
თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ 2022 წელს სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ  გაწეული საქმიანობის  

ანგარიში 

    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია წარმოგიდგენთ შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად წინა 

წელს (2022წ) 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 

ერთიან ელექტრონულ სისტემაში http://procurement.gov.ge/-ზე რეგისრტირებული ელექტრონული 

წლიური გეგმის P210002571 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.  

 

      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 შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ 

მიმწოდებლებთან ჯამში სხვადასხვა საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების შესრულების შესყიდვაზე 

მიმწოდებლებთან გააფორმა 275 (ორას სამოცდათხუთმეტი) ხელშეკრულება. (ანგარიშს, დანართი N1-ის 

სახით თან ერთვის ინფორმაცია). 

 

        ხარაგაულის მუნიუციპალიტეტის მერიამ 2022 წლის განმავლობაში, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის სახსრებით ჯამში განახორციელა 13 589 134.98 

(ცამეტი მილიონ ხუთას ოთხმოცდაცხრა ათას ასოცდათოთხმეტი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი) 

ლარის შესყიდვა. 

 

 მათ შორის  

1) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით განხორციელდა 11 369 044.46 (თერთმეტი მილიონ სამას 

სამოცდაცხრა ათას ორმოცდაოთხი ლარი და ორმოცდაექვსი თეთრი) ლარის შესყიდვა. (ელექტრონულ 
ტენდერებზე სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურების სწორად წარმართვის შედეგად და ტენდერებში 
მონაწილე   პრეტენდენტების მიერ შესყიდვის ობიექტზე ფასების კლების შედეგად ჯამში სახელმწიფო 
ბიუჯეტში ეკონომია დარჩა 1 474 127  (ერთი მილიონ ოთხას სამოცდათოთხმეტი ათას ას ოცდაშვიდი) ლარი, 
ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტში ეკონომია დარჩა 185 700 (ას ოთხმოცდახუთი 
ათას შვიდასი) ლარი. რაც შემდეგ მუნიციპალიტეტის მიერ მიმართული და გამოყენებული იქნა 
საჭიროებისამებრ. 
 

2) კონსოლიდირებული ტენდერის საშუალებით განხორციელდა 781 957.15 (შვიდას ოთხმოცდაერთი ათას 

ცხრაას ორმოცდაჩვიდმეტი ლარი და თხუთმეტი თეთრი) ლარის შესყიდვა. 

 

http://procurement.gov.ge/


3) გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 

განხორციელდა 67 619.98 (სამოცდაშვიდი ათას ექვსას ცხრამეტი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი) 

ლარის შესყიდვა.  

 

4) მონეტარული ზღვრების დაცვით განხორციელდა, 179 595.87 (ას სამოცდაცხრამეტი ათას ხუთას 

ოთხმოცდათხუთმეტი ლარი და ოთხმოცდაშვიდი თეთრი) ლარის შესყიდვა. 

 

5) საქართველოს მთავრობის 2022 წლის 15 თებერვლის  N277-ე და 2022 წლის 10 ივნისის N1015-ე 

განკარგულების ფარგლებში, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ კანონის 101-ე მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტის საფუძველზე, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ადგილობრივი თვითმმარეთველი ერთეულის 

ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების მონაწილეობით, განხორციელდა (სოფლის განვითარების მხარდამჭერი 

პროგრამის ფარგლებში) 1 190 917.52 (ერთი მილიონ ას ოთხმოცდაათი ათას ცხრაას ჩვიდმეტი ლარი და 

ორმოცდათორმეტი თეთრი) 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 სააგენტოსა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, შესყიდვის განხორციელებამდე, შესათანხმებლად წარუდგენდა 

მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო შესასყიდი საქონლის, გასაწევი მომსახურების და შესასრულებელი 

სამუშაოების შესახებ ინფორმაციასა და დოკუმენტაციას, ითვალისწინებდა მათ რეკომენდაციებს 

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას და თანხმობის შემდგომ ახორციელებდა სახელმწიფო 

შესყიდვებს. 

    მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების განსახორციელებლად და შემდგომში 

შესყიდვების პროცედურების წარმართვიდან გამომდინარე მომზადებულია სხვადასხვა სახისა და 

შინაარსის დოკუმენტაცია. კერძოდ, ელექტრონული ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტი, 

ხელშეკრულების პროექტები, წერილების, ოქმების, შეთანხმებების და ბრძანების პროექტები, დეფექტური 

და შესრულებული სამუშაოს აქტები, განაწილებები, უწყისები და სხვა.  

 

     „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, 

ხოლო 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 ვახორციელებდით მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო საქონლის, 

მომსახურების და სამუშაოების შესრულების შესყიდვის შეთანხმებას და სრულად ვითვალისწინებდით 

მათ მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას.  

