
                                          თელავის მუნიციპალიტეტის სახელმწიფო 

                         შესყიდვების   2020  წლის  წლიური  ანგარიში       

    თელავის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით  წლის განმავლობაში 
ღონისძიებებისა და  პროექტებისათვის  საჭირო სამუშაოს, საქონლისა და 
მომსახურების შესყიდვა  განხორციელდა 25 320 759 (ოცდა ხუთი მილიონ სამას 
ოცი ათს შვიდას ორმოცდაცხრამეტი) ლარი:  ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 
გარეშე, კონსოლიდირებული  ტენდერის და გამარტივებული შესყიდვის 
საშუალებით. 

 

შესყიდვის საშუალება რაოდენობა 
სახელშეკრულებო 

ღირებულება 

ელექტრონული ტენდერი 
აუქციონის გარეშე 

98 18 957 959 

გამარტივებული  შესყიდვა 229 6 023 133 

კონსოლიდირებული  ტენდერი 
26 339 667 

 

 „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 სოფ.ართანაში 
გარე განათების 
მოწყობის 
სამუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR200060350 0401/453 23869.68 შპს "დავითი 19" 431179173 

2 სოფ.ლაფანყურშ
ი გარე განათების 
მოწყობის 
სამუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR200060354 0402/453 23873.67 შპს "დავითი 19" 431179173 

3 სოფ.ახატელში 
გარე განათების 
მოწყობის 
სამუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR200060357 0403/453 17876 შპს "დავითი 19" 431179173 

4 სოფ.ფშაველში  
გარე განათების 
მოწყობის 
სამუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR200060360 0404/453 29879.28 შპს "დავითი 19" 431179173 

5 სოფ.გულგულაში 
შიდა საუბნო 
გზებზე ახალი 
გარე განათების 
ქსელის მოწყობა 
და არსებულის 
რეაბილიტაცია. 

CMR200072102 0602/453 29863.41 შპს "დავითი 19" 431179173 



6 სოფ.კურდღლაუ
რში შიდა საუბნო 
გზებზე ახალი 
გარე განათების 
ქსელის მოწყობა 
და არსებულის 
რეაბილიტაცია. 

CMR200072106 0603/453 29878 შპს "დავითი 19" 431179173 

7 სოფ 
.ვარდისუბანში 
შიდა საუბნო 
გზებზე ახალი 
გარე განათების 
ქსელის მოწყობა 
და არსებულის 
რეაბილიტაცია. 

CMR200072109 0604/453 29831.33 შპს "დავითი 19" 431179173 

8 სოფ .ყარაჯალაში 
შიდა საუბნო 
გზებზე ახალი 
გარე განათების 
ქსელის მოწყობა 
და არსებულის 
რეაბილიტაცია. 

CMR200072112 0605/453 29852.67 შპს "დავითი 19" 431179173 

9 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
ნასამხრალში 
სოფლის შიდა 
საუბნო გზაზე 
სანიაღვრე 
არხების და 
ნიაღვარმიმღების  
მოწყობა.   

CMR200095070 0705/452 23025.31 შპს ჯემინ 
ჯორჯია 

424613831 

10 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
ლალისყურში  
არსებული 

CMR200095074 

 

 

 

0706/452 

 

 

 

23025.44 

 

 

 

შპს ჯემინ 
ჯორჯია 

424613831 

 

 

 



სარწყავი 
მოწყობა.   

თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
სანიორეში 
საბავშვო ბაღის 
შენობის 
სახურავის 
რეაბილიტაცია 
და სოფ. 
ჯუღაანში 
ყოფილი სკოლის 
შენობის 
სახურავის  და 
მეორე 
სართულის 
რეაბილიტაცია. 

 

CMR200092307 

 

0718/452 

 

37423.08 

ინდ. მეწარმე 
ზურა 
ჯიქურიშვილი 

200010687
5 

11 სოფ. რუისპირში 
საბავშვო ბაღის 
ეზოს 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
შეყიდვა. 

