
თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ 2021 წელს 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  გაწეული საქმიანობის  

ანგარიში 

    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია წარმოგიდგენთ შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად წინა წელს 

(2021წ) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიშს. 

      საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის მერიამ სახელმწიფო შესყიდვები განახორციელა სახელმწიფო 

ბიუჯეტისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიენ ელექტრონულ სისტემაში 

http://procurement.gov.ge/-ზე რეგისრტირებული ელექტრონული წლიური გეგმის P200000891 საფუძველზე. 

     ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელდა საქართველოს კანონის 

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“,  „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ, 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანების, „გამარტივებული 

შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის N13 ბრძანებისა და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად, რომლებიც 

უშუალოდ არეგულირებენ სახელმწიფო შესყიდვების სწორად განხორციელებას.  

     საანგარიშო პერიოდში, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას არ გამოკვეთილა შესყიდვების წლიური 

გეგმის შეუსაბამო ქმედება რაც შესაძლებელია გამოიხატოს წლიური გეგმის ხელოვნურად დაყოფაში, მონეტარული 

ზღვრების დარღვევაში და ასე/შ. 

     სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას გათვალისწინებული იქნა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

მიერ გაცემული რეკომენდაციები და წინა წლებში სახელმწიფო აუდიტის მიერ გაცემული 

რეკომენტაციები/შენიშვნები. 

 

        ხარაგაულის მუნიუციპალიტეტის მერიამ 2021 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით ჯამში განახორციელა 9 978 592.72 (ცხრა მილიონ ცხრაას 

სამოცდათვრამეტი ათას ხუთას ოთხმოცდათორმეტი ლარი და სამოცდათორმეტი თეთრი) ლარის შესყიდვა. 

 მათშორის  

1). ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელდა 8 167 533.33 ლარის შესყიდვა.(ელ. ტენდერებზე 

სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების სწორად წარმართვის შედეგად და ტენდერებში მონაწილე   

პრეტენდენტების მიერ შესყიდვის ობიექტზე ფასების კლების შედეგად ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტში ეკონომია 

დარჩა 759 020.35 ლარი ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში ეკონომია დარჩა 271 660.75 

ლარი). 

2). კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით განხორციელდა, 460 011.16 ლარის შესყიდვა. 

3). გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, გამართივებული შესყიდვის საშუალებით განხორციელდა 159 

655.82 ლარის შესყიდვა.  

4). მონეტარული ზღვრების დაცვით განხორციელდა, 105 385.96 ლარის შესყიდვა. 

5). სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდა 24 937.16 

ლარის შესყიდვა. 

6). ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელების ფარგლებში განხორციელდა 30 586 ლარის შესყიდვა. 

7). საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 5 თებერვლის N168 განკარგულების ფარგლებში, „სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ“ კანონის 101-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე და საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 

28 აპრილის N658 განკარგულებების საფუძველზე, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 

თანადაფინანსების მონაწილეობით, განხორციელდა (სოფლის განვითარების მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში) 1 

030 483.29 ლარის შესყიდვა. 

 

     სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის მერია საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 

აგვისტოს N446 დადგენილების, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 თებერვლის N90 დადგენილების და 

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 12 იანვრის N6 დადგენილების შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შესყიდვის 

განხორციელებამდე შესათანხმებლად წარუდგენდა მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო შესასყიდი საქონლის, გასაწევი 

მომსახურების და შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ ინფორმაციასა და დოკუმენტაციას, ითვალისწინებთა მათ 

რეკომენდაციებს სახელმწიფო სესყიდვების განხორციელებისას და ტანხმობის შემდგომ ახორციელებდა სახელმწიფო 

შესყიდვებს. 

http://procurement.gov.ge/


 

    მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად და შემდგომში შესყიდვების 

პროცედურების წარმართვიდან გამომდინარე მომზადებულია სხვადასხვა სახისა და შინაარსის დოკუმენტაცია. 

კერძოდ კი ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტი, ხელშეკრულების პროექტები, 

წერილების, ოქმების, შეთანხმებების და ბრძანების პროექტები, დეფექტური და შესრულებული სამუშაოს აქტები, 

განაწილებები, უწყისები და სხვა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიამ საანგარიშო პერიოდში, ელექტრონული 

ტენდერების ჩატარების შედეგად, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან გადაუდებელი აუცილებლობიდან 

გამომდინარე შეთანხმების საფუძველზე,  ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

მიერ კონსოლიდირებული ტენდერების ჩატარების საფუძველკზე, გამოვლენის გამარჯვებულ მიმწოდებლებთან 

ჯამში სხვადასხვა საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების შესრულების შესყიდვაზე მიმწოდებლებთან გააფორმა 

232 (ორას ოცდათორმეტი) ხელშეკრულება. (ანგარიშს დანართიN1-ის სახით თან ერთვის ინფორმაცია). 

 

     „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ გაფორმებული ყველა ხელშეკრულება, ხელშეკრულების გაფორმების 

თარიღიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში იტვირთება და რეგისტრირდება http://www.procurement.gov.ge/ 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. სისტემაში რეგისტრირებულ ხელშეკრულებებზე 

ეტაპობრივად იტვირთება ხელშეკრულების საფუძველზე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების, გაწეული 

მომსახურების ან/და მოწოდებული საქონლის შესახებ წარმოებული დოკუმენტაცია, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი, 

კონტროლის ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტიზის დასკვნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ანგარიშფაქტურები, 

ურთიერთშეთანხმების აქტ(ებ)ი, წერილები, მოხსენებითი ბარათები და ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული სხვა 

დოკუმენტები რომლების წარმოადგენენ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და განიხილებიან ხელშეკრულებასთან 

ერთად. მერიის მიერ გაფორმებულ ხელშეკრულებებს, ზემოთ აღნიშნული დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ 

ეტაპობრივად ენიჭება შესრულებული ან შეუსრულებელი ხელშეკრულების სტატუსი. 

 

 

     სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებით, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და 

კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო კომისიას ეტაპობრივად წარვუდგენთ მათ მიერ მოთხოვნილ 

ინფორმაციას და დოკუმენტაციას როგორც ელექტრონულ ფოსტებზე ასევე ctd.spa.ge სისტემის საშუალებით. 

ეტაპობრივად ვანხორციელებდით მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების 

შესრულების შესყიდვის შეთანხმებას და სრულად ვითვალისწინებდით მათ მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს 

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.procurement.gov.ge/


ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების დანართი N1 

N 

მიმწოდებლის 

(კონტრაქტორ

ი) დასახელება 

მიმწოდებე

ლის ს/კ 

ხელშეკრულების 

საგანი 

ხელშეკრულებ

ის ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი) 

შესყიდვის 

სახეობა   

შესყიდვის 

საფუძველი 
NAT და CMR შენიშვნა 

 

                

1 

 

სსიპ - 

საქართველოს 

ეროვნული 

არქივი 

211358957 

საარქივო 

მომსახურების 

შესყიდვა (CPV 

კოდი - 79995100) 

- ეროვნული 

არქივის მიერ 

ხარაგაულის 

ადგილობრივი 

თვითმმართველ

ი ერთეულის 

1945-2006 

წლების საქმეთა 

დროებითი 

შენახვა ერთი 

წლის 

განმავლობაში 

10636.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

ნორმატიული 

აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელებ

ი 

CMR210008241   

2 სს სილქნეტი 204566978 

სატელეკომუნიკა

ციო 

მომსახურებებისა 

და 

ინტერნეტმომსახ

ურებების 

შესყიდვა 

11000.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

სახელმწიფოებ

რივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

(მთავრობის 

N1805 

განკარგულება) 

CMR210006569   

3 

შპს "სოკარ 

ჯორჯია 

პეტროლეუმი" 

202352514 

1 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს, 

შემსყიდველის 

მიერ „დიზელის“ 

მარკის საწვავის 

(ერთჯერადად ან 

ეტაპობრივად, 

შემსყიდველი 

ორგანიზაციის 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე, 

(შემდგომში - 

საწვავი, 

რომელიც 

აკმაყოფილებს 

„დიზელის’ 

11460.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000296   



მარკის საწვავის 

2021 წლის 

კონსოლიდირებ

ული სატენდერო 

დოკუმენტაციით

ა და დანართით 

განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს) 

შესყიდვა 

4 

შპს 

რომპეტროლ 

საქართველო 

204493002 

 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს, 

შემსყიდველის 

მიერ 

„პრემიუმის“ 

მარკის საწვავის 

(ერთჯერადად ან 

ეტაპობრივად, 

შემსყიდველი 

ორგანიზაციის 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე,(შე

მდგომში - 

საწვავი, 

რომელიც 

აკმაყოფილებს 

„პრემიუმის“ 

მარკის საწვავის 

2021 წლის 

კონსოლიდირებ

ული სატენდერო 

დოკუმენტაციით

ა და დანართით 

განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს) 

შესყიდვა. 

71370.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000318   

5 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვებგვერდის 

KHARAGAULI.G

OV.GE-ზე 

მასალების 

განთავსებისა, 

პერიოდული 

განახლების და 

პროგრამული 

უზრუნველყოფა

სთან 

დაკავშირებული 

მომსახურების 

შესყიდვა . 

4900.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR200156325   



6 
შპს ალეკო 

მოტორსი 
412702945 

 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანისათვ

ის Toyota Hilux 

(სახ. ნომერი - 

MM644GG) 1 

(ერთი) 

ერთეული ახალი 

გადაბმულობის 

კომპლექტის 

შესყიდვა. (კომ, 

შედგება 

გადაბმულობის 

დისკის, ქურო 

სდა 

საკისარიაგან). 

800.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210004038   

7 შპს მარმენიო  404922893 

1. 

1.ხელშეკრულებ

ის საგანს 

წარმოადგენს 

წინამდებარე 

ხელშკრულების 

დანართი №2-ით 

განსაზღვრული 

სატრანსპორტო 

მომსახურების 

სახელმწიფო 

შესყიდვა. 

2.2. შესყიდვის 

ობიექტია 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სკოლების 

მოსწავლეების 

სატრანსპორტო 

მომსახურება 

დანართი №2-ის 

შესაბამისად.(CP

V: CPV60170000). 

2.3. შესყიდვის 

ობიექტის 

აღწერილობა 

განისაზღვრება 

დანართი №2-ით, 

რომელიც 

წარმოადგენს 

ხელშეკრულების 

განუყოფელ 

ნაწილს. 

114460.82 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობი

თ 

CMR210032878   

8 
შპს კავკას 

როუდი 
400204373 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში გზების და 

ხიდის 

მშენებლობისათვ

ის საჭირო 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხ

ვო 

14805.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT200019277   



დოკუმენტაციის 

მომზადების 

მიზნით 

საინჟინრო 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

9 
ი.მ. ავთნდილ 

მესხი 
  

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სამსახურებრივი 

საქმიანობიდან 

გამომდინარე 

საკადასტრო 

აზომვითი 

ნახაზების 

შედგენის, მიწის 

რეგისტრაცი(ებ)ი

სთვის საჭირო 

პროცედურების 

ჩატარების და 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხ

ვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენის 

მიზნით 

საინჟინრო 

მომსახურების 

შესყიდვ 

4500.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210008918   

10 
ი.მ. კობა 

ბოგვერაძე 
60001121862 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისთვის 4 

(ოთხი) 

ერთეული 

სახელიანი 

ფირფიტების 

(აბრა) 

დამზადება 

დანართი N2-ის 

შესაბამისად 

(თითოეული 

ღირებულებით 

30 (ოცდაათი) 

ლარი) ჯამში 120 

(ას ოცი) ლარი 

და ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სამხედრო 

აღრიცხვისა და 

გაწვევის 

სამსახურის 2021 

წლის 

განმავლობაში 

სამსახურებრივი 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

სხვადასხვა 

შინაარსის მქონე 

შეკვეთით 

ნაბეჭდი მასალის 

323.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210012368   



შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

11 
ი.მ. ომარი 

დოღონაძე 
60001044858 

 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ეკონომიკისა და 

ქონების მართვის 

სამსახურის 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

აუდიტორული 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

4500.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210012371   

12 შპს,,დიო'' 201946573 

 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ადმინისტრაციუ

ლი 

შენობისათვის, 

კერძოდ კი მე-2 

სართულზე 4 

ფანჯირისათვის 

და 1 კარისათვის 

ჯამში 20.52 კვ/მ 

ვერტიკალური 

ჟალუზ(ებ)ის 

(სახელწოდებით 

ბერლინი ბეჟი) 

შესყიდვა. 