 

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


დანართი N1 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის 2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვები 

N 

მიმწოდებლის 

(კონტრაქტორ

ი) დასახელება 

მიმწოდებლ

ის ს/კ 
ხელშეკრულების საგანი 

ხელშეკრულების 

ჯამური 

ღირებულება 

(ლარი) 

შესყიდვის 

სახეობა   

შესყიდვის 

საფუძველი 
NAT და CMR შენიშვნა 

  
                

1 სს სილქნეტი 204566978 

ამ ხელშეკრულების საგანია 

კომპანიის მიერ აბონენტისათვის 

წინამდებარე ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ 

ელექტრონული საკომუნიკაციო 

მომსახურების/მომსახურებების და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებების მიწოდება, 

რომელთა დეტალური აღწერა,  

10500.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220003463 გამარტივებული 

2 

საქართველოს 

ეროვნული 

არქივი 

211358957 

საარქივო მომსახურების 

შესყიდვა (CPV კოდი - 79995100 ) 

- ეროვნული არქივის მიერ 

ხარაგაულის ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის 

1946-2006 წლების საქმეთა 

დროებითი შენახვა ერთი წლის 

განმავლობაში, 

10626.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

ნორმატიული 

აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელე

ბი 

CMR220003289 გამარტივებული 

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’ 

მარკის საწვავის 2022 წლის 

კონსოლიდირებული სატენდერო 

დოკუმენტაციითა და დანართით 

განსაზღვრულ მოთხოვნებს) 

შესყიდვა.  

16920.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000490 კონსოლიდირებული 

4 

შპს 

რომპეტროლ 

საქართველო 

  

ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს, შემსყიდველის 

მიერ „პრემიუმის“ მარკის 

საწვავის (ერთჯერადად ან 

ეტაპობრივად ემსყიდველი 

ორგანიზაციის საჭიროებიდან 

გამომდინარე,(შემდგომში - 

საწვავი, რომელიც აკმაყოფილებს 

„პრემიუმის“ მარკის საწვავის 

2022 წლის კონსოლიდირებული 

სატენდერო დოკუმენტაციითა და 

დანართით განსაზღვრულ 

მოთხოვნებს) შესყიდვა.  

116760.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000489 კონსოლიდირებული 



5 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის ზვარის, 

ხიდარის, წყალაფორეთის, 

ღორეშის, სარგვეშის და ვარძია 

ადმინისტრაციულ ერტეულებსი 

შიდა სასოფლო და საუბნო 

გზების, თოვლის საფარისაგან 

გაწმენდის სამუშაოების შესყიდვა 

4920.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220001009 გამარტივებული 

6 
ი.მ. მელანო 

ბლიაძე 
56001006259 

 2022 წელს საშობაო ალილოს 

მსვლელობისათვის, მოწყვლადი 

ჯგუფის მხარდასაჭერად საკვები 

პროდუქტის შესყიდვა დანართი 

N1-ის შესაბამისად. 

1990.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220003330 გამარტივებული 

7 
შპს „სერვის 

ტრანსი“ 
430036418 

წინამდებარე ხელშეკრულების 

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს 

ავტომანქანა ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

მერიისა და საკრებულოს 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანებისათვის 

საჭიროებისამებრ ტექნიკური 

დათვალიერების მომსახურების 

მიწოდება ( 

800.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220003342 გამარტივებული 

8 
შპს „ეკო 

ბოჰემია“  
404579639 

2.1. წინამდებარე 

ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს ხელის 

სადეზინფექციო საშუალების 

შესყიდვა (CPV – 33692000 - 

სამედიცინო ხსნარები) სსიპ 

სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს ვებ–გვერდზე 

გამოქვეყნებული CON210000486 

სატენდერო დოკუმენტაციით, 

დანართებით, მიმწოდებლის 

სატენდერო წინადადებით 

გათვალისწინებული პირობებითა 

და ფასით.  

526.25 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000486 კონსოლიდირებული 

9 
შპს „კია 

საქართველო 
236096675 

. ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს წინამდებარე 

ხელშკრულების დანართი №1-ით 

განსაზღვრული სატრანსპორტო 

საშუალებ(ებ)ის (შემდგომში - 

ავტომობილი) (CPV - 34100000) 

სახელმწიფო შესყიდვა,  

130000.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000647 კონსოლიდირებული 

10 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 
405408811 

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  

2883.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000540 კონსოლიდირებული 

11 
შპს 

„ლაბლაინი“   
402042320 

წინამდებარე ხელშეკრულების 

საგანს წარმოადგენს ხელის 

სადეზინფექციო სითხისათვის 

განკუთვნილი დისპენსერების 

შესყიდვა  

340.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000484 კონსოლიდირებული 



12 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ვებგვერდის 

KHARAGAULI.GOV.GE-ზე 

მასალების განთავსებისა, 

პერიოდული განახლების და 

პროგრამული 

უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურების 

შესყიდვა 

4900.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220004624 გამარტივებული 

