
                                          თელავის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო

                         შესყიდვების   2018  წლის  წლიური  ანგარიში      

    თელავის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით  წლის განმავლობაში 
ღონისძიებებისა და პროექტებისათვის საჭირო სამუშაოს, საქონლისა და მომსახურების 
შესყიდვა განხორციელდა: ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე, 
კონსოლიდირებული ტენდერის და გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

შესყიდვის საშუალება რაოდენობა
სახელშეკრულებო 

ღირებულება 
(ლარი)

დაფინანსების წყარო 
(ლარი)

ელექტრონული ტენდერი 
აუქციონის გარეშე

112 9 148 666
4 023 344 ა/ბიუჯეტი 
5125 322  ს/ბიუჯეტი                                      

გამარტივებული  
შესყიდვა

216 1 347 325
486 940 - ა/ბიუჯეტი 
851 581 -  ს/ბიუჯეტი  

8 804 - გრანტი

კონსოლიდირებული  
ტენდერი

12 168 888
160 108 - ა/ბიუჯეტი              
8 780 -  ს/ბიუჯეტი

 „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი 

თვითმმართველობის  ერთეულებისთვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის განკარგულებით, გამოიყო თანხა ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განსახორციელებლად,  რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდა შემდეგი პროექტები:  

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული პროექტები:

ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშეს საშუალებით 2018 წელს განხორციელდა 

შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები: 



N სამუშაოების დასახელება განცხადების 
ნომერი

ხელშეკრ
ულების 

№

ხელშეკრულებ
ის ჯამური 

ღირებულება
(ლარი)

მიმწოდებლის   
დასახელება

მიმწოდებ
ლის   ს/კ

დაფინანსე
ბის წყარო

1 ქ. თელავში პეტრე 
ბაგრატიონის ქუჩის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180003352 0405/452 78021,95 შპს თელავის 
საგზაო 

სამმართველო

231167607 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

2 ქ. თელავში ლაღიძის 
ქუჩის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა

NAT180003354 0409/452 170000 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 

კომპანია 
''სერპანტინი''

231165529 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

3 ქ. თელავში 
გურამიშვილის ქუჩის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა

 NAT180003355 0410/452 119000 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 

კომპანია 
''სერპანტინი''

231165529 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

4 ქ. თელავში ფალიაშვილის 
ქუჩის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა

NAT180003356 0415/452 414312 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 

კომპანია 
''სერპანტინი''

231165529 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

5 სოფ. ნასამხრალში 
საბავშვო ბაღის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა

NAT180003351 0418/452 200492,67 შპს პარაბელი 440887907 ა/ბიუჯეტი -
5%; 

ს/ბიუჯეტი - 
95% 

6 თელავის 
მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ჯუღაანში 

ცენტრალური გზის 
მოასფალტების 

სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180011893 0906/452 150751 შპს გზამშენი 
2005

231275009 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

7 სოფელ კურდღელაურში 
N7 ქუჩის (ოთარაანთ 

უბნის) მოასფალტების 
სამუშაოების შესყიდვა

NAT180011892 0908/452 282936 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 

კომპანია 
''სერპანტინი''

231165529 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

8 სოფელ ყარაჯალაში 
ჭაბურღილის მოწყობის 
სამუშაოების შესყიდვა

NAT180012751 0911/452 110000 შპს. ჰიდრო და 
საინჟინრო 

გეოლოგია 2011

404412177 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

9 სოფელ გულგულაში 
სასმელი წყლის შიდა 

საუბნო ქსელების 
რეაბილიტაცია და 

სამარაგო რეზერვუარის 
მოწყობის სამუშაოების 

შესყიდვა.

NAT180011895 0912/452 162371 ამხანაგობა ემ ენ 
გრუპი

24042108
5

ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 



10 სოფელ წინანდალში 
სასმელი წყლის  

მაგისტრალური და შიდა

NAT180011896 0913/452 255478 შპს ,,ბურჯი XXI" 23128028
0

ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

11 თელავში იაშვილის    
ქუჩის ნაწილის 
სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების შესყიდვა. 

NAT180012736 0914/452 98617 შპს გზამშენი-
2005

231275009 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

12 თელავში ორაგუბის    
ქუჩის ნაწილის 
სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების შესყიდვა. 

NAT180012737 0916/452 60738 შპს გზამშენი 
2005

231275009 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

13 ქ.თელავში ლერმონტოვის  
ქუჩის  სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების შესყიდ ვა. 

NAT180012675 0917/452 104 992 შპს გზამშენი 
2005

231275009 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

14 ქ.თელავში 
ღვთისმშობლის ქუჩის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180012926 0918/452 56000 შპს გზამშენი 
2005

231275009 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

15 ქ.თელავში, კვირიკე 
დიდის ქუჩის 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180012677 0919/452 770170 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 

კომპანია 
''სერპანტინი''

231165529 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

16 ქ.თელავში დავით 
რექტორის ქუჩის 
სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180012678 0920/452 650 000 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 

კომპანია 
''სერპანტინი''

231165529 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

17 თელავის 
მუნიციპალიტეტის 
სოფელ კისისხევში 

ხელოვნურ საფარიანი 
სპორტული მოედნის 

მოწყობის სამუშაოების 
შესყიდვა.