1055.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210013846   

13 შპს სქაიტელი 400013748 

ხელშკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

ადმინისტრაციუ

ლი შენობისთვის 

ინტერნეტ 

კავშირით 

უზრუნველმყოფ

ი მომსახურების 

(შემდგომში - 

„მომსახურება“) 

შესყიდვა 

13667.16 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

სახელმწიფოებ

რივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

(მთავრობის 

N1805 

განკარგულება) 

CMR210027612   

14 

შპს 

კორპორაცია 

რედნეტი 

405261620 

წინამდებარე 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს, 

2021 წლის 31 

დეკემბრის 

ჩათვლით 

880.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210027586   



პროვაიდერის 

მიერ, აბონენტის 

ვირტუალური 

სერვერის 

ხელმისაწვდომო

ბის 

უზურნველყოფა 

15 შპს მაიპისი 412694071 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საკრებულოსათვ

ის, მერიისათვის 

და სამხედრო 

სამსახურისათვი

ს 2021 წლის 

განმავლობაში, 

საჭირო 

საკანცელარიო 

საქონლის 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

5686.30 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210027598   

16 
ი.მ.ზვიადი 

ორჯონიკიძე 
56001004702 

 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საკრებულოსათვ

ის, მერიისათვის 

და სამხედრო 

სამსახურისათვი

ს საჭირო 

სხვადასხვა სახის 

საქონლის 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

6254.60 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210027613   

17 
ი.მ. ქეთევან 

რობაქიძე 
18001050909 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საკრებულოსათვ

ის, მერიისათვის 

და სამხედრო 

სამსახურისათვი

ს 2021 წლის 

განმავლობაში, 

საჭირო 

სხვადასხვა სახის 

სამეურნეო, 

სამშენებლო და 

საყოფაცხოვრებო 

საქონლის 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

7049.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210027616   

18 შპს ამბოლი 216402701 

. ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

HONDA CRV 

(სახ. N- AI 133 

816.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210027588   



AA)-ისათვის 4 

(ოთხი) 

ერთეული 

(NEXEN 

WINGUARD SUV 

ზომით 

215/70/R15 

მარკიანობა 

ზამთარი) 

საბურავის 

შესყიდვა 

19 

შპს „იმერეთის 

სახანძრო 

დაცვა” 

412702302 

 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

ადმინისტრაციუ

ლი შენობისთვის 

1 კომპლექტი 

სახანძრო 

სტენდის 

შესყიდვა, 

რომელშიც უნდა 

შედიოდეს: 1. 

სახანძრო ფარი 

ხის -1 ცალი 2. 

კონუსური 

ვედრო - 2 ცალი. 

3.ძალაყინი - 1 

ცალი 4.ნიჩაბი-1 

ცალი 5.ბაგორი - 

1ცალი 

6.ცეცხლმაქრობი 

OP-6 – 2ცალი 

370.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210027575   

20 
შპს „თეგეტა 

მოტორსი“ 
202177205 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

წინამდებარე 

ხელშკრულების 

დანართი №1-ით 

განსაზღვრული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

ძრავის ზეთებისა 

და ზეთის 

ფილტრების 

(შემდგომში - 

ზეთი ან/და 

ფილტრი) (CPV 

– 09200000, 

42900000) 

შესყიდვა 

5093.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000320   

21 

შპს 

მეღვინეობა 

გრანელი 

41555005 

წინამდებარე 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

ხელის 

სადეზინფექციო 

საშუალების 

შესყიდვა 

888.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000317   



22 შპს იმერმშენი 430034492 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ვერტყვილაში 

საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

60900.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210000138   

23 

სს ჰიუნდაი 

ავტო 

საქართველო 

204478948 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

HYUNDAI 

TUCSON-ის (სახ. 

ნომერი NB-001-

MI, გამოშვების 

წელი 2008 წ, 

ძრავის 

მოცულობა 2.0 

ბენზინი, 

გადაცემათა 

კოლოფი 

ავტომატური, 

ვინ. კოდი 

KMHJM81B59U95

1626)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

1995.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

 NAT210000608   

24 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

TOYOTA 

4RUNNER 

(სახელმწიფო 

ნომრით WU-229-

UW ვინ კოდი. 

JT3HN86R110360

54 გამოშვების 

წელი 2001წ. 

ძრავის 

მოცულობა 3.4 

ბენზინი, 

გადაცემათა 

კოლოფი 

ავტომატური)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

2785.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210000937   



შესყიდვა. 

25 შპს ალპედე 230077582 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ღარიხევში 

საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები 

(შემდგომში - 

სამუშაო). 

191527.68 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210000136   

26 შპს სავარძელი 402147119 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისთვის 1 

ერთეული 

სკამის(გორგოლა

ჭებიანი 

სავარძელი 

კოდი:818) 

შესყიდვა. 

410.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

    

27 

შპს საინჟინრო 

მონიტორინგი

ს ჯგუფი 

400165405 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლი შესყიდვის 

ობიექტია 2020-

2021 წლების 

განმავლობაში 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მიერ 

განსახორციელებ

ელი 50 000 

ლარზე მეტი 

ღირებულების 

ინფრასტრუქტუ

რული 

ობიექტების 

სამშენებლო 

სამუშაოებზე 

საზედამხედველ

ო მომსახურების 

გაწევა, ასევე, 

2020 - 2021 

წელში 

დაწყებული და 

მრავალწლიანი 

სამშენებლო 

160680.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210000762   



სამუშაოების 

საზედამხედველ

ო მომსახურება 

სამუშაოების 

დასრულებამდე 

(შემდგომში - 

საზედამხედველ

ო 

მომსახურება/მომ

სახურება). 

28 
შპს სერვის 

ტრანსი 
430036418 

1 წინამდებარე 

ხელშეკრულების 

შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ავტომანქანა 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

მერიისა და 

საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანებისა

თვის 

საჭიროებისამებ

რ ტექნიკური 

დათვალიერების 

მომსახურების 

მიწოდება 

500.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210032033   

29 
შ.პ.ს. 

,,ამბოლი'' 
216402701 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

წინამდებარე 

ხელშკრულების 

დანართი №1-ით 

განსაზღვრული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

აკუმულატორები

ს (შემდგომში - 

აკუმულატორები

) (CPV - 

31400000) 

შესყიდვა 

230.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000319   

30 შპს მარმენიო  404922893 

შესყიდვის 

ობიექტია, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში საჯარო 

სკოლების 

მოსწავლეების 

სატრანსპორტო 

მომსახურება 

დანართი №2-ის 

შესაბამისად. 

345819.66 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000012   



31 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

TOYOTA 

HIGHLANDER 

(სახ. LL-821-HH) 

ძრავის 

მოცულობა 3.5 

ბენზინი. 

გადაცემათა 

კოლოფი 

ავტომატური/ტი

პტრონიკი, 

გამოშვების წელი 

2011 წ. ვინ კოდი. 

JTEES42A4021867

36)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

4105.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210002156   

32 
ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო 
204478948 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

HYUNDAI 

TUCSON-ის (სახ. 

ნომერი NB-001-

MI, გამოშვების 

წელი 2008 წ, 

ძრავის 

მოცულობა 2.0 

ბენზინი, 

გადაცემათა 

კოლოფი 

ავტომატური, 

ვინ. კოდი 

KMHJM81B59U95

1626)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

2000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210002476   

33 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სამსახურებრივი 

საქმიანობიდან 

გამომდინარე 

სამგზავრო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

დაქირავება 

მძღოლთან 

ერთად შესყიდვა. 

8865.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210002629   



34 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

1 2021 წლის 

განმავლობაში 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის, 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 6 

ცალი პრინტერის 

შეკეთების 

მომსახურების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

750.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210037319   

35 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

2021 წლის 

განმავლობაში 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის, 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

ფოტოსურათები

ს 

დამზადების 

მომსახურების(1 

ერთეულის 

ღირებულება 

0,5(ნული ლარი 

და ორმოცდაათი 

თეთრი) ლარი) 

შესყიდვა 

200.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210037320   

36 
ი.მ.ქეთევან 

რობაქიძე 
18001050909 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

მაქათუბანში 

წვიმის შედეგად 

დაზიანებული 

ხიდ-ბოგირის 

შესაკეთებლად 

საჭირო 20 

ერთეული 50 

კილოგრამიანი 

500 მარკიანი 

ცემენტის 

შესყიდვა. 

300.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210037736   

37 
ი.მ. დავით 

ჩუბინიძე 
56001015436 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

პანდემიის გამო, 

ქვეყანაში 

შექმნილი მძიმე 

სოციალურ 

მდგომარეობიდა

ნ გამომდინარე 

სოციალურად 

დაუცველი 500 

ოჯახისთვის 

საკვები 

პროდუქტების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

7231.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210038855   



38 
 შპს ტენდერი 

123 
405021523 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში 

რეგისტრირებუ

ლ უკიდურესად 

გაჭირვებული და 

მძიმე სოციალურ 

პირობებში 

მყოფი ოჯახების 

დახმარების 

მიზნით 

ხორბლის 

პირველი 

ხარსხის/კატეგო

რიის საცხობი 

ფქვილის 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

17750.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210003210   

39 შპს ,არალი'' 222725807 

 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

სტიქიური 

მოვლენების 

შედეგების 

ლიკვიდაციის 

მიზნით, 

ხარაგაულის  

მუნიციპალიტეტ

ის 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის 

საავტომობილო 

გზების 

დაკავშირებული 

სამუშაოები  

50000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210000852   

40 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

Toyota Hilux (სახ. 

ნომერი - 

MM644GG, 

გამოშვების წელი 

- 2011, ვინ. კოდი 

- 

MR0FR22G1B058

6282, გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.5. 

დიზელი, 

HONDA CRV 

(სახ. N- AI 133 

4187.50 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210003531   



AA) გამოშვების 

წელი 2002 წ. ვინ. 

კოდი 

SHSRD77872U003

265, გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.4 

ბენზინი და უაზ 

31514 (სახ. 

ნომერი - LEO-

632, გამოშვების 

წელი - 2006, 

გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.5 

ბენზინი)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

41 
შპს პენსან 

ჯორჯია 
  

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს, A4 

ფორმატის 

უმაღლესი 

ხარისხის 

საბეჭდი 

ქაღალდის 

(CPV – 30197630) 

(შემდგომში - 

საბეჭდი 

ქაღალდი 

  
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

    

42 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

TOYOTA 

4RUNNER 

(სახელმწიფო 

ნომრით WU-229-

UW ვინ კოდი. 

JT3HN86R110360

54 გამოშვების 

წელი 2001წ. 

ძრავის 

მოცულობა 3.4 

ბენზინი, 

გადაცემათა 

კოლოფი 

ავტომატური)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

850.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210003986   



43 
შპს,,ხარაგაულ

ი 2011'' 
443567150 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულებში 

დაზიანებული 

შიდა 

სასოფლო/საუბნ

ო გზების 

გაწმენდა/აღდგენ

ის სამუშაოების 

შესყიდვ. 

30000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210002154   

44 
ი.მ. ელდარი 

სირბილაძე 
21001034474 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ლეღვან - 

მარელისის 

დამაკავშირებელ

ი გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

137475.23 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210003874   

45 
ი.მ. შოთა 

აბაშიძე 
56001012258 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

მოსახლეობისათ

ვის სოციალური 

პირობების 

გაუმჯოსების 

მიზნით და 

მგზავრობის 

შეღავათიანი 

ტარიფების 

ხელმისაწვდომო

ბის 

უზრუნველსაყო

ფად, სამგზავრო 

სატრანსპორტო 

მომსახურეობის 

შესყიდვა 

9990.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210004223   

46 
ი.მ. ცისანა 

ჩიტაძე 
56001022014 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სოციალური 

სამსახურის 

მოთხოვნის 

შესაბამისად 

წლის 

განმავლობაში, 

საჩუქრების, 

კერძოდ წიგნების 

შესყიდვა 

200.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210045526   

47 

სსიპ 

საქართველოს 

შსს 

მომსახურების 

სააგენტო 

205190513 

. 

