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გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

გ	ა	ნ	კ	ა	რ	გ	უ	ლ	ე	ბ	ა	№	22

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	მიერ	2022	წლის	სახელმწიფო
შესყიდვების	გეგმის	შესაბამისად	განხორციელებული	შესყიდვების

ანგარიშის	შესახებ

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულომ	მოისმინა	წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის	მიერ	2022	წლის	სახელმწიფო	შესყიდვების	გეგმის
შესაბამისად	განხორციელებული	შესყიდვების	შესახებ	ანგარიში.

ზემოთ	 აღნიშნულიდან	 გამომდინარე,	 საქართველოს	 ორგანული	 კანონის
ადგილობრივი	თვითმმართველობის	კოდექსის	61-ე	მუხლის	მე-2	ნაწილისა	და	54-
ე	მუხლის	პირველი	ნაწილის	„გ“	პუნქტის	„გ.ვ“	ქვეპუნქტის	შესაბამისად:

1.	 წყალტუბოს	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 2022	 წლის	 სახელმწიფო	 შესყიდვების
გეგმის	შესაბამისად	განხორციელებული	შესყიდვების	შესახებ	ანგარიში	მიღებულ
იქნეს	ცნობის	სახით	(თან	ერთვის).

2.	განკარგულება	ძალაში	შევიდეს	გამოქვეყნებისთანავე.

3.	განკარგულება	შეიძლება	გასაჩივრდეს	კანონით	დადგენილი	წესით,	მისი
გაცნობიდან	ერთი	თვის	ვადაში	ქუთაისის	საქალაქო	სასამართლოში	(მის:	ქ.
ქუთაისი,	კუპრაძის	ქ.	№11)

თეიმურაზი	ჭეიშვილი

წყალტუბოს	მუნიციპალიტეტის	საკრებულო-
საკრებულოს	თავმჯდომარე



წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2023 წლის 24 თებერვლის  №22  განკარგულების 

დანართი №1 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის  გენადი ბალანჩივაძის 

ა  ნ  გ  ა  რ  ი  შ  ი 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად  

განხორციელებილი შესყიდვების შესახებ 

          წინამდებარე ანგარიში მომზადებული და წარდგენილია საქართველოს ორგანული კანონის 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „გ“ პუნქტის 

„გ.ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წელს განსახორციელებელი სახელმწიფო 

შესყიდვების გეგმა შემუშავდა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-9 

მუხლის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2  

ბრძანებით დამტკიცებული „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის“ მე-4 მუხლისა და 

2010 წლის 20 სექტემბრის №7 ბრძანებით დამტკიცებული „შესყიდვის ობიექტების 

იდენტიფიცირებისა და ერთგვაროვნების დადგენის წესი“-ს შესაბამისად.  

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შედგენისას, ერთიანი სისტემატიზებული 

ფორმით შეგროვდა და გაანალიზდა ინფორმაცია დაგეგმილი და წარმოებული სახელმწიფო 

შესყიდვების, არსებული და შესაძლო შესყიდვის ობიექტების პოტენციური მომწოდებლებისა და 

სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე ორგანიზაციების, მათ მიერ საქონლის, მომსახურებისა და 

სამუშაოების მოწოდებაზე გაკეთებული შემოთავაზებების, აგრეთვე ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულების შესახებ. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა დამტკიცდა 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 19 ნოემბრის №ბ48.482132316 ბრძანებით. 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების შესაბამისად, 2022 წლის 

დასაწყისისათვის შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული იქნა   5 013 676 ლარის საერთო 

(ჯამური) ღირებულების სამუშაოს, საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების განხორციელება. 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2  

ბრძანებით დამტკიცებული „შემსყიდველი ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის“ მე-4 მუხლის მე-31 

პუნქტის საფუძველზე, სახელმწიფო შესყიდვების წლიურ გეგმაში 2022 წლის განმავლობაში 62-ჯერ 

იქნა შეტანილი ცვლილებები, რის შედეგად, 2022 წლის დასაწყისისათვის გეგმით 

გათვალისწინებული შესყიდვების საერთო (ჯამური) ღირებულება გაიზარდა და 2022 წლის 

საბიუჯეტო წლის დასრულებისათვის საერთო (ჯამური) ღირებულებით შეადგინა - 20 889 950 , 64 

ლარი. 



 

ა) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რ.გ.ფ.) 2022 წელს 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტები. 

  

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებით, დამტკიცებული იქნა 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რ.გ.ფ.) 2022 წელს წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტები (საწყის ეტაპზე - 8 პროექტი). საქართველოს 

მთავრობის 2022 წლის 05 აგვისტოს №1398 განკარგულებით,  2022 წლის 02 ნოემბრის №1993 

განკარგულებით და  2022 წლის 26 დეკემბრის №2433 განკარგულებით ცვლილება შევიდა 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 17 იანვრის №75 განკარგულებაში, რითაც დამტკიცებული იქნა 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რ.გ.ფ.) 2022 წელს 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დამატებით განსახორციელებელი პროექტები (სულ - 15 პროექტი), 

ჯამური ღირებულებით - 8 720 249 ,  00 ლარი, სადაც რ.გ.ფ. - დან გამოყოფილმა თანხამ შეადგინა -  

7 281 481 , 00 ლარი, ხოლო წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

თანამონაწილეობის თანხამ შეადგინა - 1 438 768 , 00 ლარი.  

 

საბოლოოდ, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

(რ.გ.ფ.) საქართველოს მთავრობის ზემოაღნიშნული განკარგულებების შესაბამისად, 2022 წელს 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი იქნა შემდეგი პროექტები (ჯამური 

სახელშეკრულებო ღირებულებით - 8 589 724 , 00 ლარი): 

 

№ 
2022 წელს დაგეგმილი პროექტების 

დასახელება 

შემსრულებელი 

ორგანიზაცია 

(მიმწოდებელი) 

2022 წლის 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

(ლარი) 

პროექტის 

მიმდინარეობის 

აღწერა 

1 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მაღლაკში №5, №7,№8, №9, №10 

ჩეჩელაშვილების უბანში გზების 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 1 648 184,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

2 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

უკანეთში, გზის რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 384 755,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 



3 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

რიონში მამრიკიშვილების უბანში 

(ტაძართან მისასვლელი ) გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 360 780,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

4 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბანოჯაში ბარბარეწმინდას უბანში, ასევე მე-

2, მე-6 , 21- ე,22-ე და 26-ე ქუჩებზე გზების 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 823 124,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

5 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გეგუთში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 435 933,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

6 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ტყაჩირში აშვეთიების უბანში, გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 247 958,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

7 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

საყულიაში გზების რეაბილიტაცია ბეტონის 

საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 618 029,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

8 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ნოღა-ქუთაისის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „მიმდემი“ 360 153,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

9 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ოფშკვითში გუბას, კეპულაძეების 

ჩხობაძეების და ძოძუაშვილების უბნებში 

გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „ცეკური“ 1 107 120,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

10 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გუმბრაში კლუბის და იობიძეების უბანში 

გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „ცეკური“ 483 310,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 



11 

ქალაქ წყალტუბოში გამსახურდიას და 

ქუთაისის ქუჩის გაგრძელებაზე გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „ცეკური“ 767 218,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

12 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გვიშტიბში მაცაბერიძეების და მე-10 ქუჩაზე 

გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით. 

შპს „ცეკური“ 308 240,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

13 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ქვიტირში N20 ქუჩაზე გზის რეაბილიტაცია 

ბეტონის საფარით 

შპს „ცეკური“ 287 920,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

14 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მუხიანში ბროწეულას დასახლებაში გზის 

რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით 

შპს „ცეკური“ 270 000,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

15 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების, 

ქვიტირი-ზედა მესხეთის დამაკავშირებელი 

გზის რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით 

შპს „ცეკური“ 487 000,00 
დასრულებულია 

საკასოთი 

 

სულ  8 589 724 , 00 

 
 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან (რ.გ.ფ.) 

დაფინასებით პროექტების საერთო (ჯამური) ღირებულებად განისაზღვრა 8 589 724 , 00 ლარი, მათ 

შორის: საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან  – 7 167 192 , 36 

ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით თანადაფინანსება (შევსება) – 1 422 532 , 64 ლარი, 

რაც შესაბამისად გაიწერა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტსა და შესყიდვების 

გეგმაში. 

 

 

ბ) „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 

განხორციელებული პროექტები. 

 



„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის №277 განკარგულებით დამტკიცებული იქნა 2022 წელს 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი შემდეგი პროექტები (მთავრობის 

განკარგულებით გამოოფილი ჯამური თანხა - 704000.00 ლარი, ხოლო ჯამური სახელშეკრულებო 

ღირებულება - 703990.09 ლარი): 

 

№ სოფელი პროექტის დასახელება 

საქართველის 

მთავრობის 

განკარგულებით 

გამოყოფილი 

თანხა (ლარი) 

შემსრულებელი 

ორგანიზაცია 

(შპს, ინდ.მეწარმე 

და სხვ.) 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

(ლარი) 

1 გეგუთი 

სოფელ გეგუთის 

შესასვლელში სკვერის 

მოწყობა 

17,000 

შპს „გეო-

რეკლამა“ 

№412761248 

17000 

2 გეგუთი 
საბავშვო ბაღისთვის 

სათამაშოების შეძენა 
3,000 

ი/მ „იმედა 

ბოკელავაძე“ 
3000 

3 გვიშტიბი 
სანიაღვრე არხების 

მოწყობა 
20,000 

შპს "სანი" 

№221274546 
20000 

4 გუბისწყალი 
სოფლის კლუბის 

რეაბილიტაცია 
13,000 

შპს „მიკო 

ბილდინგი“ 

№412746710 

13000 

5 გუბისწყალი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

3,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
2,999.88 

6 თერნალი 

ძველი სასაფლაოს 

შემოღობვა, 

კეთილმოწყობა 

16,000 

ი/მ „გიორგი 

მურადოვი“ 

№53001003837 

16000 

7 
პირველი 

წყალტუბო 

სანიაღვრე არხების 

მოწყობა 
12,000 

შპს "სანი" 

№221274546 
12000 

8 გუმბრა 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

15,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
14,999.58 

9 გუმბრა სასაფლაოს შემოღობვა 5,000 

ი/მ „გიორგი 

მურადოვი“ 

№53001003837 

5000 



10 ბანოჯა 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

20,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
19,999.46 

11 ხომული 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

20,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
19,999.82 

12 დღნორისა 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

12,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
11,999.70 

13 
ლეხიდრისთ

ავი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.85 

14 საჩხეური 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.70 

15 ჭაშლეთი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.88 

16 მაღლაკი 

ქვედა მაღლაკის ცენტრში 

(„დუქნები“-ს უბანში) 

არსებული მინი 

სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია 

20,000 

შპს „მიკო 

ბილდინგი“ 

№412746710 

20000 

17 მიწაწითელი 

არსებული მინი 

სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია 

12,000 
შპს "სანი" 

№221274546 
12000 

18 მექვენა 

40 მმ დიამეტრის სასმელი 

წყლის პლასტმასის 

მილების და ქუროების 

შეძენა 

5,000 
შპს "სანი" 

№221274546 
5000 

19 მექვენა 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

5,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
4,999.94 

20 ბენთქოულა 

წყლის სათავე 

ნაგებობისათვის საჭირო 

მასალების შეძენა 

10,000 

შპს "ასა 

მოტორსი" 

№412743731 

10000 



21 დერჩი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.78 

22 ვანისჭალა 

სასაფლაოს შესაღობად 

საჭირო მავთულბადის 

შეძენა 

4,000 
შპს "სანი" 

№221274546 
4000 

23 ვანისჭალა 

32 მმ დიამეტრის სასმელი 

წყლის პლასტმასის 

მილების და ქუროების 

შეძენა 

1,000 
შპს "სანი" 

№221274546 
1000 

24 ვანისჭალა 
სოფლის შიდა საუბნო 

გზის მოხვნა-მოსწორება 
5,000 

შპს "ასა 

მოტორსი" 

№412743731 

5000 

25 
ზედა 

ონჭეიში 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
10000 

26 
ქვედა 

ონჭეიში 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.88 

27 მუხიანი 

გარე განათების ქსელის 

მოწყობა ბაბუნაშვილების 

უბანში 

20,000 

შპს „მიკო 

ბილდინგი“ 

№412746710 

20000 

28 უკანეთი 

გარე განათების ქსელის 

მოწყობა გორგიძეების 

უბანში 

12,000 

შპს „მიკო 

ბილდინგი“ 

№412746710 

12000 

29 
ქვედა 

მესხეთი 

არსებული სპორტული 

მოედნის კეთილმოწყობა 
10,000 

შპს „ნოგო 2022“ 

№421281160 
10000 

30 
ქვედა 

მესხეთი 

სოფლის ცენტრში 

არსებულ სკვერში 

საბავშვო ატრაქციონის 

მოწყობა 

10,000 
შპს „ნოგო 2022“ 

№421281160 
10000 

31 ოფურჩხეთი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

16,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
15,999.75 

32 გუმათი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

16,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
15,999.53 



33 ნამოხვანი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.55 

34 ჟონეთი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

12,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
11,999.62 

35 ჯიმასტარო 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

12,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
11,999.74 

36 ოფშკვითი 
გარე განათების ქსელის 

მოწყობა 
20,000 

შპს „მიკო 

ბილდინგი“ 

№412746710 

20000 

37 პატრიკეთი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

20,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
19,999.46 

38 ტყაჩირი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

20,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
19,999.46 

39 რიონი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

20,000 
შპს''თთ 2019" 

№412747087 
19,999.84 

40 ზარათი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

12,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
11,999.70 

41 მეჩხერი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.55 

42 ნოღა 

2 ერთეული 1000 მმ 

დიამეტრის და 1 მ 

სიგრძის, ორმაგი 

არმირების ბეტონის მზა 

ჭის შეძენა 

600 
შპს "სანი" 

№221274546 
600 

43 ნოღა 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

9,400 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,399.60 

44 სორმონი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

6,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
5,999.92 



45 სორმონი 

სასმელი წყლის 

პლასტმასის მილების და 

ქუროების შეძენა 

6,000 შპს "სანი" 6000 

46 ჭოლევი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.92 

47 საყულია 

სოფლის ცენტრში 

არსებული სკვერის 

რეაბილიტაცია 

10,000 
შპს „ნოგო 2022“ 

№421281160 
10000 

48 საყულია 

ახალ საყულიაში, სვანების 

დასახლებაში სასაფლაოს 

შესაღობად ჭედური, 

დეკორატიული ჭიშკრის 

შეძენა 

10,000 
ი/მ "ბორისი 

ჟორჟოლიანი" 
10000 

49 
ფარცხანაყან

ევი 

ფარცხანაყანევის 

ადმინისტრაციული 

შენობის, აბულატორიის 

და საბავშვო ბაღის საერთო 

ეზო კეთილმოწყობა 

20,000 

შპს „მიკო 

ბილდინგი“ 

№412746710 

20000 

50 ქვიტირი 

ყოფილი სკოლის შენობის 

შემოღობვა, 

კეთილმოწყობა 

20,000 
შპს „ნოგო 2022“ 

№421281160 
20000 

51 
ზედა 

მესხეთი 

სოფლის კლუბის 

მიმდებარედ საბავშვო 

ატრაქციონების მოწყობა 

20,000 
შპს „ნოგო 2022“ 

№421281160 
20000 

52 ცხუნკური 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.55 

53 ცხუნკური სასაფლაოს შემოღობვა 6,000 

ი/მ „გიორგი 

მურადოვი“ 

№53001003837 

6000 

54 ყუმისთავი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

16,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
15,999.30 

55 ზედა ჩუნეში 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

10,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
9,999.78 



56 
სოფელი 

წყალტუბო 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

15,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
14,999.88 

57 
სოფელი 

წყალტუბო 

სოფლის კლუბის 

რეაბილიტაცია 
5,000 

შპს "სანი" 

№221274546 
5000 

58 ქვილიშორი 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

16,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
15,998.99 

59 ჩუნეში 

მზა ბეტონის შეძენა 

სოფლის შიდა გზების 

რეაბილიტაციისათვის 

16,000 
შპს ''თთ 2019" 

№412747087 
15,999.48 

   

 

გ) „2020 – 2022 წ.წ. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების საგრანტო პროგრამის“ 

ფარგლებში 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელებული პროექტები. 

