
                                          თელავის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო 

                         შესყიდვების   2021  წლის  წლიური  ანგარიში       

    თელავის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით  წლის განმავლობაში 
ღონისძიებებისა და პროექტებისათვის საჭირო სამუშაოს, საქონლისა და 
მომსახურების შესყიდვა  განხორციელდა 14 118 230 (თოთხმეტი მილიონ ას 
თვრამეტი ათას ორას ოცდაათი) ლარი:  ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 
გარეშე, კონსოლიდირებული ტენდერის და გამარტივებული შესყიდვის 
საშუალებით. 

 

შესყიდვის საშუალება რაოდენობა 
სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ელექტრონული ტენდერი 
აუქციონის გარეშე 

123 
 

11 129 635 

გამარტივებული  შესყიდვა 183 2 636 449 

კონსოლიდირებული  ტენდერი 
31 352 146 

 

 „საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

განკარგულებით, გამოიყო თანხა ინფრასტრუქტურული პროექტების 

განსახორციელებლად,  რომლის ფარგლებშიც  განხორციელდა შემდეგი 

პროექტები:   

 

N სამუშაოების 
დასახელება 

განცხადების 
ნომერი 

ხელშეკრულები
ს № 

ხელშეკრულები
ს ჯამური 

ღირებუ ლება 

მიმწოდებლის   
დასახელება 

მიმწოდებლი
ს   ს/კ 

1 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ.ბუშეტში 
გარე განათების 
მოწყობის 

CMR210071121 0603/453 28121.07 შპს "დავითი 19" 431179173 



სანუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

2 თელავის 
მუნიციპალიეტტ
ის სოფ. 
ვარდისუბანი 
გარე განათების 
მოწყობის 
სანუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR210071125 0604/453 28168.49 შპს "დავითი 19" 431179173 

3 თელავის 
მუნიციპ 
ლაიტეტის სოფ. 
წინანდალში 
გარე განათების 
მოწყობის 
სანუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR210071133 0605/453 28651.03 შპს "დავითი 19" 431179173 

4 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
ფშაველში გარე 
განათების 
მოწყობის 
სანუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR210071156 0606/453 28046.38 შპს "დავითი 19" 431179173 

5 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
კურდღელაურში 
შიდა საუბნო 
გზის 
სარეაბილიტაცი
ო სამუშაოების 
შესყიდვა. 

NAT210000378 0305/452 171341.23 შპს "გზამშენი-
2005" 

231275009 



6 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
სანიორეში 
სანიაღვრე არხის 
მოწყობის 
სამუშაოების 
შესყიდვა. 

NAT210001937 0314/452 20260.19 შპს ჯემინ 
ჯორჯია 

424613831 

7 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
ვარდისუბანში 
სანიაღვრე არხის 
მოწყობის 
სამუშაოების 
შესყიდვა. 

NAT210001935 0315/452 13639.62 შპს ბორბალო-მ 432385750 

8 ხანძრის შედეგად 
დამწვარი 
თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
კისისხევში 
მცხოვრები 
გიორგი 
ზუროშვილის, 
სოფ. ქვ. 
ხოდაშენში 
მცხოვრები 
მერაბი ბურნაძის 
და ნათელა 
ესიტაშვილის 
საცხოვრებელი 
სახლების ახალი 
სახურავების 
მოწყობის 
სამუშაოების 
შესყიდვა. 

NAT210005628 0422/452 70934.32 შპს უნივერსალი 
2017 

400203837 



9 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
წინანდალში 
სასმელი წყლის 
ქსელის 
მოწყობის 
სამუშაოების 
შესყიდვა. 

NAT210005732 0501/452 167751.42 შპს ჯი თი 
ჰოლდინგი 

402048967 

10 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
სანიორეში და 
სოფ ჯუღაანში 
სავარგულებთან 
მისასვლელი 
გზის  მოხრეშვის 
სამუშაოების 
შესყიდვა 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR210079270 

 

 

 

 

0626/452 

 

 

 

 

33804.23 

 

 

 

 

ინდ.მეწარმე 
ზურაბ 
ჯიქურიშვილი 

200010608
75 

 

 

 

11 ქ. თელავში 
უნივერსიტეტის 
ქუჩაზე 
არსებული 
დაზიანებული 
ტროტუარების 
რეაბილიტაცია, 
ახალი 
ტროტუარისა და 
საპარკინგე 
ადგილის 
მოწყობის 
სამუშაოები. 

NAT210010321 0630/452 39999.64 შპს გზამშენი-
2005 

231275009 

12 ქ. თელავში 
ლეონიძის ჩიხის 
სარეაბილიტაცი
ო სამუშაოების 
შესყიდვა 

NAT210010096 0632/452 58719.16 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 
''სერპანტინი'' 

231165529 



13 ქ.თელავში 
ლეონიძის ქუჩის 
სარეაბილიტაცი
ო სამუშაოების 
შესყიდვა. 

NAT210010039 0704/452 1011483 შპს საგზაო-
სამშენებლო-
სარემონტო 
კომპანია 
''სერპანტინი'' 

231165529 

14 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ აკურაში 
შიდა საუბნო 
გზის 
რეაბილიტაციის 
და სოფელ 
შალაურში შიდა 
საუბნო გზის 
(გზა N1) 
სარეაბილიტაცი
ო სამუშაოების 
შესყიდვა 

NAT210009682 0705/452 387951.65 შპს გზამშენი-
2005 

231275009 

15 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფელ 
ნასამხრალში 
შიდა საუბნო 
გზის 
რეაბილიტაციის 
და სოფელ 
ნასამხრალში 
საბავშო ბაღთან 
მისასვლელი 
გზის მოწყობის 
სამუშაოების 
შესყიდვა. 

NAT210011402 0716/452 248472.11 შპს გზამშენი-
2005 

231275009 

 

გარდა ამისა, ელექტრონული ტენდერის საშუალებით, მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტით დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორიცაა 

ასფალტის საფარის ორმოული შეკეთების სამუშაოები, გარე-განათების მოვლა-

პატრონობის, საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობის, ქალაქის ქუჩების დაგვა-

დასუფთავების.  



 რაც შეეხება გამარტივებულ შესყიდვებს, განხორციელებულია როგორც 

სამეურნეო, ჰიგიენური, სანტექნიკის, წარმომადგენლობითი ტიპის  შესყიდვები, 

ასევე ბეჭდვის, თარგმნის, და საჭიროებიდან გამომდინარე შესყიდვები.  

კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით განხორციელდა საწვავის-როგორც 

ბენზინის, ისე დიზელის შესყიდვა; საბურავების, ფიჭური კავშირგაბმულობის 

მომსახურების და A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა, სატრანსპორტო 

საშუალებების აკუმულატორების, სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის 

მომსახურების შესყიდვა, თელავის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 

მდებარე საჯარო სკოლ(ებ)ის მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურება, ასევე 

კომპიუტერების  და პრინტერების შესყიდვა.  

2021 წელს „ტენდერი არ შედგა“ სტატუსი მიენიჭა 48 (ორმოცდა რვა) ტენდერს, 

ბაზრის მოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ არ შემდგარი ტენდერების მიზეზე 

ძირითადად წარმოადგენდა საქონლის და მომსახურების  ფასთა ცვლილება. 

ტენდერები გამოცხადაა ხელახლა, უმეტესობა გამოცხადდა შეცვლილი 

სატენდერო პირობებით და  დასრულდა დადებითი შედეგით.  


