთხის 
შემცირების პროგრამის პროექტებზე 

თბილისი 2008-2011 

12 Bechtel In Sys. Inc.  
გადასატვირთი შენობის მშენებლობა 

საქართველოს ცენტრალური საცნობარო 
ლაბორატორიის ტერიტორიაზე 

თბილისი 2009 

13 Bechtel in Sys. Inc.  ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიის 
მიწისქვეშა კომუნიკაციები 

თბილისი 2010 

14 Bechtel In Sys. Inc.  სამუშაოები ცენტრალური საცნობარო 
ლაბორატორიის ტერიტორიაზე 

თბილისი 2010-2011 

1 | P a g e  
 



    GLOBAL SERVICE+COMPANY PROFILE & EXPERIENCE 

 

15 
CH2M HILL 

საქართველოს 
ფილიალი 

შესყიდვები და ლოგისტიკური მომსახურება 
საქართველოში ბიოლოგიური საფრთხის 

შემცირების პროგრამის პროექტებზე 
თბილისი 2011-2012 

16 
CH2M HILL 

საქართველოს 
ფილიალი 

ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიის 
ტექნიკური მომსახურება 

თბილისი 2015 

17 
CH2M HILL 

საქართველოს 
ფილიალი 

მექანიკური რეაბილიტაციის პროექტი 
ცენტრალური საცნობარო ლაბორატორიის 

ტერიტორიაზე 
თბილისი 2011-2012 

18 
CH2M HILL 

საქართველოს 
ფილიალი 

qarsacavi faris mowyoba centraluri referaluri 
laboratoriis teritoriaze 

თბილისი 2012 

19 

neo/goris 
municipaliteti 
(USAID/NEO/Gori 

Municipality) 

wyalgayvanilobis sistemis reabilitacia 
goris r-is sof: 

Sindisi da 
zeRduleTi 

2013 

20 ა.ა.ი.პ. "ბავშვი და 
გარემო" 

saremonto samuSaoebi Tbilisi 2013 

21 

გორის 
მუნიციპალიტეტის 

არარეგისტრირებული 
კავშირი „ნახალოვკა“ 

წყლის ავზის სარეაბილიტაციო სამუშოები 
goris r–nis sof. 

Sindisi 
2013 

22 

გორის 
მუნიციპალიტეტის 

არარეგისტრირებული 
კავშირი „ტირიფონა“ 

wyalgayvanilobis sistemis reabilitacia 
goris r–nis sof. 

zeRduleTi 
2013 

23 
CH2M HILL 

საქართველოს 
ფილიალი 

საველე ლაბორატორიების სამშენებლო-
სარემონტო სამუშაოები და სამაცივრე 

დანადგარებისა და ნაგებობების 
მშენებლობა-მონტაჟი 

გურჯაანი, ქუთაისი, 
ახალციხე 

2014 

24 USAID/NEO/ neo 
jgufi 

wiTelsoflis agraruli bazris reabilitacia 
duSeTis raioni – 

sof. 
wiTelsofeli 

2014 

25 

საგანმანათლებლო და 
სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 

სააგენტო 

სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი „გლდანის 
პროფესიული მომზადების ცენტრი“-ს 

ტერიტორიის შემოღობვა 
თბილისი 2014 

26 
Halliburton Breswater 

B.V. 
შესყიდვები, ლოჯისტიკა, ტექნიკის 

გაქირავება, აუთსორსინგი 
თბილისი, მანავი 2015 
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27 USAID/FAO ლაბორატორიული აღჭურვილობის 
შესყიდვა 

თბილისი 2015 

28 
USAID/NEO/ neo 

jgufi  
საირიგაციო არხების პროექტირება და 

რეაბილიტაცია 

გორის რ–ნის სოფ.-
აძვი და 

მუმლაანთკარი 
2015 

29 
შ.პ.ს 

„საქაერონავიგაცია“ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები 
სიღნაღის რაიონის 

სოფელი საქობო 
2015 

30 

გორის 
მუნიციპალიტეტის 

არარეგისტრირებული 
კავშირი „მამული“ 

საირიგაციო არხების პროექტირება და 
რეაბილიტაცია 

სოფ. მუმლაანთკარი 2015 

31 

გორის 
მუნიციპალიტეტის 

არარეგისტრირებული 
კავშირი „აძურა“ 

საირიგაციო არხების პროექტირება და 
რეაბილიტაცია 

სოფ. აძვი 2015 

32 
შ.პ.ს 

„საქაერონავიგაცია“ ღობის მონტაჟის სამუშაოები ქვიშიანის მთა 2015 

33 
მერსი ქორპს 
საქართველო 

ბიოუსაფრთხოების ორი  პუნქტის და ორი 
საწყურებლის მშენებლობა ცხვრისა და 
მსხვილფეხა საქონლისთვის არსებული 