13 
 თავისუფალი 

გაზეთი + 
202221577 

ხელშეკრულების საგანია 

სააგენტოების Ipress.ge, 

ibusiness.ge, iregions.ge, 

imtavroba.ge საშუალებით, 

შემსყიდველი ორგანიზაციის 

უზრუნველყოფა სრული 

საინფორმაციო მხარდაჭერით 

3600.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220004616 გამარტივებული 

14 შპს ტოპნიუსი 429649561 

1. "შემსრულებელი" იღებს 

ვალდებულებას წინამდებარე 

ხელშეკრულებაზე 

ხელმოწერისთანავე, 

"შემსყიდველს" ქირავნობის 

უფლებით გადასცეს სარეკლამო 

ადგილი ვებ-გვერდზე 

www.Topnews.com.ge, რომელზეც 

განთავსებული იქნება 

"შემსყიდველის" სარეკლამო 

ხასიათის სტატიები 

1200.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220004607 გამარტივებული 

16 
ი/მ. ავთნდილ 

მესხი 
56001003260 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სამსახურებრივი საქმიანობიდან 

გამომდინარე საკადასტრო 

აზომვითი 

ნახაზების შედგენის, მიწის 

რეგისტრაცი(ებ)ისთვის საჭირო 

პროცედურების ჩატარების და 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა 

4900.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220005766 გამარტივებული 

17 
ი.მ. ომარი 

დოღონაძე 
60001044858 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ეკონომიკისა და ქონების 

მართვის სამსახურის 

საჭიროებიდან გამომდინარე 

აუდიტორული მომსახურების 

შესყიდვა. 

4500.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220005775 გამარტივებული 

18 
შპს ალეკო 

მოტორსი 
412702945 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანებისათვის Toyota 

Hilux (სახ. ნომერი - MM644GG)- 

ისათვის და TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ. LL-821-HH)-

ისათვის საწირო სათადარიგო 

ნაწილების და საცხებ საპოხი 

მასალების შესყიდვ 

1180.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220005901 გამარტივებული 

19 
შპს 

„მარმენიო“  
404922893 

.ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს წინამდებარე 

ხელშკრულების დანართი №2-ით 

განსაზღვრული სატრანსპორტო 

მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვა,  

486844.22 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

   CON210000875 კონსოლიდირებული 



20 

სსიპ 

ეროვნული 

სატყეო 

სააგენტო 

204578581 

ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს საქართველოს 

მთავრობის 2021 წლის 18 მაისის 

N221 დადგენილებით 

დამტკიცებული 

ტყითსარგებლობის წესის 78-ე 

მუხლის პირველი და მე-2 

პუნქტისა და 81-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის შესაბამისად 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიასთვის საშეშე მერქნული 

რესურსის მიწოდების 

უზრუნველყოფის მიზნით 

მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვა 

9900.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

ნორმატიული 

აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელე

ბი 

CMR220005906 გამარტივებული 

22 შპს „ბუგასი“  202431029 დეზობარიერების შესყიდვა 148.68 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000483 კონსოლიდირებული 

23 

შპს „ვმგ“   402143890 

სხვადასხვა სახის ავეჯის 

შესყიდვა  

1500.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  

CON210000889 

კონსოლიდირებული 

24 შპს „ვმგ“   402143890 
სხვადასხვა სახის ავეჯის 

შესყიდვა  
1500.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000890 კონსოლიდირებული 

25 
ი.მ ,,დავით 

ხარაძე“  
56001004640 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისათვის სოციალური 

პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით და მგზავრობის 

შეღავათიანი ტარიფების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად 

შესყიდვა 

5601.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220000523 ტენდერი 

26 
ი.მ. „კობა 

ბოგვერაძე“  
60001121862 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და 

გაწვევის სამსახურისთვის 2022 

წლის განმავლობაში 

სამსახურებრივი საჭიროებიდან 

გამომდინარე სხვადასხვა 

შინაარსის მქონე შეკვეთით 

ნაბეჭდი მასალისა და  

ხარაგაულის 

მუნისარეგისტრაციო ჟურნალის  

შესყიდვა  

1427.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220027926 გამარტივებული 

27 
ი.მ. „ნიკა 

ოსანაძე“  
56001005392 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კიცხში, სტიქიისაგან 

დაზიანებული კიცხი-ხიდარის 

დამაკავშირებელი გზის 30 

მეტრიანი მონაკვეთის შეკეთების 

სამუშაოების შესყიდვა. 

4369.98 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობ

ა 

SMP220000329 

CMR220027333 

გადაუდებელი 

აუცილებლობობა 

28 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისათვის სოციალური 

პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით და მგზავრობის 

შეღავათიანი ტარიფების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად სოფ. 