 

 „2020 – 2022 წ.წ. საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების საგრანტო 

პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის  16 აგვისტოს №168 

განკარგულებით დამტკიცებული იქნა 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 

განსახორციელებელი შემდეგი პროექტები: 

 

№ პროექტის (იდეის) დასახელება 

შემსრულებელი 

ორგანიზაცია 

(მიმწოდებელი) 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

(ლარი) 

პროექტის  

მიმდინარეობის  

აღწერა 

1 

ქალაქ წყალტუბოს მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ბიზნესისათვის 

მიმზიდველი გარემოს შექმნის მიზნით, 

თამარ მეფის ქუჩის გაგრძელებაზე, შპს 

ჰერბია-სთან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაცია ასფალტო ბეტონის 

საფარით 

შპს "ჯ და ჯ" 1 329 754,00 

დაიწყო -2021 წელს, 

დასრულებულია 

საკასოთი-2022 

წელს. 

2 

ქ. წყალტუბოში, „ცივი ტბის“ 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

საზოგადოებრივი საპირფარეშოს 

მოწყობა 

შპს 

"იდეალმშენი" 

 

92 294,00 

დაიწყო -2021 წელს, 

დასრულებულია 

საკასოთი-2022 

წელს. 



3 

„ადგილობრივ ბიზნესებზე 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფისა და 

მიმზიდველი ბიზნეს გარემოს შექმნის 

მიზნით, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ყუმისთავში, „გაბზარულ ტბა“-სთან 

მისასვლელი, „საწურბლია“-ს და 

„პრომეთე“-ს მღვიმეებთან 

დამაკავშირებელი ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია 

ბეტონის საფარით და თანმხლები 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება“ 

შპს "მიმდემი" 1 047 047,00 

დაიწყო და 

დასრულებულია 

საკასოთი-2022 

წელს. 

 სულ ჯამი  2 469 095 , 00  

 

 

დ) მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების პროექტები. 

 

„მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან  მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 12 აპრილის №589 განკარგულებით 

დამტკიცებული იქნა  2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი შემდეგი 

პროექტი (აღნიშნული პროექტის პირველი ეტაპი განხორციელდა 2021 წელს): 

 

N პროექტის დასახელება 

შემსრულებული 

ორგანიზაცია 

(მიმწოდებელი) 

2022 წლის 

სახელშეკრუ

ლებო 

ღირებულება 

რეგ.ფონდის 

წილი 

პროექტის მიმდინარეობის 

აღწერა 

1 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ 

ლეხიდრისთავში გზის 

2-ეტაპის რეაბილიტაცია 

ბეტონის საფარით 

შპს „თთ 2019“ 399 399,00 379 429,05 
დასრულებულია 

საკასოთი 

 

 

ე) სკოლების რემონტის/რეაბილიტაციის პროექტები. 



 

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების დელეგირების  შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის №51 განკარგულებით დამტკიცებული იქნა 2022 წელს წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სკოლების რემონტის/რეაბილიტაციის შემდეგი პროექტები 

(მათ შორის 1 პროექტზე მიმდინარეობს დასრულების სამუშაოები): 

 

N 
სკოლის 

სახელწოდება 

პროექტით 

გათვალისწინებული 

ჩასატარებელი 

სამუშაოების აღწერა 

შემსრულებელი 

ორგანიზაცია 

(მიმწოდებელი) 

სახელშეკრუ

ლებო 

ღირებულება 

პროექტის 

მიმდინარეობის აღწერა 

1 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ზედა 

მესხეთის 

ბროწეულას საჯარო 

სკოლა 

სახურავის 

რეაბილიტაცია 

შპს TU-KA 94 494,48 

დასრულებულია 

19.08.2022 

2 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გეგუთის 

ვარციხჰესების 

საჯარო სკოლა 

სახურავის 

რეაბილიტაცია და 

საკლასო ოთახების 

შიდა კოსმეტიკური 

რემონტი. 

დასრულებულია 

19.08.2022 

3 
ქ. წყალტუბოს მე-3 

საჯარო სკოლა 

სახურავის 

რეაბილიტაცია 

ინდ. მეწარმე 

კირილე ჯახუა 
24 947,44 

დასრულებულია 

13.10.2022 

4 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გუმბრინის 

დაწყებითი საჯარო 

სკოლა 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 

სოფელ გუმბრაში 

(გუმბრინის 

დასახლება) 

არსებული 

დაწყებითი საჯარო 

სკოლის მიშენების 

სამუშაოები. 

შპს „თბომშენი“ 64 495,00 

მიმდინარეობს 

დასრულების 

სამუშაოები. 

 

 სულ ჯამი   183 936 , 92  

 

 

 



ვ) საჯარო სკოლების მოსწავლეების გადაყვანის (სატრანსპორტო მომსახურების) უზრუნველყოფის 

პროექტი. 

 

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილების ხელშეკრულების საფუძველზე 

დელეგირების  შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 14 იანვრის №51 განკარგულებით 

დამტკიცებული იქნა 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში საჯარო სკოლების მოსწავლეების 

გადაყვანის (სატრანსპორტო მომსახურების) უზრუნველყოფის პროექტი, ღირებულებით სულ - 

340570.13 ლარი (CON210000874 კონსოლიდირებული ტენდერის შედეგად დადებულია №8 - 2022 

ხელშეკრულება, მიმწოდებელი - შპს „მარმენიო“). 

 

 

ზ) ადგილობრივი ინფრასტრუქტურული პროექტები. 

 

2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით განხორციელდა 

შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები (მათ შორის 1 პროექტზე მიმდინარეობს დასრულების 

სამუშაოები).  

 

N პროექტების დასახელება 

შემსრულებელი 

ორგანიზაცია 

(მიმწოდებელი) 

სახელშეკრ

ულებო 

ღირებულე

ბა 

პროექტის 

მიმდინარე

ობის 

აღწერა 

ადგი

ლობ

რივი 

დასა

ქმებ

ული 

1 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

ტყაჩირსა და ახალ საყულიაში გარე 

განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები 

შპს „გჯ 2019“ 22,993.59 
დასრულებ

ულია 
2 

2 

2021-2022 წლების დაფინანსების 

ფარგლებში, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში, მე-8 

და მე-9 ქუჩებზე გზების ბეტონის საფარით 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

შპს „მიმდემი“ 477,493.00 
დასრულებ

ულია 
5 

3 

2021-2022 წლების დაფინანსების 

ფარგლებში, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფლების ხომულისა 

და ქვილიშორის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაციის, ასევე სოფელ ჩუნეშში 

შპს „მიმდემი“ 549,000.00 
დასრულებ

ულია 
6 



ტაძართან მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

4 

ქალაქ წყალტუბოში, გოგებაშვილის ქუჩის 

N2ბ ბინის მიმდებარედ გზის 

რეაბილიტაციის, ასევე 2021-2022 წლების 

დაფინანსების ფარგლებში, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფლების 

პატრიკეთისა და გეგუთის 

დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა 

შპს „მიმდემი“ 248,722.24 
დასრულებ

ულია 
4 

5 

2021-2022 წლების დაფინანსების 

ფარგლებში, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფლების რიონისა და 

სორმონის დამაკავშირებელი გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

შპს „გი-ან 2011“ 1,096,193.00 
დსრულებ

ულია 
5 

6 

2021-2022 წლების დაფინანსების 

ფარგლებში, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფარცხანაყანევში, ამაღლების უბანში N60 

ქუჩაზე გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

შპს "ჯ და ჯ" 214,533.98 
დსრულებ

ულია 
4 

7 

ქ. წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩა N16-ის 

მე-3 სადარბაზოს, აკ. შანიძის ქუჩა N9 ბინის, 

გ.ტაბიძის ქუჩა N3ა-ს პირველი სადარბაზოს 

სახურავის შეკეთების სამუშაოების, ასევე 

ჩოლოყაშვილის ქუჩა N1-ის მეორე 

სადარბაზოს სახურავის შეკეთებისა და 

ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

შპს „მიკო 

ბილდინგი“ 
55,395.88 

დსრულებ

ულია 
3 

8 

ქალაქ წყალტუბოში, დედა-ენის ქუჩის N22 

საცხოვრებელი ბინის სახურავის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

ი/მ „კირილე 

ჯახუა“ 
18,542.00 

დასრულებ

ულია 
4 

9 

ქალაქ წყალტუბოში, კოსტავას ქ. N2 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლის 1-ლი, მე-2, მე-5 და მე-6 

სადარბაზოების სახურავების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

შპს 

„სამტრედმშენი“ 
27,870.47 

დასრულებ

ულია 
3 

10 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ყუმისთავში გაბზარულ ტბასთან 

მისასვლელი გზის მიმდებარედ და სოფელ 

შპს „გუნგლი“ 47,299.99 
დასრულებ

ულია 
5 



გვიშტიბში ბობოხიძეების უბანში გარე 

განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები 

11 

ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური 

საფეხბურთო სტადიონის მოედნის საფარის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

შპს 

„დოკასპორტი“ 
250,027.99 

დასრულებ

ულია 
8 

12 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მაღლაკში (იმერეთის საყრდენი პუნქტი) N3 

საცხოვრებელი ბინის სახურავის მოწყობის 

სამუშაოები 

ინდ. მეწარმე 

ფატიმა 

ერქვანია  

23,000.00 
დასრულებ

ულია 
  

13 

ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილისა და 

რუსთაველის ქუჩების დამაკავშირებელი 

გზის, აგრეთვე, ცენტრალური ბაზრის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე გზების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

შპს 

„ორიენტირი“ 
273,554.84 

მიმდინარე

ობს 

სამუშაოებ

ი 

4 

14 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) მე-12 და 

მე-13 ბინების საკანალიზაციო ქსელის 

მოწყობის სამუშაოები 

შპს „ლაზარე 

2008“ 
106,751.89 

დასრულებ

ულია 
3 

15 

ქალაქ წყალტუბოში, დედაენის ქუჩა N20 

ბინის, ბესიკის ქუჩა N11 ბინის მეორე 

სადარბაზოს, თამარ მეფის ქუჩა N17 ბინის 

მესამე სადარბაზოს სახურავის შეკეთების 

სამუშაოები. 

სს 

„სამტრედმშენი“ 
45,500.00 

დასრულებ

ულია 
3 

16 

ქალაქ წყალტუბოში, ევდოშვილის ქუჩაზე 

წყალშემკრები არხების და ფერდის 

შემაკავებელი კედლის მოწყობის, ასევე 

ლერმონტოვისა და კეცხოველის ქუჩებზე, 

გოგებაშვილის ქუჩაზე წყალშემკრები 

არხების მოწყობის სამუშაოები 

შპს „მიმდემი“ 449,180.00 
დასრულებ

ულია 
5 

17 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

რიონის საჯარო სკოლის სპორტული 

დარბაზის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ი/მ „გურამი 

მაღლაკელიძე“ 
17,498.96 

დასრულებ

ულია 
3 

18 
ქალაქ წყალტუბოში, აკ. შანიძის ქუჩა N4 

ბინის სახურავის შეკეთების სამუშაოები. 

შპს „უსაფრთხო 

ქალაქი“ 
53,065.62 

დასრულებ

ულია 
4 

19 
ქალაქ წყალტუბოში, გ. ტაბიძის ქუჩა N13 

ბინის სახურავის შეკეთების სამუშაოები 
შპს „სანი“ 40,391.50 

დასრულებ

ულია 
4 

20 

ქალაქ წყალტუბოში, დედაენის ქუჩა N34 

ბინის მე-2 სადარბაზოს სახურავის 

შეკეთების სამუშაოები. 

შპს 

„ნოელან“  
11,403.76 

დასრულებ

ულია 
3 



21 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

წყალტუბოში, იმერეთის ქუჩაზე 

წყალსადენის ქსელის მოწყობის სამუშაოები 

შპს „გეგუ“ 13,803.21 
დასრულებ

ულია 
4 

22 

ქალაქ წყალტუბოში, მუნიციპალიტეტის 

მერიის ადმინისტრაციული შენობის მეორე 

სართულზე არსებული საპირფარეშოების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

შპს 

„ელიტმშენი“ 
54,000.00 

მიმდინარე

ობს 

სამუშაოებ

ი 

3 

   სულ ჯამი   4,096,221.92   85 

 

თ)  2022 წელს სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო პროექტები. 

