
 

 

ქ.თბილისი                                                                                                         11  ივლისი 2018 წელი 

ტენდერი 

კომპანია "ფრეგო" წარმატებით ახორციელებს საწვავის იმპორტს საქართველოში სხვადასხვა ქვეყნებიდან. 

კომპანია „ფრეგო“-ს მიზანია: შექმნას საქართველოს ბაზარზე მძლავრი ქსელი, რომელიც მოწინავე პოზიციებს 

დაიმკვიდრებს მომხმარებლის მსყიდველობით გადაწყვეტილებაში, რაც განპირობებული იქნება ფასის, ხარისხისა 

და მომსახურების უპირატესობით კონკურენტებთან. ორაგნიზაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ 

იხილოთ ვებ-გვერდზე: www.frego.ge 

კომპანია ფრეგო აცხადებს ტენდერს კომპანიისთვის ინტერნეტის მოწოდებაზე. 

სატენდერო პირობები: 

• მოწოდების სიჩქარე სათაო ოფისისთვის:   ლოკალური სიჩქარე 100 მბ/წ; გლობალური 

სიჩქარე 30 მბ/წ 

• მოწოდების სიჩქარე ავტოგასამართ სადგურებზე: ლოკალური სიჩქარე 6 მბ/წ; 

გლობალური სიჩქარე 6 მბ/წ 

• აგს-ების რაოდენობა თბილისსა და რეგიონებში: 65 

• დამატებითი მოთხოვნები: უფასო ინსტალაცია, Layer 2 ქსელის მიყვანა მთავარ 

ოფისამდე და ყველა აგეესზე, ყოველდღიური რეპორტი სიჩქარეზე ან/და წყვეტაზე, 

24 საათიანი ოპერატორის მხარდაჭერა 

• სამუშაოს შესრულების ვადა: 1 თვე. 

ობიექტების მისამართები: 

N რეგიონი ობიექტი/აგს მისამართი 

1   

ფრეგო-

სათაო 

ოფისი 

ა.ბელიაშვილის ქ. 145, 0159 თბილისი 

ს/კ 01.13.02.003.106 
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ორთაჭალა 3 
ქ. თბილისი, გია გულუას ქ. 

01.18.05.003.037 

3 ნავთლუღი 2 
ქ,თბილისი,მოსკოვის გამზირი N2 

01.17.12.002.015 

4 საბურთალო 
ქ.თბილისი, ცენტრალური აუზის მოპირდაპირედ(ნაკვ 01/004)  

 01.15.03.001.004 

5 ორთაჭალა 4 
ქ.თბილისი,რუსთავის გზატკეცილზე,ქარხანა "ელექტროავტომატი"-ს 

მიმდებარედ 01.18.10.003.008 

6 ზაჰესი 
ქ.თბილისი, ზაჰესი, ავჭალის ქუჩა  

№2 72.12.08.341 

7 
დიღომი 

(მაიკო) 

ქ.თბილისი, საქ.სამხედრო გზასა და დიდი დიღმის შემაერთებელი 

მაგისტრალის გადაკვეთაზე 

01.13.01.001.002 

8 დიღომი 3 ქ.თბილისი,საქ.სამხედრო გზის მე-15 კმ. 01.72.14.007.253 

9 გლდანი ქ.თბილისი,დასახლება გლდანი, მ/რ 1 და 6 მ/რ-ს შორის 01.11.10.007.032 

10 ისანი  
ქ.თბილისი, აწყურის ქუჩასა და 

 რკინიგზას შორის 

 01.17.13.010.016 

11 ავლაბარი 1 ქ.თბილისი, ქ.წამებულის გამზ.N75-ის მიმდებარედ  01.17.12.004.140  

12 ნავთლუღი 3 
ქ.თბილისი, გამზირი მოსკოვი, №16  

01.19.34.002.030 

13 ფონიჭალა 
ქ.თბილისი , რუსთავის გზატკეცილი #247 

(ნაკვეთი #2/1)  01.18.13.002.001 

http://www.frego.ge/
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ნავთლუღი 
ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირზე წისქვილკომბინატის მოპირდაპირედ 

 01.17.11.002.001 

15 
გაბრიელ 

სალოსი 
ბერი გაბრიე; სალოსის ქუჩა N129 

16 ნაძალადევი 
ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქუჩა №87  

01.12.12.003.050 

17 გლდანი 2 
ქ.თბილისი, შეშელიძის ქუჩა №3 (ფეიქრების ქუჩა №14)  

01.11.19.002.010 

18 შინდისი ქ.თბილისი, ტაბახმელა, სოფ.შინდისი 81.02.93.402 

19 შინდისი 2 ქ.თბილისი, ტაბახმელა, სოფ.შინდისი 81.02.00.685 

20 ლილო 
ქ.თბილისი,დიდი ლილო  

81.08.17.679 

21 

აჭარა 

ანგისა 
ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი № 138  

  05.32.03.017 

22 ბათუმი2 
ბათუმი,აეროპორტის გზატკეცილი N243/ბ  

05.32.10.355 

23 ბათუმი 
ბათუმი, დავით აღმაშენებლის ქ 20 ა 

05.25.06.056 

24 

სამეგრელო 

ჩხოროწყუ დაბა ჩხოროწყუ,შენგელიას ქ. N8 46.02.45.030 

25 ფოთი 
ფოთი, მეშვიდე კილომეტრი 

04.01.03.308 

26 ზუგდიდი 
ზუგდიდი, ქუჩა მესხია №3 

 43.31.60.033 

27 სენაკი 2 
 სენაკი, ქ. ცოტნე დადიანი 

 44.01.31.530 

28 
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წნორი 
წნორი, დავით აღმაშენებლის ქ # 36 