ნადაბურიდან სოფ. ხევის, 

ბორითის, უბისის, სარგვეშის და 

ბაზალეთის გავლით 

ხარაგაულამდე სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად 

შესყიდვა 

11520.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001043 ტენდერი 



29 
ი.მ. შოთა 

აბაშიძე 
56001012258 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისათვის სოციალური 

პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით და მგზავრობის 

შეღავათიანი ტარიფების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად 

შესყიდვა  

14400.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001042 ტენდერი 

30 

შპს 

„საინჟინრო 

მონიტოინგის 

ჯგუფი“ 

400165405 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული შესყიდვის 

ობიექტია 2021-2022 წლების 

განმავლობაში 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მიერ განსახორციელებელი 50 000 

ლარზე მეტი ღირებულების 

ინფრასტრუქტურული 

ობიექტების სამშენებლო 

სამუშაოებზე საზედამხედველო 

მომსახურების გაწევა, 

ასევე, 2021 - 2022 წელში 

დაწყებული და მრავალწლიანი 

სამშენებლო სამუშაოების 

საზედამხედველო 

მომსახურება სამუშაოების 

დასრულებამდე (შემდგომში - 

საზედამხედველო 

მომსახურება/მომსახურება). 

202580.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220000191 ტენდერი 

31 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სამსახურებრივი საქმიანობიდან 

გამომდინარე, სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად 

მომსახურბის შესყიდვა დანართი 

N-1 შესაბამისად 

7950.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001040 ტენდერი 

32 
შპს მშენებელი 

2022 
430041536 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ბაზალეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სოფელ ბაზალეთში 

მესხების საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. (შემდგომში - სამუშაო 

120021.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001076 ტენდერი 

33 შპს სანდრო 430031413 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

სოფელ ვერტყვილაში 

გოგიაშვილების საუბნო გზის 

მშენებლობის სამუშაოების 

მშესყიდვა. ( 

114227.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001113 ტენდერი 

34 
ი.მ. დავით 

ცერცვაძე 
38001000644 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ლაშეში ცქიტიშვილების 

საუბნო გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა. 

129920.18 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001070 ტენდერი 

35 
ი.მ. ელდარ 

სირბილ;აძე 
21001034474 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

სოფელ ლეღვანში ქვიანთის 

საუბნო გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა. (მე-2 

ეტაპი) 

150644.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001071 ტენდერი 

36 
შპს მშენებელი 

2022 
430041536 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

სოფელ ხევში საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

107000.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001100 ტენდერი 



37 

 

სსიპ - 

ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემი 

206348987 

“თანამშრომლისათვის  

ტრენინგის ორგანიზება და 

ჩატარების (სასწავლო კურსის 

დასახელება - ,,ფინანსური 

ანგარიშგების ფორმები - მათი 

შევსების წესი“) (CPV კოდი 

80530000) მომსახურების 

შესყიდვა 

148.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220034635 გამარტივებული 

38 
შპს მშენებელი 

2022 
430041536 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

სოფელ 

მაქათუბანში წიქარიშვილების 

საუბნო გზის მშენებლობის 

სამუშაოების შესყიდვა 

87388.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001116 ტენდერი 

39 
შპს პროჯეკტ 

კომპანი 
404892853 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

დაბაში არსებული ცენტრალური 

პარკის რეაბილიტაციის მიზნით 

საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

მომზადებისათვის, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა, 

ტექნიკური დავალების 

შესბამისად. 

60000.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობ

ა 

CMR220035643 

SMP220000528 

გადაუდებელი 

აუცილებლობობა 

40 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანა HYUNDAI TUCSON 

(სახ. ნომერი NB-001-MI, 

გამოშვების წელი 2008 წ, ძრავის 

მოცულობა 2.0 ბენზინი, 

გადაცემათა კოლოფი 

ავტომატური, ვინ. კოდი 

KMHJM81B59U951626) 

ავტომობილის სათადარიგო 

ნაწილების შესყიდვა დანართი 

N1-ის შესაბამისად.  

890.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220036975 გამარტივებული 

41 
ი.მ. დავით 

ცერცვაძე 
38001000644 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ფარცხნალში ბარის უბნის 

გზის (მე-3 ეტაპი) 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

198473.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001072 ტენდერი 

43 
ი.მ. ნანა 

ზენაიშვილი 
1013013668 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიისათვის, 

საჭიროებიდან გამომდინარე 

მთარგმნელობითი 

მომსახურეობის შესყიდვა. 

240.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220039357 გამარტივებული 

44 შპს მაიპისი 412694071 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, მერიისათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

2022 წლის განმავლობაში, საჭირო 

კომპიუტერის პერიფერიული 

მოწყობილობების შესყიდვა 

დანართი N1-ის შესაბამისად 

2228.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220041790 გამარტივებული 

45 
შპს კოხტის 

ძირი 2010 
400002297 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის  

სოფელ მაქათუბანში ორი უბნის 

გზის რეაბილიტაციის (მე-2 

ეტაპი) (მობეტონება) სამუშაოები  

338278.19 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001074 ტენდერი 



46 
ი.მ. თეიმურაზ 

ბერაძე 
56001006501 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა და ჯანდაცვისა და 

სოციალური სამსახურების მიერ 

საგაზაფხულო 

დღესასწაულებთან 

დაკავშირებით სხვადასხვა სახის 

საჩუქრის შესყიდვა. 