 

„სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე“ 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 26 იანვრის №131 განკარგულებით, აგრეთვე საქართველოს 

მთავრობის 2022 წლის 15 აპრილის №704 განკარგულებით, 2022 წლის 19 აგვისტოს №1498 

განკარგულებით და  2022 წლის 06 დეკემბრის №2233 განკარგულებით ცვლილება შევიდა 

საქართველოს მთავრობის 2022 წლის  26 იანვრის №131 განკარგულებაში, რითაც საბოლოოდ 

დამტკიცებული იქნა 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგების 

სალიკვიდაციო პროექტები (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ჯამური თანხა - 824 558 ლარი, 

ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება - 31 041 ლარი, სულ - 855 599 ლარი).   

 

 

N პროექტების დასახელება 
შემსრულებული 

ორგანიზაცია 

სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

პროექტის 

მიმდინარეობის 

აღწერა 

1 

ქალაქ წყალტუბოში: კოლხეთის ქუჩაზე 

№6, ბესიკის ქუჩაზე №1, თამარ მეფის 

ქუჩაზე №11, დედა ენის ქუჩაზე №9, 26 

მაისის ქუჩაზე №3, 9 აპრილის ქუჩაზე №7, 9 

აპრილის ქუჩაზე №3, ასევე წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფარცხანაყანევში კოპიტნარის 

დასახლებაში 2022 წლის 22 და 23 მარტს 

მომხდარი სტიქიის (ძლიერი ქარი) 

შედეგად საერთო საცხოვრებელი 

კორპუსების დაზიანებული სახურავების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები. 

შპს  „მიკო 

ბილდინგი“ 
110 000 , 00 

დასრულებულია 

საკასოთი 

110 000,00 



2 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფლებში, კერძოდ ცხუნკურის, სოფ. 

წყალტუბოს, მექვენის, ოფურჩხეთის, 

დღნორისის და რიონის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში 2022 წლის 22-23 ივნისს და 2 

ივლისს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი წვიმა 

და ღვარცოფი) შედეგად დაზიანებული 

გზების აღდგენითი სამუშაოები. 

შპს  „ასა 

მოტორსი“ 
380 999 , 34 

დასრულებულია 

საკასოთი 

371 961,34 

3 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

სოფლებში, კერძოდ დღნორისის, მექვენის, 

ოფურჩხეთის, რიონის, მაღლაკის, 

საყულიისა და ოფშკვითის 

ადმინისტრაციულ ერთეულებში, ასევე 

ქალაქ წყალტუბოში 2022 წლის 10 

ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი 

წვიმა) შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე 

არხების გაწმენდითი და შეკეთების 

სამუშაოები 

 

შპს  „ასა 

მოტორსი“ 
364 558 , 35 

დასრულებულია 

საკასოთი 

361 552,88 

 სულ  855 557,69 843 514,22 

 

 

 

2022 წლის განმავლობაში მიმწოდებლებთან დადგენილი წესით დადებული ყველა სახის 232 

სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების საერთო (ჯამურმა) ღირებულებამ შეადგინა 16 288 687 

. 93 ლარი, მათ შორის: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ელექტრონულ 

ტენდერებში გამარჯვებულ მიმწოდებლებთან 2022 წლის განმავლობაში დადებული 101 

ხელშეკრულებების საერთო (ჯამური) ღირებულებაა - 13 940 507 . 60 ლარი, კონსოლიდირებული 

ტენდერების შედეგად დადებული 24 ხელშეკრულებების ჯამური ღირებულებაა - 648 417 . 26 ლარი 

და გამარტივებული შესყიდვების საშუალებით დადებული 107 ხელშეკრულებების ჯამური 

ღირებულებაა - 1 699 763 . 07 ლარი (იხ. დანართი - 2022 წელს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის 

შესახებ ხელშეკრულებების „Excel“-ის ცხრილი). 

 

2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი 

ელექტრონული სისტემის საშუალებით სულ გამოცხადებულია 131 ელექტრონული ტენდერი. 

აღსანიშნავია, რომ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ  ტენდერებში მონაწილეთა 

რაოდენობა შეადგენს საშუალოდ 3 პრეტენდენტს, რაც კონკურენტული გარემოს მაჩვენებელია, 

ტენდერების შედეგად მიღებული საშუალო წლიური თანხობრივი ეკონომია (დანაზოგი) შეადგენს 

დაახლოებით 10%-ს.   



 

 2022 წელს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის მიერ სულ განხილულია 

345 საკითხი, 155 ელექტრონულ შესყიდვაზე (მათ შორის 24 კონსოლიდირებულ ტენდერზე) 

განხორციელებულია შესაბამისი პროცედურები (სატენდერო პირობების შედგენა/დამტკიცება, 

ტენდერის გამოცხადება, შერჩევა - შეფასება, გამარჯვებულის გამოვლენა, ხელშეკრულების 

დასადებად მოწვევა და სხვა), ამავე პერიოდში სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან  ელექტრონულ 

სისტემაში  ატვირთულია სათანადო დოკუმენტაცია (ჯამში ათასობით  ნაბეჭდი ფურცლის 

დასკანერებული და დაფორმატებული (pdf/xlsx) ასლები: ხელშეკრულებები, მიღება - ჩაბარების 

აქტები, შესრულებული სამუშაოების აქტები, საექსპერტო/აუდიტორული დასკვნები, ფაქტობრივი 

გადახდების დამადასტურებელი დოკუმენტები და სხვა).  

 

2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად, ყოველი შესყიდვის 

პროცედურების დაწყებამდე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტმა ჩაატარა მოსამზადებელი სამუშაოები 

შესყიდვის კონკრეტული ობიექტების მახასიათებლების, სავარაუდო ღირებულების, შესყიდვის 

განხორციელების საშუალების და დაფინანსების მოცულობის დაზუსტების, ბაზრის კვლევის, 

პოტენციური მომწოდებლების მოძიების, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან 

დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ხელშეკრულების პროექტის მომზადების მიზნით. 

 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს მიერ შემუშავებული იქნა სატენდერო დოკუმენტაციის სტანდარტული 

სარეკომენდაციო პროექტები, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი სრულად ხელმძღვანელობს 

აღნიშნული რეკომენდაციებით, აგრეთვე, კონკრეტული ტენდერის გამოცხადებამდე, საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შეთანხმებისათვის წინასწარ 

ეგზავნება თითოეული ელექტრონული შესყიდვის სატენდერო დოკუმენტაცია, მათ შორის - 

ტექნიკური მოთხოვნები და ხელშეკრულების პროექტი. 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 იანვრის №3 დადგენილებით  

ცვლილება შევიდა „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 26 დეკემბრის №35 დადგენილებაში და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ხარჯებში გაიწერა 2022 წლიდან გარდამავალი 

ვალდებულებები,  რომელთა შესაბამისი შესყიდვები ან/და თანხის ანაზღაურება განხორციელდება 

2023 წელს. აღნიშნულის საფუძველზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სახელმწიფო 

შესყიდვების გეგმაში განხორციელდა შესაბამისი კორექტირება. 

 

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით 

გათვალისწინებული ყველა შესყიდვა განხორციელებილია დადგენილი წესების, პროცედურებისა 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/library/files.php?mode=que&file=251256&code=1518624024
https://tenders.procurement.gov.ge/public/library/files.php?mode=que&file=252722&code=1518729740


და ვადების დაცვით, სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი შემდეგი საკანონმდებლო და 

სხვა ნორმატიული აქტების შესაბამისად: 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონი, საქართველოს მთავრობის 

შესაბამისი დადგენილებები და განკარგულებები, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის №2 ბრძანებით დამტკიცებული „შემსყიდველი 

ორგანიზაციის ანგარიშგების წესი“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 

2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“, 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით 

დამტკიცებული „გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული 

შესყიდვის ჩატარების წესი“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2010 წლის 20 

სექტემბერის №7 ბრძანებით დამტკიცებული „შესყიდვის ობიექტების იდენტიფიცირებისა და 

ერთგვაროვნების დადგენის წესი“, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციები და 

მეთოდური მითითებები, აგრეთვე სხვა შესაბამისი სამართლებრივი აქტები (სახელმწიფო 

შესყიდვების წესებსა და პროცედურებს არეგულირებს 30-ზე მეტი სხვადასხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, ასევე სხვადასხვა მეთოდური მითითებები). 

 

დანართი: 2022 წელს დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებების 

„Excel“-ის ცხრილი. 

 

 



 

ხელშ. 
№  

შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის ტიპი CMR/NAT/CON 

შესყიდვის 

სავარაუდო 

ღირებულება 

ხელშეკრულების 

ღირებულება 
ეკონომია 

მიმწოდებლის 

დასახელება 

ხელშეკრულების 

მოქმედების 

ვადა 

CPV კოდი 
ხელშეკრულების 

სტატუსი 
შენიშვნა 

1 საარქივო მომსახურების შესყიდვა  
გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR21014969

7 
  4356   

სსიპ - 

საქართველოს 

ეროვნული არქივი 

22.12.2021 - 

31.01.2023 
79995100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

2 

შემსყიდველი ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული 

სატრანსპორტო საშუალებებისათვის სადაზღვევო 

(თანდართული დაზღვევის პირობების, დანართი N1-ის, 

დანართი N2-ის და დანართიN3-ის შესაბამისად) 

მომსახურების გაწევა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000047

5 
  2813.96   

სს „ნიუ ვიჟენ 

დაზღვევა“ 

28.12.2021-

30.04.2023 
66514110 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

3 „პრემიუმის“ მარკის საწვავი 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000048

9 
  122000   

შპს რომპეტროლ 

საქართველო 

30.12.2021-

31.01.2023 
 09100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

4 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობების (უძრავი და 

მოძრავი ქონების) დაცვის მომსახურება. 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210024150 39600 39600 0 

 შპს „ვიქტორია 

სექიურითი“ 

31.12.2021-

28.02.2023 
79713000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

5 

ქალაქ წყალტუბოში, "ცივი ტბის" 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული თანმხლები 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და სანიტარული 

წერტილების მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210023288 115367 92278.75 23088.25 შპს „იდეალმშენი“ 

05.01.2022-

31.05.2022 
45215500 

საგარანტიო 

პერიოდი 

რეგიონების 

განვითარების 

ინტეგრირების 

პროგრამა 

6 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის საფოსტო-

საკურიერო მომსახურების შესყიდვა.  

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210024763 11248 8999 2249 

შპს 

"საინფორმაციო 

კომუნიკაციების 

სისტემები" 

06.01.2022-

30.01.2023 
64100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



7 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კუთვნილი 

სამსახურეობრივი ავტომანქანების ტექნიკური 

შემოწმების/ტესტირების (ტექ.ინსპექტირება) 

მომსახურეობის შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22000379

9 
  420   შპს „ქვიქტესტი“ 

11.01.2022-

28.02.2023 
71630000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

8 მოსწავლეთა ტრანსპორტირება 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000087

4 
  354125.70   შპს "მარმენიო" 

14.01.2022-

28.02.2023 
60100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

9 

წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის 

მცირე შიდა სარემონტო სამუშაოები და 

შენობაში არსებული საპირფარეშოების შეკეთების 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210024357 13000 9492.97 3507.03 შპს „ნოელან“ 

14.01.2022-

01.04.2022 
45442180 

შეუსრულებელი 

ხელშეკრულება 
ადგ 

10 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის ადგილობრივი 

გაზეთის - „წყალტუბო“ შესყიდვა, აგრეთვე გაზეთ 

„წყალტუბო“-ში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შესახებ 

საინფორმაციო მასალის (სამართლებრივი აქტები, 

რეპორტაჟი, ინტერვიუ, ფოტომასალა და სხვა) 

გამოქვეყნების მომსახურება და მასში ინფორმაციის 

გამოქვეყნების 

მომსახურების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22000687

9 
  2000   

ინდ.მეწარმე 

"მურთაზ კანკაძე" 

17.01.2022-

31.01.2023 
22200000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

11 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურისათვის სხვადასხვა დოკუმენტების ბეჭდვის 

მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22000682

3 
  600   

ინდ. მეწარმე 

„დავითი 

შავლაყაძე“  

17.01.2022-

31.01.2023 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

12 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში "სამოქალაქო ბიუჯეტის" 

ფარგლებში მოსხლეობის მიერ წარდგენილი საპროექტო 

ინიციატივის გათვალისიწნებით 36 (ოცდათექვსმეტი) 

ცალი ხის ძელსკამის (წარწერით "წყალტუბო") შესყიდვა 

თანმდევი მიწოდების მომსახურებით.  

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210025744 18720 17899.92 820.08  შპს "გ.გ" 

17.01.2022-

30.04.2022 
39113600 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, სამოქალაქო 

ბიუჯეტი 

13 

მასობრივი ინფორმაციის (საზოგადეობისთვის 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია) გავრცელება 

(ინტერნეტის მეშვეობით) ვებ-გვერდზე 

www.imedinews.ge 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22001010

4 
  2500   შპს „ტელეიმედი” 

20.01.2022-

31.01.2023 
92400000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



14 

სააგენტოების Ipress.ge, ibusiness.ge, iregions.ge, 

imtavroba.ge საშუალებით, შემსყიდველი ორგანიზაციის 

უზრუნველყოფა სრული საინფორმაციო მხარდაჭერით. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22000910

5 
  2400   

შ.პ.ს 

„თავისუფალი 

გაზეთი +“ 

01.02.2022 - 

31.01.2023 
92400000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

15 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში "სამოქალაქო ბიუჯეტის" 

ფარგლებში მოსხლეობის მიერ 

წარდგენილი საპროექტო ინიციატივის 

გათვალისიწნებით საქართველოს რუკის კონტურის 

ფორმის ქუჩების დასახელებებისა და ნუმერაციის 

აღმნიშვნელი აბრების (თანმდევი მონტაჟის 

მომსახურებით) შესყიდვა.  

