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ჯეოინვესტი -  საუკეთესო პარტნიორი სამშენებლო დარგში

2012 წლიდან ჯეოინვესტი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული,  სანდო და მაღალი სტანდარტების 
მქონე სამშენებლო კომპანიაა საქართველოში. 
ჯეოინვესტის ძირითადი საქმიანობაა სამშენებლო და საგზაო სპეც. ტექნიკით მომსახურება.
ჩვენი პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და საიმედოობა თქვენი საუკეთესო პარტნიორია სამშენებლო დარგში 
თითქმის ყველა მიმართულებით.

Since 2012 Geoinvest has been one of the most successful, reliable and high-standard construction com-
panies throughout Georgia. 
The main activity of our company is construction and special road equipment service provision. 
Our professionalism, competence and reliability are your best partner in almost all aspects of construc-
tion business.

Geoinvest – The Best Construction Partner



რატომ ჯეოინვესტი?

რას მიიღებთ ჩვენთან 
პარტნიორობით?

Why Geoinvest?

How will you benefit from 
the partnership with Geoinvest?



Our team’s long-term experience, access to the modern material-technical base and highly qualified staff 
will be available to you during this partnership. 
What do we guarantee? 
We guarantee implementation of works of any complexity and volume, within acceptable time frame at 
minimum cost.

ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ მიიღებთ ჯეოინვესტის გუნდის მრავალწლიან გამოცდილებას, თანამედროვე 
მატერიალურ ტექნიკურ ბაზასთან წვდომას და მაღალკვალიფიციურ პერსონალთან ურთიერთობას. 
რისი გარანტი ვართ თქვენთვის?
ჩვენ ვუზრუნველყობთ ნებისმიერი სირთულის და მოცულობის სამუშაოების შესრულებას გარანტირებულად, მისაღებ 
ვადებში  და მინიმალური დანახარჯებით.



ჩვენი გუნდი

Our team members are highly qualified, multiple discipline professionals, 
oriented to permanent personal and competence development. 
Through maximum consideration of your interests and efficient involve-
ment, our team members will actively participate at each stage of your 
project review and development

Our Team

ჩვენი თანამშრომლები არიან  მაღალკვალიფიციური, სხვადასხვა სფეროებში პროფესიონალად  ჩამოყალიბებული 
ადამიანები, რომლებიც მუდმივად განვითარებაზე არიან ორიენტირებულები.
ჩვენი გუნდის წევრები თქვენი ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით და ეფექტური ჩართულობით აქტიურ 
მონაწილეობას მიიღებენ თქვენი პროექტის განხილვის და განვითარების თითოეულ ეტაპზე,





სერვისების 

აღწერა



ჩვენი სერვისები

ჩვენს მომხმარებელს ვთავაზობთ მრავალფეროვან 
პროფესიონალურ მომსახურებას კონკრეტულ დარგებში:

• საგზაო სამშენებლო სპეც. ტექნიკით მომსახურება
• მიწისა და კლდის გრუნტის ექსკავაცია
• საგზაო სამუშაოები
• სამუშაო უბნის მომზადება შემდგომი სამუშაოებისთვის
• ნაპირსამაგრი სამუშაოები
• სადრენაჟე, საირიგაციო, სამელიორაციო, სანიაღვრე,     
საკანალიზაციო ქსელის პროექტირება და მოწყობა
• ინტერნეტის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა
• ტერასების მოწყობა
• ჰესების, ხელოვნური წყალსაცავების და ტბების მოწყობა
• პლანტაციებისთვის ადგილების მომზადება
• ნაპირსამაგრი სამუშაოები
• სასარგებლო წიაღისეულის კარიერის დამუშავება

We can provide potential clients with diverse pro-
fessional services in the following sphears: 

• special road construction equipment service
• ground and rock excavation
• road works
• preparation of the site for future works
• shore strengthening works
• design and installation of drainage, irrigation, 
melioration, storm water, sewerage systems 
• internet network installation
• arrangement of terraces
• installation of HPPs, man-made reservoirs and          
lakes
• preparation of site for plantation 
• processing of mineral quarry

Our Services





სპეც ტექნიკით მომსახურება

სპეც. ტექნიკის იჯარა ან მომსახურება სპეც. ტექნიკის
გამოყენებით:

სამშენებლო და საგზაო ტექნიკა
ექსკავატორი მუხლუხა
ექსკავატორი ბორბლიანი
ჰიდრავლიკური ჩაქუჩი (კოდალა)
ბულდოზერი
გრეიდერი
ფრონტალური დამტვირთველი
თვლიანი სატვირთველი
ავტოთვითმცლელი
დამტვირთველი

We offer special equipment rent/service with
special equipment:

Construction and road-building machinery
Tracked excavator
Wheeled excavator
Hydraulic hammer
Bulldozer
Grader 
Front-hoe loader 
Wheeled loader
Auto damp-track loader
Loader