2140.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220042043 გამარტივებული 

47 შპს ვესტა 202159788 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიისთვის 

100 (ასი) ერთეული არა 

წყალგამძლე თვითწებადი -A4 

ფორმატის სტიკერის 

შეძენა 

350.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220042077 გამარტივებული 

48 
ი.მ. კახაბერ 

სამხარაძე 
56001000423 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ბაზალეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ქროლში, 

არსებული ჭაბურღილის ფსკერის 

და ხვრელის გაფართიებასთან და 

სხვა მოწყობილობებთან 

დაკავშირებით , მომსახურეობის 

შესყიდვა - 

4855.97 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220041659 გამარტივებული 

49 შპს გგ 405124440 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვახანში საუბნო გზის ( 

ინასარიძეების უბანი) 

რეაბილიტაციის (პირველი 

ეტაპი) სამუშაოების შესყიდვა 

289800.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001069 ტენდერი 

50 შპს სანდრო 430031413 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

სოფელ ღარიხევსი ბრუისის 

საუბნო გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა. 

127777.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220002902 ტენდერი 

51 
ი.მ. ელდარი 

სირბილაძე 
21001034474 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ქროლში საუბნო გზების 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

179451.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001122 ტენდერი 

52 
შპს კოხტის 

ძირი 2010 
400002297 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ უჩამეთში საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის (მესერიძეების 

უბანი) სამუშაოების შესყიდვა 

252629.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001123 ტენდერი 

53 შპს მეკა 431946754 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ახალსოფელში 

ცენტრალური გზის 

რეაბილიტაციის (მე-3 ეტაპი) 

სამუშაოების შესყიდვა. 

375999.98 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001105 ტენდერი 

54 
ი/მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერია უკრაინის მოსახებისათვის 

შეგროვილი ჰუმანიტარული 

ტვირთის გასაფორმებლად 

20(ოცი) ცალი სტიკერის 

შესყიდვას 

60.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220043454 გამარტივებული 

55 
ი.მ. ელდარი 

სირბილაძე 
21001034474 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ღორეშა - მარიამწყაროს 

გზის (მე-2 ეტაპი) 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

 240001 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001106 ტენდერი 



56 
შპს თეგეტა 

რითეილი 

ს/კ 

405408811  

. ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს მცირე 

ტვირთამწეობის ავტომანქანის 

საბურავები,  

724.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON220000022 კონსოლიდირებული 

57 შპს იმერმშენი 430034492 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ თეთრაწყაროში საუბნო 

გზების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა. (მე-2 

ეტაპი) 

251697.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001111 ტენდერი 

58 
-  შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 
405408811 

. ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს მცირე 

ტვირთამწეობის ავტომანქანის 

საბურავები,  

1672.00 

  

   CON220000020   

59 შპს გგ 405124440 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კიცხში ბერაძეების და 

ზვიადაძეების საუბნო გზის 

რეაბილიტაციის (მობეტონება) 

სამუშაოების შესყიდვა. 

279000.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001644 ტენდერი 

60 შპს ირლანი 400157272 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ კიცხი-ხიდარის 

დამაკავშირებელი გზის 

დაზიანებულ (ჩაწყვეტილი) 

მონაკვეთზე საყრდენი კედლის 

მშენებლობა და გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

649945.96 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220001854 ტენდერი 

61 შპს როკა 430029328 

ხარაგაულის მერიისა და 

საკრებულოსათვის 5(ხუთი) 

ერთეული ელექტრო 

გამათბობლების  შესყიდვა, 

375.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220045021 გამარტივებული 

62 
ი.მ. თეიმურაზ 

ბერაძე 
56001006501 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანდაცვისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის 

მიერ დაუნის სინდრომის 

საერთაშორისო დღესა და 

აუტიზმზე ცნობადობის 

ამაღლების დღეებთან 

დაკავშირებით 

ბენეფიციარებისთვის, 

საჩუქრების, 2 ერთეული 

სათამაშო პულტიანი მანქანისა 

და 5 ერთეული ელექტრო 

ჩოფერის შესყიდვა 

530.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220046005 გამარტივებული 

63 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სარგებლობაში 

მყოფი ავტომანქანა ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანა TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ. LL-821-HH) 

ძრავის მოცულობა 3.5 ბენზინი. 

გადაცემათა კოლოფი 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

გამოშვების წელი 2011 წ. ვინ 

კოდი. JTEES42A402186736)-ის 

შეკეთებისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა 

1699.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220004301 ტენდერი 

64 
შპს კიკნაძე და 

კომპანია 
406339458 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ბაბში მდინარე 

ჩხერიმელაზე გადასასვლელი 

ხიდის 

აღდგენის/რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა. 

38328.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220004295 ტენდერი 



65 
ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამსახურის მიერ 2022 

წლის მანძილზე ჩასატარებელ 

ღონისძიებებში, გამარჯვებულთა 

დასაჯილდოებლად საჩუქრებისა 

და ჯილდოების შესყიდვა. 