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210026166 36000 19800 16200 

შპს "ოპტიმალ 

სერვისი" 

24.01.2022-

30.08.2022 
44423400 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, სამოქალაქო 

ბიუჯეტი 

16 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის, 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამქმეთა 

სამსახურისთვის 2 ერთეული მრავალფუნქციური 

ლაზერული პრინტერის შესყიდვა. (დანართი №2-ის 

შესაბამისად). 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210025941 1779 1779 0 

შპს "ქომსისთ 

აიტი" 

24.01.2022-

30.08.2022 
30232110 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

17 

ევროკავშირის 2014-2020 წლების შავი ზღვის აუზის 

ქვეყნების პროგრამის მიერ დაფინანსებული საგრანტო 

პროექტის, „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსათვის“ (BSB 

1138) ფარგლებში, ახალი, ექსპლოატაციაში არ მყოფი 1 

(ერთი) ნაგავშემკრები ავტომობილის და მასზე 

ზედდადგმული ჰიდრავლიკური წნეხის შესყიდვა. 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT210026121 210500 210500 0 

შპს „ელკოპლასტ 

ჯეორჯია“ 

25.01.2022-

30.06.2022 
34144512 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
გრანტი 

18 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისათვის 2 (ორი) 

ცალი პრინტერის (1 ცალი ადმინისტრაციული და 

შესყიდვების სამსახურისა და 1 ცალი საფინანსო-

საბიუჯეტო სამსახურისთვის) შეკეთების მომსახურების 

შესყიდვა. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22001988

3 
  170   

შპს „სპირა 

სერვისი“ 

28.01.2022-

01.04.2022 
50323000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

19 სხვადასხვა სახის ავეჯის შესყიდვა 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000088

9 
  12890   შპს „ვმგ“ 

28.01.2022-

31.12.2022 

39100000; 

39121000; 

39130000; 

39132100; 

39134100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

20 სხვადასხვა სახის ავეჯის შესყიდვა 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000089

0 
  10800   შპს „ვმგ“ 

28.01.2022-

31.12.2022 

39100000; 

39112000; 

39113100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



21 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურისათვის წვევამდელთა გადაყვანის 

სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა. 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220000726 9000 7605 1395 შპს „დიო 

01.02.2022-

28.02.2023 
60170000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

22 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად 

დარეგისტრირების მიზნით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების, შენობა-

ნაგებობების და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთების, 

ხაზობრივი ნაგებობების საკადასტრო აზომვითი 

მომსახურების შესყიდვა. 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220000787 4950 2190 2760 შპს „მესაკუთრე“ 

01.02.2022-

28.02.2023 
71354300 

შეუსრულებელი 

ხელშეკრულება 
ადგ 

23 ძრავის ზეთებისა და ზეთის ფილტრების შესყიდვა 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

CON21000054

0 
  2081.40   

შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 

02.02.2022-

28.02.2023 

09200000, 

42900000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

24 სარკინიგზო გადასასვლელის მოწყობა 
გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22003192

7 
  15410.8   

სს საქართველოს 

რკინიგზა 

04.02.2022-

30.04.2022 
45200000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

25 სატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის შესყიდვა 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

CON21000064

7 
  65000   

შპს „კია 

საქართველო" 

04.02.2022-

31.12.2022 
34100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

26 სატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის შესყიდვა  
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000065

1 
  46500   

შპს „სტრადა 

მოტორსი" 

08.02.2022-

31.12.2022 
34100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

27 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების დაჭერის 

(საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების 

შესაბამისად ,ჰუმანური მეთოდებით) მომსახურების 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220000989 50000 49998.96 1.04 

ი/მ "გელა 

ნაცვლიშვილი" 

11.02.2022-

28.02.2023 
98380000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



28 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის 

საფარისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად 

მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220001587 99950 95940.63 4009.37 შპს "ასა მოტორსი" 

11.02.2022-

28.02.2023 
90600000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

29 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამსახურისათვის სოციალური დახმარებების 

პროგრამებით გათვალისწინებული თითეული მუხლის 

საინფორმაციო ბაზის შეძენის, კორექტირებისა და 

განახლების მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22003347

3 
  600   

ი/მ "აპალონი 

ფოჩხუა 

16.02.2022-

30.06.2022 
72200000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

30 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ადმინისტრაციული შენობის ცენტრალური გათბობის 

სისტემის 2 (ორი) ცალი დამხმარე საცირკულაციო 

ტუმბოს შეკეთების მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22003377

8 
  300   

ი/მ "მერაბ 

კვიცარიძე" 

16.02.2022-

30.06.2022 
50730000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

31 A4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000062

1 
  13140   

შპს "პენსან 

ჯორჯია" 

17.02.2022-

31.12.2022 
30197630 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

32 

30 ცალი ხელნაკეთი ბრენდირებული გრანიტის ქვის 

სამაგიდე სადგამის და 50 ცალი ხელნაკეთი ბარხატის 

ჩასადები ყუთის ბრენდირებული ფირფიტით შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22003495

7 
  3000   

ი/მ "ავთანდილ 

კაჭახიძე" 

21.02.2022-

31.08.2022 
37810000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

33 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში "სამოქალაქო ბიუჯეტის" 

ფარგლებში მოსახლეობის მიერ წარდგენილი საპროექტო 

ინიციატივის გათვალისიწნებით 50 ცალი ხის სანაგვე 

ურნის შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220001596 17000 11950 5050 შპს "თატა 2020" 

21.02.2022-

31.08.2022 
34928480 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, სამოქალაქო 

ბიუჯეტი 

34 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამსახურის ახალგაზრდული და სპორტული, ასევე 

კულტურული ღონისძიებებისთვის სატრანსპორტო 

მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220002782 8000 6494 1506 

შპს "ბაღდათის 

ავტოტრანსპორტი

" 

25.02.2022-

28.02.2023 
60170000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



35 

ევროკავშირის 2014-2020 წლების შავი ზღვის აუზის 

ქვეყნების პროგრამის მიერ დაფინანსებული საგრანტო 

პროექტის „თანამშრომლობა მწვანე გარემოსათვის“ (BSB 

1138) პროგრამის ფარგლებში სატრანსპორტო 

მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220002781 7500 6100 1400 

შპს "ბაღდათის 

ავტოტრანსპორტი

" 

25.02.2022-

28.02.2023 
60170000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
გრანტი 

36 
ხელის სადეზინფექციო სითხისათვის განკუთვნილი 

დისპენსერების შესყიდვა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000048

4 
  340   შპს "ლაბლაინი" 

25.02.2022-

31.12.2022 
42968200 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

37 
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებისათვის მისალოცი ბარათების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22003997

1 
  75   

ი/მ "ბაკურ 

კილაძე" 

04.03.2022-

30.04.2022 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

38 
ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებისათვის კვებითი მომსახურების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22003997

3 
  902.10   შპს "ნაძვები +" 

04.03.2022-

31.05.2022 
55330000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

39 

ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებისათვის ხელნაკეთი ნივთების (ფინჯანი და 

სახილე ლარნაკი) შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22003997

6 
  480   

ი/მ "ირმა 

კვერნაძე" 

04.03.2022-

31.05.2022 
37810000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

40 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თანამშრომელთათვის სამუშაოდ განკუთვნილი 4 (ოთხი) 

ცალი საბეჭდი პრინტერის შეკეთებითი მომსახურების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22003998

0 
  600   

შპს "სპირა 

სერვისი" 

04.03.2022-

31.05.2022 
50323000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

41 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის 222 ცალი ხის 

სანაგვე ურნის შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220002779 48840 39073 9767 

ი/მ "თეონა 

სულაშვილი" 

04.03.2022-

31.12.2022 
34928480 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



42 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის (მერიისა და 

საკრებულოს) ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220002099 43000 43000 0 

შპს "ეი თი 

კომპანი" 

04.03.2022-

28.02.2023 
50100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

43 

ქ. წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩა N16-ის მე-3 

სადარბაზოს, აკ. შანიძის ქუჩა N9 ბინის, გ.ტაბიძის ქუჩა 

N3ა-ს პირველი სადარბაზოს სახურავის შეკეთების 

სამუშაოების, ასევე ჩოლოყაშვილის ქუჩა N1-ის მეორე 

სადარბაზოს სახურავის შეკეთებისა და ეზოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220002098 62561 55395.88 7165.12 

შპს "მიკო 

ბილდინგი" 

04.03.2022-

31.12.2022 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

44 

ქალაქ წყალტუბოში N24 ბაღის ეზოსა და სანიაღვრე 

სისტემის მოწყობის, N4 ბაღის და ინკლუზიურის 

ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობისა და შემოღობვის, ასევე 

ქალაქ წყალტუბოში N3 ბაგა ბაღის შენობისა და 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის მესამე 

სართულზე არსებული სივრცის რეაბილიტაციის 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220001608 14000 6000 8000 შპს "ვაზნარი" 

04.03.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

45 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯაში 

ბარბარეწმინდას უბანში, ასევე მე-2, მე-6, 21-ე, 22-ე და 26-

ე ქუჩებზე, სოფელ გეგუთში ვაჟა-ფშაველას ქუჩაზე, 

სოფელ ტყაჩირში აშვეთიების უბანში, სოფელ საყულიაში 

სვანაძეების უბანში, ახალ საყულიაში (სვანების 

დასხლება) პირველ და მე-2 შესახვევში, სოფელ ნოღა-

ქუთაისის დამაკავშირებელი გზების ბეტონის საფარით 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220001200 2485197 2485197 0 შპს "მიმდემი" 

07.03.2022-

24.06.2022 
45233200 

საგარანტიო 

პერიოდი 
რგფ 

46 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ.მაღლაკში №5, №7, 

№8, №9, №10, ასევე ჩეჩელაშვილების უბანში, სოფელ 

უკანეთში და სოფელ რიონში მამრიკიშვილების უბანში 

(ტაძართან მისასსვლელი) გზების ბეტონის საფარით 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220001220 2393719 2393719 0 შპს "მიმდემი" 

07.03.2022-

26.06.2022 
45233200 

საგარანტიო 

პერიოდი 
რგფ 

47 
ქალაქ წყალტუბოში, აკ. შანიძის ქუჩა №4 ბინის 

სახურავის შეკეთების სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220003163 58417 53065.62 5351.38 

შპს "უსაფრთხო 

ქალაქი" 

11.03.2022-

01.07.2022 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

48 
ქალაქ წყალტუბოში, გ. ტაბიძის ქუჩა N13 ბინის 

სახურავის შეკეთების სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220003161 43601 40391.5 3209.5 შპს "სანი" 

11.03.2022-

01.07.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 



49 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 

თვითმმართველობისათვის კარტრიჯების შეძენა-

დამუხტვის მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220003373 8381 6711 1670 

შპს "სპირა 

სერვისი" 

11.03.2022-

28.02.2023 
30125100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

50 

საფელდეგერო (სახელმწიფო მნიშვნელობის გზავნილის 

უსაფრთხოდ, დაცულად, დაუზიანებლად და 

ოპერატიულად ადრესატისათვის მიწოდების) 

მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22004575

6 
  100   

შპს "საქართველოს 

ფოსტა" 

11.03.2022-

31.01.2023 
64100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

51 
წყლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებისთვის კვებითი მომსახურების შეძენა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22004586

7 
  450   შპს "ნაძვები +" 

21.03.2022-

31.05.2022 
55330000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

52 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონის საჯარო 

სკოლის სპორტული დარბაზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220003304 22203 17498.48 4704.52 

ი/მ "გურამი 

მაღლაკელიძე" 

22.03.2022-

01.07.2022 
45453000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

53 

სხვადასხვა სპორტული ტურნირებისთვის 

გათვალისწინებული ჯილდოების: მედლების და 

თასების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22004631

8 
  4885   

ი/მ "დავითი 

სალდაძე" 

22.03.2022-

01.07.2022 
18530000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

54 
ქალაქ წყალტუბოში, დედაენის ქუჩა №34 ბინის მე-2 

სადარბაზოს სახურავის შეკეთების სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220003160 14493 11403.76 3089.24 შპს "ნოელან" 

22.03.2022-

01.07.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

55 
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისთვის პერსონალური 

კომპიუტერის შეკეთების მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22004631

5 
  180   

ი/მ "გიორგი 

ქავთარაძე" 

22.03.2022-

30.06.2022 
50300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

56 

ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩაზე 

საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა, კერძოდ ხეების 

დარგვა და მათი მოვლა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220001992 70317 61766.98 8550.02 

შპს "საქართველოს 

ნერგები" 

31.03.2022-

31.08.2022 
77310000 

საგარანტიო 

პერიოდი 
ადგ 

57 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამსახურის მიერ ორგანიზებული ღონისძიების, 

კერძოდ, ინტელექტუალური თამაშის - რა? სად? როდის? 

გამარჯვებული გუნდებისათვის ჯილდოს სახით 

გადასაცემი ბუს და წიგნების შესყიდვა. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22005032

4 
  375   შპს "დაჩი +" 

31.03.2022-

31.05.2022 

18530000, 

22110000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



58 

სხვადასხვა კულტურულ, სპორტულ და შემეცნებით 

ღონისძიებებში მონაწილეთათვის I, II, III ადგილის 

დაკავებისათვის და აქტიური მონაწილეობისათვის 

გადასაცემი დიპლომების და სიგელების ბეჭდვის 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22005032

7 
  345   

ი/მ "სულხან 

სირბილაძე" 

31.03.2022-

31.08.2022 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

59 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში 

არსებულ სასმელი წყლის ქსელზე რეზერვუარის 

მოწყობისა და ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების, 

ასევე სოფელ წყალტუბოში იმერეთის ქუჩაზე, 

მაჭარაშვილების უბანში, სოფელ ყუმისთავში და სოფელ 

ცხუნკურში სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა-

რეაბილიტაციის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220004518 7000 6000 1000 შპს "ვაზნარი" 

01.04.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

60 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

საკრებულოსთვის სხვადასხვა დოკუმენტების მონაცემთა 

დამუშავების (აკინძვა) მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22005164

9 
  3496   

ი/მ "ემზარ 

ოჩიგავა" 

01.04.2022-

28.02.2023 
72310000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

61 

აუტიზმის ცნობადობის ამაღლების მსოფლიო დღესთან 

დაკავშირებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

ბავშვებისათვის სათამაშოების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22005099

9 
  224   

ი/მ "ანა 

ბოჭორიშვილი" 

01.04.2022-

31.05.2022 
37520000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

62 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისათვის (საფინანს

ო-საბიუჯეტო სამსახურისთვის) 1 (ერთი) ცალი 

პრინტერის შეკეთების მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22005227

5 
  270   

შპს "სპირა 

სერვისი" 

06.04.2022-

31.05.2022 
50323000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

63 

ქალაქ წყალტუბოში, დედაენის ქუჩა №20 ბინის, ბესიკის 

ქუჩა №11 ბინის მეორე სადარბაზოს, თამარ მეფის ქუჩა 

№17 ბინის მესამე სადარბაზოს სახურავის შეკეთების 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220004448 51539 45500 6039 სს "სამტრედმშენი" 