56.04.50.218 

29 
სიღნაღი, 

ბოდბე 

სიღნაღის რ-ნი,  სოფ.ბოდბე 

56.10.48.007 

30 ხაშმი 
საგარეჯო,სოფელი ხაშმი 

 55.15.63.003 

31 თელავი ქ.თელავი, აღმაშენებლის გამზირი 15 ა 53.20.36.519 

32 კისისხევი ქ.თელავი,სოფელი კისისხევი  53.04.35.253 

33 ყვარელი 
ყვარელი, ქუჩა ჭავჭავაძე 

 57.06.58.019 

34 
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რუსთავი 
ქ.რუსთავი, მშვიდობის ქუჩა 

02.05.05.001 

35  რუსთავი 2    
ქ. რუსთავი, წმინდა ნინოს ქუჩის და სპორტის ქუჩის გადაკვეთა  

02.05.07.014 

36 რუსთავი 3 
ქ.რუსთავი,თბილისი-წითელი ხიდის, 

საავტომობ.გზის მე-20კმ,მარცხნივ  

02.01.04.638 

37 ცურტავი 
რაიონი ბოლნისი,სოფ. ცურტავი  

80.06.66.022 

38 ბოლნისი 2 ქ.ბოლნისი,ქუჩა ს.ს ორბელიანის 153ა 80.06.66.022 

39 
ბოლნისი-

ნახიდური 

ბოლნისის რ-ნი სოფ.ნახიდური 

80.02.63.040 

40 მარნეული 3 
ქ.მარნეული,ქუჩა ლეონიძის N19  

83.02.21.272 

41 მარნეული 2 
მარნეული, ქუჩა 26 მაისი 

83.02.03.691 

42 
მარნეული 

(ძველი) 

მარნეული, ქუჩა 26 მაისი  

83.02.12.003 
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მარნეული 4 ქ,მარნეული ქუჩა 26 მაისის ს/კ 83.02.18.042 

44 წალკა ქ. წალკა, მ.კოსტავას ქ.#53   ს/კ 85.21.23.209 

45 ხაშური ქ.ხაშური, სტალინის ქ. N16 ს/კ 69.03.60.031 

46 გორი ქ.გორი სოფელი ახალსოფელი ს/კ 66.55.16.117 

47 გორი 2 ქ.გორი,გზატკეცილი შინდისი ს/კ 66.45.15.062 

48 ხაშური 2 ქ.ხაშური, ბორჯომის  ქ. N1 ს/კ 69.03.18.316 

49 კასპი ქ.კასპი, დ.აღმაშენებლის ქ.N170 ს/კ 67.01.53.010 

50 დუშეთი ნატახტარი დუშეთის, სოფელი წითელსოფელი ს/კ  71.64.78.240 

51 
რაჭა-

ლეჩხუმი 
ამბროლაური ამბროლაურის რ-ნი, სოფ.წესი ს/კ 86.19.28.034 

52 

იმერეთი 

ზესტაფონი ქ.ზესტაფონი, ქუჩა სტაროსელსკი ს/კ 32.10.33.142 

53 ქ.ქუთაისი ქ.ქუთაისი, სულხან-საბას გამზ.N2 ს/კ 03.05.24.074 

54 ქ.ქუთაისი 2 ქუთაისი, ზვიად გამსახურდიას 55 ა ს/კ 03.05.24.794 

55 ქ.ქუთაისი 3 ქ.ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1ა ს/კ 03.04.32.169 

56 ქ.ქუთაისი 4 ქ.ქუთაისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 2ბ ს/კ 03.04.32.168 

57 ჭიათურა 1 ქ.ჭიათურა,გზატკეცილი საჩხერე,N23 ს/კ 38.10.31.174 

58 საჩხერე საჩხერე, სოფელი სხვიტორი, თამარ მეფის 19 ს/კ 35.02.57.164 

59 სამტრედია სამტრედია, ქუჩა გამსახურდია №8 ს/კ 34.08.55.256 

60 გურია ლანჩხუთი ქ.ლანჩხუთი, კვირკველიას ქ N3, ს/კ 27.06.51.030 

61 

ჯავახეთი 

ახალციხე ქ.ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა N97 ს/კ 62.09.59.001 

62 ასპინძა ასპინძის რ-ნი სოფ.იდუმალა ს/კ 60.04.34.017 

63 ახალციხე 2 ახალციხე,აბასთუმნის გზატკ 2 ს/კ 62.09.55.338 

64 ახალციხე 3 ახალციხე,აბასთუმნის გზატკ 1  ს/კ 62.09.55.051 

65 ახალქალაქი ახალქალაქი, ქუჩა დავით აღმაშენებელი №30ა ს/კ 63.18.35.645 

 

გთხოვთ მოგვაწოდოთ განფასება ცხრილში მოყვანილი ობიექტის მისამართების მიხედვით 

2018 წლის 17 ივლისის ჩათვლით შემდეგ ელ. ფოსტაზე: tamar.kakabadze@frego.ge. 

 

 

Tamar Kakabadze               

Head Of Administration Department, FREGO LLC 

Phone:  +995 32 2999910 (103) 

Mobile: +995 574 900 440 

Email:    tamar.kakabadze@frego.ge  Website: www.frego.ge 

Address: 145, A. Beliashvili Str. 0159 Tbilisi, Georgia 
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