
 2018 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა
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შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9

მეტყევეობისა 
და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
03400000    4000 

ლარი

სათბობი შეშა მ³ 40 4000
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
სექტემბერ

ი

2018 წლის 
ოქტომბერი 
ნოემბერი

 

საწვავი 
09100000   

86019 ლარი
ბენზინი ,,სუპერი"

ლიტრ
ი 35400 86019

კონსოლოდირებ
ული ტენდერი

2018 წლის 
იანვარი

2018 წლის 
იანვარი- 

დეკემბერი

 

სამუშაო 
ტანსაცმელი 

სპეცტანსაცმე
ლი და 

აქსესუარები    
18100000       
100 ლარი

სამუშაო ხელთათმანები
წყვი
ლი 100 100

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი 
მარტი 

აპრილი

2018 წლის 
მარტი-

დეკემბერი

 

რეზინის ხელთათმანი
წყვი
ლი 50 50

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი-

დეკემბერი

 

სპეციალური 
ტანსაცმელი 

და 
აქსესუარები  

18400000   1550 
ლარი

სპორტული ტანსაცმელი
წყვი
ლი X 1500

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
მარტი 
მაისი 

2018 წლის 
მარტი 
ივნისი

 



სპორტული თასები, მედლები ლარი X 3000
 

სამკაულები, 
საათები და 
მონათესავე 

ნივთები 
18500000  6000 

ლარი

სუვენირები და სხვა ფასიანი 
საჩუქრები

ლარი X 3000

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი- 

დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი- 

დეკემბერი

შესყიდვა 
განხორციელდება 

,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ" 
საქართველოს კანონის  

10¹  მუხლის მე-3 პუნქტის 
,,ვ'' ქვეპუნქტის 

საფუძველზე

ტექსტილის 
ნართი და ძაფი           

19400000             
18 ლარი

ძაფი საქმის შესაკერად ცალი 6 18
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ
ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი
 

ტყავის 
ტექსტილის, 
რეზინისა და 
პლასტმასის 

ნარჩენი 
19600000              
15 ლარი 

ცელოფნის პარკები ნაგვისა და 
ნარჩენებისათვის

ცალი 30 15
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ
ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი
 

სამშენებლო რესურსების 
ფასები : ყოველკვარტალური 
კატალოგი

ცალი 4 100

ანბანური წიგნი 150 
ფურცლიანი

ცალი 2 70

სამხედრო ნამსახურების ნუსხა ცალი 500 150

სამხედრო ნამსახურების 
ბარათი

ცალი 500 200

წვევამდელთა სააღრიცხვო 
მოწმობა

ცალი 500 200

დროებითი სამხედრო მოწმობა ცალი 500 200

სააღრიცხვო ბარათი ცალი 1000 200

ანბანური ბარათი ცალი 1000 100

ანკეტა ცალი 600 180

მარკები, 
ქვითრების 
ფორმები, 

საკრედიტო 
ბილეთები, 

სააქციო 
სერთიფიკატებ

ი, ვაჭრობის 
სარეკლამო 

მასალა, 
კატალოგები 

და 
სახელმძღვანე

ლოები  
22400000   1600 

ლარი

კომისიაზე გასვლის უწყება ცალი 2000 200

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი- 

თებერვალ
ი

2018 წლის 
იანვარი- 

დეკემბერი
 



ბაინდერი დიდი ცალი 157 628

პოლიეთილენის საქაღალდე 
რეზინის სამაგრით

ცალი 107 214

პოლიეთილენის საქაღალდე 
ღილაკით

ცალი 100 80

ბლოკნოტი წიგნის ფორმის, 
ალფავიტიანი, სქელყდიანი, 
მინიმუმ 100 გერდიანი

ცალი 25 145

ფაილი 100 ცალიანი პაკეტი
პაკეტ

ი 323 1292

საკანცელარიო წიგნი 96 
ფურცლიანი

ცალი 31 62

შემოსული და გასული 
დოკუმენტების აღრიცხვის 
ჟურნალი 50 ფურცლიანი

ცალი 76 228

შემოსული განცხადებებისა და 
გამოცემული ბრძანებების 
აღრიცხვის ჟურნალი 50 
ფურცლიანი

ცალი 35 105

ქაღალდის ან 
მუყაოს 

სარეგისტრაცი
ო 

ჟურნალები/წი
გნები, 

საბუღალტრო 
წიგნები, 

ფორმები და 
სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო 
ნივთები  

22800000    2760 
ლარი

შემოსული და გასული 
ბრძანებების აღრიცხვის 
ჟურნალი 50 ფურცლიანი

ცალი 2 6

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი- 

თებერვალ
ი

2018 წლის 
მარტი- 

დეკემბერი

 

აეროზოლები ცალი 3 15

თხევადი წებო 50მლ ცალი 5 5

სუფთა 
ქიმიკატები და 

სხვადასხვა 
ქიმიური 

ნივთიერების 
პროდუქტები  
24900000   91 

ლარი
მშრალი წებო 20გრამიანი 
შეფუთვით

ცალი 142 71

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი- 

დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი- 

დეკემბერი

 

საოფისე 
მანქანა 

დანადგარები 
აღჭურვილობა 

ქსეროქსის ქაღალდი A4 
შეკვრ

ა 2185 17480 კონსოლოდირებ
ული ტენდერი

2018 წლის 
იანვარი 

თებერვალ
ი

2018 წლის 
დეკემბერი

 



კარტრიჯი ცალი 38 2000

პოლიეთილენის სწრაფჩამკერი 
დიდი, მინიმუმ 75 ფურცლის 
ტევადობის

ცალი 165 495

მუყაოს სწრაფჩამკერი ცალი 1155 347

დიდი დაფა საპრეზენტაციო ცალი 1 200

ბურთულიანი ავტოკალამი 
ჩვეულებრივი

ცალი 714 107

ბურტულიანი ავტოკალამი 
წითელი

ცალი 5 1

ბურთულიანი ავტოკალამი 
ტუშის

ცალი 58 35

საშლელი ცალი 57 5

უბრალო ფანქარი ცალი 127 25

მარკერი ცალი 90 72
სტეპლერი დიდი საქმის 
ასაკინძი

ცალი 1 30

სტეპლერი საშუალო ცალი 56 168

სტეპლერი პატარა ცალი 17 34

საკანცელარიო დანა ცალი 65 97

ფანქრის სათლელი ცალი 3 2

სტეპლერის ტყვია დიდი 1000 
ცალიანი კოლოფით

კოლო
ფი 154 77

სტეპლერის ტყვია პატარა 1000 
ცალიანი კოლოფით

კოლო
ფი 111 44

დირაკოლი ცალი 4 20
სტეპლერის  ტყვია საქმის 
ასაკინძად ზომით 23X13 მმ 
1000 ცალიანი კოლოფი