13.04.2022-

31.08.2022 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

64 
სააღდგომო მისალოცი ბარათების ბეჭდვის 

მომსახურების შესყიდვა. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22005588

2 
  325   

ი/მ "ბაკური 

კილაძე" 

13.04.2022-

31.05.2022 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

65 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში 

მდებარე 5943 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-

ნაგებობის №01 (ს/კ 29.01.38.274), აგრეთვე, სოფელ 

გუმბრაში N29.09.33.059 საკადასტრო კოდით 

რეგისტრირებულ არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-

ნაგებობის დემონტაჟის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220006176 12000 5999.46 6000.54 

ი/მ "მანუჩარ 

კახიძე" 

18.04.2022-

31.08.2022 
45111100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



66 

საერთაშორისო ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“ (PIN)-ის 

მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის საკონფერენციო 

დარბაზისთვის გახმოვანების აპარატურისა და 

ტელევიზორის შეძენა თანმდევი მონტაჟის 

მომსახურებით 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220004133 20932 20932 0 

შპს "შოუ ტექნიკის 

ცენტრი" 

18.04.2022-

31.07.2022 

32300000, 

32324000, 

32340000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

საერთაშორისო 

ორგანიზაცია 

„ფიფლ ინ ნიდ“ 

(PIN)-ის გრანტი - 

20218 ლარი 

67 

ქალაქ წყალტუბოში 9 აპრილის ქუჩა N1ა 

მრავალსართულიანი ბინის მე-3 სადარბაზოს შეკეთების 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220005910 8407 6708.28 1698.72 

ი/მ "თამაზი 

მერკვილაძე" 

18.04.2022-

31.08.2022 
45453000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

68 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო 

ფეხბურთის ორი გუნდის- „გრინ სითი“ და „წყალტუბო“-

ს, “მასტერ ლიგა“-ში მონაწილეობისთვის საწევრო 

გადასახადის მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22005751

9 
  1400   

ა(ა)იპ 7x7 

ფეხბურთის 

ასოციაცია 

18.04.2022-

31.05.2022 
98130000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

69 

 აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 326 ბენეფიციარისთვის, 

სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22005799

2 
16000 15672.45 327.55 შპს "აბგა" 

19.04.2022-

30.06.2022 

15800000, 

15812000, 

15831000, 

15842100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

70 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისთვის, 

გენდერული თანასწორობის კუთხით, საზოგდოების 

მეტი ინფორმირებულობისთვის, ბუკლეტებისა და 

ბროშურების ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22005798

8 
  1500   

ი/მ "მამუკა 

ჭოლაძე" 

19.04.2022-

31.08.2022 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

71 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის 

(ვარციხეჰესის) საჯარო სკოლის, ასევე ქვედა მესხეთის 

(ბროწეულას) საჯარო სკოლის სახურავის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220005559 5000 1996 3004 

ი/მ "იაკობ 

ჭიღლაძე" 

21.04.2022-

31.08.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

72 

2022 წლის 22 და 23 მარტს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი 

ქარი) შედეგად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფარცხანაყანევში - კოპიტნარის დევნილთა დასახლებაში, 

დაზიანებული N1 ბინის სახურავის შეკეთების 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22006037

5 
  3399.81   

შპს "მიკო 

ბილდინგი" 

28.04.2022-

31.08.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

73 

 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კუთვნილი  52  

(ორმოცდათორმეტი) ცალი ცეცხლმაქრობის 

გადამუხტვის მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22006097

6 
  1450   

შპს „იმერეთის 

სახანძრო დაცვა“ 

28.04.2022-

31.08.2022 
50413200 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



74 

სოფელ გეგუთში (შესასვლელში) სკვერის 

მოწყობის,სოფელ გვიშტიბში სანიაღვრე არხების 

მოწყობის, სოფელ გუბისწყალში სასოფლო კლუბის 

რეაბილიტაციის, სოფელ თერნალში ძველი სასფალოს 

შემოღობვა-კეთილმოწყობის, სოფელ პირველ 

წყალტუბოში სანიაღვრე არხის მოწყობის, სოფელ 

გუმბრაში სასაფლაოს შემოღობვის, სოფელ მაღლაკში 

ქვედა მაღლაკის ცენტრში (დუქნების უბანში) არსებული 

მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის, სოფელ 

მიწაწითელში არსებული სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაციის, სოფელ ვანისჭალაში შიდა საუბნო გზის 

მოხვნა-მოსწორების, სოფელ მუხიანში გარე განათების 

ქსელის მოწყობის (ბაბუნაშვილების უბანში), სოფელ 

უკანეთში გარე განათების ქსელის მოწყობის 

(გორგიძეების უბანში), სოფელ ქვედა მესხეთში 

არსებული სპორტული მოედნის კეთილმოწყობის, 

სოფელ ქვედა მესხეთში სოფლის ცენტრში არსებულ 

სკვერში საბავშვო ატრაქციონის მოწყობის, სოფელ 

ოფშკვითში გარე განათების ქსელის მოწყობის, სოფელ 

საყულიაში სოფლის ცენტრში არსებული სკვერის 

რეაბილიტაციის , სოფელ ფარცხანაყანევში 

ადმინისტრაციული შენობის, ამბულატორიის და 

საბავშვო ბაღის საერთო ეზოს კეთლმოწყობის, სოფელ 

ქვიტირში ყოფილი სკოლის შენობის შემოღობვა-

კეთილმოწყობის, სოფელ ზედა მესხეთში სოფლის 

კლუბის მიმდებარედ საბავშვო ატრაქციონების 

მოწყობის, სოფელ ცხუნკურში სასაფლაოს შემოღობვის 

და სოფელ წყალტუბოში სოფლის კლუბის 

რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22006118

5 
  7500   შპს "ვაზნარი" 

29.04.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

75 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: რიონში 

სინატაშვილებისა და ბრეგოულას უბნების 

დამაკავშირებელი გზის, მამრიკიშვილების უბანში და 

სულაქველიძეების უბანში, საჩხეურაში, ჟონეთში (ზედა 

ჟონეთში) სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის, გეგუთში 

ზივზივაძეების უბანში, ქვედა გეგუთში ბოდოკიების და 

ზედა გეგუთში ღალღას უბნებში, პატრიკეთში 

ლელაძეების უბანში და ეკლესიის ჩიხში ასევე 

ბაზმანების უბნისა და სოფელ გეგუთის 

დამაკავშირებელი გზის, ტყაჩირში ჯანელიძეების 

უბანში, სკოლასთან მისასვლელი გზის და 

სინაურიძეების უბანში გზების ბეტონის საფარით 

რეაბილიტაციის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220006160 12000 3831 8169 შპს "არქიტექტი" 

29.04.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

76 

ქალაქ წყალტუბოში კოლხეთის ქუჩაზე გზის და 

ბორდიურების, ჩოლოყაშვილის, ჭაბუკიანისა და 

ჩახრუხაძის ქუჩებზე, ვაჟა-ფშაველას, თაყაიშვილის, 

ყაზბეგის, ბარათაშვილისა და ჯავახიშვილის ქუჩების 

დამაკავშირებელი გზის ასფალტო-ბეტონის საფარით 

რეაბილიტაციის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220006158 8000 2881 5119 შპს "არქიტექტი" 

29.04.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



77 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: მაღალკში 

მე-6 ქუჩის I და II ჩიხებში, მე-4 ჩიხის I შესახვევში და მე-

4 ქუჩის II ჩიხში, ასევე მე-12 ქუჩაზე, მე-13 ქუჩაზე, მე-16 

ქუჩაზე, მე-16 ქუჩის I შესახვევში და მე-20 ქუჩაზე, 

გუმბრაში (ყოფილი უნივერმაღის უკან) და სოფელ 

ბანოჯაში მე-15 ქუჩაზე , ხომულში, ქვილიშორისა და 

ხომულის დამაკავშირებელი გზის დარჩენილ 

მონაკვეთზე, ქვილიშორში მე-19 ქუჩაზე, სოფელ ჩუნეშში 

მე-9 და მე-10 ქუჩებზე, მეორე უბანში მე-2 და მე-10 

ქუჩებზე, სოფელ წყალტუბოში იმერეთის ქუჩაზე, 

გვიშტიბში მე-8 ჩიხში და სოფელ თერნალში გზების 

ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220006159 12000 3631 8369 შპს "არქიტექტი" 

29.04.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

78 
სპორტული ტურნირებისთვის ჩოგბურთისა და 

ფრენბურთის ბადეების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22006119

9 
  430   შპს "მეგა სთარ" 

29.04.2022-

31.08.2022 
37400000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

79 

2022 წლის განმავლობაში წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის მიერ განსახორციელებელი 50 000 

ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო 

მომსახურების გაწევა, ასევე, 2022 წელში დაწყებული და 

მრავალწლიანი სამშენებლო სამუშაოების 

საზედამხედველო მომსახურება სამუშაოების 

დასრულებამდე 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220005404 150000 140700 9300 

შპს "ზაისი და 

კომპანია" 

02.05.2022-

29.02.2024 

71200000, 

71247000 

მიმდინარე 

ხელშეკრულება 
ადგ 

80 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R16 215/55 (მერია) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

CON22000002

6 
  646   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

02.05.2022-

30.11.2022 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

81 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R15 195/65 (მერია) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000002

7 
  416   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

02.05.2022-

30.11.2022 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

82 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 8 

ცალი R16 215/60 (მერია) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000003

0 
  1203.20   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

02.05.2022-

30.11.2022 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

83 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R16 205/70 (სამხედრო) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000003

1 
  1068   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

02.05.2022-

30.11.2022 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



84 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R15 205/65 (საკრებულო) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000002

1 
  540   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

02.05.2022-

30.11.2022 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

85 

ქალაქ წყალტუბოში: კოლხეთის ქუჩაზე N6, ბესიკის 

ქუჩაზე N1, თამარ მეფის ქუჩაზე N11, დედა ენის ქუჩაზე 

N9, 26 მაისის ქუჩაზე N3, 9 აპრილის ქუჩაზე N7, 9 

აპრილის ქუჩაზე N3, ასევე წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში კოპიტნარის 

დასახლებაში 2022 წლის 22 და 23 მარტს მომხდარი 

სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად საერთო საცხოვრებელი 

კორპუსების დაზიანებული სახურავების შეკეთების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22006264

0 
  5000   შპს "ვაზნარი" 

03.05.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

86 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში 

(გუმბრინის დასახლება) მე-12 და მე-13 ბინების 

საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220005936 132037 106751.89 25285.11 შპს "ლაზარე 2008" 

05.05.2022-

30.09.2022 
45232460 

საგარანტიო 

პერიოდი 
ადგ 

87 

ქალაქ წყალტუბოში გოგებაშვილის ქუჩაზე, წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში: ოფშკვითში, ქვიტირში, 

გეგუთში (ვარციხეჰესის დასახლება), გუმბრაში 

(სტადიონთან), საყულიაში და ფარცხანაყანევში 

სკვერების მოწყობის, ასევე წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფლებში: გუმათში და ქვედა 

მესხეთში (ბროწეულას დასახლება) ტრენაჟორების 

მოწყობის საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220005590 12000 7800 4200 შპს "არტ იდეა" 

05.05.2022-

30.09.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

88 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში საქართველოს 

ეროვნული ინტელექტუალური ჩემპიონატი „ეტალონი“-ს 

რეგიონალური ინტელექტუალური კონკურსის 

დისტანციურ რეჟიმში ჩატარების/ღონისძიების 

ორგანიზების მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22006523

6 
  2960   

შპს "ეტალონი-

მედია" 

10.05.2022-

31.12.2022 
79952000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ, ექსკლუზივი 

89 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქვედა 

ონჭეიში, მექვენა, დერჩი, სოფელი წყალტუბო, 

ქვილიშორი, ჩუნეში, ოფურჩხეთი, გუმათი, ნამოხვანი, 

ჟონეთი, ჯიმასტარო) ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220007803 138000 137996.14 3.86 შპს "თთ2019" 

10.05.2022-

31.12.2022 
44114100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

90 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (გუმბრა, 

ბანოჯა, ხომული, ცხუნკური, ყუმისთავი, ზედა ჩუნეში, 

რიონი, ზარათი, მეჩხერი, ნოღა, სორმონი, ჭოლევი) 

ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220007805 158400 158396.02 3.98 შპს "თთ2019" 

10.05.2022-

31.12.2022 
44114100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 



91 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ტყაჩირი, 

პატრიკეთი, გუბისწყალი, ჭაშლეთი, ლეხინდრისთავი, 

საჩხეური, დღნორისა) ინფრასტრუქტურული 

პროექტების განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220007808 85000 84997.93 2.07 შპს "თთ2019" 

10.05.2022-

31.12.2022 
44114100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

92 

ქალაქ წყალტუბოში, ევდოშვილის ქუჩაზე წყალშემკრები 

არხების და ფერდის შემაკავებელი კედლის მოწყობის, 

ასევე ლერმონტოვისა და კეცხოველის ქუჩებზე, 

გოგებაშვილის ქუჩაზე წყალშემკრები არხების მოწყობის 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220003333 449180 449180 0 შპს "მიმდემი" 

11.05.2022-

09.12.2022 

45247110, 

45262620 

საგარანტიო 

პერიოდი 
ადგ 

93 

ქალაქ წყალტუბოში: კოლხეთის ქუჩაზე №6, ბესიკის 

ქუჩაზე №1, თამარ მეფის ქუჩაზე №11, დედა ენის ქუჩაზე 

№9, 26 მაისის ქუჩაზე №3, 9 აპრილის ქუჩაზე №7, 9 

აპრილის ქუჩაზე №3, ასევე წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევში კოპიტნარის 

დასახლებაში 2022 წლის 22 და 23 მარტს მომხდარი 

სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად საერთო საცხოვრებელი 

კორპუსების დაზიანებული სახურავების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22006780

4 
  110000   

შპს "მიკო 

ბილდინგი" 

17.05.2022-

31.08.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, 

სტიქია, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

94 

ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილისა და რუსთაველის 

ქუჩების დამაკავშირებელი გზის, აგრეთვე, ცენტრალური 

ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გზების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220005947 304300 273145.88 31154.12 შპს "ორიენტირი" 