ხელშეკრულების 

საგანია 

კანონმდებლობი

თ დადგენილი 

წესით, 

სააგენტოს მიერ 

შემსყიდველისა

თვის ამ 

500.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210045463   



ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლი 

მომსახურების 

გაწევა 

48 
შპს ორიენტ 

ლოჯიკი 
202052054 

ხელშეკრულების 

საგანია 

შემსყიდველის 

მიერ A4 

ფორმატის 

მრავალფუნქციუ

რი შავ-თეთრი 

ჭავლური 

პრინტერ(ებ)ისთ

ვის 

განკუთვნილი 

6(ექვსი) ცალი 

კარტრიჯის (CPV 

- 30192113) 

(შემდგომში 

„საქონელი“) 

სახელმწიფო 

შესყიდვა 

დანართი 

600.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON190000360   

49 შპს 3 ლაინი 405066672 

მუნიციპალიტეტ

ების მართვის 

სისტემის (მმს) 

პროგრამაში 

ტექნიკური 

ჯგუფის 

მომსახურების 

შესყიდვა, 

3000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210004826   

50 
ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

კულტურის, 

განათლების, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

სამსახურის მიერ 

ჩატარებული 

ღონისძიებებში, 

გამარჯვებულთა 

დასაჯილდოებლ

ად საჩუქრებისა 

და ჯილდოების 

შესყიდვა.  

500.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210048958   

51 შპს სანდრო 430031413 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ახალსოფლის 

გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

313777.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210002803   

52 შპს გგ 405124440 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ნუნისის გზის 

217042.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210003391   



რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

53 

შპს იმერეთის 

სახანძრო 

დაცვა 

412702302 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საკრებულოსათვ

ის 1 კომპლექტი 

სახანძრო 

სტენდის 

შესყიდვა 

370.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210050741   

54 
შპს ალეკო 

მოტორსი 
412702945 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანისათვ

ის Toyota Hilux 

(სახ. ნომერი - 

MM644GG) 1 

(ერთი) 

ერთეული ახალი 

დინამოს და 1 

(ერთი) 

ერთეული ახალი 

დინამოს ღვედის 

შესყიდვა). 

850.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210052283   

55 
ი.მ.ზვიადი 

ორჯონიკიძე 
56001004702 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის , მერიის 

ინფრასტრუქტუ

რის და 

კეთილმოწყობის 

სამსახურისთვის 

1(ერთი) ცალი 

კურვიმეტრის(სი

გრძის გასაზომი 

ხელსაწყო)-ს 

შეძენა. 

400.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210053429   

56 შპს გგ 405124440 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ზედუბანის გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

268216.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210003506   

57 
ი.მ დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

მოსახლეობისათ

ვის სოციალური 

პირობების 

გაუმჯოსების 

მიზნით და 

მგზავრობის 

შეღავათიანი 

ტარიფების 

ხელმისაწვდომო

ბის 

უზრუნველსაყო

6732.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210006037   



ფად, სამგზავრო 

სატრანსპორტო 

მომსახურეობის 

შესყიდვა 

58 

ი.მ. 

ავათანდილ 

მესხი 

56001003260 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში არსებული 

ნაპირსამაგრების, 

გზების, ხიდების, 

სასმელი წყლის 

სისტემის და 

გარე განათების 

სისტემის 

საკადასტრო 

აზომვითი 

ნახაზების 

შედგენის/მომზა

დების 

მომსახურებების 

შესყიდვა 

10000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210005717   

59 
შპს თეგეტა 

მოტორსი 
202177205 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის 

საბურავები, 

რომლებიც 

აკმაყოფილებს 

კონსოლიდირებ

ულ ტენდერს 

1040.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000163   

60 
შპს თეგეტა 

მოტორსი 
202177205 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის 

საბურავები, 

რომლებიც 

აკმაყოფილებს 

კონსოლიდირებ

ულ ტენდერს 

724.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000160   

61 
ი.მ. კახაბერ 

სტეფნაძე 
24001002361 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ლეღვანში 

სტიქიის 

შედეგად 

დაზიანებული 

გზის 

გამაგრებისათვის 

საყრდენი 

კედლის/გაბიონი

ს მშენებლობის 

სამუშაოები. 

147445.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

 NAT210005913   



62 შპს TU-KA 412688435 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულში 

სტიქიის 

შედეგად 

დაზიანებული 

ხიდების/ხიდბოგ

ირების და 

არხების 

აღდგენის/მშენებ

ლობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

175298.83 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210005955   

63 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მესხი 

56001003260 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში, 2021 წლის 

განმავლობაში 

სოფლის 

მხარდამჭერი 

პროგრამის 

ფარგლებში 

განსახორციელებ

ელი  

პროექტებისათვი

ს, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხ

ვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენის 

მიზნით, 

საინჟინრო 

მომსახურების  

შესყიდვა.(მთავრ

ობის 2021 წლის 

28 აპრილის 

N658-ე 

განკარგულების 

შესაბამისად) 

7462.50 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210064317   

64 
ი.მ.ქეთევან 

ჭიპაშვილი 
56001004656 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში, 2021 წლის 

განმავლობაში 

სოფლის 

მხარდამჭერი 

პროგრამის 

ფარგლებში 

განსახორციელებ

ელი  

პროექტებისათვი

ს, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხ

ვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენის 

მიზნით, 

საინჟინრო 

მომსახურების  

შესყიდვა. 

(საქართველოს 

17037.50 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210064322   



მთავრობის 2021 

წლის 28 

აპრილის N658-ე 

განკარგულების 

შესაბამისად,) 

65 
ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო 
204478948 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

HYUNDAI 

TUCSON-ის (სახ. 

ნომერი 

NB-001-MI, 

გამოშვების წელი 

2008 წ, ძრავის 

მოცულობა 2.0 

ბენზინი, 

გადაცემათა 

კოლოფი 

ავტომატური, 

ვინ. კოდი 

KMHJM81B59U95

1626)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

600.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007597   

66 
ი.მ.დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

Toyota Hilux (სახ. 

ნომერი - 

MM644GG, 

გამოშვების წელი 

- 2011, ვინ. კოდი 

- 

MR0FR22G1B058

6282, გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.5. 

დიზელი) და 

უაზ 31514 (სახ. 

ნომერი - LEO-

632, გამოშვების 

წელი - 2006, 

გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.5 

1300.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007426   



ბენზინი)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

67 
ი.მ. ნიკა 

ოსანაძე 
56001005392 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჯაფაროულში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45232151. - 

3903,18 (სამი 

ათას ცხრაას სამი 

ლარი და 

თვრამეტი 

თეთრი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჯაფაროულში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება . 

CPV45233000. - 

9740,91 (ცხრა 

ათას შვიდას 

ორმოცი ლარი 

და 

ოთხმოცდათერთ

მეტი 

თეთრი) ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ჩხერში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება . 

28263.18 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066831   



CPV45233000. – 

8875.88 (რვა ათას 

რვაას 

სამოცდათხუთმე

ტი ლარი და 

ოთხმოცდარვა 

თეთრი) ლარი 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ჩხერში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ხიდის შეკეთება 

მესხიშვილების 

და 

ცხოვრებაძეების 

უბანში . 

CPV45221110 – 

5743.21 (ხუთი 

ათას 

შვიდას 

ორმოცდასამი 

ლარი და 

ოცდაერთი 

თეთრი) ლარი  

68 
ი.მ.მიხეილ 

გელაშვილი 
56001011059 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ნადაბურის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ნადაბურში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა - 

CPV45316100 -11 

700 ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ნადაბურის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გოლისში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

21450.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066812   



ფარგლებში 

სასოფლო გზის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა- 

CPV45233000 – 9 

750 ლარი. 

69 

ი/მ/ 

ავთანდილ 

მჭედლიძე 

56001001896 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ზვარის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჩრდილში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

მოწყობა. 

CPV45232151. – 

5847,93 (ხუთი 

ათას რვაას 

ორმოცდაშვიდი 

ლარი და 

ოთხმოცდაცამეტ

ი თეთრი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ზვარის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ზვარეში, 

ჭენჭეხის უბანში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება. 

CPV45233000. – 

17547,02 

(ჩვიდმეტი ათას 

ხუთას 

ორმოცდაშვიდი 

ლარი 

და ორი თეთრი) 

ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ზვარის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

38990.11 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066824   



სოფელ ნუნისში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

რეაბილიტაცია . 

CPV45233000. – 

15595,16 

(თხუთმეტი ათას 

ხუთას 

ოთხმოცდათხუთ

მეტი ლარი 

და თექვსმეტი 

თეთრი) ლარი. 

70 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მესხი 

56001003260 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში, 2021 წლის 

განმავლობაში 

სოფლის 

მხარდამჭერი 

პროგრამის 

ფარგლებში 

განსახორციელებ

ელი 

პროექტებისათვი

ს, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხ

ვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენის 

მიზნით, 

საინჟინრო 

მომსახურების 

შესყიდვა 

1075.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066819   



71 
შპს თენაბა 

2015 
430031244 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ვანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება 

ეკლესიისა და 

ტაბატაძეების 

უბანში . 

CPV45233000. – 

974,29 (ცხრაას 

სამოცდათოთხმე

ტი ლარი და 

ოცდაცხრა 

თეთრი) ლარი 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ვანში, 

კალათოურის 

უბანში სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

მონაკვეთის 

შეკეთება . 

CPV45233000. – 8 

773.16 (რვა ათას 

შვიდას 

სამოცდაცამეტი 

ლარი და 

თექვსმეტი 

თეთრი) ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გრიგალათში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა(გაგრძე

ლება) . 

CPV45316100 – 7 

769.61 (შვიდი 

ათას შვიდას 

სამოცდაცხრა 

ლარი და 

სამოცდაერთი 

თეთრი) ლარი 

17517.06 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066814   



72 
ი.მ. ლევანი 

ლენიძე 
56001004202 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ციცქიურში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება. 

CPV45233000. – 9 

749.57 (ცხრა ათას 

შვიდას 

ორმოცდაცხრა 

ლარი და 

ორმოცდაჩვიდმე

ტი თეთრი) 

ლარი 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ხევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება . 

CPV45233000. – 

11 699.61 

(თერთმეტი ათას 

ექვსას 

ოთხმოცდაცხრამ

ეტი ლარი და 

სამოცდაერთი 

თეთრი) ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ წაქვაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სანიაღვრე არხის 

მოწყობა. 

CPV45247110 – 

922.41 (ცხრაას 

ოცდაორი ლარი 

და 

ორმოცდაერთი 

თეთრი) ლარი 

22371.59 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066810   



73 
ი.მ. თამაზი 

გაჩეჩილაძე 
35001088425 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ღორეშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ღორეშაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 1 და 

3 უბანში წყლის 

სისტემის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45232151. – 

14 230.73 

(თოთხმეტი ათას 

ორას 

ოცდაათი ლარი 

და 

სამოცდაცამეტი 

თეთრი) ლარი 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ღორეშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ღორეშაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საუბნო გზის 

შეკეთება . 

CPV45233000. – 

11 110.52 

(თერთმეტი ათას 

ას ათი ლარი და 

ორმოცდათორმე

ტი თეთრი) 

ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სარგვეშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ხორითში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასოფლო გზის 

შეკეთება . 

CPV45233000. –14 

625 (თოთხმეტი 

ათას ექვსას 

ოცდახუთი) 

ლარი 

39966.25 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066808   



74 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მჭედლიძე 

56001001896 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

მოლითში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება 

წისქვილისა და 

ცუცქირიძეების 

უბანში. 

CPV45233000. – 3 

745.68 (სამი ათას 

შვიდას 

ორმოცდახუთი 

ლარი და 

სამოცდარვა 

თეთრი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

მოლითში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

CPV45232151. – 4 

442.82 (ოთხი 

ათას ოთხას 

ორმოცდაორი 

ლარი და 

ოთხმოცდაორი 

თეთრი) ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ბეჟათუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაცია 

CPV45232151. – 2 

436.82 (ორი ათას 

ოთხას 

ოცდატექვსმეტი 

ლარი და 

ოთხმოცდაორი 

25724.93 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066805   



თეთრი) ლარი. 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ბეჟათუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

რეაბილიტაცია . 