კოლო
ფი 7 7

სკრეპი დიდი 100 ცალიანი 
კოლოფით

კოლო
ფი 21 21

და 
საკანცელარიო 

ნივთები, 
კომპიუტერები

ს, 
პრინტერების 

და ავეჯის 
გარდა  

30100000  46350 
ლარი

სკრეპი პატარა 100 ცალიანი 
კოლოფით

კოლო
ფი 43 22

ელექტრონული 
ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი

2018 წლის 
მარტი-

დეკემბერი

 



ქაღალდის სამაგრი შპილკა 
სხვადასხვა ზომის

ცალი 820 164

ბეჭდის მელანი 30 მლ-იანი 
ფლაკონით

ფლაკ
ონი 1 2

ანტისტეპლერი ცალი 80 96

ვიზის ფურცელი (8X8სმ) 
ჩვეულებრივი 500 ფურცლიანი 
შეკვრა

ცალი 59 118

ვიზის ფურცელი (7.5X7.5სმ) 
წებოვანი 500 ფურცლიანი 
შეკვრა

ცალი 133 332

ფერადი ფურცელი A4 
შეკვრ

ა 5 45

პლასტმასის თავიანი ჭიკარტი 
50 ცალიანი კოლოფით

კოლო
ფი 50 50

კატრიჯი ტონერით ცალი 464 23200
გამომთვლელი 
მრავალფუნქციური, 
ოფისისათვის

ცალი 10 150

ორგანაიზერი ცალი 20 260

საკანცელარიო კალათა ცალი 24 120

საკანცელარიო მაკრატელი ცალი 18 54

კონვერტები დიდი ცალი 180 36

კონვერტები საშუალო ცალი 400 60

კონვერტები პატარა ცალი 1830 183
ფურცლის დასამაგრებელი 
დაფა (სამდივნო დაფა A4  
ზომა)

ცალი 26 73

შემოსაკრავი (შესაფუთი) 
ლენტი

ცალი 3 45

თვითმკრობადი ლენტა 
(სკოჩი)

რულ
ონი 103 73

კომპიუტერის პროცესორი ცალი 1 500

კომპიუტერის კლავიატურა ცალი 8 80

ფლეში 16 გბ-ის სიმძლავრი ცალი 5 75

გარე დისკის წამკითხავი ცალი 1 70

კომპიუტერუ
ლი 

მოწყობილობე
ბი და მარაგი 

30200000 44433 
ლარი კომპაქტდისკი დივიდი ცალი 155 77

ელექტრონულ
ი ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ
ი -აპრილი

2018 წლის 
მარტი-

დეკემბერი

 



კომპაქტდისკი სიდი ცალი 225 112

კომპიუტერის მაუსი ცალი 16 160
გარე ვინჩესტერი 2 
ტერაბაიტიანი

ცალი 1 280

პლანშეტი ცალი 1 1300

ფერადი პრინტერი ცალი 1 900

პრინტერი ცალი 8 4800

სამუშაო ცენტრი-კომბაინი ცალი 10 8000

კომპიუტერი ცალი 19 22591

ნოუთბუქი ცალი 4 5488

კონსოლოდირე
ბული 

ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
თებერვალი 
დეკემბერი

ელექტრონულ
ი ძრავები, 

გენერატორები 
და 

ტრანსფორმატ
ორები 

31100000   4960 
ლარი

უწყვეტი კვების წყარო ცალი 62 4960 კონსოლოდირებ
ული ტენდერი

2018 წლის  
მარტი 
აპრილი

2018 წლის   
აპრილი 
მაისი

 

წრედის ტესტერი ცალი 1 200

შტეფსელი ცალი 10 30

დენის ჩამრთველი ცალი 10 30

ელექტროენერ
გიის 

გამანაწილებე
ლი და 

საკონტროლო 
აპარატურა  

31200000   630 
ლარი

ელექტროგამაგრძელებელი7-
10მეტრის სიგრძის  3 
შესაერთებლიანი

ცალი 37 370

გამარტივებულ
ი შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი 

თებერვალ
ი 

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 

დროსელი ცალი 100 1000
აკუმულატორე

ბი დენის 
პირველადი 
წყაროები და 
პირველადი 
ელემენტები 

31400000  1120 
ლარი

ფოტოაპარატის 
აკუმულატორი (ელემენტები)

ცალი 8 120

გამარტივებულ
ი შესყიდვა

2018 წლის 
მარტი 

აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

აპრილი

 

ვიდეოკამერის შუქი ცალი 1 150გასანათებელი 
მოწყობილობე სამაგიდო ლამფა ცალი 2 60

გამარტივებულ
ი შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

2018 წლის 
მარტი 

 



ვარვარიანი ნათურა 100ვტ-ის 
სიმძლავრის

ცალი 610 305

დღის ნათურა ცალი 100 400

ნათურა ლუმინესცენტური 
ოთხკუთხედი

ცალი 20 300

ბი და 
ელექტრონათუ
რები 31500000  

1515 ლარი

ნათურა ლუმინესცენტური 
მრგვალი

ცალი 20 300

ი მარტი 
აპრილი

დეკემბერი

ტელე და 
რადიო 

სიგნალის 
მიმღებები 
აუდიო ან 

ვიდეო 
გამოსახულებე
ბის ჩამწერი ან 
აღწარმოების 
აპარატურა 

32300000  1200 
ლარი

ვიდეოკამერა ცალი 1 1200
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 

ჯეკი ცალი 50 10ქსელები        
32400000             
60 ლარი ქსელის ჰაბი (სვიჩი) ცალი 1 50

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი 
მარტი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 

ხელის საპონი თხევადი ცალი 142 710
პირადი 

ჰიგიენის 
პროდუქტები 
33700000  1114 

ლარი ტუალეტის ქაღალდი
რულ
ონი 674 404

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 

ნივის საბურავი ცალი 8 1600
ნაწილები და 
აქსესუარები 

სატრანსპორტ
ო 

საშუალებებისა 
და მათი 

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 
ავტომანქანის  (ჯიპის) 
საბურავი სუზუკი

ცალი 8 1600

კონსოლოდირებ
ული ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
თებერვალი 
დეკემბერი