CMR200091697 0719/452 25600.23 ინდ. მეწარმე გია 
ბახსოლიანი 

200010153
69 

12 სოფ. კონდოლში 
არსებული ახალი 
სკვერის 
გაფართოების და 
სოფ. 
ნაფარეულის 
ცენტრში 
არსებული 
სკვერის 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოების 
შესყიდვა.   

CMR200091840 0720/451 57595.48 შპს ლენო 431434110 



13 სოფ. აკურაში 
ყოფილი 
კულტურის 
სახლთან, 
ჭაბურღილთან 
მდებარე რკინის 
ავზის აღების და 
ახალი შემკრები 
რეზერვუარის 
მოწყობის 
სამუშაოების და 
თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. ქვემო 
ხოდაშენში 
არსებულ  
ჭაბურღილთან 
ტუმბოს 
მოწყობის და 
ცენტრალურ 
ქუჩაზე არსებულ 
ჭაბურღილთან 
რეზერვუარის 
მოწყობის 
სამუშაოების 
შესყიდვა.  

CMR200091848 0721/452 39415.65 შპს ლენო 431434110 

14 სოფ. ვანთაში, 
სოფ.პანტიანში 
და 
სოფ.სეროდანში 
შიდა საუბნო 
გზის მოხრეშვის 
სამუშაოები.   

CMR200104502 0902/452 53979.35 შპს თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
კეთილმოწყობის 
სამსახური 

431437091 

15 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. ბუშეტში 
არსებული 
ჭაბურღილის 
გაწმენდა და 

CMR200104517 0903/452 101035.95 შპს 
"ინფრასტრუქტუ
რ-სოლიუშენი"  

432387099 



შემკრეფი 
რეზერვუარის 
მოწყობის, სოფ. 
წინანდლი ე.წ. 
„სადგურის“ 
უბანში არსებულ 
ჭაბურღილზე 
ტუმბოს მოწყობა 
და სამარაგე 
რეზერვუარის 
დადგმა, სასმელი 
ქსელის  მოწყობა, 
სოფ. იყალთოში 
არსებულ 
ჭაბურღილთან 
რეზერვუარების 
მოწყობა, სოფ. 
თეთრწყლებში, 
კობაძესა და 
ნადიკვარში   
სასმელი წყლის 
ახალი სათავე 
ნაგებობის 
მოწყობის 
სამუშაოები. 

16 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. ლეჩურში 
სასმელი წყლის 
ქსელების 
მოწესრიგება და 
რეზერვუარის 
შეფუთვის 
სამუშაოები. 

CMR200104553 0904/452 14380.63 შპს თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის 
კეთილმოწყობის 
სამსახური 

431437091 



17 თელავის 
მუნიციპალიტეტ
ის სოფ. 
შალაურში 
საბავშვო ბაღის 
სარემონტო 
სამუშაოები. 

CMR200105650 0911/454 28702.44 შპს ,,ნიტა2012" 431438161 

18 აკურის გარე- 
განათება 

CMR200155808 1235/453 13998.17 შპს "დავითი 19" 431179173 

19 სოფ.ართანაში 
გარე განათების 
მოწყობის 
სანუშაოები 
(სოფ.მხარდაჭ.პრ
ოგრ) 

CMR200060350 0401/453 23869.68 შპს "დავითი 19" 431179173 

 

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. შეკეთდა და რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სანიაღვრე-არხებს და 

წყალ-გამტარ კოლექტორებს. 

 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 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.  

2020 წელს „ტენდერი არ შედგა“ სტატუსი მიენიჭა 27 (ოცდაშვიდი) ტენდერს,  

ტენდერები  გამოცხადაა ხელახლა, უმეტესობა გამოცხადდა შეცვლილი 

სატენდერო პირობებით და  დასრულდა დადებითი შედეგით.  

 

 