CPV45233000. – 6 

427.80 (ექვსი 

ათას ოთხას 

ოცდაშვიდი 

ლარი და 

ოთხმოცი 

თეთრი) ლარი. 

2.5 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ბაბში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საუბნო გზის 

რეაბილიტაცია . 

CPV45233000. – 8 

671.81 (რვა ათას 

ექვსას 

სამოცდათერთმე

ტი ლარი და 

ოთხმოცდაერთი 

თეთრი) ლარი. 



75 
ი.მ. ზურაბ 

ტაბატაძე 
1001073529 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჭარტალში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

მოწყობა. 

CPV45232151. – 

4662,74 (ოთხი 

ათას ექვსას 

სამოცდაორი 

ლარი და 

სამოცდათოთხმე

ტი თეთრი) 

ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჭარტალში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

ნაპირზე 

მოცურების 

საწინააღმდეგო 

ბარიერის 

მოწყობა. 

CPV45233292. – 

2959,07 (ორი 

ათას ცხრაას 

ორმოცდაცხრამე

ტი ლარი და ორი 

თეთრი) ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჭარტალში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება 

(ჭანკოტაძეების 

და ყიფიანების 

უბანში). 

CPV45233000. – 

2112,26 (ორი 

ათას ას 

32729.07 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210066799   



თორმეტი ლარი 

და ოცდაექვსი 

თეთრი) ლარი 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ქვებში, 

სკოლის უბანის, 

ბასილაბიჭების 

უბნის და ახალი 

სასაფლაოს გზის 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება . 

CPV45233000. – 

11693,9 

(თერთმეტი ათას 

ექვსას 

ოთხმოცდაცამეტ

ი ლარი და ცხრა 

თეთრი) ლარი 

2.5 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ქვებში(ქვედა 

ქვები) სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა . 

CPV45316100. – 

5842,82 ( ხუთი 

ათას რვაას 

ორმოცდაორი 

ლარი და 

ოთხმოცდაორი 

თეთრი) ლარი. 

2.6 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

დეისში,ეკლესიი

ს უბანში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა. 

CPV45316100. – 

5458,28 ( ხუთი 



ათას ოთხას 

ორმოცდათვრამე

ტი ლარი და 

ოცდარვა 

თეთრი) ლარი 

76 
ი.მ. მერაბი 

ჭყოიძე 
56001018176 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ნებოძირში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა - 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა- 

CPV45316100 - 

9880.27 ლარი 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ანიულაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

18756.64 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

 
  



პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

რებილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა - 

CPV45232151- 

8876,37 ლარი 

77 
შპს ფირმა 

იმედი 
212831621 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

სოფელ 

ლეღვანში 

კიბაბოურის 

უბანში ხიდის 

აღდგენის/მშენებ

ლობის 

სამუშაოები. 

(შემდგომში - 

სამუშაო) 

349349.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210005907   

78 
შპს თეგეტა 

მოტორსი 
202177205 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის 

საბურავები 

362.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000160   



79 

ი.მ. ვიტალი 

ლურსმანაშვი

ლი 

56001004843 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

სხლითში, 

(კაციტაძეების 

და 

ტოროშელიძეები

ს უბანში) 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საუბნო გზების 

შეკეთება - 

CPV45233000 – 

7784,85 

ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

სხლითში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასაფლაოსთან 

მისასვლელი 

გზის გაწმენდა 

გასწორხაზოვნებ

ა - CPV45233000 – 

5884,41 ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

სხლითში, 

კაციტაძეების 

უბანში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ხიდის შეკეთება - 

CPV45221110 – 

781.13 ლარი. 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბაზალეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ წიფში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

19325.39 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

    



პროგრამის 

ფარგლებში 

სასოფლო გზის 

შეკეთება - 

CPV45233000 – 

4875 ლარი 

80 
ი.მ. მერაბი 

მიქელაძე 
56001006578 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლაშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ღვერკში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასოფლო გზის 

შეკეთების 

ამუშაოების 

შესყიდვა 

9748.07 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

    

81 
შპს ნიუ-

იბერია 
412676493 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

გოლათუბანში, 

სხვერისა და 

სადგურის 

უბანის გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

275500.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007335   



82 
ი.მ.ავთანდილ 

მჭედლიძე 
56001001896 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის წიფის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გოლათუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა. 

CPV45316100. – 

4733,01 (ოთხი 

ათას შვიდას 

ოცდაცამეტი 

ლარი და ერთი 

თეთრი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ზვარის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჩრდილში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

CPV45316100. – 

5137,19 (ხუთი 

ათას ას 

ოცდაჩვიდმეტი 

ლარი და 

ცხრამეტი 

თეთრი) ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მოლითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

მოლითში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

მოწყობა . 

CPV45232151. – 

7696,19 (შვიდი 

ათას ექვსას 

ოთხმოცდათექვს

მეტი ლარი და 

ცხრამეტი 

თეთრი) ლარი 

17566.39 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210070662   



83 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

2021 წლის 

განმავლობაში 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის, 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 1 

ერთეული 

სატარებელი 

კომპიუტერის 

(ნოუთბუქი) 

შეკეთების 

მომსახურების 

შესყიდვა 

80.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210069572   

84 
ი.მ. არჩილ  

ფერაძე 
56001019463 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ვახანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

მოწყობა. 

CPV45232151. – 3 

411.88 (სამი ათას 

ოთხას 

თერთმეტი ლარი 

და 

ოთხმოცდარვა 

თეთრი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

სერბაისში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

მოწყობა. 

CPV45232151. – 1 

948.25 (ერთი 

ათას ცხრაას 

ორმოცდარვა 

ლარი და 

ოცდახუთი 

თეთრი) ლარი. 3 

5360.13 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210069507   



85 

ი.მ. ბესიკ 

ლურსამანაშვი

ლი 

56001019138 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გრიგალათში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

გზაზე სანიაღვრე 

არხის (ცხაური) 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა.  

3896.90 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210069753   

86 
ი.მ. პეტრე 

ავალიშვილი 
56001003140 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხიდრის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ხიდარში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთების-

მოხრეშვა ( 

შარიქაძეები, 

მასხარაშვილები

ს, აბანოს 

,გურგენიძეების, 

ხეცაძეების,და 

გელაშვილების 

უბნებში) 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

19493.02 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210069757   

87 
ი.მ. ნათელა 

ზიბზიბაძე 
56001012936 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

კულტურის, 

განათლების, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

სამსახურის მიერ 

ჩატარებული 

ღონისძიებებში, 

გამარჯვებულთა 

დასაჯილდოებლ

ად საჩუქრებისა 

და ჯილდოების 

შესყიდვა. 

1000.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210069795   



88 

ი.მ. ერეკლე 

გამრეკელაშვი

ლი 

56001025195 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ კიცხში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში, 

სასმელი წყლის 

სისტემის 

მოწყობა 

CPV45232151. – 

26 603.02 

(ოცდაექვსი ათას 

ექვსას სამი ლარი 

და ორი თეთრი) 

ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ბორში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ეკლესიამდე 

მისასვლელი 

გზის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45233000. – 

11 698.46 

(თერთმეტი ათას 

ექვსას 

ოთხმოცდათვრამ

ეტი ლარი და 

ორმოცდაექვსი 

თეთრი) ლარი. 3. 

ხელშეკრულების 

ღირებ 

38301.48 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072200   

89 
ი.მ. თამაზი 

შავიძე 
56001016028 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ კიცხში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სკვერის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45112720 – 

4593,05 (ოთხი 

ათას ხუთას 

ოთხმოცდაცამეტ

ი ლარი და ხუთი 

თეთრი) ლარი. 

24087.98 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072212   



2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

საქარიქედში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება-

გასწორხაზოვნებ

ა CPV45233000 – 

19494,93 

(ცხრამეტი ათას 

ოთხას 

ოთხმოცდათოთხ

მეტი ლარი და 

ოთხმოცდაცამეტ

ი თეთრი) ლარი. 

90 
ი.მ. ლევანი 

ღამბაშიძე 
56001016933 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის წიფის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გუდათუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის 

რეზერვუარის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45232151 – 

2925 (ორი ათას 

ცხრაას 

ოცდახუთი) 

ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის წიფის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გუდათუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასოფლო გზის 

შეკეთება. 

CPV45233000 – 

6825 (ექვსი ათას 

რვაას 

ოცდახუთი) 

ლარი. 

9750.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210070451   



91 შპს სილქნეტი 204566978 

ამ 

ხელშეკრულების 

საგანია 

კომპანიის მიერ 

აბონენტისათვის 

წინამდებარე 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ 

ელექტრონული 

საკომუნიკაციო 

მომსახურების/მ

ომსახურებების 

და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებების 

მიწოდება 

240.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

სახელმწიფოებ

რივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

(მთავრობის 

N1805 

განკარგულება) 

CMR210070471   

92 
შპს ფირმა 

იმედი 
212831621 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის დაბაში 

ბაზრის 

მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

დაზიანებული 

გზის საყრდენი 

კედლის 

აღდგენის/მშენებ

ლობის 

სამუშაოები 

(შემდგომში - 

სამუშაო). 

439439.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210005906   

93 
ინდ.მეწარმე 

დავით ხარაძე 
56001004640 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლაშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ლაშეში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში, 

კიკალიშვილების

, მანჯავიძეების 

და შავიძეების 

უბანში საუბნო 

გზის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45233000. – 

17 542.14 

(ჩვიდმეტი ათას 

ხუთას 

ორმოცდაორი 

ლარი და 

თოთხმეტი 

თეთრი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლაშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

27274.50 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072217   



სოფელ 

უჩამეთში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასოფლო გზის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45233000. – 9 

732.36 (ცხრა ათას 

შვიდას 

ოცდათორმეტი 

ლარი და 

ოცდათექვსმეტი 

თეთრი) ლარი. 

94 
შპს 

თენაბა2015 
430031244 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სარგვეშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ  

სარგვეშში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა . 

CPV45361000. – 

16 575 

(თექვსმეტი ათას 

ხუთას 

სამოცდათხუთმე

ტი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სარგვეშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ საბეში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა . 

CPV45361000. – 9 

750 (ცხრა ათას 

შვიდას 

ორმოცდაათი) 

ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სარგვეშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ  

მიროწმინდაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

36075.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210073725   



ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა . 

CPV45361000. –9 

750 (ცხრა ათას 

შვიდას 

ორმოცდაათი) 

ლარი. 

95 
ი.მ.ზვიადი 

ლომიძე 
56001017068 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის, 

სოფელ ხუნევში, 

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად 

ერთი ერთეული 

ორ ტონიანი 

პლასტმასის 

ორშრიანი ავზის 

შესყიდვა. 

CPV44600000 

750.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210071415   

96 
ი.მ. ზვიადი 

ლომიძე 
56001017068 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ხუნევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45316100. – 

6825 ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ხუნევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

32175.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210071414   



ეკლესიისა და 

გუბათის საუბნო 

გზების 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

8775 ლარი. 2.3 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვერტყვილაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ზვიადი 

ლომიძის 

სახლთან 

საყრდენი 

კედლის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შეყიდვა. 

CPV4526260-3900 

ლარი. 2.4 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვერტყვილაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

კუხეების საუბნო 

წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45232151-

6825 ლარი. 2.5 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვერტყვილაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

კვირიასოულის 

უბანში 

ნიაღვარგამტარი 



მილის 

რეაბლიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45247110 -

1950 ლარი. 2.6 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვერტყვილაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45316100-

3900 ლარი. 

97 
ი.მ. იური 

ჩადუნელი 
56001005615 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გედსამანიაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში ხიდ-

ბოგირის 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45221110. – 

2925 ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გედსამანიაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ჩადუნელების და 

რიკაძეების 

უბანში საუბნო 

გზების 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000- 

8775 ლარი 2.3 

ხარაგაულის 

15600.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210071438   



მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გედსამანიაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შეყიდვა. 