 



მსუბუქი ავტომანქანის 
საბურავი პასატი

ცალი 8 1200

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 
ავტომანქანის  (ჯიპის) 
საბურავი პაჯერო

ცალი 8 2400

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 
ავტომანქანის  (ჯიპის) 
საბურავი ჰონდა

ცალი 4 800

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 
ავტომანქანის  (ჯიპის) 
საბურავი ტოიოტა

ცალი 8 2400

ძრავებისათვის  
34300000   

13200 ლარი

მაღალი გამავლობის მსუბუქი 
ავტომანქანის  (ჯიპის) 
საბურავი მონტერო

ცალი 8 3200

სხვადასხა 
სატრანსპორტ

ო 
მოწყობილობა 

და 
სათადარიგო  

ნაწილები      
34900000            
100 ლარი

მანძილმზობი მოწყობილობა ცალი 1 100
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
მარტი 
მაისი 

2018 წლის 
ივნისი 

აგვისტო

 

საქართველოს სახელმწიფო 
დროშა

ცალი 31 620
ინდივიდუალ

ური და 
დამხმარე 

მოწყობილობე
ბი 35800000  
720 ლარი

ევროკავშირის დროშა ცალი 5 100

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი 

თებერვალ
ი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 

სანავიგაციო 
და 

მეტეოროლოგ
იური 

მოწყობილობე
ბი 38100000  
250 ლარი

ჯი პი ეს ნავიგატორი ცალი 1 250
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მაისი 

აგვისტო

 

საზომი რულეტკა 30 მეტრიანი ცალი 2 40საზომი 
ხელსაწყოები 
38300000  200 

ლარი საზომი რულეტკა 50 მეტრიანი ცალი 2 60

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
აპრილი- 

დეკემბერი

 



ამპერმეტრი ცალი 1 50

ვოლტმეტრი ცალი 1 50

ფიზიკური 
მახასიათებლე

ბის 
კონტროლის 
ხელსაწყოები    

38400000            
700 ლარი

მეტალოდეტექტორი ცალი 1 700
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
მარტი 
მაისი 

2018 წლის 
მაისი 

აგვისტო

 

ვიდეოპროექტორი ცალი 1 1200    
 

ფოტოაპარატი ცალი 1 800
ოპტიკური 

ხელსაწყოები   
38600000            

2300 ლარი
ფოტოაპარატი ცალი 1 300

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
აპრილი- 

დეკემბერი

 

შეფასებისა და 
ტესტირების 
სხვადასხვა 

სახის 
ხელსაწყოები 
38900000   150 

ლარი

ასფალტის ტემპერატურის 
საზომი

ცალი 1 150
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი

2018 წლის 
მარტი 
მაისი

 

ოფისის კარადა ცალი 1 200

ოფისის მაგიდა ცალი 5 1000

სათათბირო მაგიდა ცალი 1 450

სათათბირო მაგიდა ცალი 2 3900

ოფისის მაგიდა მისადგმელით ცალი 2 6360

ოფსის სკამი ჰიდრავლიკური ცალი 16 1280

ავეჯი  
39100000      

14650 ლარი

ოფისის სკამი ნახევრადრბილი 
საშ. ზომის ცალი 2 60

ელექტრონული 
ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
აპრილი- 

ოქტომბერი

 



მოსაბრუნებელი 
ჰიდრავლიკური სკამი

ცალი 2 1440

იატაკის ჯოხი ცალი 20 140
სანაგვე ყუთები ცალი 18 90
სახაზავი 30სმ-ის სიგრძის 
რკინის

ცალი 8 18

წყლის ტოლჩა 6 ჭიქით ცალი 4 80

ჩაის სერვიზი თეთრი ფერის ცალი 1 25

ცინკის ვედრო ცალი 20 140

ოფისის ცოცხი ჭილის ცალი 5 25

ავეჯის 
აქსესუარები 
39200000  723 

ლარი

ოფისის ცოცხი ცალი 41 205

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 

2018 წლის  
მარტი 

აპრილი

 

იატაკის ტილო ცალი 55 165

ნაჭრის ფარდები მეტრი 21 315

მაგიდის ტილო ცალი 100 100

ქსოვილის 
ნივთები 

39500000  717 
ლარი მაგიდის ტილო 3 ცალიანი 

შეფუთვით
ცალი

137 137

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

აპრილი 
სექტემბერი

 

ხელის საშრობი აპარატი ცალი 1 300

შეშის ღუმელები საკვამური 
მილებით

ცალი
3 215

ყავის მადუღარა ცალი 5 50

საოჯახო 
ტექნიკა 

39700000  890 
ლარი

ელექტრო ჩაიდანი ცალი 13 325

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი 
მარტი

2018 წლის  
მარტი 

აპრილი

 

ავეჯის საწმენდი სითხე 
პრონტო ცალი

3 15

ხსნარი ,,ბელეზნა" 1 ლიტრიანი 
ფლაკონით ცალი 43 65

ჯელე ,,ფეირი" 250 მლ-იანი 
ფლაკონით

ცალი 85 213

მინის საწმენდი სითხე ცალი 43 86

საწმენდი და 
საპრიალებელი 
პროდუქტები 
39800000  504 

ლარი

ტუალეტის საწმენდი სითხე 
დომესტოსი

ცალი 50 125

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 



გამაგრილებელ
ი და 

სავენტილაციო 
მოწყობილობე

ბი 42500000  
700 ლარი

კონდიციონერი ცალი 1 700
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

აპრილი

 

წყლის ონკანი ცალი 7 105
სხვადასხვა 
ქარხნული 
წარმოების 
მასალა და 

მათთან 
დაკავშირებუ
ლი საგნები        

44400000            
305 ლარი

კიბე გასაშლელი ცალი 1 200

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 

ბარი ცალი 1 15

დრელი ცალი 1 50

სახრახნისის ნაკრები ცალი 1 10

ჩაქუჩი ცალი 1 5

ფოცხი ცალი 1 15

ნიჩაბი ცალი 1 15

ნაჯახი ცალი 1 15

ბრტყელტუჩა ცალი 1 5

ხელსაწყოები, 
საკეტები, 

გასაღებები, 
ანჯამები, 

დამჭერები, 
ჯაჭვები და 

ზამბარები/რეს
ორები  

44500000  880 
ლარი

კარების საკეტი რუსული 
წარმოების

ცალი 15 750

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 



ავზები 
რეზერვუარები 

და 
კონტეინერები 
ცენტრალური 

გათბობის 
რადიატორები 
და ბოილერები      

44600000              
90 ლარი

ტუალეტის წყლის ბაჩოკი ცალი 3 90
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი 
აპრილი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

 

სოფელ ცხამის საავტომობილო 
გზის რეაბილიტაცია

ლარი X 117860
5

2018 წლის 
იანვარი

2018 წლის 
სექტემბერი

2 წლიანი შესყიდვა 
2017 წელს 

ანაზღაურებულია 
1426300 ლარი 
საქართველოს 

მთავრობის 2017 
წლის 6 აპრილის 

№693 
განკარგულებით  

475000 ლარი. 2017 
წლის 14 მარტის № 

480 განკარგულებით  
880000 ლარი.  