100.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220050404 გამარტივებული 

66 
ი.მ. ზვიადი 

ორჯონიკიძე 
56001004702 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, მერიისათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

2022 წლის მანძილზე საჭირო 

სხვადასხვა სახის საქონლის 

შესყიდვა 

6430.60 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220050611 გამარტივებული 

67 
ი.მ. ქეთევან 

რობაქიზე 
18001050909 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, მერიისათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

2022 წლის განმავლობაში, საჭირო 

სხვადასხვა სახის სამეურნეო, 

სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო 

საქონლის შესყიდვა 

8877.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220050139 გამარტივებული 

68 

შპს „იმერეთის 

სახანძრო 

დაცვა” 

412702302 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ადმინისტრაციული შენობისთვის 

ცეცხლმაქრობების გადამუხტვის 

მომსახურეობის შესყიდვა 

152.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220053183 გამარტივებული 

69 
შპს დანი 

ქონსთრაქშენი 
405183769 

დაბა ხარაგაულში არსებული 

დევების ქანდაკების და 

მიმდებარე სკვერის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

264999.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220002296 ტენდერი 

70 შპს მაიპისი 412694071 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიისათვის, საკრებულოსათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

სხვადასხვა საკანცელარიო 

საქონლისა და პრინტერის 

კარტრიჯების შესყიდვა. 

 8095 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220006005 ტენდერი 

71 შპს ერკო 406244853 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

გზების მშენებლობისათვის 

საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების 

მიზნით საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა. 

9922.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220005144 ტენდერი 

72 
შპს თეგეტა 

რითეილი 
405408811 

ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს მცირე 

ტვირთამწეობის ავტომანქანის 

საბურავები, რომლებიც 

აკმაყოფილებს 

კონსოლიდირებული ტენდერის 

(CON220000031) სატენდერო 

დოკუმენტაციითა და მისი 

დანართით განსაზღვრულ 

ტექნიკურ პარამეტრებს. 

960.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON220000031 კონსოლიდირებული 

73 
შპს „თეგეტა 

რითეილი 
405408811 

ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს მცირე 

ტვირთამწეობის ავტომანქანის 

საბურავები 

1360.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON220000018 კონსოლიდირებული 



74 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მესხი 

56001003260 

1. ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის სკოლების 

რეაბილიტაციის 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტებისთვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა. 

დანართი N1-ის შესაბამისად. 

1755.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220005452 ტენდერი 

75 შპს სანდრო 430031413 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ მირონწმინდაში 

ეკლესიამდე მისასვლელი გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

234444.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220003463 ტენდერი 

76 შპს სანდრო 430031413 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვარძიაში გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა. 

228888.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220004296 ტენდერი 

77 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ. LL-821-HH)- 

ისათვის საჭირო სათადარიგო 

ნაწილების შესყიდვა დანართი 

N1-ის შესაბამისა 

64.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220056549 გამარტივებული 

78 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სარგებლობაში 

მყოფი ავტომანქანისთვის 

Hyundai Tucson (სახ.ნომერი NB-

001-MI) გამოშვების წელი 2008 წ, 

ძრავის მოცულობა 2.0 ბენზინი, 

გადაცემათა კოლოფი 

ავტომატური, ვინ. კოდი 

KMHJM81B59U951626) ისათვის 

საჭირო სათადარიგო ნაწილების 

შესყიდვა დანართი N1-ის 

შესაბამისად. 

400.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220057343 გამარტივებული 

79 
შპს  NEW 

ENERGY 
448047293 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვის 

ცენტრისათვის სენდვიჩ პანელის 

კონტეინერის შესყიდვა. 

11580.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220006004 ტენდერი 

80 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიისათვის, საჭიროებიდან 

გამომდინარე ლეპტოპოს  HP 

Probook-ის დედა დაფის და 

კლავიატურის, ასევე ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

პერსონალური კომპიუტერის 

პროცესორის გამაგრილებლის 

შეკეთების და შეცვლის 

მომსახურების შესყიდვა 

დანართი N1-ის შესაბამისად.  

270.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220061447 გამარტივებული 

81 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ. LL-821-HH)- 

ისათვის წინა და უკანა ხუნდების 

შეცვლა დანართი N1-ის 

შესაბამისად 

255.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220061440 გამარტივებული 

82 
შპს პენსან 

ჯორჯია 
404870760 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, მერიისათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

უმაღლესი ხარისხის 100 შეკვრა 

საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა. 

თითოეული 16.5 ლარის 

ღირებულები 

1650.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობ

ა 

CMR220062614 

SMP220001195 

გადაუდებელი 

აუცილებლობობა 

83 
ი.მ. კახაბერ 

სამხარაძე 
56001005221 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის არქივისათვის, 

საჭიროებიდან გამომდინარე 

დოკუმენტების შესანახი 

კარადების  შესყიდვა, დანართი 

3500.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220063866 გამარტივებული 



N1-ის შესაბამისად.  