CPV45316100-

3900 ლარი 

98 
ი.მ. გიორგი 

ლომიძე 
56001002561 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვერტყვიჭალაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45316100. – 

4875 ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვერტყვიჭალაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ცენტრალურ 

გზაზე 

ნიაღვარგამტარი 

მილის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45247110 -

2925 ლარი 2.3 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვერტყვიჭალაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

25350.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072164   



პროგრამის 

ფარგლებში 

გოგოლაძეების 

საუბნო გზის 

შეკეთება-

მობეტონების 

სამუშაოების 

შეყიდვა. 

CPV45233000-

7800 ლარი 2.4 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ბჟინევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

კუხეების 

მდ.ბჟინეურაზე 

ხიდის 

რებილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45221110-

3900 ლარი 2.5 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ბჟინევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასოფლო გზის 

შეკეთების( 

გასწორხაზოვნებ

ა ) სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000 -

2925 ლარი. 2.6 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხუნევის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ბჟინევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

მდ.ბჟინეურაზე 

საფეხმავლო 

ბოგირის 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 



CPV45221110-

2925 ლარი. 

99 
ი.მ. დავით 

ინასარძე 
56001001664 

არაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ვახანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ინასარიძეების 

უბანში წყლის 

სისტემის 

მოწყობა. 

CPV45232151 

3410.40 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210071177   

10

0 
შპს ალპედე 230077582 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში 

სოფელ 

ბაზალეთში 

ნანიტაშვილების 

უბნის გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები 

244621.76 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007769   



10

1 

ი.მ. ერეკლე 

გამრეკალაშვი

ლი 

56001025195 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჩალხაეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სკვერის 

შემოღობვის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45340000. – 

1043.80 ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჩალხაეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

ნაპირსამაგრის 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233292-

2282,51 ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჩალხაეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში ხიდ-

ბოგირის (სავალი 

ნაწილის 

გამოცვლა) 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45221110-

2804,97 ლარი. 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

29134.99 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210073190   



ლი ერთეულის 

სოფელ 

ჩლხაეთში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

კუხეების 

წყალაფორეთი-

ჩალხაეთის 

დამაკავშირებელ

ი გზის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

3517,62 ლარი. 

2.5 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ხონში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საუბნო გზის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000 -

9743,12 ლარი. 

2.6 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

იგორეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასაფლაოსთან 

მისასვლელი 

გზის შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

9742,97 ლარი. 



10

2 

ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლაშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ხემაღალში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში, 

სასფლაოსთან 

მისასვლელი 

გზის 

მობეტონება. 

CPV45233000. – 6 

822.22 (ექვსი 

ათას რვაას 

ოცდაორი ლარი 

და ოცდაორი 

თეთრი) ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლაშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ხემაღალში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

კვინიკაძეების 

გზის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45233000. – 2 

913.46 (ორი ათას 

ცხრაას ცამეტი 

ლარი და 

ორმოცდაექვსი 

თეთრი) ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლაშის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

იგორეთში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ილმის სერის 

უბანში გზის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45233000. – 9 

736.25 (ცხრა ათას 

შვიდას 

ოცდათექვსმეტი 

ლარი და 

ოცდახუთი 

19471.93 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210071469   



თეთრი) ლარი. 

10

3 

ი.მ. ვიტალი 

ლურსმანაშვი

ლი 

56001004843 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

თეთრაწყაროში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ვეფხვაძეების 

უბანში 

წისქვილის 

შეკეთება - 

CPV45450000 – 

1000 ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

თეთრაწყაროში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ლურსმანაშვილე

ბის უბანში 

წისქვილის 

შეკეთება - 

CPV45450000 – 1 

556.06 ლარი. 2.3 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

16205.38 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072762   



ლი ერთეულის 

სოფელ 

თეთრაწყაროში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საფეხმავლო 

ხიდის 

(ხიდბოგირი) 

მოწყობა - 

CPV45221110 – 

974.32 ლარი. 2.4 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

თეთრაწყაროში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასმელი წყლის 

სისტემის 

რეაბილიტაცია - 

CPV45232151 – 7 

892 ლარი. 2.5 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

თეთრაწყაროში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასმელი წყლის 

სისტემის 

რეაბილიტაცია - 

CPV45232151 – 4 

783 ლარი. 

10

4 

ი.მ. მაყვალა 

ვეფხვაძე 
56001001514 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ისათვის 

დროშების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

1435.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210072301   



10

5 

ი.მ. გრიგოლ 

წიქარიშვილი 
18001058688 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბოროთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ უბისაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სერის უბანში 

გზის შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000. – 

4848,58 ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

მაქათუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ტალახაძეების 

უბანში გზის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

4865,20 ლარი. 2.3 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

მაქათუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება და 

ბლუაშვილებისა 

და 

ცხოვრებაძეების 

უბანსი 

წყალგამტარი 

არხის მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

1946,78 ლარი. 2.4 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

16500.64 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072152   



სოფელ 

მაქათაუბანში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წიქარიშვილების 

უბანში 

სანიაღვრე არხის 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45247110-

4840,08 ლარი 

10

6 
შპს,,თენაბა'' 430031244 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბაზალეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ბაზალეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა. 

CPV45316100 – 16 

575 (თექვსმეტი 

ათას ხუთას 

სამოცდათხუთმე

ტი) ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბაზალეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ქროლში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა. 

CPV45316100 – 9 

750 (ცხრა ათას 

შვიდას 

ორმოცდაათი) 

ლარი. 

26325.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072773   



10

7 

 ი.მ. ვეფხვია 

ღონღაძე 
56001004206 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ვახანში, 

ცხადაძეების 

უბანში სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთება-

მობეტონება - 

CPV45233000- 

4874,48 ლარი 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ სოფელ 

ვახანში, სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ვახანის 

ციხესთან 

მისასვლელი 

გზის შეკეთება - 

CPV45233000- 

2920,92 ლარი 2.3 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ სოფელ 

სერბაისში , 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

არსებული 

სანიაღვრე არხზე 

თავსახურის 

(ცხაურის) 

მოწყობა- CPV 

45247110- 7797,94 

ლარი 

15593.34 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072220   



10

8 

ი.მ. გაგა 

სებისკვერაძე 
56001024570 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბოროთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ამაშუკეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

მონაკვეთის 

მობეტონების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000 – 

9741,72 ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ უბისაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სახვაძეების 

უბანში გზის 

მობეტონების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000 -

4872,20 ლარი. 2.3 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ბორითში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ფაბრიკის უბანში 

გარე განათების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45316100-

4389,29 ლარი. 2.4 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

საქასრიაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

21925.68 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072753   



ფარგლებში გზის 

შეკეთება და 

კურტანიძეების 

უბანში 

სანიაღვრეების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

2922,47 ლარი 

10

9 

ი.მ..პაატა 

ნოზაძე 
57001017774 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის წიფის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ფონაში, 

ჭის და წყაროს 

უბანში სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყალსადენის 

რეაბილიტაცია - 

CPV45232151- 

9750 ლარი 

9750.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072293   

11

0 

ი.მ. მანა 

ქოქაშვილი 
56001010533 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის წიფის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ წიფაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასმელი წყლის 

სისტემის 

მოწყობა. 

CPV45232151. – 3 

390.44 (სამი ათას 

სამას 

ოთხმოცდაათი 

ლარი და 

ორმოცდაოთხი 

თეთრი) ლარი. 

3390.44 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072297   



11

1 

ი.მ. ჯამბულ 

ჩიტაძე 
56001015071 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის წიფის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

გოლათუბანში, 

სხევარას უბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყალსადენის 

რეაბილიტაცია. 

CPV45232151. – 

4875 (ოთხი ათას 

რვაას 

სამოცდათხუთმე

ტი) ლარი. 

4875.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210072768   

11

2 

შპს თეგეტა 

მოტორსი 
202177205 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის 

საბურავები, 

რომლებიც     

აკმაყოფილებს 

კონსოლიდირებ

ული ტენდერის 

(CON210000135) 

სატენდერო 

დოკუმენტაციით

ა და მისი 

დანართით 

განსაზღვრულ 

ტექნიკურ 

პარამეტრებს. 

1080.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000135   

11

3 

შპს 

ტომობაილი 
430029970 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ჯანდაცვისა, 

სოციალური 

დაცვის 

სამსახურისათვი

ს და საფინანსო 

სამსახურისათვი

ს 2 (ორი) 

ერთეული 

samsung Galaxy A 

12-ი მობილური 

ტელეფონის 

შესყიდვა. 

998.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210073214   

11

4 
შპს ამბოლი 216402701 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

წინამდებარე 

ხელშკრულების 

დანართი №1-ით 

განსაზღვრული 

სატრანსპორტო 

210.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000031

9 
  



საშუალებების 

აკუმულატორები

ს (შემდგომში - 

აკუმულატორები

) (CPV - 

31400000) 

შესყიდვა  

11

5 

შპს 

გზაჯვარედინ

ი 

206143298 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში შემავალ 

საავტომობილო 

გზებზე საჭირო 

საგზაო ნიშნების 

და სიჩქარის 

შემზღუდველი 

ბარიერის 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

1500.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210073213   

11

6 

შპს ფირმა 

იმედი 
212831621 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულში 

სოფელ ბორითში 

გოჭოურის 

საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

(შემდგომში - 

სამუშაო). 

157157.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007338   

11

7 

შპს თენაბა 

2015 
430031244 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბაზალეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ღარიხევში, 

ჭილოფის 

უბანში, სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა. 

CPV45316100 – 4 

875 (ოთხი ათას 

რვაას 

სამოცდათხუთმე

ტი) ლარი. 2.2 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბაზალეთის 

ადმინისტრაციუ

14625.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210074155   



ლი ერთეულის 

სოფელ 

ღარიხევში, 

ბრუისის უბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა. 

CPV45316100 – 4 

875 (ოთხი ათას 

რვაას 

სამოცდათხუთმე

ტი) ლარი. 2.3 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბაზალეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ წიფში, 

სასაფლაოს 

უბანში, სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობა. 

CPV45316100 – 4 

875 (ოთხი ათას 

რვაას 

სამოცდათხუთმე

ტი) ლარი.  

11

8 
შპს იმერმშენი 430034492 

1. 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

თეთრაწყაროში 

გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები 

(შემდგომში - 

სამუშაო). 

140000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007685   

11

9 

ი.მ. ლეილა 

კიკნაძე 
1003011881 

დაბა 

ხარაგაულში 

ანზორ კიკნაძის 

ქუჩაზე, თამარ 

შველიძის 

სახლის 

მიმდებარედ 

დაზიანებული 

საყრდენი 

კედლის 

აღდგენა. 

15150.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009086   



12

0 

ი.მ. დათუნა 

კიკნაველიძე 
56001005011 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ღუდუმექეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

მეიფარიანებისა 

და სვანიძეების 

უბნის გზების 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

8287,50 ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ფარცხნალში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ბარის,ნატოს 

სასახლის და 

შარიქაძეების 

უბნის გზების 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

6825 ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ფარცხნალში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ველეთისა და 

შარიქაძეების 

უბნის 

ბოგირებზე 

მოაჯირების 

მოწყობის  

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45221110-

895,94 

16008.44 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210074629   



12

1 

ი.მ. ნიკა 

ოსანაძე 
56001005392 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

საღანძილეში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ბაკურაძეებისა 

და 

ჭანკოტაძეების 

საუბნო გზის 

რთული 

მონაკვეთის 

მობეტონების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

9749,96 ლარი 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

საღანძილეში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

გურგენიძეების 

საუბნო გზის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

1944,51 ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ზარანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში  გარე 

განათების 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45316100-

4954,01 ლარი 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

26306.80 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210074676   



სოფელ ზარანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში  

წისქვილის 

შეკეთების  

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45450000-

1529,76 

2.5 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ზარანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში  

სასოფლო გზის 

მონაკვეთის 

მობეტონების 

სამუშაოების  

შესყიდვა. 