ადგილობრივი 
ბიუჯეტით 71300 
ლარი. 2018 წელს 
ანაზღაურდება

მთლიანი ან 
ნაწილობრივი 
სამშენებლო 

სამუშაოები და 
სამოქალაქო 

მშენებლობის 
სამუშაოები 

45200000  
6004512 ლარი

ქ. საჩხერეში დ.აღმაშენებლის 
ქუჩაზე საცხოვრებელი 
სახლების ეზოების 
კეთილმოწყობა

ლარი X 57245

ელექტრონული 
ტენდერი

2018 წლის 
იანვარი

2018 წლის 
იანვარი- 
ივნისი

2 წლიანი შესყიდვა 
2017 წელს 

ანაზღაურებულია   
200000 ლარი 2018 

წელს ანაზღაურდება 
57245 ლარი



ქ.საჩხერეში სასწრაფო 
სამედიცინო ცენტრის 
სამშენებლო სამუშაოები

ლარი X 133870
2018 წლის 
იანვარი

2018 წლის 
იანვარი- 
ივნისი

2 წლიანი შესყიდვა 
საქართველოს 

მთავრობის 2017 
წლის24 

ივლისის#1551 
განკარგულება

მოძვი ჯალაურთის 
საავტომობილო გზაზე 
ასფალტო ბეტონის საფარის 
მოწყობა

ლარი X 120000
0

სოფელ ხვანის 
გადასახვევიდან სოფელ 
ლიჩის ცენტრამდე ს/გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 120000
0

სოფელ კორბოულში 
სისვაძეების უბანში 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 805000

მერჯევისა და საირხის 
დამაკავშირებელი გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 871053

სოფელ სავანეში 
მეფრინველეობის ფაბრიკისა 
და იტავაზის კვარცის ქვიშების 
კარიერისაკენ მიმავალი გზის 
ასფალტო ბეტონის საფარის 
მოწყობა

ლარი X 831579

ქ.საჩხერეში დოსითეო 
წერეთლის ქუჩაზე გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 671053

საქართველოს 
მთავრობის 2018 
წლის 18 იანვრის 

#136 განკარგულება 
შესყიდვა არის 2 

წლიანი საიდანაც 
2018 წელს 

ანაზღაურდება 
არანაკლებ 2015000 

ლარი ხოლო 
დარჩენილი ნაწილი 

2019 წელს

ქ.საჩხერეში ს.დურმიშიძის 
ქუჩაზე ყოფილი 
კომისარიატის ტერიტორიაზე 
სკვერის მოწყობის სამუშაოები

ლარი X 144227

სოფელ არგვეთის საბავშვო 
ბაღის მშენებლობა

ლარი X 250000

2018 წლის 
იანვარი 

თებერვალ
ი

2018 წლის 
მაისი -

აგვისტო 
სექტემბერი

საქართველოს 
მთავრობის 2018 
წლის 18 იანვრის 

#136 განკარგულება



ქ,საჩხერეში დ.აღმაშენებლის 
ქუჩაზე ბამბეულის 
დასახლებაში ეზოების 
კეთილმოწყობა

ლარი X 362000

სოფელ კორბოულში ძლევის 
წმინდა გიორგის 
სალოცავისაკენ მიმავალი გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 223797

ქ.საჩხერეში 5 სართულიანი 
კორპუსის უკანა ეზოს 
კეთილომწუობა

ლარი X 98100

ქ.საჩხერეში თამარ მეფის 
ქუჩის ახალ დასახლებაში 
არსებული ს/გზის რკინა 
ბეტონის საფარის მოწყობის 
სამუსაოები

ლარი X 333617

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებულ 
მდინარეებზე შუშაზე და 
იზვარაზე ხიდების 
რეაბილიტაცია

ლარი X 127951

სოფელ კორბოულში ჩიჩინას 
გორიდან საზოგადოებრივი 
მომსახურების ცენტრამდე 
გზის რეაბილიტაცია

ლარი X 10000  

სოფელ სპეთის საჯარო 
სკოლამდე მისასვლელი გზის 
რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობის სამუშაოები

ლარი X 12500  

ჩიჩინას გორაზე 
დასასვენებელი სკვერის 
მოწყობა

ლარი X 24500  

სოფელ კორბოულში 
ტალახაძეების და სისვაძეების 
უბანში სპორტული მოედნის 
მოწყობა

ლარი X 20600  

სოფელ კორბოულში 
ტალახაძეების  უბანში 
სპორტული მოედნის მოწყობა

ლარი X 1400  



სოფელ კორბოულში 
ძაღლისძვლების  უბანში 
სპორტული მოედნის მოწყობა

ლარი X 3500  

ნიგვზარაში საფეხბურთო და 
სარაგბო მოედნის მოწყობა

ლარი X 25000  

სოფელ შომახეთში სასმელი 
წყლის სისტემის მოწყობა

ლარი X 25000  

ჭალის ადმინისტრაციული 
ერთეულის შენობის 
მშენებლობა

ლარი X 75000  

გორისის ადმინისტრაციული 
ერთეულის შენობის 
მშენებლობა

ლარი X 75000  

ქ.საჩხერეში მე–3 საბავშვო 
ბაღის მომდებარედ 
სპორტული მოედნის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 18000  

ქ. საჩხერეში საავტომობილო 
გზებზე რკინა ბეტონის 
საფარის მოწყობა

ლარი X 94000

სოფელ სხვიტორში 
ომიაძეების  საუბნო გზაზე 
რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა

ლარი X 6300

სოფელ ჩიხაში ქვედა სამების 
ეკლესიისკენ მიმავალ გზაზე 
ცუხიშვილების უბანში რკინა 
ბეტონის საფარის მოწყობა 100 
გრძ/მ