84 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანა HONDA CRV (სახ. N- 

AI 133 AA გამოშვების წელი 2002 

წ. ვინ. კოდი SHSRD77872U003265, 

გადაცემათა კოლოფი - 

მექანიკური, ძრავის მოცულობა 

2.4 ბენზინი),-ის შეკეთებისა და 

ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვა. 

3010.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220007693 ტენდერი 

85 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მესხი 

56001003260 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

დაბა ხარაგაულში და სოფელ 

მოლითში მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

სახურავის რეაბილიტაციისათვის 

საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა. 

დანართი N1-ის შესაბამისად. 

4800.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220006715 ტენდერი 

86 
ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის ორგანიზებით 

გასამართი „მხიარული 

სტარტები“-სთვის საჭირო 48 

ერთეული ლოგოიანი 

მაისურების შესყიდვა (დანართი 

N1 ის შესაბამისად). 

1200.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220063754 გამარტივებული 

87 
ი.მ. ნათელა 

ზიბზიბაძე 
56001012936 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის ჯანდაცვისა და 

სოციალური დაცვის სამსახურის 

ორგანიზებით, ფაშიზმზე 

გამარჯვების 77-ე წლისთავთან 

დაკავშირებით, სამამულო ომის 

ვეტერანისთვის ტკბილეულის 

კალათის შესყიდვა (დანართი N1 

ის შესაბამისად) 

120.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220064911 გამარტივებული 

88 
ი.მ. ნინო 

მაკარიძე 
18001059461 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

ჯანდაცვისა და სოციალური 

დაცვის სამსახურის 

ორგანიზებით, ფაშიზმზე 

გამარჯვების 77-ე წლისთავთან 

დაკავშირებით, მემორიალის 

შესამკობად ყვავილების 

თაიგულების შესყიდვა (დანართი 

N1 ის შესაბამისად 

100.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220064915 გამარტივებული 

89 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანა VOLKSWAGEN 

PASSAT (სახ. N- QQ182WW 

გამოშვების წელი 2012 წ. ვინ. 

კოდი WVWZZZ3CZCP050703, 

გადაცემათა კოლოფი - 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

ძრავის მოცულობა 1.8 ბენზინი).-

ის შეკეთებისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა. 

2132.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220008073 ტენდერი 

90 შპს როკა 430029328 

ხარაგაულის მერიისათვის 1 

ერთეული (MA-09N8DO 30კვ-ზე) 

კედლის კონდენციონერის 

შესყიდვა, ადგილზე მოწოდებისა 

და მონტაჟის გათვალისწინებით. 

1150.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220068184 გამარტივებული 



91 
შპს ეტალონი-

განათლება 
404561979 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის მოთხოვნით 79 

(სამოცდაცხრამეტი) წიგნის 

(„პირველკლასელთა აკადემია“) 

შესყიდვა ხარაგაულელ 

პირველკლასელთათვის . 

თითოეული წიგნის ღირებულება 

შეადგენს 25(ოცდახუთი) ლარს. 

წიგნების ჯამური ღირებულებაა 

1975 (ერთი ათას ცხრაას 

სამოცდათხუთმეტი) ლარი 

1975.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220069074 გამარტივებული 

93 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ. LL-821-HH)- 

ისათვის ხელის მუხრუჭების და 

მუხრუჭის ზამბარების შესყიდვა 

დანართი N1-ის შესაბამისად. 

119.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220072274 გამარტივებული 

94 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსა და მერიის 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანები: HYUNDAI 

TUCSON-ის (სახ. ნომერი NB-001-

MI, გამოშვების წელი 2008 წ, 

ძრავის მოცულობა 2.0 ბენზინი, 

გადაცემათა კოლოფი 

ავტომატური, ვინ. კოდი 

KMHJM81B59U951626)-ის და 

Toyota Hilux (სახ. ნომერი - 

MM644GG, გამოშვების წელი - 

2011, ვინ. კოდი - 

MR0FR22G1B0586282, გადაცემათა 

კოლოფი - მექანიკური, ძრავიც 

მოცულობა 2.5)-ის შეკეთებისა და 

ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვა. 

2630.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220008816 ტენდერი 

95 შპს აისი 443570093 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ საღანძილეში მდინარე 

ჩხერიმელაზე გადასასვლელი 

დაზიანებული საფეხმავლო 

დაკიდული ხიდის გამაგრების 

სამუშაოების შესყიდვა. 

18916.58 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220008672 ტენდერი 

96 
ი.მ. თეა 

ოსანაძე 
56001011575 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის, კულტურის, 

განათლების, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამსახურის 

მიერ, მიმდინარე წლის 1 ივნისს, 

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო 

დღესთან დაკავშირებით, ხუთი 

ზღაპრის გმირის მიერ 45 წუთიან 

კოსტიუმირებული შოუს 

დადგმის მომსახურეობის 

შესყიდვა, სოციალურად 

დაუცველი ბავშვებისათვის და 7 

ივნისს ,,მხიარული 

სტარტების“ჩემპიონატის 

ფინალში მონაწილე 

ბავშვებისათვის 15 წუთიან შოუს 

დადგმის მომსახურეობის 

შესყიდვა. 