CPV45233000-

8128,56 ლარი 

12

2 

ი.მ დავით 

შარიქაძე 
56001005001 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლეღვანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ლეღვანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში   

ჭილნარის და 

ჩიხნარის უბანში 

გზების 

შეკეთება-

გასწორხაზოვნებ

ის სამუშაოების 

შესყიდვა- 

CPV45233000- 17 

545.64 ლარი 

 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლეღვანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ პატარა 

სახვლარში და 

სახვლარში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

25345.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210074700   



პროგრამის 

ფარგლებში გზის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა- 

CPV45233000- 7 

799,36  ლარი 

12

3 

ი.მ. ვიტალი 

ლურსმანაშვი

ლი 

56001004843 

1.1     ხარაგაული

ს 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

თეთრაწყაროში,   

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

(დასასვენებელი  

ტერიტორიის) 

სკვერის მოწყობა 

- CPV45112720 – 

4975.01 ლარი. 

4975.01 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210074771   

12

4 

ი.მ. გიორგი 

მასხარაშვილი 
56001003985 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლეღვანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

მარელისში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

არსებული 

წყლის სისტემის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა- 

CPV45232151- 

4347.59 ლარი 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლეღვანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელი 

მარელისში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

11696.66 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210074788   



წყლის 

წისქვილის 

შენობის 

რებილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა- 

CPV45450000-

7349.07 ლარი 

12

5 
შპს მეკა 431946754 

. 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში  სოფელ 

გადსამანიაში 

გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები  

487000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007424   

12

6 

შპს თეგეტა 

მოტორსი 
202177205 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის 

საბურავები, 

644.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000134   

12

7 

შპს ქლაუდ 

ცხრა 

CMR2100755

26 

რეგისტრატორი 

იღებს 

ვალდებულებას 

გაუწიოს 

რეგისტრანტს 

სარეგისტრაციო 

მომსახურება მის 

ელექტრონულ 

განაცხადში 

მითითებულ 

დომენურ 

სახელთან 

დაკავშირებით 

30.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

სახელმწიფოებ

რივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

(მთავრობის 

N1805 

განკარგულება) 

CMR210075526   



12

8 

ი.მ. 

ალექსანდრე 

მეტრეველი 

56001005961 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბოროთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვაშლევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

გაღმა და 

გამოღმა უბნების 

გზების 

შეკეთების   

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000. – 

6825  ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ვაშლევში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში გარე 

განათების 

მოწყობის  

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV445316100-

4874,99 ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

კვესრევში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საუბნო გზების 

შეკეთების  

სამუშაოების 

შესყიდვა.    

CPV45233000-

19500 ლარი. 

31199.99 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210076338   



12

9 

ი.მ.შაქრო 

გიორგაძე 
21001011532 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის  მერიის 

ბავშვთა დაცვის 

და მხარდაჭერის 

განყოფილებისთ

ვის 2.125 

კილოგრამი 

კარტრიჯის 

ტონერის(BROTH

ER Universal 

KYOCERA)   

შესყიდვა. 1 

კილოგრამი 

ღირებულებით 

80 ლარი, სულ 

170 ლარი. 

170.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210076366   

13

0 

ა.ა.ი.პ 

„დამოუკიდებ

ელ ბავშვთა 

და 

სტუდენტთა 

გაერთიანება“ 

405187391 

1 

ხელშეკრულების 

საგანია,  

საქართველოს 

სტუდენტური 

პარლამენტის და 

შპს „აი სიი იუ 

ქემფ“-ის 

ერთობლივ 

პროექტში „I see 

you გაიცანი 

მსოფლიო და 

განავითარე შენი 

რაიონი/ქალაქი“ 

,,ქართული 

კულტურის 

დღეები მესტია 

2021“-ის 

ფარგლებში, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში მცხოვრები  

ახალგაზრდების 

ჩართულობის 

მიზნით, 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

2976.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210075918   

13

1 

ი.მ. შალვა 

თაბუკაშვილი 
56001013723 

1.1    ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ახალსოფელში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ბოღოღიანებისა 

და ვაკის უბნის 

გზის შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

8825.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210076331   



8825 ლარი 

13

2 

შპს ამერ 

აუდიტი 
212913481 

მიმწოდებელი 

უზრუნველყოფს 

შემსყიდველისა

თვის 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის, 

კომპიტერული 

ბუღალტრული 

პროგრამის 

განახლება-  

400.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210085787   

13

3 
შპს ალპედე 230077582 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში  სოფელ 

ზვარეში გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები  

640000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007415   

13

4 

შპს ტი 

მობაილი 
430029970 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის  

საზოგადოებასთა

ნ ურთიერთობის 

განყოფილებისა

თვის 1 (ერთი) 

ერთეული 

samsung A 52-ი 

მობილური 

ტელეფონის  

შესყიდვა. 

1090.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210076373   

13

5 

შპს 

გზაჯვარედინ

ი 

206143298 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში შემავალ 

საავტომობილო 

გზებზე საჭირო 

საგზაო ნიშნების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

380.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210076392   



13

6 

ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 

ხარაგაულის 

მერიის 

ზედამხედველობ

ისა და 

არქიტექტურის 

სამსახურის 

ზედამხედველობ

ის 

განყოფილების 

თანამშრომლები

სთვის 

წარწერიანი 

4(ოთხი) 

ერთეული 

ქუდის შესყიდვა.  

თითოეული 

ღირებულებით 

25(ოცდახუთი) 

ლარი.  

100.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210078473   

13

7 
შპს ბორანი 231960296 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

სტიქიური 

მოვლენების 

შედეგების 

ლიკვიდაციის 

მიზნით, 

ხარაგაულის  

მუნიციპალიტეტ

ის 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის 

საავტომობილო 

გზების 

დაკავშირებული 

სამუშაოები 

100000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210007439   

13

8 
შპს გგ 405124440 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ფარცხნალში 

გზის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

მშესყიდვა.  

97900.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009812   

13

9 
შპს გგ 405124440 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

108500.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009808   



ში სოფელ 

ლახუნდარაში 

გზის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

14

0 

შპს კოხტის 

ძირი 2010 
400002297 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

სარგვეშის გზის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

97300.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009807   

14

1 

შპს 

მაგთიკომი 
204876606 

წინამდებარე 

ხელშეკრულების 

საგანია 

მიმწოდებლის 

მიერ 

შემსყიდველის 

თანამშრომლები

ს დანართი N1-ის 

შესაბამისად) 

ნომრებზე 

(შემდგომში – 

სააბონენტო 

ნომრები) 

მობილური 

სატელეფონო 

მომსახურების 

(შემდგომში 

მომსახურება) 

გაწევა 

8750.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON170000115   

14

2 

ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

კულტურის, 

განათლების, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

სამსახურის მიერ 

ჩატარებული 

ღონისძიებებში, 

გამარჯვებულთა 

დასაჯილდოებლ

ად საჩუქრებისა 

და ჯილდოების 

შესყიდვა. 

1000.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210081435   

14

3 
შპს მაიპისი 412694071 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის 

1(ერთი) 

ერთეული 

სკანერის(შტრიხკ

180.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210081445   



ოდის 

წამკითხველის)(B

arcode Scanner 

E14952,DELI) 

შესყიდვა 

14

4 
შპს სანდრო 430031413 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

კიცხში გზის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

მშესყიდვა. 

(შემდგომში - 

სამუშაო). 

147775.96 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009811   

14

5 

დავით 

ცერცვაძე 
38001000644 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ვარძიაში გზის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

მშესყიდვა.  

134879.55 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009809   

14

6 
შპს ველვანი 443569185 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ისლარში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის ავზის 

ატანის 

(რთულად 

მისადგომ 

ადგილზე) 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45232151-

1950 ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ისლარში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

8755.99 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210083013   



პროგრამის 

ფარგლებში 

მდ.ჯიხველაზე 

ხიდ-ბოგირის 

რებილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45221110-

2925 ლარი 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ისლარში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში N1 

და N2 

საფეხმავლო 

ბოგირების 

მოწყობის  

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45221110-

1950 ლარი 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ისლარში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სანიაღვრე არხის  

მოწყობის  

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45247110-

1930,99 ლარი 



14

7 

ი.მ. ნუგზარი 

გოგრგაძე 
56001019013 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ბორითში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ფაბრიკისა და 

ჯამეების უბანში 

გზის  შეკეთების  

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000. – 

4874,21  ლარი. 

2.2 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ბორითში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

გოჭოურის 

უბანში გზის 

შეკეთება-

მობეტონება და 

სანიაღვრეების 

მოწყობის  

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45233000-

5848,89 ლარი. 

2.3 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

საქასრიაში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

მევლუდი 

წიქარიშვილის 

უბანში გზის 

მობეტონების  

სამუშაოების 

შესყიდვა.    

CPV45233000-

5848.87 ლარი. 

2.4 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

27296.46 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210083611   



ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ერეთაში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

სასოფლო და 

საუბნო გზის  

შეკეთების  

სამუშაოების 

შესყიდვა 

CPV45233000 –

7800 ლარი. 

2.5 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

საქასრიაში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

რკინის ხიდის 

უბანში გარე 

განათების 

(გაგრძელება) 

მოწყობის  

სამუშაოების 

შესყიდვა CPV- 

45316100-2924.49    

ლარი. 

14

8 

ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

2021 წლის 

განმავლობაში 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის, 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

ორი ერთეული  

პროცესორის, 

ერთი ერთეული 

პრინტერ-

სკანერის და 

ერთი ერთეული 

ლეპტოპის   

შეკეთების 

მომსახურების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად.  

380.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210083123   



14

9 

შს ეტალონი-

განათლება 
404561979 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

კულტურის, 

განათლების, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

სამსახურის 

მოთხოვნით 219 

(ორას ცხრამეტი) 

წიგნის 

(„პირველკლასე

ლთა აკადემია“) 

შესყიდვა 

ხარაგაულელ 

პირველკლასელ

თათვის . 

თითოეული 

წიგნის 

ღირებულება 

შეადგენს 20(ოცი) 

ლარს. წიგნების 

ჯამური 

ღირებულებაა 4 

380 (ოთხი ათას 

სამას ოთხმოცი 

)ლარი 

4380.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210083683   

15

0 

სსიპ ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირ

ების სკოლა 

212852055 

წინამდებარე 

ხელშეკრულების 

საგანი: 

სატრენინგო 

მომსახურება - 

„საჯარო 

ორგანიზაციებში 

ადამიანური 

რესურსების 

მართვა“. 

305.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210084524   

15

1 

ი.მ. კახებერ 

სამხარაძე 
56001000423 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ პატარა 

ვარძიაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ჭაბურღილის(არ

ტეზიული ჭის) 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა   

19099.98 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210085789   

15

2 
შპს კეკე 430038899 

. ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

დიდვაკეში 

არსებული 

მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი 

44888.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210010722   



სახლის 

სახურავისა და 

კიბის უჯრედის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა,  

15

3 

შპს კოხტის 

ძირი 2010 
400002297 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულში 

სოფელ უბისაში 

საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა.  

148017.98 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009954   

15

4 
შპს მეკა 431946754 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის  სოფელ 

მაქათუბანში 

გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები  

220000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009955   

15

5 

ი.მ. შალვა 

თაბუკაშვილი 
56001013723 

2.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ფარცხნალის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ფარცხნალში , 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ზურაბ ბუაჩიძის 

უბანში 

სანიაღვრე არხის 

მოწყიბის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

CPV45247110-

1941,33 ლარი 

1941.33 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210086299   

15

6 
შპს კეკე 430038899 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

მოლითის 

საჯარო სკოლის 

36502.12 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210010953   



ეზოს ტუალეტის 

შენობის 

მოწყობის/რეაბი

ლიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა.  

15

7 

ი.მ. ნანა 

ზენაიშვილი 
1013013668 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის, 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე   

მთარგმნელობით

ი 

მომსახურეობის 

შესყიდვა. 

200.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210088622   

15

8 

შპს ტი 

მობაილი 
430029970 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ჯანდაცვისა და 

სოციალური 

დაცვის, 

ინფასტრუქტურ

ის და 

კეთილმოწყობის 

სამსახურებისათ

ვის 2 (ორი) 

ერთეული 

samsung Galaxy A 

12-ი მობილური 

ტელეფონის  

შესყიდვა. 

978.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210088778   

15

9 

შპს კოხტის 

ძირი 2010 
400002297 

. 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს, 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ ხევში 

გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

118900.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210011454   

16

0 
შპს მაიპისი 412694071 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის 

5(ხუთი) 

ერთეული 

ქსელის 

გამანაწილებლის 

(TL-SF1008D) 

შესყიდვა. 