ლარი X 11800

სოფელ ქვედა ორღულში  
იური და ნარგიზა 
ჭიღლაძეების ძველი 
სახლიდან ბუდუ ჭიღლაძის 
გადასახვევამდე სანიაღვრე 
არხის მოწყობა

ლარი X 10800

სოფელ ღონაში ჭიტაძეებისა 
და ნამგლაძეების საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 90 გრძ/მ

ლარი X 10300

ადგილობრივი 
ბიუჯეტი



სოფელ დრბოში რამაზი 
მიშველიძის სახლამდე 
მისასვლელი საუბნო გზაზე 
რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 70 გრძ/მ

ლარი X 6300

სოფელ საკოხიაში მისასვლელ 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 50 გრძ/მ

ლარი X 4400

სოფელ პერევში დიტო 
ბაქრაძის სახლთან საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 90 გრძ/მ

ლარი X 10600

სოფელ კორბოულში 
ტეფნაძეების უბანში საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა

ლარი X 6800

სოფელ კორბოულში ქვედა 
ტალახაძეების უბანში ჯაბა 
ტალახაძის სახლთან უბანში 
საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის 
საფარის მოწყობა

ლარი X 7000

სოფელ კორბოულში 
სისვაძეების უბანში მერაბი 
სისვაძის სახლთან მეკერეების 
უბანში საუბნო გზაზე რკინა 
ბეტონის საფარის მოწყობა 70 
გრძ/მ

ლარი X 7300

სოფელ შომახეთში 
ჭყივილეების უბანში საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 80 გრძ/მ

ლარი X 8800

სოფელ ნიგვზარაში ჩოყნარის 
უბანში საუბნო გზაზე რკინა 
ბეტონის საფარის მოწყობა 70 
გრძ/მ

ლარი X 7300

სოფელ სარეკში 
აბრამიშვილების უბანში #15 
საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის 
საფარის მოწყობა 

ლარი X 15600

სოფელ მოხვაში 
საავტომობილო გზის ერთ 
მონაკვეთზე რკინა ბეტონის 

ლარი X 6800



საფარის მოწყობა 70გრძ/მ.

სოფელ საირხეში  
ლომიძეებისა და 
გრძელიშვილების საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 100 გრძ/მ

ლარი X 10800

სოფელ ჭორვილაში 
სტადიონის კეთილმოწყობა 
განათებით უზრუნველყოფა

ლარი X 11000

სოფელ ქორეთში 
გოგატიშვილების საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 70 გრძ/მ

ლარი X 14100

სოფელ მერჯევში 
ღვთისმშობლის ეკლესიასთან 
და აჩიკო დეკანოიძს სახლთან 
საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის 
საფარის მოწყობა 70 გრძ/მ

ლარი X 8800

სოფელ ივანწმინდაში საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 60 გრძ/მ

ლარი X 6800

სოფელ გორისაში   
მაისურაძეების უბანში საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 70 გრძ/მ 
(გაგრძელება)

ლარი X 7800

სოფელ ლიჩიდან წმანის 
მიმართულებით გზაზე რკინა 
ბეტონის საფარის მოწყობა

ლარი X 12600

სოფელ ჯალაურთაში  საუბნო 
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 90 გრძ/მ

ლარი X 10600

სოფელ მოძვში  საუბნო გზაზე 
რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 80 გრძ/მ

ლარი X 8800



ქ.საჩხერეში წერეთლის ქუჩაზე 
ყოფილი სპორტული სკოლის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე 
სკვერის მოწყობა

ლარი X 30200

სოფელ სავანეში  ალავიძეების 
საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის 
საფარის მოწყობა 

ლარი X 6200

სოფელ სავანეში  ერაძეების 
საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის 
საფარის მოწყობა 

ლარი X 5200

სოფელ არგვეთში თოდაძეების  
საუბნო გზაზე რკინა ბეტონის 
საფარის მოწყობა 

ლარი X 12200

სოფელ მახათაურში 
გოგოლაძეების  საუბნო გზაზე 
რკინა ბეტონის საფარის 
მოწყობა 

ლარი X 12400

სოფელ სარეკში 
ნაგავსაყრელამდე 
მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 5500

სოფლებში: მოხვა მდინარე 
მოხურაზე, ნიგვზარაში 
ჩოყნარის 
უბანში, ჭორვილაში ქვედა
 მჭედლიშვილების უნაბში და
 სოფელ კორბოულში
 შეყლაშვილები-ტალახაძეების
 უბანში ხიდ-ბოგირების 
რეაბილიტაცია

ლარი X 17800

საკრებულოს შენობის 
სახურავის შეკეთება

ლარი X 1000   



მერიის შენობის კიბის 
უჯრედსი სახურავის მოწყობა ლარი X 5400   

სოფელ ნიგვზარაში 
სკოლასთან ხიდ ბოგირის 
მოწყობა

ლარი X 17600   

ცხომარეთის 
ადმინისტრაციულ ერთეულში 
სოფელ მოხვაში ხიდ ბოგირის 
მოწყობა

ლარი X 4300   

ქ.საჩხერეში საავადმყოფოს 
უკანა მხარესდარჩენილო ორი 
ქუჩის გზაზე რკინა ბეტონის 
მოწყობა

ლარი X 27600   

სოფელ ნიგვზარაში საჯარო 
სკოლამდე მისასვლელი გზის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 12700   

სოფელ ჭორვილაში 
ივანაშვილების და 
დემეტრაშვილების უბანში 
გზის რეაბილიტაცია

ლარი X 9100   

სოფელ ჩიხის ტერიტორიაზე 
წყალსადენს სათავე 
ნაგებობოდან გამომავალი 
ცენტრალური მაგისტრალის 
სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული მონაკვეთის 
რეაბილიტაცია (მდ. იზვარას 
კალაპოტში)

ლარი X 15500   

ქ.საჩხერეში სანაპიროს ქუჩა 
#4–ში არსებული 
საცხოვრებელი კორპუსის 
სახურავისა და ორი 
სადარბაზოს კარების მოწყობა

ლარი X 30000   

სოფელ ეთო ეხვევის 
წყალმომარაგების სისტემის 
მოწყობა

ლარი X 6500   

სოფელ გაღმა მთის 
წყალმომარაგების სისტემის 
მოწყობა

ლარი X 15000   



ქ.საჩხერეში 9 სართულიანი 
სახლის სახურავის შეკეთება ლარი X 3500   

ქ.საჩხერეში შამპანის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე 
სასაფლაოს შემოღობვა