Special Equipment Service



ნებისმიერი მოცულობის და სირთულის კლდის 
და მიწის გრუნტის ექსკავაცია, 

მოჭრა

გატანა 

ქვაბულის მომზადება 

ტერიტორიის ფორმირება 

პროფილირება საპროექტო ნიშნულებზე

მიწისა და კლდის გრუნტის ექსკავაცია

Excavation of rock and ground of any volume and 
complexity

Cutting

Removal

Preparation of foundation pit  

Formation of the site

Cross-sectioning on the design marking

Ground and Rock Excavation



გზების მოწყობა

ტრასის აღდგენა და დამაგრება

გრუნტის დამუშავება

საფუძვლის ფენის მოწყობა პროფილირება 
დატკეპნა

ბეტონის ან და ასფალტის საფარის მოწყობა

სანიაღვრე სისტემების მოწყობა

ავტოსადგომების მოწყობა

საგზაო სამუშაოები

Road arrangement

Track restoration and attachment

Soil processing

Foundation layer arrangement/flattening

Concrete and or asphalt pavement 

Drainage system installation

Arrangement of parking lots

Road Works





სამუშაო უბნის მომზადება შემდომში სამუშაოებისთვის

შენობის, ავტოსადგომის ან/და სხვა ტიპის ნაგებობისთვის ადგილის მომზადება შემდგომი 
სამუშაოების შესასრულებლად,  რაც ითვალისწინებს გრუნტის ექსკავაციას, ტერიტორიის 
პროფილირებას, ფრაქციული ღორღით შევსებას, პროფილირებას და დატკეპნას.

Site preparation for a building, parking lot or/and other facility for conduct of 
the planned works; this envisages soil excavation, territory cross-sectioning), 
filling with fractional grit, shaping and flattening.

Site Preparation for Future Works







ინტერნეტის მაგისტრალური 

ქსელის მოწყობა
ინტერნეტის მაგისტრალური ქსელის მოწყობა, 

სამუშაოს ორგანიზება  ყველა სახის და სირთულის რელიეფზე/მონაკვეთზე.

Internet 
Network Instalation

Internet network installation, organization of works 
on reliefs/sites of any type and complexity.



სადრენაჟე, საირიგაციო, სამელიორაციო, სანიაღვრე, სალანალიზაციო,
ქსელის პროექტირება და მოწყობა

ნებისმიერი სირთულის და მოცემულობის სადრენაჟე, საირიგაციო, სამელიორაციო, სანიაღვრე, საკანალიზაციო 
ქსელის პროექტირება და მოწყობა სხვადასხვა ტიპის, კატეგორიის და მასშტაბის მშენებლობებისათვის.

We design and install drainage, irrigation, melioration, floodwater, sewerage networks for construction of 
any type, category and scale.

Design and Installation of Drainage, Irrigation, Melioration, Floodwater, 

Sewerage Network 



ვენახების, ციტრუსის, ხილის, ჩაის 
პლანტაციებისათვის ტერიტორიის მომზადება 
ტერასულ დონეებზე. ტერიტორიის ტერასებად 
მოწყობა ზვავ და მეწყერსაშიშ ადგილებში

ჰესებისთვის წყლის რეზერვუარებისთვის და 
ხელოვნური ტბებისთვის ადგილების მომზადება, 
რაც ითვალისწინებს:

კლდის და მიწის გრუნტის ექსკავაციას, 
ტერიტორიის ფორმირებას საპროექტო 
ნიშნულებზე, ჰიდროსაიზოლაციო მასალების 
მოწყობას და სრულ კვალიფიციურ მომსახურებას 
ექსპულატაციაში შესვლამდე

ტერასების მოწყობა

ჰესების, წყალსაცავების და 
ხელოვნური ტბების მოწყობა

Site preparation in terraces for vineyards, 
orchards, citrus and tea plantations Terrace 
arrangement in avalanche and landslide 
risk-bearing areas.

Site preparation for HPPs, water reservoirs 
and artificial lakes, envisages rock and 
ground soil excavation, shaping the site on 
the designed markings, arrangement of hy-
dro insulation materials and complete quali-
ty service prior to in-use performance.

Terrace Arrangement

Cobstruction of HPPS, Reser-
volrs and man-made lakes





ვენახის, ხეხილის, ციტრუსის, ჩაის 
პლანტაციებისთვის ადგილის მომზადება, 
ტერიტორიის გაწმენდა ბუჩქნარისაგან, 
ტერიტორიის პროფილირება, სადრენაჟე და 
საირიგაციო სისტემების მოწყობა, სანიაღვრე 
ქსელის მოწყობა

მდინარის კალაპოტის მარეგულირებლების 
აშენება და მოწყობა. კალაპოტის ფორმირება, 
გასწორხაზოვნება, ნაპირსამაგრი სამუშაოების 
შესრულება, გაბიონების მოწყობა

მადნის მომპოვებელი საწარმოსთვის მადანის 
მოპოვება, კარიერული დამუშავება.

პლანტაციებისთვის ადგილების 
მომზადება

ნაპირსამაგრი სამუშაოები

სასარგებლო წიაღისეულის 
კარიერის დამუშავება

Preparation of site for vineyard, orchard, citrus and 
tea plantations, cleaning the area from shrubbery, 
shaping of the area, installation of drainage, irriga-
tion and storm water systems. 

Construction and arrangement of riverbed regula-
tors. Shaping riverbed, alignment, shore-strength-
ening works, gabion arrangement 

Ore mining for ore production companies, 
quarrying.

Preparation of Site For 
Plantations

Shore Strengthening Activitles

Cobstruction of HPPS, Reser-
volrs and man-made lakes









www.geoinvesti.ge

    /geoinvesti/

საკონტაქტო ინფორმაცია
Contact Information

Tbilisi, Samtredia Street 2
+995 551 23 22 33    
+995 598 93 94 95

contact@geoinvesti.ge