19.05.2022-

25.12.2022 
45233200 

საგარანტიო 

პერიოდი 
ადგ 

95 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში მდებარე 

N29.06.38.014 და N29.06.42.197, ასევე სოფელ ზარათში 

მდებარე N29.06.36.139 და სოფელ მაღლაკში მდებარე 

N29.10.31.103 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთებზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 

დემონტაჟის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220008336 20000 12000 8000 

ი/მ "მანუჩარ 

კახიძე" 

20.05.2022-

31.08.2022 
45111100 

შეუსრულებელი 

ხელშეკრულება 
ადგ 

96 

საერთაშორისო ორგანიზაცია „ფიფლ ინ ნიდ“-ის (PIN) 

მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისთვის 2 ცალი 

პორტაბელური კომპიუტერის (ლეპტოპი) შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220008462 2750 2688 62 შპს "ადელაინი" 

20.05.2022-

31.08.2022 
30213100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

97 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში, ბროწეულას 

დასახლებაში დაზიანებული საკანალიზაციო გადამქაჩი 

სადგურის ტუმბო-აგრეგატის შეძენა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22007179

2 
  6500   

ი/მ "საბა 

ოზაშვილი" 

25.05.2022-

31.08.2022 
42122220 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

98 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში 

(იმერეთის საყრდენი პუნქტი) N3 საცხოვრებელი ბინის 

სახურავის მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220006661 23678 22422 1256 

ი/მ "ფატიმა 

ერქვანია" 

30.05.2022-

31.08.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 



99 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული, 

რუსთაველის ქ.N39 ა - ში მდებარე ეგრეთ წოდებული 

სადგურის (ყოფილი ა(ა)იპ ტურიზმის განვითარების 

საკოორდინაციო ცენტრის) შენობისთვის დაცვის 

მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220008687 700 700 0 

შპს "ვიქტორია 

სექიურითი" 

30.05.2022-

28.02.2023 
79713000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

100 

კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში 

მონაწილეთათვის I, II, III ადგილის დაკავებისათვის და 

აქტიური მონაწილეობისათვის გადასაცემი დიპლომების 

და სიგელების ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22007303

2 
  1119   

ი/მ "სულხან 

სირბილაძე" 

30.05.2022-

28.02.2023 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

101 

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებებისთვის ცარცებისა და პლასტელინების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22007303

5 
  675   

ი/მ "მაია 

ქუთათელაძე" 

30.05.2022-

31.08.2022 

24952000, 

37822300 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

102 
ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებებისთვის რეზინის ბურთების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22007389

1 
  100   

ი/მ "მაია 

ქუთათელაძე" 

30.05.2022-

31.08.2022 
37525000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

103 

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებებისთვის ანიმატორების მომსახურების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22007437

9 
  300   

ი/მ "თეიმურაზ 

ისაკაძე" 

01.06.2022-

31.08.2022 
92312000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

104 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში 

„გაბზარულ ტბა“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 

ბეტონის საფარით 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220008425 1119960 1047047 72913 შპს "მიმდემი" 

06.06.2022-

10.10.2022 
45233200 

საგარანტიო 

პერიოდი 

რეგიონების 

განვითარების 

ინტეგრირების 

პროგრამა 

105 
სხვადასხვა სპორტულ ტურნირში მონაწილეთათვის 0,5 

ლიტრიანი 428 ბოთლი წყლის შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22007726

2 
  299.6   შპს "ნაძვები +" 

06.06.2022-

31.08.2022 
41110000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

106 

ქალაქ წყალტუბოში, დედა-ენის ქუჩის №22 

საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220009650 19737 18542 1195 

ი/მ "კირილე 

ჯახუა" 

08.06.2022-

30.09.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

107 

ქალაქ წყალტუბოში, კოსტავას ქ. №2 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის 1-ლი, მე-2, 

მე-5, მე-6 სადარბაზოების სახურავების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220009645 31188 27870.47 3317.53 

შპს 

"სამტრედმშენი" 

08.06.2022-

30.09.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 



108 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურისთვის 3 

(სამი) ცალი პრინტერის შეკეთების მომსახურების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22007726

4 
  650   

შპს "სპირა 

სერვისი" 

08.06.2022-

31.08.2022 
50323000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

109 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და 

საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობების 

დეზინფექციასთან, დეზინსექციასა და 

დერატიზაციასთან დაკავშირებული მომსახურებების, 

აგრეთვე მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22007874

2 
  4975   შპს "ჰიგია" 

10.06.2022-

31.12.2022 
90920000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

110 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენთქოულაში 

წყლის სათავე ნაგებობისთვის საჭირო მასალების შეძენა 

თანმდევი ტრანსპორტირების მომსახურებით 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22008508

8 
  10000   შპს "ასა მოტორსი" 

14.06.2022-

31.12.2022 

14211000, 

44312000, 

14212300, 

44111200, 

44611500, 

44921100  

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

111 

2022 წლის 16-17-18 ივნისს წარმატებული სპორტსმენის 

შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ძიუდოს 

რესპუბლიკური ტურნირისათვის კვების მომსახურების 

შესყიდვა. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22008124

4 
  800   

ი/მ "ბადრი 

უგულავა" 

17.06.2022-

31.08.2022 
55330000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

112 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის 56 

(ორმოცდათექვსმეტი) ცალი 1100 ლიტრიანი ლითონის 

ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220009934 100000 98000 2000 შპს "ორიენტი" 

17.06.2022-

30.10.2022 
44613700 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

113 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ყუმისთავში 

გაბზარულ ტბასთან მისასვლელი გზის მიმდებარედ და 

სოფელ გვიშტიბში ბობოხიძეების უბანში გარე განათების 

ქსელის მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220009606 75000 47299.99 27700.01 შპს "გუნგლი" 

17.06.2022-

30.09.2022 
45316100 

საგარანტიო 

პერიოდი 
ადგ 

114 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მექვენაში, 

ვანისჭალაში, ნოღაში და სორმონში საჭირო სხვადასხვა 

დანიშნულების მასალების შეძენა თანმდევი 

ტრანსპორტირების მომსახურებით 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22008167

1 
  16600   შპს "სანი" 

17.06.2022-

31.12.2022 

44163140, 

44167100, 

44114220, 

44312000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

115 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ონჭეიშში 

ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განსახორციელებლად საჭირო მზა ბეტონის შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22008167

5 
  10000   შპს "თთ2019" 

17.06.2022-

31.12.2022 
44114100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 



116 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ  საყულიაში 

სასაფლაოს შესაღობად ჭედური /დეკორატიული 

ჭიშკრის შეძენა თანმდევი მონტაჟის მომსახურებით 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22008167

7 
  10000   

ი/მ "ბორისი 

ჟორჟოლიანი" 

17.06.2022-

31.12.2022 
44221300 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

117 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის სხვადასხვა 

საოფისე და საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220010259 13275 11632 1643 შპს "ვინდლაიფ" 

20.06.2022-

30.09.2022 
30192000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

118 
სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორის შესყიდვა 

(სამხედრო) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000053

9 
  156   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

22.06.2022-

28.02.2023 
31400000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

119 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული 

საპირფარეშოების სრული სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება. 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220010262 4000 3800 200 შპს "Live Design" 

27.06.2022-

31.10.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

120 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯიმასტაროში 

წყალსადენი მაგისტრალისა და რეზერვუარის მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაცის შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220010255 20000 14800 5200 შ.პ.ს. "ჰიდრა" 

27.06.2022-

01.03.2023 
71320000 

მიმდინარე 

ხელშეკრულება 
ადგ 

121 
ქალაქ წყალტუბოში ფესტივალის - "Glitter Fest" 

ჩატარების ორგანიზების მომსახურების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22008595

9 
  15000   

ფ/პ "ვლადიმერ 

ჯანელიძე" 

28.06.2022-

31.08.2022 
79952000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ, ექსკლუზივი 

122 

საერთაშორისო კონფერენციის "ნარჩენების მართვის 

გამოწვევები სასოფლო თემებში" ფარგლებში 

სინქრონულად თარგმნის მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22008702

0 
  2500   

ი/მ "ნინო 

ბოლქვაძე" 

28.06.2022-

31.08.2022 
79540000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

123 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის 

საფარისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად 

მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220011395 35000 34999.97 0.03 შპს "ასა მოტორსი" 

11.02.2022-

28.02.2023 
90600000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

124 

2022 წლის 08 ივლისს ქალაქ წყალტუბოში დაგეგმილი 

ახალგაზრდული ღონისძიებების ფარგლებში, გიორგი 

გაბუნიასა და "ღამის შოუ"-ს ბენდის მომსახურების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22008728

4 
  22000   

ი/მ "გიორგი 

გაბუნია" 

30.06.2022-

31.08.2022 

92300000, 

92312120 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ, ექსკლუზივი 



125 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში 

(ვარციხჰესისი დასახლება) და სოფელ ზედა მესხეთში 

(ბროწეულას დასახლება) არსებული საჯარო სკოლების 

სახურავების მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220010552 105000 94494.39 10505.61 შპს „TU-KA“ 

01.07.2022-

31.10.2022 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

126 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურისთვის საფოსტო-საკურიერო 

მომსახურეობისათვის საჭირო კონვერტების (A4 

ფორმატის – 150 ცალი, A5 ფორმატის – 950 ცალი, 

კონვერტი დიპლომატი 1320 ცალი) შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22008765

1 
  298.70   შპს "მეგა შოპი" 

01.07.2022-

31.10.2022 
30199230 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

128 

ქალაქ წყალტუბოში დაგეგმილი კლასიკური მუსიკის 

საღამოს ფარგლებში, კინომუსიკის ავტორ-

შემსრულებლის ზაზა კილასონიას მოწვევა ორკესტრთან 

ერთად და მათ მიერ გაწეული მომსახურების შესყიდვა. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009099

8 
  3500   

ი/მ "ზაზა 

კილასონია" 

07.07.2022-

31.08.2022 

92300000/9231214

0 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ, ექსკლუზივი 

129 

ქალაქ წყალტუბოში, რუსთაველის ქუჩის პირველ ჩიხში, 

ასევე 9 აპრილის და დედაენის ქუჩებზე არსებული 

სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220010260 7000 2840 4160 შპს "არტ იდეა" 

11.07.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

130 

სატრანსპორტო საშუალებების (FIAT TIPO სახელმწიფო 

ნომრით - FS 157 SS) წინამდებარე ხელშეკრულების 

დანართით (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №2) 

განსაზღვრული ტექნიკური მომსახურების (CPV - 

50100000) სახელმწიფო შესყიდვა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000065

1 
  4296   

შპს "სტრადა 

მოტორსი" 

12.07.2022-

31.01.2023 
50100000 მრავალწლიანი 

ადგ, 

მრავალწლიანი 

შესყიდვა 

131 

ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის №9-ში მდებარე 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საძირკვლის 

გრძივი და განივი დასუსტებული საყრდენი კედლების 

კონსტრუქციული მდგრადობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009134

1 
  2000   შპს "კ2" 

12.07.2022-

31.08.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

132 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, კერძოდ 

სოფელ გეგუთში საბავშვო ბაღისთვის სათამაშოების 

შესყიდვა თანმდევი ტრანსპორტირების მომსახურებით 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22009132

9 
  3000   

ი/მ "იმედა 

ბოკელავაძე" 

12.07.2022-

31.12.2022 
37520000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

133 

სატრანსპორტო საშუალებების (Kia Seltos სახელმწიფო 

ნომრით - CV 060 CC) წინამდებარე ხელშეკრულების 

დანართით (სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №2) 

განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის 

ტექნიკური მომსახურების (CPV - 50100000) სახელმწიფო 

შესყიდვა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000064

7 
  5900   

შპს "კია 

საქართველო" 

13.07.2022-

31.07.2027 
50100000 მრავალწლიანი 

ადგ, 

მრავალწლიანი 

შესყიდვა 



134 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, 1 

(ერთი) ერთეული კედლის კონდიციონერის შეკეთების 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009165

0 
  200   

ი/მ "გელა 

კინწურაშვილი" 

13.07.2022-

30.09.2022 
50730000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

135 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისთვის სხვადასხვა 

კომპიუტერული აქსესუარების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220012047 10134 8306 1828 შპს "ადელაინი" 

15.07.2022-

31.10.2022 
30230000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

136 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისათვის სხვადასხვა 

სამეურნეო ნივთების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220012048 14606 12740 1866 შპს "მედიკორი" 

15.07.2022-

31.10.2022 
39200000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

137 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისთვის მერის 

შეხვედრების, სხვადასხვა ღონისძიებებისა და 

კონფერენციების გამართვის დროს საჭირო პრეს ბანერი 

(შტენდერი) ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009350

4 
  680   

ი/მ "ოლეგ 

მამაგეიშვილი" 

18.07.2022-

31.08.2022 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

138 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილებისთვისთვის ფოტოაპარატის და შესაბამისი 

აქსესუარების, ასევე პროექტორის შესყიდვა (დანართების 

შესაბამისად) 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220012054 22500 18001 4499 შპს "მკს" 

18.07.2022-

30.11.2022 

38600000, 

38650000, 

38651000, 

38652100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

139 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში, 2 

(ორი) ერთეული კედლის კონდიციონერის შეკეთების 

მომსახურების შესყიდვა (დანართის შესაბამისად) 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22009384

0 
  800   

ი/მ "გელა 

კინწურაშვილი" 

19.07.2022-

30.09.2022 
50730000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

140 

პროექტის "თანამშრომლობა სუფთა გარემოსთვის" 

ფარგლებში 2022 წლის 21 და 22 ივლისს გამართული 

ეროვნული ფორუმისთვის სინქრონულად თარგმნის 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22009419

0 
  1500   

ი/მ "ნინო 

ბოლქვაძე" 

19.07.2022-

30.09.2022 
79540000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

141 

მ/წლის 23 ივლისიდან 29 ივლისის ჩათვლით ქ. 