ლარი X 24000   

სოფელ არგვეთში 
მ.მაჭავარიანის სახელობის 
სკვერის მოწყობა

ლარი X 38000   

სოფელ არგვეთში ბუღაძეების 
უბანში სარიტუალო დარბაზის 
სახურავის მოწყობა

ლარი X 25400   

კორბოულის 
ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ შომახეთში 
სარიტუალო დარბაზის 
სახურავის მოწყობა

ლარი X 22700   

ჭალოვანის 
ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ჭალოვანის 
სარიტუალო დარბაზის 
სახურავის მოწყობა

ლარი X 24000   

ჭალოვანის 
ადმინისტრაციული 
ერთეულის სოფელ ჭალოვანის 
სარიტუალო დარბაზის 
სახურავის მოწყობა

ლარი X 3100   

 სოფელ ბახიოთის 
სარიტუალო დარბაზის 
სახურავის მოწყობა

ლარი X 800   

საირხის ადმინისტრაციული 
ერთეულის შენობის 
შემოღობვა ლარი X 15500   

საკრებულოს შენობაში სველი 
წერილების სამომტაჟო 
სამუშაოები

ლარი X 3000   



ქ.საჩხერის 
ადმინისტრაციული შენობაში 

ელ გაყვანილობის მონტაჟი
ლარი X 5600

ჯრუჭის მონასტრის 
გაზიფიცირება

ლარი X 5000

მერჯევის ადმინისტრაციულ 
ერთეულის შენობაში 
გაზგაყვანილობის სამონტაჟო 
სამუშაოები

ლარი X 600

სამშენებლო 
სამონტაჟო 
სამუშაოები       

45300000                       
25000 ლარი

სოფელ ჭორვილაში 
ტყემალაძეებისა და 
დემეტრაშვილების უბანში 
გარე განათების ქსელის 
მოწყობა

ლარი X 13800

ელექტრონული 
ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი

2018 წლის 
მარტი 

ივლისი

 

სოფელ ჭალის საბავშვო ბაღის 
რეაბილიტაცია

ლარი X 40000

სოფელ სხვიტორის საბავშვო 
ბაღის რეაბილიტაცია

ლარი X 40000

სოფელ საირხის საბავშვო 
ბაღის რეაბილიტაცია

ლარი X 35000

სოფელ სარეკის საბავშვო 
ბაღის რეაბილიტაცია

ლარი X 45000

ქ.საჩხერეში აკ.წერეთლის სახ. 
საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

ლარი X 40000

 

შენობის 
დასრულების 
სამუშაოები   

45400000   
290500 ლარი

ქ.საჩხერეში  ბამბეულის 
დასახლებაში და 
დ.აღმაშენებლის ქუჩაზე 
მდებარე კორპუსების 
ფასადების რეაბილიტაცია

ლარი X 90500

ელექტრონული 
ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

საქართველოს 
მთავრობის 2018 
წლის 18 იანვრის 

#136 განკარგულება



ქსელების, 
ინტერნეტისა 

და 
ინტრანეტის 

პროგრამული 
პაკეტები 
48200000       

2500 ლარი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 
მსოფლიო ქსელის ვებგვერდის 
რედაქტირება

ლარი X 2500
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი 
მარტი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი

 

სატრანსპორტ
ო 

საშუალებებისა 
და მათთან 

დაკავშირებუ
ლი 

მოწყობილობე
ბის შეკეთება, 

ტექნიკური 
მომსახურება 

და მასთან 
დაკავშირებუ

ლი 
მომსახურებებ

ი 50100000  
16500 ლარი

მსუბუქი ავტომანქანების 
მიმდინარე რემონტი

ლარი X 16500
ელექტრონული 

ტენდერი
2017 წლის 
დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

თვითმფრინავ
ების,რკინიგზი

ს,საგზაო და 
საზღვაო 

მოწყობილობე
ბის შეკეთება 

და ტექნიკური 
მომსახურება     

50200000                   
50000 ლარი

ქუჩის/ გარე განათების 
ტექნიკური მომსახურება

ლარი X 50000
ელექტრონული 

ტენდერი
2017 წლის 
დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 



პერსონალური 
კომპიუტერები

ს, საოფისე 
აპარატურის,სა
ტელეკომუნიკა

ციისა და 
აუდიოვიზუა

ლური 
მოწყობილობე
ბის შეკეთება           

50300000               
1900 ლარი

საოფისე ტექნიკის ინვენტარის 
მანქანა დანადგარების 
მიმდინარე რემონტი

ლარი X 1900
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

შენობის 
მოწყობილობე
ბის შეკეთება 

და ტექნიკური 
მომსახურება 
50700000  1000 

ლარი

კონდიციონერების შეკეთება 
და ტექნიკური მომსახურება

ლარი X 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

რესტორნებისა 
და 

საზოგადოებრ
ივი კვების 

საწარმოების 
მომსახურებებ

ი  55300000 
9500 ლარი

ოფიციალური სადილები ლარი X 9500
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი

შესყიდვა 
განხორციელდება 

,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ" 
საქართველოს კანონის  

10¹  მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ'' 
ქვეპუნქტის 

საფუძველზე

სასადილოების
ა და 

საზოგადოებრ
ივი კვების 

საწარმოების 
მომსახურებებ

ი 55500000  
35000 ლარი

სოციალურად დაუცველი 
მოსახლეობის ორგანიზებული 
კვება

ლარი X 35000
ელექტრონული 

ტენდერი

2017 წლის 
ნოემბერი 

დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

საავტომობილ
ო 

ტრანსპორტის 
მომსახურებებ

ი 60100000  
13000 ლარი

სხვადასხვა სახის 
ავტობუსებით მომსახურება 

მძღოლთან ერთად
ლარი X 13000 ელექტრონული 

ტენდერი
2017 წლის 
დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 



სახმელეთო, 
წყლისა და 

საჰაერო 
ტრანსპორტის 

დამხმარე 
მომსახურებებ
ი 63700000  700 

ლარი

სანავიგაციო მომსახურება ლარი X 700
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

შიდასაქალაქო სატელეფონო 
მომსახურება

ლარი X 263
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
ექსკლუზივისატელეკომუნ

იკაციო 
მომსახურებებ

ი  64200000  
20003  ლარი ფიჭური სატელეფონო 

მომსახურება
ლარი X 19740

კონსოლოდირებ
ული ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი

2018 წლის 
თებერვალი 
დეკემბერი

 