160.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210090148   



16

1 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მჭედლიძე 

56001001896 

1.1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის წიფის, 

ბორითის და 

წყალაფორეთის  

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

წიფაში,ბორითში 

და 

წყალაფორეთში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად, 

სამი ერთეული 

ერთ 

ტონიანი,ერთი 

ერთეული სამ 

ტონიანი და ხუთ 

ტონიანი, 

პლასტამასის ორ 

შრიანი  ავზის 

შესყიდვა 

CPV44600000. 

3850.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210090152   

16

2 

შპს ნიუ-

იბერია 
412676493 

. 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის  სოფელ 

ლეღვანში გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები  

250077.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009957   

16

3 
შპს ალპედე 230077582 

ხელშეკრულები

თ 

გათვალისწინებუ

ლ შესყიდვის 

ობიექტს 

წარმოადგენს 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის  სოფელ 

ღორეშაში გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონება) 

სამუშაოები  

236997.99 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009958   

16

4 

შპს თენაბა 

2015 
430031244 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ვახანში 

ინასარიძეების 

უბანში და 

სოფელ 

28252.62 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210011783   



სერბაისში 

სტიქიის 

შედეგად 

დაზიანებული 

ხიდის (ხიდ-

ბოგირი) 

აღდგენის/მოწყო

ბის სამუშაოების 

შესყიდვა.. 

16

5 

შპს 

უნივერსალი 

2020 

448055283 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის, 

ლეღვანის, 

მოლითის, 

ფასრცნალის, 

წიფის და ხევის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულებში 

სასმელი წყლის 

სისტემის 

მოსაწყობად 

საჭირო 

პოლიეთილენის 

მილების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

29992.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210011330   

16

6 
შპს როკა 430029328 

ხარაგაულის 

მერიისათვის 2 

ერთეული 

(MSAF-09HRN1-

30კვ-ზე) კედლის 

კონდენციონერის 

შესყიდვა, 

ადგილზე 

მოწოდებისა და 

მონტაჟის 

გათვალისწინები

თ 

1800.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210091547   

16

7 

ი.მ. ნიკა 

ოსანაძე 
56001005392 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის, 

სოფელ ვანში, 

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად 

ერთი ერთეული 

რვა ტონიანი, 

რკინის, 

ემალირებული(მ

ეორადი) ავზის 

შესყიდვა 

2650.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210091598   

16

8 

შპს კოხტის 

ძირი 2010 
400002297 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ბორითში საუბნო 

გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

286853.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210009956   



16

9 

ი. მ. ელენა 

ლიტვინა 
1201139702 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

ქვედა 

ლახუნდარაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ჭაბურღილის(არ

ტეზიული ჭის) 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

22999.98 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210093094   

17

0 

ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

Toyota Hilux (სახ. 

ნომერი - MM 644 

GG, 

გამოშვების წელი 

- 2011, ვინ. კოდი 

- 

MR0FR22G1B058

6282, გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავიც 

მოცულობა 2.5. 

დიზელი, 

HONDA CRV 

(სახ. N- AI 133 

AA) გამოშვების 

წელი 2002 წ. ვინ. 

კოდი 

SHSRD77872U003

265, გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.4 

ბენზინი და უაზ 

31514 (სახ. 

ნომერი -XX 259 

PP, გამოშვების 

წელი - 2006, 

გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.5 

ბენზინი)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

2562.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210013359   



შესყიდვა. 

17

1 

ი.მ. ლეილა 

კიკნაძე 
1003011881 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

მაქათუბანში 

სტიქიის 

შედეგად 

დაზიანებული 

წყალსადინარი 

(სანიაღვრე) 

არხის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

ხარჯთაღრიცხვი

ს შესაბამისად. 

4610.38 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210013207   

17

2 

შპს ტი 

მობაილი 
430029970 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სახაზინო და 

საბიუჯეტო 

განყოფილებისა

თვის 1(ერთი) 

ერთეული 

XIAOMI REDMI 9 

და 

ადმინისტრაციუ

ლი სამსაურის, 

საქმისწარმოების

ა და ადამიანური 

რესურსების 

მართვის 

განყოფილებისა

თვის, 2( ორი) 

ერთეული 

SAMSUNG A21S 

მობილურების 

შესყიდვა 

1670.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210096088   

17

3 

ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

მოსახლეობისათ

ვის სოციალური 

პირობების 

გაუმჯობესების 

მიზნით და 

მგზავრობის 

3200.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210013482   



შეღავათიანი 

ტარიფების 

ხელმისაწვდომო

ბის 

უზრუნველსაყო

ფად სამგზავრო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

დაქირავება 

მძღოლთან 

ერთად შესყიდვა 

დანართი N-1 

შესაბამისად 

17

4 
შპს TU-KA 412688435 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

დიდვაკეში 

მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი 

სახლის 

დაზიანებული 

აივნების 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

201849.96 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210012411   

17

5 
შპს საბა 445438642 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ხუნევში 30 

აღსაზდელზე 

გათვლილი 

საბავშვო ბაღის 

რეაბილიტაციისა 

და დაბის 

მიმდებარედ 

არსებული 

,,დევების“ 

სკვერის 

რეაბილიტაციისა

თვის საჭირო 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხ

ვო 

დოკუმენტაციის 

მომზადების 

მიზნით 

საინჟინრო 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

დანართი N1-ისა 

და ტექნიკური 

დავალების 

შესაბამისად. 

11680.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210014189   



17

6 

ი.მ. ელენა 

ლიტვინა 
1201139702 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

წყალაფორეთში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ჭაბურღილის(არ

ტეზიული ჭის) 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა - 

21059.98 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210097286   

17

7 

ი.მ. ელენა 

ლიტვინა 
1201139702 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვარძიის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ვარძიაში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ჭაბურღილის(არ

ტეზიული ჭის) 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

24959.98 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210097285   

17

8 

ი.მ. კახაბერ 

სტეფნაძე 
24001002361 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

მარელისში 

მდინარე 

ქუნცურის 

წყალსადინარი 

არხის გაწმენდის 

(300X6X1.5) 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

ხარჯთაღრიცხვი

ს შესაბამისად. 

12276.72 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210013968   

17

9 
შპს აისი 443570093 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ნებოძირში 

სტიქიის 

შედეგად 

დაზიანებული 

ხიდის (ხიდ-

ბოგირი) 

აღდგენის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

13182.96 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210013483   



18

0 

შპს დელტა 

კონსალტინგი 
401992162 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

შემსყიდველი 

ორგანიზაციის 

ბალანსზე 

არსებული 

ვიდეოსათვალთვ

ალო კამერების 

(სატრანსპორტო 

საშუალებების 

სახელმწიფო 

ნომრის 

ამომცნობი და 

ზოგადი ხედვის) 

მოვლა-

პატრონობის 

მომსახურების 

სახელმწიფო 

შესყიდვა 

5280.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000329   

18

1 

ი.მ. მერაბი 

ჭყოიძე 
56001018176 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლეღვნის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

დიდვაკეში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საბავშვო 

დასასვენებელი 

ტერიტორიის 

(სკვერის) 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა - 

9997.22 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210101510   

18

2 
შპს მეკა 431946754 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ 

ხიდარში ზაზა 

გლუნჩაზის 

სახელობის 

საუბნო გზის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

54000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210014576   

18

3 

შპს 

უნივერსალი 

2020 

448055283 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სასმელი 

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად 

საჭირო 

პოლიეთილენის 

მილების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

50505.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015054   



18

4 

ი.მ. ნუგზარი 

გოგრგაძე 
56001019013 

1ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბორითის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ ბორითში 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ციხისძირის 

საუბნო გზის 

მობეტონების 

სამუშაოების 

შესყიდვა.  

9750.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210101508   

18

5 
შპს დიმა 2020 448053702 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სასმელი 

წყლის სისტემის 

მოსაწყობად 

საჭირო ახალი 

პლასტმასის 

ვერტიკალური 

ორ შრიანი 

(გარედან 

ლურჯი 

შიგნიდან 

თეთრი) ავზების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

41111.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015468   

18

6 

შპს კოხტის 

ძირი 2010 
400002297 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ბორითში 

გორგაძეების 

საუბნო გზის 

მშენებლობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

51769.32 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210014577   

18

7 

ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

TOYOTA 

4RUNNER 

(სახელმწიფო 

ნომრით WU-229-

UW ვინ კოდი. 

JT3HN86R110360

54 გამოშვების 

წელი 2001წ. 

ძრავის 

მოცულობა 3.4 

ბენზინი, 

გადაცემათა 

კოლოფი 

1500.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015579   



ავტომატური)-ის 

შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

18

8 
შპს TU-KA 412688435 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ხევის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულებში 

სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

12806.78 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015790   

18

9 

ი.მ. ლაშა 

ჩაჩანიძე 
60001132927 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვარძიის, 

კიცხის, 

წყალაფორეთის 

და ხიდრის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულებში 

სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

31726.88 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015726   

19

0 
შპს გგ 405124440 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის, 

ზვარის, 

მოლითის და 

წიფის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულებში 

სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

47526.86 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015892   

19

1 
შპს გგ 405124440 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლეღვანის და 

საღანძილის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულებში 

სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

35990.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015890   

19

2 
შპს TU-KA 412688435 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის დაბის მე-3 

საჯარო სკოლის 

სახურავის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

42201.92 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210015282   



შესყიდვა. 

19

3 

ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ბაზალეთის, 

ლაშის, 

სარგვეშის, 

ფარცხნალის და 

ღორეშის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულებში 

სასოფლო გზების 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

ხარჯთაღრიცხვი

ს შესაბამისად. 

38195.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობი

თ 

CMR210105387   

19

4 

შპს პენსან 

ჯორჯია 
404870760 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს, A4 

ფორმატის 

უმაღლესი 

ხარისხის 

საბეჭდი 

ქაღალდის (CPV 

– 30197630) 

(შემდგომში - 

საბეჭდი 

ქაღალდი, 

რომელიც 

აკმაყოფილებს 

A4 ფორმატის 

უმაღლესი 

ხარისხის 

საბეჭდი 

ქაღალდის 2021 

წლის 

კონსოლიდირებ

ული ტენდერის 

სატენდერო 

დოკუმენტაციით

ა და დანართით 

განსაზღვრულ 

ტექნიკურ 

მაჩვენებლებს) 

შესყიდვა. 

3600.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000331   

19

5 

შპს თრაქ-

სოლუშენი 
406301498 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ლეღვნის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

მარელისში 

კელასაურის, 

ვადიჩის ჩიხის, 

მაცხოვრის 

ამაღლების 

1750.06 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

     

CMR210107261 
  



ეკლესიის გზის, 

კეჭლების, 

ქურდაძეების და 

ცისკაძეების 

საუბნო გზების 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა.  

19

6 

შპს ეტალონი-

მედია 
204572024 

. წინამდებარე 

ხელშეკრულების 

საგანია 

საქართველოს 

ეროვნული 

ინტელექტ-

ჩემპიონატის 

„ეტალონი“ 

დისტანციურ 

რეჟიმში 

ჩატარება 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ისთვის და მასში 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სკოლების 

მოსწავლეების 

მონაწილეობა; 

2960.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210106463   

19

7 

შპს 

გზაჯვარედინ

ი 

206143298 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში შემავალ 

საავტომობილო 

გზებზე საჭირო 

საგზაო ნიშნების 

და სიჩქარის 

შემზღუდველი 

ბარიერის 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

4010.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210108477   

19

8 

ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისათვის, 

საჭიროებიდან 

გამომდინარე 

სამი ერთეული 

მყარი დისკის, 

ორი ერთეული 

ოპერატიული 

მეხსიერების და 

ორი ერთეული 

ცენტრალური 

პროცესორის 

შეკეთების 

მომსახურების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

990.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210111447   



19

9 
შპს იუ ჯი თი 204892964 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

წინამდებარე 

ხელშკრულების 

დანართი №1-ით 

და N2-ით 

განსაზღვრული - 

A4 ფორმატის 

მრავალფუნქციუ

რი შავ-თეთრი 

ლაზერული 

პრინტერებისათვ

ის განკუთვნილი 

ორიგინალი 

კარტრიჯ(ებ)ის 

(CPV - 30125100) 

სახელმწიფო 

შესყიდვა, 

576.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000063   

20

0 
შპს ამბოლი 16402701 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის 

საბურავები, 

რომლებიც 

აკმაყოფილებს 

კონსოლიდირებ

ული ტენდერის 

(CON210000379) 

სატენდერო 

დოკუმენტაციით

ა და მისი 

დანართით 

განსაზღვრულ 

ტექნიკურ 

პარამეტრებს. 