პირუტყვის გადასარეკი ტრასის ორ 
მონაკვეთზე  

რუსთავი და 
მარნეული 

2015 

34 
მერსი ქორპს 
საქართველო 

ტალავერის მოწყობა გურჯაანი 2015  

35 
მერსი ქორპს 
საქართველო 

სასაწყობე შენობის მშენებლობა  სოფ. თორტიზა 2015 - 2016 

36 

საგანმანათლებლო 
დასამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის 
განვითარების 

სააგენტო 

სსიპ ,,ილია 
წინამძღვრიშვილის სახელობის 

საზოგადოებრივი კოლეჯის’’ ტერიტორიაზე 
მეფუტკრის სახელოსნოს მოწყობა 

სოფ. 
წინამძღვრიანთკარი 

2016   

37 
Parsons Govt. Svcs. 
International Inc. 

საქართველოს საზღვრის დაცვის პოლიციის 
ობიექტი K9 რემონტი თბილისი, ლილო 

 
2016 
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38 

შსს სსიპ-საგანგებო 
სიტუაციების მართვის 

სააგენტო 

შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის 
სააგენტოს ამბროლაურის საგანგებო 

სიტუაციების მართვის სამმართველოს 
სარემონტო სამუშაოები 

ამბროლაური 

 
2016 

39 
Parsons Govt. Svcs. 
International Inc. 

ქედას სექტორში სასაზღვრო პოლიციის 
სათაო ოფისის შენობის მშენებლობა ქედა, აჭარა 2016   

40 
Parsons Govt. Svcs. 
International Inc. 

კასუმლოს სექტორში სასაზღვრო პოლიციის 
სათაო ოფისის შენობის მშენებლობა მარნეული 2016   

41 

სსიპ ცხოველთა 
მონიტორინგის 

სამსახური 

ცხოველთა თავშესაფარისთვის საკარანტინო 
ნაგებობის მშენებლობის სამუშაოები 

თბილისი 2016-2017 

42 

USAID/გაეროს 
განვითარების 

პროგრამა 

სანიტარული, ფიტო–სანიტარული და 
ვეტერინარული კონტროლისათვის საბაჟო 

გამშვები პუნქტის მშენებლობა 
წითელი ხიდი 2016-2017 

43 
 

სსიპ სურსათის 
ეროვნული სააგენტო 

ცხოველთა გადასარეკ ტრასაზე, 
ბიოუსაფრთხოების პუნქტის მშენებლობა 

ყვარლის რაიონში  
ყვარელი 2017 

44 
მერსი ქორპს 
საქართველო 

სპორტული მოედნის მშენებლობა  
დაბა ტბაში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში დაბა ტბა 2017 

45 
მერსი ქორპს 
საქართველო 

ქართული ჭიდაობის არენის მშენებლობაზე  
დაბა ახალდაბაში, ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში 
დაბა ახალდაბა 2017 

46 

ევროკავშირის 
დელეგაცია 

საქართველოში 

შენობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო 
მომსახურების გაწევა და სხვადასხვა 

სერვისები 
თბილისი 2017-2019 

47 
ექიმები საზღვრებს 

გარეშე 
პაციენტის მკურნალობაზე  დამყოლობის 
კონსულტირების პუნქტის მშენებლობა 

თბილისი 2017-2018 

48 
 შემოსავლების 

სამსახური 

სსიპ „შემოსავლების სამსახური“-ს საბაჟო 
გამშვები პუნქტი „წითელი ხიდი“-ს 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 
ფიტოსანიტარული და ვეტერინარულ 

კონტროლს დაქვემდებარებულ მშენებარე 
ობიექტზე ღობის მოწყობა და საინჟინრო-

სამონტაჟო სამუშაოები 

წითელი ხიდი 2017 
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49 
მერსი ქორპს 
საქართველო 