კერძო 
საკუთრების 

იჯარა ან 
ლიზინგი  

70200000  600 
ლარი

გორისის ადმინისტრაციული 
ერთეულისათვის ოთახის 
დაქირავება

ლარი X 600
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
თებერვალი 
დეკემბერი

 

სტიქიის სალიკვიდაციო 
სამუშაოებისათვის საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 16000

არქიტექტურუ
ლი და მასთან 
დაკავშირებუ

ლი 
მომსახურებებ

ი 71200000                   
281538 ლარი

   სოფელ ქორეთის, კალვათის, 
პასიეთის, დურევის, 
ბახიოთის, კორბოულის 
სხვადასხვა მონაკვეთებზე 
,საირხეში მესხების უბანში 
რკინაბეტონის საფარის და 
პერევში სარიტუალო 
დარბაზიდან ბლოკპოსტამდე 
ასფალტო ბეტონის გზების 
მოწყობის საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 25000

ელექტრონული 
ტენდერი

2018 წლის 
იანვარი 

თებერვალ
ი

2018 წლის 
თებერვალი 

აპრილი
მაისი

 



  ქ.საჩხერეში მ.მაჭავარიანის 
ქ.N35-ში და დ.აღმაშენებლის 
ქუჩაზე მრავალბინიან 
საცხოვრებელ სახლებში 
მცხოვრები შ.შ.მ პირებისათვის 
ადაპტირებული გარე ლიფტის 
საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 3000

საჩხერე ქორეთის 
საავტომობილო გზის 
რეაბილიტაციის საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 4719

საჩხერის ცენტრალური 
სტადიონის სამშენებლო 
სამუშაოების საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 30000

სოფელ კორბოულში 
საავტომობილო გზის 
სამშენებლო სამუშაოების 
საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 
მომზადება(ჩიჩინას გორიდან 
იუსტიციის სახლამდე)

ლარი X 1229

ჩიხის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში სასმელი წყლის 
შიდა ქსელის მოწყობის 
საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 7111

სოფელ ცხამის სასმელი წყლის  
ქსელის მოწყობის საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 10000

ქორეთის ადმინისტრაციულ 
ერთეულში სასმელი წყლის 
შიდა ქსელის მოწყობის 
საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 

ლარი X 20000

2017 წლის 
ნოემბერი 

დეკემბერი

2018 წლის 
თებერვალი 

მარტი 
აპრილი

 



დოკუმენტაციის მომზადება

ქ.საჩხერეში რუსთაველის 
ქუჩაზე სადრენაჟო 
სამუშაოების პროექტირება

ლარი X 4000

სოფელ იცქისის 
საკანალიზაციო სისტემის 
მოწყობის სამუშაოების 
საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 4480

სოფელ სპეთის 
საავტომობილო გზის 
სამშენებლო 
სამუშაოებისსაპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის 
მომზადება(ხიდიდან 
სარიტუალო დარბაზამდე)

ლარი X 2899

სოფელ საკოხიაში 
მდ.ყვირილაზე საფეხმავლო 
ხიდის საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 3000

საპროექტო და სამშენებლო 
სამუშაოებზე 
საზედამხედველო 
მომსახურება

ლარი X 127100

სოფლების ჯალაურთა 
ბეგიაურის, გამოღმა არგვეთი–
სავანე არგვეთის ივანწმინდაში 
რესტორაქნ ჩაგეხუტემდე, 
მოხვაში 1.5 კმ–ზე, გაღმა 
მტაში1.5კმ–ზე რკინა ბეტონის 
გზის საფარის მოწყობის 
საპროექტო სახარჯათღიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 10000



სოფელ სხვიტორი ჩიხის 
დამაკავშირებელი გზის 
მოწყობის საპროექტო 
სახარჯათღიცხვო 
დოკუმენტაციის მომზადება

ლარი X 5000

სავანის წრიდან გორისაში 
საპატრულო პოლიციის 
შენობამდე, საჩხერე–საირხე 
გორისის დამაკავშირებელ 
გზაზე, სავანის წრიდან 
არგვეთის მიმართულებით 
ჯიქული  ქავთარაძის 
სახლამდე ელექტრო განათბის 
ქსელის მოწყობის საპროექტო 
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმემენტაციის მომზადება

ლარი X 8000    

მიწის ნაკვეთების დეტალური 
საკადასტრო და შენობის შიგა 
დეტალური აზომვითი 
ნახაზების მომზადება

ლარი 80 3000

საინჟინრო 
მომსახურებებ

ი  71300000 
6000 ლარი

ექსპერტიზა და შემოწმება ლარი X 3000

ელექტრონული 
ტენდერი

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი

2018 წლის 
აპრილი 

დეკემბერი
 

პროგრამული 
უზრუნველყო

ფის 
შემუშავება და 
საკონსულტაც

იო 
მომსახურებებ

ი 72200000 
3540 ლარი

სახაზინო, ბუღალტრული 
აღრიცხვის და შესყიდვების 
პროგრამული 
უზრინველყოფის განახლება 
და საკონსულტაციო 
მომსახურება

ლარი 1 3540
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ

ი მარტი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი
 

გაზეთ ,,საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეში" 

მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს მიერ მიღებული 

დადგენილებების 
გამოქვეყნება

გვერ
დი 800 14000

მონაცემთა 
მომსახურება    

72300000     
17648 ლარი

სსიპ ,, საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნეს" 
მომსახურება

ლარი 19 3648

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი

2018 წლის 
დეკემბერი

შესყიდვა 
განხორციელდება 

,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ" 
საქართველოს კანონის  

10¹  მუხლის მე-3 პუნქტის 
„ზ'' ქვეპუნქტის 

საფუძველზე



ინტერნეტ მომსახურება ლარი X 9000ინტერნეტ 
მომსახურებებ

ი  72400000 
15000  ლარი

ადმინისტრაციული 
ერთეულებისათვის 
ინტერნეტმომსახურება

ლარი X 6000

ელექტრონული 
ტენდერი

2017 წლის 
დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი

 

ადმინისტრაცი
ული 

მომსახურება   
75100000   

10000 ლარი

სატენდერო განცხადებების 
გამოქვეყნება

ლარი 200 10000
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი
2018 წლის 
დეკემბერი

შესყიდვა 
განხორციელდება 
,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ" 
საქართველოს კანონის  
10¹  მუხლის მე-3 პუნქტის 
„ზ'' ქვეპუნქტის 
საფუძველზე