ქობულეთში დაგეგმილ საერთაშორისო ფესტივალში 

„ნარინჯისფერი ქობულეთი“ მიწვეული წყალტუბოს 

ფოლკლორული ანსამბლის „ნადურის“ ფესტივალში 

მონაწილეობის საწევრო გადასახადისა და სასტუმროში 

ბინადრობის მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009568

2 
  4860   

შპს "გაზეთი აჭარა 

PS" 

22.07.2022-

30.09.2022 

55110000, 

98100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

142 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის 

სამსახურისათვის საჭირო სამსახურის ბეჭდის (რეზინის 

შტამპის) შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009568

5 
  50   

ი/მ "დავითი 

დემურაშვილი" 

22.07.2022-

30.09.2022 
44423810 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



143 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ლეხინდრისთავში (ლეხინდრისთავი-ლეყერეთი) გზის 

ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოების მე-2 

ეტაპი 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220010989 421053 399399 21654 შპს "თთ2019" 

25.07.2022-

30.11.2022 
45233200 

საგარანტიო 

პერიოდი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 95%, 

ადგ 5% 

144 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისთვის 4 (ოთხი) 

ერთეული წყლის დისპენსერის (კომპლექტაციით) 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009861

3 
  2400   ი/მ "ნათია ბენიძე" 

01.08.2022-

30.09.2022 
42968000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

145 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, 

განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა 

სამსახურის სპორტული ღონისძიებებისთვის 

სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220013804 5253 5124 129 

შპს "ბაღდათის 

ავტოტრანსპორტი

" 

02.08.2022-

28.02.2023 
60170000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

146 

შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამის მიერ 

დაფინანსებული საგრანტო პროექტის თანამშრომლობა 

მწვანე გარემოსათვის“ (BSB 1138) ფარგლებში საგრანტო 

ხელშეკრულების საფუძველზე, 4 (ოთხი) ერთეული 1100 

ლიტრიანი გალვანიზირებული ფოლადის გამჭვირვალე 

ბადის ნაგავშემკრები კონტეინერების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22009901

6 
  5600   შპს "ექსიმ მეიდ" 

02.08.2022-

30.09.2022 
34928480 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

გრანტი, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

147 

„მოლდოვის გამოცდილების“, „გარემოს დაცვის 

სამოქმედო გეგმის“, „პროექტის შედეგების“ ნაბეჭდი 

მასალის შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22009996

5 
  9927   

შპს 

"გამომცემლობა 

კოლორი" 

04.08.2022-

30.09.2022 

22458000, 

22300000, 

22150000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
გრანტი 

148 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 

სამსახურებისთვის 2 (ორი) ერთეული ბეჭდის, აგრეთვე 

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის განყოფილებისთვის 1 (ერთი) 

ერთეული რეზინის შტამპის შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010091

4 
  139   

ი/მ "დავითი 

დემურაშვილი" 

08.08.2022-

30.09.2022 
44423810 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

149 

მ/წლის 10 აგვისტოს დევნილების დასახლებაში 

დაგეგმილი საბავშვო გასართობი შოუ პროგრამის 

ფარგლებში სხვადასხვა სპორტული აქტივობების 

ჩატარებისთვის მსაჯის მომსახურეობის შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010149

0 
  350   

მცირე მეწარმე 

"ზურაბი 

კუპრაშვილი" 

10.08.2022-

30.09.2022 
92620000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

150 

საგრანტო პროექტი, ევროკავშირის 2014-2020 წლების 

შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამის მიერ 

დაფინანსებული საგრანტო პროექტის „თანამშრომლობა 

მწვანე გარემოსათვის“ (BSB 1138) ფარგლებში ფინალური 

ანგარიშის ხარჯების შემოწმების აუდიტორული 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010174

3 
  4500   

შპს მართვის 

საკონსულტაციო 

ჯგუფი 

10.08.2022-

31.05.2023 
79212000  მრავალწლიანი გრანტი 

151 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ადმინისტრაციული შენობის ცენტრალური გაგრილების 

სისტემის (ჩილერი) შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010169

8 
  1500   ი/მ "კობა ჭოლაძე" 

10.08.2022-

30.09.2022 
50730000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



152 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისთვის 9 ცალი 

კედლის კონდიციონერის შესყიდვა თანმდევი მონტაჟის 

მომსახურებით 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220013058 11750 11488 262 შპს "ელ შოპი" 

12.08.2022-

31.10.2022 
42512200 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

153 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურისთვის 1 

(ერთი) ცალი პრინტერის შეკეთების მომსახურების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010414

6 
  100   

შპს "სპირა 

სერვისი" 

18.08.2022-

31.10.2022 
50323000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

154 

სოფელ გუმბრაში (გუმბრინის დასახლება) მდებარე №12 

მრავალბინიან საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220014643 48904  43327.76 5576.24 შპს "სანი" 

24.08.2022-

30.11.2022 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

155 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში და 

სოფელ მაღლაკში დაზიანებული მაგისტრალური 

მილსადენის რეაბილიტაციისთვის საჭირო მასალები 

(მილების, ურდულების, გადამყვანი უნაგირების, 

დაბოლოების ჩამკეტების და ქუროების) შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010659

1 
  6900   

ი/მ "იმედა 

ბოკელავაძე" 

26.08.2022-

31.10.2022 

44100000, 

44163100, 

44164300, 

44163230 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

156 

ქალაქ წყალტუბოში, 9 აპრილის ქუჩის N9-ში მდებარე 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საძირკვლის 

გრძივი და განივი დასუსტებული საყრდენი კედლების 

გამაგრებითი სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22010742

4 
  86431.86   შპს "როსტვერკი" 

30.08.2022-

29.09.2022 
45262600 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

157 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კერძოდ 

ცხუნკურის, სოფ. წყალტუბოს, მექვენის, ოფურჩხეთის, 

დღნორისის და რიონის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

2022 წლის 22-23 ივნისს და 2 ივლისს მომხდარი სტიქიის 

(ძლიერი წვიმა და ღვარცოფი) შედეგად დაზიანებული 

გზების აღდგენითი სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22010847

5 
  380971.94   შპს "ასა მოტორსი" 

31.08.2022-

30.11.2022 
45233200 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, სტიქია 

158 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურისათვის წვევამდელთა გადაყვანის 

სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220015246 11275 4900 6375 

შპს „ბაღდათის 

ავტოტრანსპორტი

“ 

01.09.2022-

28.02.2023 
60170000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

159 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისათვის 2 (ორი) 

ცალი პრინტერის (ინფრასტრუქტურისა და 

კეთილმოწყობის სამსახურისა და ზედამხედველობის, 

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის 

სამსახურისათვის) შეკეთების მომსახურების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22010809

6 
  320   

შპს "სპირა 

სერვისი" 

01.09.2022-

31.10.2022 
50323000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

160 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკუთრებად 

დარეგისტრირების მიზნით, მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთების, შენობა-

ნაგებობების და მასზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთების, 

ხაზობრივი ნაგებობების საკადასტრო აზომვითი 

მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220015783 1990 1640 350 შპს "ტოპოგეო" 

01.09.2022-

28.02.2023 
71354300 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



161 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის 

საფარისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად 

მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220016824 56883 56883 0 შპს "ასა მოტორსი" 

02.09.2022-

28.02.2023 
90600000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

162 
სახალხო დღესასწაულის - „შემოდგომის წყალტუბო“ 

ღონისძიების ორგანიზების მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220016712 61817 59592 2225 

შპს "ღამის 

რაინდები" 

02.09.2022-

30.11.2022 
79952000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

163 

ქალაქ წყალტუბოში, ცენტრალურის სტადიონის 

ტერიტორიაზე არსებული შენობის (გასახდელი) 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო–

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220016416 5500 5000 500 შპს "ვაზნარი" 

02.09.2022-

31.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

164 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ვანისჭალაში 

შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვა-მოსწორების 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010869

5 
  4000   შპს "ასა მოტორსი" 

02.09.2022-

31.12.2022 
45233142 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

165 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხიანში და 

სოფელ უკანეთში გარეგანათების ქსელის მოწყობის 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22010869

9 
  32000   

შპს "მიკო 

ბილდინგი" 

02.09.2022-

31.12.2022 
45316100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

166 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ფარცხანაყანევის 

ადმინისტრაციული შენობის, აბულატორიის და საბავშვო 

ბაღის საერთო ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები, ასევე 

სოფელ ოფშკვითში გარეგანათების ქსელის მოწყობის 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22010870

3 
  38997.25   

შპს "მიკო 

ბილდინგი" 

02.09.2022-

31.12.2022 

45112720, 

45316100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

167 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკის 

ცენტრში („დუქნები“-ს უბანში) არსებული მინი 

სპორტული მოედნისა და სოფელ გუბისწყლის სოფლის 

კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22010870

7 
  31260.01   

შპს "მიკო 

ბილდინგი" 

02.09.2022-

31.12.2022 

45112720, 

45212100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

168 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გვიშტიბში და 

სოფელ პირველ წყალტუბოში სანიაღვრე არხების 

მოწყობის სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22010870

8 
  31999.86   შპს "სანი" 

02.09.2022-

31.12.2022 
45247112 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

169 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მიწაწითელში 

სტადიონის შემოღობვისა და სოფელ წყალტუბოში 

სოფლის კლუბის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010871

1 
  15045.67   შპს "სანი" 

02.09.2022-

31.12.2022 

45340000, 

45443000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 



170 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში 

სპორტული დარბაზისა და სოფელ ქვედა მესხეთში 

არსებული მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010871

2 
  29997.67   შპს "ნოგო 2022" 

02.09.2022-

31.12.2022 

45112720, 

45453000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

171 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტისსოფელ თერნალში 

ძველი სასაფლაოს, აგრეთვე სოფელი გუმბრისა და 

სოფელი ცხუნკურის სასაფლაოების შემოღობვის 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010871

3 
  26985.55   

ი/მ "გიორგი 

მურადოვი" 

02.09.2022-

31.12.2022 
45340000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

172 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთის 

შესასვლელში განათებული მანიშნებელი აბრისა და 

არსებული ჯვრის განათების მოწყობის სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010871

5 
  17000   შპს "გეო-რეკლამა" 

02.09.2022-

31.12.2022 
45316100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

173 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა მესხეთში 

და ზედა მესხეთში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობის, 

ასევე სოფელ საყულიაში სკვერის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22010968

7 
  28189.78   შპს "ნოგო 2022" 

06.09.2022-

31.12.2022 
45112720 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 

174 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისა 

და საკრებულოს ავტომანქანების ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220015996 4300 4300 0 

შპს "ეი თი 

კომპანი" 

07.09.2022-

28.02.2023 
50100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

175 

ქალაქ წყალტუბოში, ცენტრალურ პარკში ჩოგბურთის 

კორტებზე გასახდელების შენობის სარემონტო-

სამონტაჟო სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220015258 18158 17013 1145 შპს "ნოგო 2022" 

07.09.2022-

31.12.2022 
45450000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

176 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში 

დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელის დაუყოვნებლივ 

აღდგენისათვის ახალი ტუმბო-აგრეგატის კომპლექტის 

შეძენა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22011177

1 
  3500   

ი/მ "იმედა 

ბოკელავაძე" 

12.09.2022-

31.10.2022 
42122130 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

177 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კერძოდ 

სოფელ ოფშკვითში გუბას, კეპულაძეების, ჩხობაძეების 

და ძოძუაშვილების უბნებში, სოფელ გუმბრაში კლუბის 

და იობიძეების უბანში, სოფელ გვიშტიბში 

მაცაბერიძეების უბანში და მე-10 ქუჩაზე, აგრეთვე, ქალაქ 

წყალტუბოში გამსახურდიას და ქუთაისის ქუჩის 

გაგრძელებაზე გზების ბეტონის საფარით 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220015781 2720293 2665888 54405 შპს "ცეკური" 

13.09.2022-

30.12.2022 
45233200 

საგარანტიო 

პერიოდი 
რგფ 

178 
ქალაქ წყალტუბოში მე-3 საჯარო სკოლის სახურავის 

მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220016351 31783 24943.42 6839.58 

ი/მ "კირილე 

ჯახუა" 

13.09.2022-

30.12.2022 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 



179 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R16 215/60 (მერია) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000028

4 
  688   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

19.09.2022-

01.03.2024 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

180 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R16 215/55 (მერია) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000027

6 
  651   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

19.09.2022-

01.03.2024 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

181 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R15 195/65 (მერია) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000027

3 
  508   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

19.09.2022-

01.03.2024 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

182 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R15 205/65 (საკრებულო) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON22000028

3 
  548   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

19.09.2022-

01.03.2024 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

183 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში მდებარე 

N29.06.38.014 და N29.06.42.197, ასევე სოფელ ზარათში 

მდებარე N29.06.36.139 და სოფელ მაღლაკში მდებარე 

N29.10.31.103 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთებზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 

დემონტაჟის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220017900 20000 14999.94 5000.06 

ფ/პ "გოჩა 

გურეშიძე" 

21.09.2022-

31.12.2022 
45111100 

შეუსრულებელი 

ხელშეკრულება 
ადგ 

184 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები: 4 

ცალი R16 205/70 (სამხედრო) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

CON22000029

9 
  1460   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

22.09.2022-

01.03.2024 
34300000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

186 

2022 წლის 1-ელ ოქტომბერს დაგეგმილი სახალხო 

ღონისძიების - „შემოდგომის წყალტუბო“-ს ფარგლებში, 

საზეიმო კონცერტისთვის "გიორგი გაბუნიას ღამის შოუ"-

ს მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22011683

0 
  15000   

ი/მ "ვლადიმერ 

გოგალაძე" 

23.09.2022-

30.11.2022 
92312120 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ, ექსკლუზივი 

187 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში 

განთავსებული წყლის დისპენსერებისათვის საჭირო 100 

შეკვრა ერთჯერადი პლასტმასის ჭიქების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22011754

4 
  290   შპს "მორიკა" 

26.09.2022-

31.10.2022 
39222120 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

188 

სოხუმის დაცემის დღისადმი მიძღვნილი 

ღონისძიებებისათვის ვეტერანების კვებითი 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22011811

9 
  989   

ი/მ "თამილა 

იონანიძე" 

27.09.2022-

31.10.2022 
55330000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



189 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხომულში 

დაზიანებული სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22011875

5 
  13952.72   

ი/მ "იმედა 

ბოკელავაძე" 

28.09.2022-

30.12.2022 
45231300 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

190 
ქალაქ წყალტუბოში, №3 საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220017913 199968 174826.65 25141.35 

შპს "მიკო 

ბილდინგი" 

29.09.2022-

31.01.2023 
45214000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

191 

სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების 

(შემდგომში - აკუმულატორები) შესყიდვა თანმდევი 

მომსახურებით (დემონტაჟი- მონტაჟი) 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
CON21000053

9 
  646   

შპს "თეგეტა 

რითეილი" 

