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საფირმო სახელწოდება: შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
საიდენტიფიკაციო კოდი: 217890584
რეგისტრაციის თარიღი: 08/05/1998
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები: შოთა აბულაძე,
დირექტორი
იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი: საქართველო, გორი, შინდისის გზატკეცილი, 2 კმ
ელ ფოსტა: gza.gori@yahoo.com
ტელ.: 577255111
საქმიანობის სფერო: შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1
ყოველწლიურად
ახორციელებს საერთაშორისო, შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის
თითქმის 18-25 კმ. საავტომობილო გზების მოდერნიზაცია-რეაბილიტაციის და
რეკონსტრუქციის სამუშაოებს; ასევე აწარმოებს ინერტული და რკინა-ბეტონის მასალების
დამზადებას.
გამოცდილება: 2016, 2017 და 2018 წლებში სამშენებლო სამუშაოებმა შეადგინა 61 644 351
ლარი. შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1-ის ძირითადი სამუშაოებია საერთაშორისო,
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების
მოდერნიზაცია-რეაბილიტაციის და რეკონსტრუქციის სამუშაოები. შპს საგზაო სამშენებლო
სამმართველო N1-ის მიერ განხორციელებული პროექტებია: საერთაშორისო მნიშვნელობის
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ს/გზის კმ175-კმ176; კმ188-კმ189 მონაკვეთების პერიოდულ
შეკეთება თანხით 1`657`499.99 ლარი, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომისაჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის ს/გზის კმ35, კმ42 მონაკვეთების რეაბილიტაცია თანხით
4`899`532.28 ლარი, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გზების მოვლა-შენახვის
(სარემონტო და სხვა) სამუშაოები თანხით 493`928.66 ლარი, ქ. კასპში მირიან მეფის ქუჩის
სრული რეაბილიტაცია-მოასფალტების და შიდაკვარტალური გზების მოწყობის სამუშაოები
თანხით 794`991.50 ლარი, ქვემო შაქშაქეთი ფცა თამარაშენის გზის ასფალტირების
სამუშაოები თანხით 1`663`999 ლარი, ბრეძა-ატოცის (აგარა კნოლევის გადასახვევიდან)
გზის ასფალტირების სამუშაოები თანხით 1`596`000 ლარი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის,
სოფელ ჩანადირებიდან სოფელ მლაშეში მისასვლელი საავტომობილო გზის მოასფალტების
სამუშაოები თანხით
1`099`473.46 ლარი, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ხურვალეთში, წითელუბანსა და შავშვების დევნილთა ჩასახლებაში მისასვლელი გზების
ასფალტის საფარის მოწყობის სამუშაოები თანხით 1`840`708.48 ლარი და სხვა. შპს საგზაო
სამშენებლო სამმართველო N1 უკვე რამოდენიმე წელია უწყვეტად ახორციელებს
„შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ს/გზების მიმდინარე შეკეთების (მოვლა შენახვის)
სამუშაოებს (№12 ზონა). შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1 ასევე აწარმოებს
ინერტული და რკინა-ბეტონის მასალების დამზადებას.

შ.პ.ს. ,,საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის
დირექტორი

შოთა აბულაძე

ინფორმაცია შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის
ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ პირთა კვალიფიკაციის შესახებ

სახელი
შოთა აბულაძე

კვალიფიკაცია
მიმოსვლის გზათა ინჟინერი

დაკავებული პოზიცია
დირექტორი

შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1“-ის
დირექტორი
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ინფორმაციას შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1‐ის ტექნიკური აღჭურვილობის შესახებ

№

მანქანა‐მექანიზმების დასახელება
აღწერილობა

1

ავტოთვითმცლელი OBB 954

ზილ 4502

2

ავტოთვითმცლელი LL-223-LI

IVECO AD410T44

3

ავტოთვითმცლელი LL-706-LI

MAN TGA 41.400

4

ავტოთვითმცლელი GG-634-QQ

5

ავტოთვითმცლელი OOD 662

კრაზ 256 12,8 ტ

6

ავტოთვითმცლელი SOS 504

კრაზ 256 12,8 ტ.