900.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000379   

20

1 
შპს ამბოლი 216402701 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის 

საბურავები, 

რომლებიც 

აკმაყოფილებს 

კონსოლიდირებ

ული ტენდერის 

(CON210000394) 

სატენდერო 

დოკუმენტაციით

ა და მისი 

დანართით 

განსაზღვრულ 

ტექნიკურ 

პარამეტრებს 

972.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON210000394   



20

2 
შპს 3 ლაინი 405066672 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

მიმწოდებლის 

მიერ 

შემსყიდველისა

თვის, 

ხელშეკრულების 

გაფორმებიდან 3 

თვის 

განმავლობაში 

მუნიციპალიტეტ

ების მართვის 

სისტემის (მმს) 

პროგრამული 

უზრუნველყოფი

ს მომსახურებისა 

და სისტემაში 

ჩართული 

მუნიციპალური 

სერვისების 

ტექნიკური 

მხარდაჭერის 

მომსახურების 

მიწოდება 

(CPV72300000). 

1500.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210111453   

20

3 
შპს იმერმშენი 430034492 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის კიცხის 

ადმინისტრაციუ

ლ ერთეულში, 

სოფელ 

საქარიქედი 

ლაშის იგორეთის 

დამაკავშირებელ

ი გზის 

რეაბილიტაციის 

(მობეტონების) 

სამუშაოები 

შესყიდვა. 

484476.42 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT200012967   

20

4 

შპს თენაბა 

2015 
430031244 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის დაბაში, 

წერეთლის ქ. 

N17-ში მდებარე 

საცხოვრებელი 

სახლის 

სახურავის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

3499.64 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210018360   

20

5 

შპს თენაბა 

2015 
430031244 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის დაბასი, 

წერეთლის ქ. 

N17-ში მდებარე 

საცხოვრებელი 

სახლის ეზოს 

შემოღობვის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

15394.24 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210018356   



20

6 

სსიპ 

ეროვნული 

სატყეო 

სააგენტო  

204578581 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

საქართველოს 

მთავრობის 2021 

წლის 18 მაისის 

N221 

დადგენილებით 

დამტკიცებული 

ტყითსარგებლობ

ის წესის 78-ე 

მუხლის 

პირველი და მე-2 

პუნქტისა და 81-ე 

მუხლის მე-2 

პუნქტის 

შესაბამისად 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიასთვის 

საშეშე მერქნული 

რესურსის 

მიწოდების 

უზრუნველყოფი

ს მიზნით 

მომსახურების 

სახელმწიფო 

შესყიდვა (CPV - 

03413000). 

კერძოდ, 105 მ 3 

დამზადებული 

ფოთლოვანი 

(მუხა-42; 

რცხილა-25; 

თხმელა-13; 

ცაცხვი-2,5; 

ჯაგრცხილა-10; 

მაჟალო-1,5; 

პანტა-6; 

წიფელი-5) 

ჯიშის საშეშე 

მერქნული 

რესურსის 40 კმ.-

ზე გადატანა და 

მიწოდების 

ადგილზე 

გადმოტვირთვა 

9975.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

ნორმატიული 

აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელებ

ი 

CMR210117456   

20

7 

ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა CRV 

(სახ. # AI 133 AA) 

ავტომობილის 

სათადარიგო 

ნაწილების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

160.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210119200   



20

8 

ი.მ. ელენე 

ლიტვინა 
1201139702 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის ვახანის 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეულის 

სოფელ 

ზედუბანში, 

სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამის 

ფარგლებში 

ჭაბურღილის(არ

ტეზიული ჭის) 

მოწყობის 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

19109.98 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მთავრობის 

2021 წლის 28 

აპრილის 

N658-ე 

განკარგულები  

(სოფელი) 

CMR210117494   

20

9 
შპს გგ 405124440 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

დეისის გზის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

344000.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210018412   

21

0 
შპს ამბოლი 216402701 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

წინამდებარე 

ხელშკრულების 

დანართი №1-ით 

განსაზღვრული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

აკუმულატორები

ს (შემდგომში - 

აკუმულატორები

) (CPV - 

31400000) 

შესყიდვა  

170.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000319   

21

1 
შპს შა-კა 400003269 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

Toyota Highlander 

(სახ. ნომერი - 

LL821HH) 

ავტომობილის 

სათადარიგო 

ნაწილების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

575.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210123163   

21

2 

შპს 

მეღვინეობა 

გრანელი 

243570989 

წინამდებარე 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

ხელის 

სადეზინფექციო 

საშუალების 

შესყიდვა (CPV – 

242.50 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

კონსოლიდირე

ბული 

ტენდერი 

CON200000317   



33692000 

21

3 

შპს 

გზაჯვარედინ

ი 

206143298 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

ტერიტორიაზე, 

თბილისი- 

სენაკი- 

ლესელიძის 

საავტომობილო 

მაგისტრალის კმ 

143კმ+300 

მონაკვეთზე 

"უკონტაქტო 

პატრულირების 

ზონის" 

აღმნიშვნელი 

საგზაო ნიშნების 

და საგზაო 

ნიშნების 

დგარების 

შესყიდვა 

ადგილზე 

მოწოდების და 

მონტაჟის 

გათვალისწინები

თ. 

5950.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210019593   

21

4 

შპს 

კაბკასროუდი 
400204373 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში გზების 

მშენებლობისათვ

ის საჭირო 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხ

ვო 

დოკუმენტაციის 

მომზადების 

მიზნით 

საინჟინრო 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

8495.41 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210020351   

21

5 

სსიპ 

ეროვნული 

სატყეო 

სააგენტო 

204578581 

ხელშეკრულების 

საგანს 

წარმოადგენს 

საქართველოს 

მთავრობის 2021 

წლის 18 მაისის 

N221 

დადგენილებით 

დამტკიცებული 

ტყითსარგებლობ

ის წესის 78-ე 

მუხლის 

პირველი და მე-2 

პუნქტისა და 81-ე 

მუხლის მე-2 

პუნქტის 

9975.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

ნორმატიული 

აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელებ

ი 

CMR210133038   



შესაბამისად 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიასთვის 

საშეშე მერქნული 

რესურსის 

მიწოდების 

უზრუნველყოფი

ს მიზნით 

მომსახურების 

სახელმწიფო 

შესყიდვა 

21

6 

ი.მ. 

ავთანდილ 

ლურსმანაშვი

ლი 

56001017952 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საკრებულოს, 

განათლების, 

კულტურის, 

სპორტისა და 

ახალგაზრდობის 

საქმეთა 

კომისიის 

სამუშაო 

ოთახისთვის 

კარ-ფანჯრის 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

ადგილზე 

მოწოდებისა და 

მონტჟის 

გათვალისწინები

თ 

1550.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210132251   

21

7 

შპს 

კავკასროუდი 
400204373 

. ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ში სოფელ კიცხი 

ხიდარის 

დამაკავშირებელ

ი გზის 

ჩაწყვეტილი 

მონაკეთის 

მშენებლობისათვ

ის საჭირო 

საპროექტოსახარ

ჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შედგენის 

მიზნით, 

საინჟინრო 

მომსახურების 

შესყიდვა, 

ტექნიკური 

დავალების 

შესბამისად 

7000.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობი

თ 

CMR210136295   

21

8 

ი.მ. ზვიადი 

ორჯონიკიძე 
56001004702 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საკრებულოსათვ

ის და 

მერიისათვის 

საჭირო 

სხვადასხვა სახის 

142.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210138973   



საქონლის 

შესყიდვა, 

დანართი N1 

შესაბამისად 

21

9 
შპს როკა 430029328 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სამხედრო 

აღრიცხვისა და 

გაწვევის 

სამსახურისათვი

ს ერთი 

ერთეული 

(24HRN1-80კვ-

ზე) კედლის 

კონდენციონერის 

შესყიდვა, 

ადგილზე 

მოწოდებისა და 

მონტაჟის 

გათვალისწინები

თ. 

1900.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210138968   

22

0 
შპს ბიენ 443570020 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ 

ჯაფაროულში 

საუბნო გზის 

ნაპირსამაგრი 

საყრდენი 

კედლის მოწყობა 

(გაბიონებით) 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

4483.92 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210020483   

22

1 

ი.მ. აკაკი 

მელაძე 
18001010654 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

ადმინისტრაციუ

ლი შენობისთვის 

10 ერთეული 

ჭერის ლედ 

განათების 

შესყიდვა. 

180.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210139847   

22

2 

შპს ალეკო 

მოტორსი 
412702945 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანა 

Toyota Hilux (სახ. 

ნომერი - 

MM644GG, 

გამოშვების წელი 

- 2011, ვინ. კოდი 

- 

MR0FR22G1B058

6282, გადაცემათა 

კოლოფი - 

მექანიკური, 

ძრავის 

მოცულობა 2.5. 

დიზელი -ის 

4088.70 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210022419   



შეკეთებისა და 

ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა. 

22

3 

შპს კიკნაძე და 

კომპანია 
406339458 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის სოფელ სოფ. 

ღორეშაში 

კოპაძეების და 

ორჯონიკიძეების 

საუბნო გზის 

შეკეთების 

სამუშაოების 

შესყიდვა. 

2266.00 
ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

NAT210021847   

22

4 

ი.მ. ლევანი 

ბიჭიკაშვილი 
18001061243 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიის 

სარგებლობაში 

მყოფი 

ავტომანქანებისა

თვის; HONDA 

CRV (სახ. N- AI 

133 AA), Toyota 

Highlander (სახ. 

ნომერი - 

LL821HH) და 

უაზ (სახ.N XX 

259 PP), საჭირო 

სითხეების და 

ნაწილების 

შესყიდვა, 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

460.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210142874   

22

5 

ი.მ. კობა 

ბოგვერაძე 
60001121862 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საკრებულოსთვი

ს 33 

(ოცდაცამეტი) 

ერთეული 

საკრებულოს 

წევრის მოწმობის 

დამზადება 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

495.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210146043   

22

6 

ი.მ. ვარლამ 

ჯაგიევი 
18001012121 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

საკრებულოსათვ

ის 16 

(თექვსმეტი) 

ერთეული აბრის 

(წარწერიანი 

ფირფიტა) 

შესყიდვა. 

240.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210146046   



22

7 

ი.მ. ნელი 

ჩუბინიძე 
56001002658 

კორონავირუსით 

გამოწვეული 

პანდემიის გამო, 

ქვეყანაში 

შექმნილი მძიმე 

სოციალური 

მდგომარეობიდა

ნ გამომდინარე 

სოციალურად 

დაუცველი და 

განსაკუთრებულ

ი საჭიროების 

მქონე 150 

სკოლის 

მოსწავლისათვის 

საკვები 

პროდუქტების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

6675.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210146712   

22

8 

ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 

სოციალურ 

პროგრამის 

ფარგლებში 

საახალწლოდ, 0-

18 წლამდე 

ასაკის შშმ 

ბავშვებისთვის 

საჩუქრების, 

კერძოდ, 

განმავითარებელ

ი სათამაშოების 

შესყიდვა 

დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

3402.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210150790   

22

9 
                

23

0 

ი.მ.დავით 

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის 

ტერიტორიაზე, 

შიდა სასოფლო 

და საუბნო 

გზების, თოვლის 

საფარისაგან 

გაწმენდის 

სამუშაოების 

შესყიდვა 

4920.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210151264   

23

1 

ი.მ. ქეთევან 

რობაქიძე 
18001050909 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის მერიისთვის 2 

ცალი 50 

მეტრიანი 

საშობაო ნაძვის 

ხის ნათურების 

შესყიდვა 

100.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210151519   

23

2 

ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტ

ის საპატიო 

მოქალაქეთა 

დასაჯილდოებლ

ად 54 ცალი 

200.00 
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR210152717   



საპატიო 

მოქალაქის 

მოწმობის და 54 

ცალი დიპლომის 

შესყიდვა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