სასაწყობე შენობისა და ფარდულის 
მშენებლობა ახალციხის მუნიციპალიტეტის  

სოფელ კლდეში 
კლდე 2017 

50 

USAID/გაეროს 
განვითარების 

პროგრამა 

სანიტარული, ფიტო–სანიტარული და 
ვეტერინარული კონტროლისათვის საბაჟო 
გამშვები პუნქტის მშენებლობის II ეტაპი - 

შიდა სამუშაოები 

წითელი ხიდი 2017-2018 

51 
შემოსავლების 

სამსახური 

სსიპ „შემოსავლების სამსახური“-ს საბაჟო 
გამშვები პუნქტი „წითელი ხიდი“-ის 
ტერიტორიაზე ფიტოვეტის შენობაში 

გათბობის, ვენტილაციისა და კონდიცირების 
სისტემების სამონტაჟო სამუშაოები 

წითელი ხიდი 2018 

52 
შემოსავლების 

სამსახური 

სსიპ „შემოსავლების სამსახური“-ს საბაჟო 
გამშვები პუნქტი „წითელი ხიდი“-ს 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული 
ფიტოვეტის შენობაში სხვადასხვა სახის 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. 

წითელი ხიდი 2018 

53 

  

შპს თბილისი ჰილს 
დეველოპმენტ ენდ 

კონსტრაკშენი 

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა და 
მშენებლობასთან დაკავშირებული სხვა 

სამუშაოები 

თელეთი, გოლფ 
კლუბი 

2018-2019 

54 
ქალაქ რუსთავის 

მუნიციპალიტეტი 

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქ. #18-ში 
მუნიციპალიტეტის შენობის მოწყობის 

სამუშაოები 
რუსთავი 2018 

55 
სსიპ სურსათის 

ეროვნული სააგენტო 
ცხოველთა გადასარეკ ტრასაზე, 

ბიოუსაფრთხოების პუნქტის მშენებლობა  
ბოლნისი 2018 

56 
გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტი 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
სართიჭალაში ერთ ბრიგადიანი სასწრაფო 

სამედიცინო დახმარების რაიონული 
სამსახურის ტიპიური შენობა N2_ის 

მშენებლობა 

სართიჭალა 2019  

57 
გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტი 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
მუღანლოს საჯარო სკოლის სარემონტო 

სამუშაოები 
მუღანლო 2019 
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58 

საქართველოს 
მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი - 
ამხანაგობა გლობალ 

სერვისი 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ 
საღრაშენში ერთი ხელშეკრულების 

ფარგლებში Design-Build მეთოდით საჯარო 
სკოლის შენობის სამშენებლო სამუშაოები -  

სოფელი საღრაშენი 2019-2020 
მიმდინარე 

59 

საქართველოს 
მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი - 
ამხანაგობა გლობალ 

სერვისი 

წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ იმერის, 
ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-
Build მეთოდით  საჯარო სკოლის შენობის 

სამშენებლო სამუშაოები  
სოფელი იმერი 2019-2020 

მიმდინარე 

60 

საქართველოს 
მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი - 
ამხანაგობა გლობალ 

სერვისი 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ 
მუხროვანში, ერთი ხელშეკრულების 

ფარგლებში Design-Build მეთოდით საჯარო 
სკოლის შენობის სამშენებლო სამუშაოები  

სოფელი მუხროვანი 2019-2020 
მიმდინარე 

61 

საქართველოს 
მუნიციპალური 

განვითარების ფონდი - 
ამხანაგობა გლობალ 

სერვისი 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ 
ენაგეთის, ერთი ხელშეკრულების 

ფარგლებში Design-Build მეთოდით საჯარო 
სკოლის შენობის სამშენებლო სამუშაოები -  

სოფელი ენაგეთი 2019-2020 
მიმდინარე 

62 

სსიპ „ლ. საყვარელიძის 
სახ. დაავადებათა 
კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის - 
NCDC 

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა 
კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
რიჩარდ ლუგარის საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრის 
სავინტილაციო სისტემების (ღვედები - 

cpv42510000) შესყიდვა 

თბილისი 2019 

63 

სსიპ „ლ. საყვარელიძის 
სახ. დაავადებათა 
კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრის - 
NCDC 

სსიპ ლ. საყვარელიძის სახ. დაავადებათა 
კონტროლისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის 
რიჩარდ ლუგარის საზოგადოებრივი 
ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრისათვის 
ბიოსაინჟინრო მოწყობილობების და 

დანადგარების შესყიდვა 

თბილისი 2019 
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