7

ავტოთვითმცლელი SOS 506

კრაზ 256 12,8 ტ

8

ავტოთვითმცლელი OAW 428

კრაზ 256 12,8 ტ

9

ავტოთვითმცლელი GOK 225

კრაზ 256 12,8 ტ

10

ავტოთვითმცლელი OAW 540

კრაზ 256 12,8 ტ

11

ავტოთვითმცლელი EKE-818

GINAF M 4241-S

12

ავტოთვითმცლელი ,,მერსედეს ბენცი" LĲ 741

25/21 (25 ტ)

13

ავტოთვითმცლელი ,,მერსედეს ბენცი" LĲ 718

25/23/(25 ტ)

14

ავტოთვითმცლელი ,,მერსედეს ბენცი" WUV 836

25/21 (25ტ)

15

ავტოთვითმცლელი ,,მერსედეს ბენცი" LĲ 714

25/21 (25 ტ)

16

ავტოთვითმცლელი ფორდი ,,კარგო" WUV 834

25/30 (25ტ)

17

ავტოთვითმცლელი ფორდი ,,კარგო" LĲ 716

25/24 (25 ტ)

18

ავტოთვითმცლელი TSV185

MAN 19-364

19

ავტოთვითმცლელი XRX177

"მერსედესი"

20

ავტოთვითმცლელი XFX189

DAF

21

ავტოთვითმცლელი ALL-081

DAF

KRAZ 65055

22

ავტოთვითმცლელი ALL-082

DAF

23

ავტოთვითმცლელი ALL-084

DAF

24

ავტოთვითმცლელი VBV-497

მაზი

25

ავტოთვითმცლელი CC245GG

HOWO

26

ავტოთვითმცლელი AZZ 117

IVECO MP410E44H

27

ავტოთვითმცლელი EKE-362

მაზი

28

ექსკავატორი EZ-203

EO-3323

29

ექსკავატორი EZ-202

EO-4321

30

ექსკავატორი EZ-208

კატერფილერი M‐320

31

ექსკავატორი RA-860

კატერფილერი M‐318

32

ექსკავატორი BB-528-S

HITACHI ZX 330

33

ექსკავატორი AV-533-V

NEW HOLLAND MH 6.6

34

ექსკავატორი

HMK102S

35

ექსკავატორი

MC115C

36

საგზაო ფრეზი SZ 065

37

ავტოგრეიდერი EZ-651

D‐143

38

ავტოგრეიდერი MA-881

D‐143

39

ავტოგრეიდერი EZ-185

D‐143

40

ავტოგრეიდერი BB-685

NBM NOBAS BG 230 TA‐4

41

ავტოგრეიდერი MZ-770

O&K F 156 ს/ნ 106760

42

ტრაქტორი KA-047

T‐150

43

ავტობეტტონსარევი LĲ-762

IVEKO

44

ავტობეტტონსარევი EKE-364

DAFF

45

ავტოგუდრონატორი LĲ-968

დს‐39

46

ავტოგუდრონატორი ALL-382

რენაულტი

47

ბულდოზერი EZ-203

130

48

ბულდოზერი EZ-653

130

ვირტტგენი

49

ბულდოზერი EZ-209

170

50

ბულდოზერი

51

ამწე საავტომობილო სავალზე WOW-063

52

ამწე საავტომობილო სავალზე

53

ასფალტდამგები მექანიზმი EZ-211

54

სატკეპნი AB-672-B

AMMANN AV 110X

55

სატკეპნი AA-504-C

AMMANN ASC200

56

სატკეპნი გლუვვალციანი KA 031

ბომაგ BW120 AD

57

სატკეპნი AA-321-B

58

სატკეპნი პნევმატური W 854 MA 891

59

სატკეპნი ვიბრაციული SZ064

6ტ HAMM

60

სატკეპნი ვიბრაციული EZ 198

6ტ RIKO

61

სატკეპნი ვიბრაციული SZ064

6ტ DU‐48

62

სატკეპნი ვიბრაციული EZ 656

6ტ DU‐47

63

სატკეპნი ვიბრაციული BOMAG

64

სატკეპნი ვიბრაციული SZ585

65

ასფალტო ბეტონის ქარხანა

66

სარწყავ სარეცხი მანქანა

67

ხელით საბურღი აპარატი

68

ექსკავატორი OO048G

JCB

69

ექსკავატორი OO049G

JCB

T‐330
კს‐3577
მაზ‐5334
DF‐135 "C"

HAMM GRW 15

GQG- 582

შპს საგზაო სამშენებლო სამმართველო N1-ის
დირექტორი

10‐12 ტ

6ტ BW‐120 AD
BOMAG 43 P 213D 16 ტ
ტელტომატი
კო 002
BOSH

შოთა აბულაძე