NAT180014337 1001/451 96644  შპს 
"საფეხბურთო 

კლუბი ერთობა"

204513311 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 



18 თელავის 
მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვარდისუბანში 
ხელოვნურ საფარიანი 

სპორტული სტადიონის 
მოწყობის სამუშაოების 

შესყიდვა.

NAT180014336 1003/451 87989,53 შპს 
დოკასპორტი

401973003 ა/ბიუჯეტი 
-26.59%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 73.41% 

19 ქ.თელავში ყადორის 
ქუჩის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180014371 1005/452 172747 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 

კომპანია 
''სერპანტინი''

231165529 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

20 თელავის 
მუნიცაპალიტეტის 

სოფელ იყალთოში შიდა 
საუბნო გზების 
მოასფალტების 

(იმერლიაანთ უბანი, 
თაღლაურის უბანი) 

სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180014329 1011/452 563850 შპს გზამშენი 
2005

231275009 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

21 თელავის 
მუნიცაპალიტეტის 

სოფელ კისისხევში შიდა 
საუბნო გზის 

მოასფალტების 
(სასაფლაოსკენ მიმავალი 

გზა) სამუშაოები შესყიდვა

NAT180014338 1018/452 216479,76 შპს ,,ალიანსი-
2007"

200216630 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

22 თელავის 
მუნიცაპალიტეტის 

სოფელ ბუშეტში 
(გერმანიის უბანი) შიდა 

საუბნო გზის 
მოასფალტების 

სამუშაოების შესყიდვა.

NAT180014335 1019/452 223998,42 შპს ,,ალიანსი-
2007"

200216630 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

23 თელავის 
მუნიცაპალიტეტის 

სოფელ აკურაში შიდა 
საუბნო გზის 

მოასფალტების (ღვინის 
ქარხნისკენ მიმავალი გზა) 

სამუშაოები

NAT180014334 1020/452 286999,22 შპს ,,ალიანსი-
2007"

200216630 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

24 სოფელ სანიორეში შიდა 
საუბნო გზის 

მოასფალტების 
სამუშაოების შესყიდვა

NAT180014332 1021/452 304224,92 შპს ,,ალიანსი-
2007"

200216630 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

25 თელავის 
მუნიცაპალიტეტის 

სოფელ ვარდისუბანში 
შიდა საუბნო გზების 

მოასფალტების (სოფლის 
ცენტრიდან მთავარ 

ანგელოზის ეკლესიისკენ 
მიმავალი გზა) სამუშაოები 

შესყიდვა.

NAT180014327 1024/452 393299 შპს"წალენჯიხის 
საგზაო 

სამმართველო"

242728848 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 



26 თელავის 
მუნიციპალიტეტში სოფ. 

ნაფარეულში სასმელი 
წყლის შიდა ქსელების 

სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

CMR180204433 1208/452 15571 შპს ,,ბურჯი XXI" 231280280 ა/ბიუჯეტი 
-5%; 

ს/ბიუჯეტი 
- 95% 

გარდა ამისა, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ბიუჯეტით დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, 

როგორიცაა ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები, გარე-განათების მოვლა-

პატრონობის, საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის, ქალაქის ქუჩების დაგვა-

დასუფთავების. შეკეთდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სანიაღვრე- არხებს და წყალ-გამტარ 

კოლექტორებს. მათ შორის მნიშვნელოვანი პროექტებია: 1. ქ.თელავის ტერიტორიაზე 

მდებარე ჩოხელისა და ბახტრიონის ქუჩაზე არსებული „თელავის ხევი“-ს სანაპირო ზოლის 

ნაწილის (კვირიკე დიდის ქუჩიდან გოგებაშვილის ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 2. ქ. თელავში, ზუზუმბოს ქუჩიდან ბავშვთა გასართობ მოედანთან მისასვლელი 

ხიდის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 3. ერეკლე მეორის გამზ. N1-ში მდებარე 

მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

შესყიდვა.

რაც შეეხება გამარტივებულ შესყიდვებს, განხორციელებულია როგორც სამეურნეო, 

ჰიგიენური, სანტექნიკის, წარმომადგენლობითი ტიპის  შესყიდვები, ასევე ბეჭდვის, 

თარგმნის, და საჭიროებიდან გამომდინარე შესყიდვები. (ყვავილები, მსაჯის 

მომსახურებები, კულტურული ღონისძიებების გახმოვანების, ფოტო-ვიდეო-აუდიო 

მომსახურებების შესყიდვა). 

კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით განხორციელდა საწვავის-როგორც ბენზინის, 

ისე დიზელის შესყიდვა; საბურავების, ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურების და A4 

ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის, ასევე კომპიუტერების  და პრინტერების შესყიდვა. 