იურიდიული 
მომსახურებებ
ი 79100000  500 

ლარი
იურიდიული მომსახურება ლარი X 500

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
აპრილი 

დეკემბერი

2018 წლის 
აპრილი 

დეკემბერი
 

საბუღალტრო, 
აუდიტორული 
და ფინანსური 
მომსახურებებ

ი 79200000  
3000 ლარი

აუდიტორული 
მომსახურებები

ლარი X 3000
გამარტივებული 

შესყიდვა

2018 წლის 
თებერვალ
ი ივლისი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი
 

ბიზნესთან და 
მენეჯმენტთან 
დაკავშირებუ

ლი 
კონსულტაციე

ბი და 
მომსახურებებ

ი 79400000   
4800 ლარი

თვითმმართველი ერთეულის 
2017 წლის ბიუჯეტის 
შესრულების, ანგარიშგების და 
შდა აუდიტი ჩატარების, 2018 
წლის ბიუჯეტის პროექტის 
შედგენისა და განხილვის 
თაობაზე მოქმედ ნორმატიულ 
აქტებში შეტანილი ახალი 
ცვლილებებისა და სხვა 
მასალების და ფინანსურ 
მენეჯმენტთან დაკავშირებულ 
ცალკეულ ნორმატიულ 
აქტებზე საკონსულტაციო 
კომენტარებისა და 
განმარტებების წერილობითი 
ფორმით მომზადება და 
მოწოდება, ამ საკითხებზე 
წერილობითი და ზეპირი 
კონსულტაციების მიწოდება

ლარი X 4800
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი

 



გამოძიებასთან 
და 

უსაფრთხოება
სთან 

დაკავშირებუ
ლი 

მომსახურებებ
ი 79700000  

21000 ლარი

შენობა-ნაგებობებისა და სხვა 
მატერიალური ფასეულობების 
დაცვა

ობიექ
ტი X 21000

ელექტრონული 
ტენდერი

2017 წლის 
ნოემბერი 

დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

ბეჭდვა და 
მასთან 

დაკავშრებულ
ი 

მომსახურებებ
ი  79800000   
2000ლარი

ბროშურების დაბეჭდვა ლარი X 2000
ელექტრონული 

ტენდერი

2018 წლის 
იანვარი 
მარტი

2018 წლის 
მარტი 
მაისი

 

ეტალონი ლარი X 3000 გამარტივებული 
შესყიდვა

ექსკლუზივი
სხვადასხვა 

საქმიანობები 
და მათთან 

დაკავშირებუ
ლი 

მომსახურებებ
ი  79900000  
45500 ლარი

კულტურული და 
ახალგაზრდული 
ღონისძიებები

ლარი X 45500
ელექტრონული 

ტენდერი

2018 წლის 
იანვარი 

თებერვალ
ი აგვისტო

2018 წლის 
თებერვალი 
დეკემბერი

 

სატრენინგო 
მომსახურებებ

ი 80500000  
25100 ლარი

კადრების მომზადება და 
კვალიფიკაციის ამაღლება

ლარი X 25100
ელექტრონული 

ტენდერი

2018 წლის 
მარტი 

დეკემბერი

2018 წლის 
აპრილი 

დეკემბერი

 

ნარჩენებთან 
და ნაგავთან 

დაკავშირებუ
ლი 

მომსახურებებ
ი  90500000  

300000 ლარი

ქ. საჩხერიდან და სხვა 
დასახლებული პუნქტებიდან 
ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა

ლარი X 300000
ელექტრონული 

ტენდერი
2017 წლის 
დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

ქალაქის ან 
სოფლის 
ზონების 

დასუფთავება 
და 

სანიტარული 
მომსახaურება, 
ასევე მასთან 

სოფლების მიმართულებით 
სანიაღვრეების და 
წყალსადინარი არხების 
გაწმენდა

ლარი X 10000

ელექტრონული 
ტენდერი

2017 წლის 
დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი

 



ქ. საჩხერის ქუჩების, 
სკვერების და მოედნების 
დასუფთავება და დაგვა

ლარი X 190000  

ქ. საჩხერის ქუჩების, 
სკვერების და მოედნების 
დასუaფთავება და დაგვა

ლარი X 7900
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

თებერვალი
SMP 180000032

დაკავშირებუ
ლი 

მომსახურებებ
ი  90600000  

267900 ლარი

თოვლისაგან საავტომობილო 
გზების გაწმენდის სამუშაოები

ლარი X 60000
ელექტრონული 

ტენდერი

2017 წლის 
ნოემბერი 

დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი, 
აპრილი, 

ნოემბერი- 
დეკემბერი

 

სატელევიზიო 
და რადიო 

მომსახურებებ
ი  92200000  
10000 ლარი

საეთერო დრო ლარი X 10000
ელექტრონული 

ტენდერი
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

სხვადასხვა თეატრების 
სპექტაკლები

ლარი X
გასარტობი 

ღონისძიებები  
92300000  4990  

ლარი

ინდივიდუალური 
შემსრულებლების 
მუსიკალური კოლექტივებისა 
და ანსამბლების კონცერტი

ლარი X
4990

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის 
იანვარი

2018 წლის 
თებერვალი 
დეკემბერი

 

ახალი ამბების 
სააგენტოების 
მომსახურება 
92400000  1500  

ლარი

ახალი ამბების სააგენტოების 
მომსახურება

ლარი X 1500
გამარტივებული 

შესყიდვა
2017 წლის  
დეკემბერი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 

ბიბლიოთეკებ
ის, არქივების, 
მუზეუმებისა 

და სხვა 
კულტურული 
დაწესებულებე

ბის 
მომსახურებებ

ი 92500000  
5342  ლარი

თვითმმართველობის 
ორგანოების საქმეთა 
ადგილობრივ არქივში შენახვა

საქმე X 5342
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის 

იანვარი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი

შესყიდვა 
განხორციელდება 
,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ" 
საქართველოს კანონის  
10¹  მუხლის მე-3 პუნქტის 
„ზ'' ქვეპუნქტის 
საფუძველზე



სპორტული 
მომსახურებებ
ი  92600000   
1000 ლარი

სპორტული ღონისძიებების 
ორგანიზება

ლარი X 10000
ელექტრონული 

ტენდერი

2018 წლის 
იანვარი 

ოქტომბერ
ი

2018 წლის 
იანვარი 

დეკემბერი
 