29.09.2022-

31.05.2026 
31400000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

192 

2022 წლის 1-ელ ოქტომბერს დაგეგმილი სახალხო 

ღონისძიების - „შემოდგომის წყალტუბო“-ს ფარგლებში, 

საზეიმო კონცერტისთვის ანსამბლ „ქართული ხმები“-ს 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22011980

4 
  16400   

ფ/პ "ზურაბ 

ლოლაძე" 

30.09.2022-

30.11.2022 
92312130 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ, ექსკლუზივი 

193 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 2006-

2008 წლების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22012174

2 
  2000   

სსიპ - 

საქართველოს 

ეროვნული არქივი 

05.10.2022-

31.12.2022 
92512000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

194 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და წყალტუბოს 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამსახურებისთვის 8 

(რვა) ცალი პორტაბელური კომპიუტერის (ლეპტოპები), 9 

(ცხრა) ცალი მაგიდის კომპიუტერის (დესკტოპები), ასევე 

5 (ხუთი) ცალი სისტემური ბლოკის შესყიდვა (დანართი 

N1-ის შესაბამისად) 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220018631 27930 22503 5427 შპს "ჯეო ტეჩი" 

07.10.2022-

30.12.2022 

30213000, 

30213100, 

30213300 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

195 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში: გვიშტიბში 

(მე-10 ქუჩა) და სოფელ ყუმისთავში, ასევე ქალაქ 

წყალტუბოში გამსახურდიას ქუჩის გაგრძელებაზე, 

ტყაბლაძის და ნუცუბიძის ქუჩებზე გარე განათების 

ქსელის მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220016361 27700 22995.24 4704.76 შპს "ზ.ს" 

12.10.2022-

30.12.2022 
45316100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

196 

2022 წლის 15-16-17 ოქტომბერს დაგეგმილი დავით 

აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ბერძნულ-რომაული 

სტილით ჭიდაობის ტურნირში მონაწილეთათვის 

კვებითი მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22012533

9 
  654.48   

ი/მ "გიორგი 

ჯიმშელეიშვილი" 

13.10.2022-

30.12.2022 
55330000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

197 
 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა მესხეთში 

საბავშვო ატრაქციონის მოწყობის სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22012535

0 
  10000   შპს "ნოგო 2022" 

13.10.2022-

31.12.2022 
45112720 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
სოფლის პროექტი 



198 

ქალაქ წყალტუბოში, ბესიკის ქუჩა N11 საცხოვრებელ 

კორპუსში, პირველი სადარბაზოს დაზიანებული 

სახურავისა და ჭერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22012789

4 
  6154.47   სს "სამტრედმშენი" 

20.10.2022-

31.12.2022 

45261000, 

45442180 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება, 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 

199 
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების ზამთრის 

საბურავები: 4 ცალი R15 195/65 (საკრებულო) 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22012892

1 
  680   

შპს "ეი თი 

კომპანი" 

21.10.2022-

31.12.2022 
34351100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

200 

მოხელის პროფესიული განვითარების საბაზისო 

პროგრამების გავლის საჭიროებასთან დაკავშირებით, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის (14 საჯარო მოხელის 

კვალიფიკაციის ამაღლების, პროფესიული ცოდნისა და 

პრაქტიკული უნარების დახვეწის მიზნით მოხელის 

პროფესიული განვითარების საბაზისო პროგრამებზე 

(აკრედიტირებული) ტრენინგების ჩატარება) საჯარო 

მოხელეებისათვის ტრენინგის ორგანიზების 

მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220019596   4486.76   

სსიპ „ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირების 

სკოლა“ 

20.10.2022-

30.12.2022 
80510000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

201 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში 

არსებული სასმელი წყლის ქსელზე რეზერვუარის 

მოწყობისა და ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220019641  45753 39997 5756 სს "სამტრედმშენი" 

21.10.2022-

28.02.2023 
45231300 

საგარანტიო 

პერიოდი 
ადგ 

202 

ქალაქ წყალტუბოში ცენტრალური საფეხბურთო 

სტადიონის მოედნის საფარის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220018835  250032 250027.99 4.01 შპს "დოკასპორტი" 

21.10.2022-

31.01.2023 
45212224 

საგარანტიო 

პერიოდი 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

203 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

განყოფილებისთვისთვის 2 (ორი) ერთეული ფერადი და 

1 (ერთი) ერთეული შავ-თეთრი პრინტერის, ასევე 

შესაბამისი მელნების შესყიდვა (დანართების (დანართი 

N1, დანართი N2) შესაბამისად) 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220019841 5290 5290 0 შპს "მაიპისი" 

24.10.2022-

31.12.2022 

30200000, 

30232100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

204 

ქალაქ წყალტუბოში, თამარ მეფის ქუჩის №16ა-ში და 

ჭავჭავაძის ქუჩის №8ა-ში მდებარე ბინების სახურავის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები  

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220019875 11991 10400 1591 

ი/მ "ფატიმა 

ერქვანია" 

24.10.2022-

31.01.2023 
45261000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

205 
4 (ოთხი) ერთეული ზამთრის საბურავის (215/55-R17) 

შესყიდვა (მერია) 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22013148

3 
  1000   

შპს "ეი თი 

კომპანი" 

27.10.2022-

30.12.2022 
34351100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

206 

კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამსახურის მიერ ორგანიზებული პოეზიის 

საღამოს მონაწილეთათვის წიგნების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22013291

7 
  306   

ი/მ "მაია 

ქუთათელაძე" 

31.10.2022-

31.12.2022 
22110000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



207 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვებსაიტის 

რეკონსტრუქციის, ახალი მოდულების დამატების და 

ერთი წლის განმავლობაში ვებსერვერის მომსახურების 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22013947

6 
  1350   

ი/მ "ბესიკი 

ექსეულიძე" 

10.11.2022-

31.12.2023 
72400000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

208 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში 

(გუმბრინის დასახლება) მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

არსებული შენობის, ბაღის შენობად გადაკეთების 

მიზნით, რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220021622 24000 13515 10485 

შპს "არქიტრავი - 

XXI" 

31.01.2023-

28.02.2023 
71320000 

მიმდინარე 

ხელშეკრულება 
ადგ 

209 

კულტურული ღონისძიებების მასპინძლობისა და ჰაბის 

ჩამოყალიბებისთვის ნიკო ლორთქიფანიძის სახლ-

მუზეუმის ეზოში მდებარე ამფითეატრის 

სარეაბილიტაციო და სველი წერტილების სამშენებლო 

სამუშაოების განხორციელების მიზნით საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220021484 8000 3436 4564 შპს "არქიტექტი" 

31.01.2023-

25.12.2022 
71320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

210 

ქალაქ წყალტუბოში, კოლხეთის ქუჩის N25-ში მდებარე 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022378 12420 11372.79 1047.21 ი/მ "ზაურ ჯახუა" 

22.11.2022-

31.03.2023 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

211 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლის 

საფარისაგან გაწმენდისა და სტიქიის შედეგად 

მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022557 74000 73999.91 0.09 შპს "ასა მოტორსი" 

22.11.2022-

30.04.2023 
90600000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

212 
ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით 230 

საბავშვო სასაჩუქრე პაკეტის (ტკბილეული) შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022559 3496 3413.2 82.80 

ი/მ "მიხეილ 

სალდაძე" 

22.11.2022-

31.01.2023 
15800000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

213 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში 

სპორტული დარბაზის შემოღობვის და ჭიშკრის 

მოწყობის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022573 24501 19601 4900 შპს "ლუკაკუ" 

22.11.2022-

31.03.2023 
45340000 

შეუსრულებელი 

ხელშეკრულება 
ადგ 

214 
გარე გამოყენების 3D ლედ მანათობელი ბურთების 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022561 18800 16685 2115 

ი/მ "თამაზ 

გოგიაშვილი" 

22.11.2022-

31.01.2023 

31500000, 

31520000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

215 
გოგონათა ფრენბურთის გუნდი "წყალტუბო"-სთვის 

სპორტული ბრენდირებული ფორმების შესყიდვა  

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22014515

2 
  960   

ი/მ "ირინე 

შენგელია" 

25.11.2022-

31.01.2023 
18412000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



216 

ქალაქ წყალტუბოში, მუნიციპალიტეტის მერიის 

ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე 

არსებული საპირფარეშოების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022576 55296 54000 1296 შპს "ელიტმშენი" 

01.12.2022-

31.03.2023 
45215500 

მიმდინარე 

ხელშეკრულება 
ადგ 

217 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალტუბოში, 

იმერეთის ქუჩაზე წყალსადენი ქსელის მოწყობის 

სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220023137 13804 13803.21 0.79 შპს "გეგუ" 

05.12.2022-

31.03.2023 
45231300 

საგარანტიო 

პერიოდი 
ადგ 

218 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფურჩხეთში 

მდებარე (ჩაის ფაბრიკის ბინა) საცხოვრებელი ბინის 

სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022377 44520 32935.65 11584.35 ი/მ "ზაურ ჯახუა" 

05.12.2022-

31.03.2023 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

219 

2022-2023 წლების დაფინანსების ფარგლებში, 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირში №20 

ქუჩაზე და სოფელ მუხიანში ბროწეულას დასახლებაში 

გზების ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის, აგრეთვე 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების ქვიტირი-

ზედა მესხეთის დამაკავშირებელი გზის ასფალტო-

ბეტონის საფარით რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220022575 1044920 1044920 0 შპს "ცეკური" 

08.12.2022-

28.02.2023 
45233200 

საგარანტიო 

პერიოდი 
რგფ 

220 

საახალწლო და მიმდინარე წლის შემაჯამებელი 

ღონისძიებების ორგანიზების ფარგლებში, საქართველოს 

მთავრობის 2022 წლის 29 ნოემბრის N2198 

განკარგულების თანახმად - საქართველოს მთავრობის 

ინიციატივით და მხარდაჭერით ქ. წყალტუბოში 

ჩასატარებელი საახალწლო ღონისძიების მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22015573

2 
  189290   შპს "მინი ივენთს" 

14.12.2022-

10.03.2023 
79952000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

221 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში, კერძოდ 

დღნორისის, მექვენის, ოფურჩხეთის, რიონის, მაღლაკის, 

საყულიისა და ოფშკვითის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში, ასევე ქალაქ წყალტუბოში 2022 წლის 10 

ოქტომბერს მომხდარი სტიქიის (ძლიერი წვიმა) შედეგად 

დაზიანებული სანიაღვრე არხების გაწმენდითი და 

შეკეთების სამუშაოები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22015576

3 
  364558.35   შპს "ასა მოტორსი" 

14.12.2022-

31.01.2023 
45247110 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი, სტიქია 

222 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული 

აღრიცხვის განყოფილებისთვის ერთვალუტიანი 5 

მომხმარებლიანი A05S/U საბუღალტრო აღრიცხვის 

პროგრამის „ორისის“ პროგრამული განახლების 

მომსახურების შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22015612

0 
  514   შპს "ორისი" 

14.12.2022-

31.01.2023 
72260000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

223 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის და 

მერიის შესაბამისი სამსახურებისთვის 9 (ცხრა) ცალი A4 

ფორმატის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული 

პრინტერის და მათთვის განკუთვნილი კარტრიჯების 

შესყიდვა (დანართების (დანართი N1, დანართი N2) 

შესაბამისად) 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220024858 15000 13355 1645 შპს "იზი გრუპი" 

16.12.2022-

31.01.2023 

30200000, 

30232110 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

224 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის 

სამსახურისათვის სხვადასხვა დოკუმენტების ბეჭდვის 

მომსახურება 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22015778

6 
  350   

ი/მ "დავით 

შავლაყაძე" 

16.12.2022-

31.01.2023 
79820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 



225 
4 (ოთხი) ერთეული ზამთრის საბურავის (215/60-R16) 

შესყიდვა (მერია) 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22015779

6 
  860   

შპს "ეი თი 

კომპანი" 

16.12.2022-

31.01.2023 
34351100 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

226 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გუმბრაში 

(გუმბრინის დასახლება) არსებული დაწყებითი საჯარო 

სკოლის მიშენების სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220023644 72500 64495 8005 შპს "თბომშენი" 

19.12.2022-

31.03.2023 
45214200 

მიმდინარე 

ხელშეკრულება 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

227 საახალწლო  მისალოცი ბარათების შესყიდვა 
გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22016048

0 
  280   

ი/მ "მამუკა 

ჭოლაძე" 

20.12.2022-

31.01.2023 
22320000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

228 
პროფესიონალური ფეიერვერკის შესყიდვა, მონტაჟისა 

და გაშვების მომსახურებით. 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
CMR22016244

0 
  3000   

ი/მ "ბახვა 

სოსელია" 

22.12.2022-

31.01.2023 
24613200 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

229 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში 

არსებული ფანჯრებისათვის 9 (ცხრა) ცალი მინის 

შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22016391

3 
  495   

ი/მ "გიორგი 

ბობოხიძე" 

23.12.2022-

31.01.2023 
14820000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

230 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო 

აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის 

ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220026137 800 800 0 

შპს "ეი თი 

კომპანი" 

23.12.2022-

28.02.2023 
50100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

231 

წაყლტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიისთვის 3 (სამი) 

ერთეული პრინტერის შეკეთების მომსახურება 

(დანართის შესაბამისად) 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

CMR22016606

0 
  380   შპს "სპირა" 

23.12.2022-

31.01.2023 
50323000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 

232 
ქალაქ წყალტუბოში, კოსტავას ქუჩის №2 ბინის I და II 

სადარბაზოს სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220026291 16797 13999 2798 შპს "სსკ-7" 

27.12.2022-

31.05.2023 
45261000 

საგარანტიო 

პერიოდი 

ადგ, 

ამხანაგობების 

თანადაფინანსება 

233 
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანების 

ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220026668 10000 10000 0 

შპს "ეი თი 

კომპანი" 

27.12.2022-

31.03.2023 
50100000 

შესრულებული 

ხელშეკრულება 
ადგ 
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წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ რიონში მდებარე 

N29.06.38.014 და N29.06.42.197, ასევე სოფელ ზარათში 

მდებარე N29.06.36.139 და სოფელ მაღლაკში მდებარე 

N29.10.31.103 საკადასტრო კოდებით რეგისტრირებულ 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთებზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების 

დემონტაჟის სამუშაოები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
NAT220024857 20000 19999.97 0.03 ი/მ "მზია ახალაძე" 

28.12.2022-

31.05.2023 
45111100 

მიმდინარე 

ხელშეკრულება 
ადგ 

 

 

 

 

 