700.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220075494 გამარტივებული 

97 
ი.მ. ნათელა 

ზიბზიბაძე 
56001012936 საჩუქრები და ჯილდოები  1000.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220075493 გამარტივებული 



98 
ი.მ. მურთაზი 

ტაბატაძე 
56001007791 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისათვის სოციალური 

პირობების გაუმჯოსების მიზნით 

და მგზავრობის შეღავათიანი 

ტარიფების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად, სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად 

მომსხაურების შესყიდვა 

დანართი N1-ის შესაბამისად. 

4200.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220009493 ტენდერი 

99 
ი.მ. დავით 

ნებიერიძე 
18001015342 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

და მერიის ადმინისტრაციულ 

შენობაში არსებული 25 

ერთეული - ელექტრონული 

მანქანა დანადგარების (კედლის 

კონდიციონერების) შეკეთებისა 

და ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვ 

520.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220077754 გამარტივებული 

100 შპს როკა 430029328 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიისათვის 2(ორი) ერთეული, 

ხოლო მუნიციალიტეტის 

საკრებულოსთვის 1(ერთი) 

ერთეული (MA-09N8DO 30კვ-ზე) 

კედლის კონდენციონერის 

შესყიდვა, ადგილზე მოწოდებისა 

და მონტაჟის გათვალისწინებით. 

3450.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220077427 გამარტივებული 

101 
შპს მიიღოს 

ფორმა 
445609388 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მიერ, სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროგრამის 

ინფრასტრუქტურული 

პროექტებისათვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის და 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დარბაზისა და სახურავის 

რეაბილიტაციისათვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა. 

7100.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220009132 ტენდერი 

102 
შპს ალეკო 

მოტორსი 
412702945 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისათვის TOYOTA 

HILUX- სთვის,  

94.40 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220078405 გამარტივებული 

103 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის   

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ.ნომერი N- LL-

821-HH) ძრავის მოცულობა 3.5 

ბენზინი. გადაცემათა კოლოფი 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

გამოშვების წელი 2011 წ. ვინ 

კოდი. JTEES42A402186736)- 

ისათვის 1 ერთეული ძრავის 

რადიატორის  შესყიდვა.  

520.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220079716 გამარტივებული 

104 შპს არბა 405159698 

. ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს დაბა 

ხარაგაულში კულტურისა და 

დასვენების პარკის 

რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის 

სამუშაოები (შემდგომში - 

სამუშაო). 

1 460 942  

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

მთავრობის 

2022 წლის 27 

აპრილის N754 

განკარგულება 

NAT220008413 ტენდერი 

105 

ი.მ. 

გიორგი 

კანდელაკი-

ვესტა 

1009005243 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, მერიისათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

A4 ფორმატის, უმაღლესი 

ხარისხის 200(ორასი) შეკვრა 

საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა. 

3300.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220082326 გამარტივებული 



106 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მესხი 

56001003260 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, 

2022 წლის განმავლობაში 

სოფლის მხარდამჭერი 

პროგრამის ფარგლებში 

განსახორციელებელი 

პროექტებისათვის, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა. 

5460.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220084292 სოფელი 

107 
ი.მ. ანზორი 

ლაცაბიძე 
56001023209 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ზვარის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზვარეში 

ხიხაძეების საუბნო გზის 

შეკეთება CPV45233000 – 16 569.17 

( თექვსმეტი ათას ხუთას 

სამოცდაცხრა ლარი და ჩვიდმეტი 

თეთრი ) ლარი. 2.2 სოფელ 

ნუნისში საუბნო გზის 

მონაკვეთის მობეტონება 

(გულნაზი თიკანაშვილის ჩიხი) 

CPV45233000 – 11 697.22 ( 

თერთმეტი ათას ექვსას 

ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 

ოცდაორი თეთრი) ლარი. 2.3 

სოფელ ნუნისში საუბნო გზის 

შეკეთება (მზია რევაზიშვილის 

უბანი) CPV45233000 – 2 923.50 ( 

ორი ათას ცხრაას ოცდასამი ლარი 

და ორმოცდაათი თეთრი) ლარი. 

31189.89 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085617 სოფელი 

108 
ი.მ. ქეთევან 

ჭიპაშვილი 
56001004656 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტში, 2022 წლის 

განმავლობაში სოფლის 

მხარდამჭერი პროგრამის 

ფარგლებში განსახორციელებელი 

პროექტებისათვის, საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა 

24375.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220084321 სოფელი 

109 
შპს,, 

როსტვერკი’’ 
  

 

1. ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ლეღვანში კოდაბოლოს 

უბანში სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული ხიდის 

მშენებლობის სამუშაოები, 

(შემდგომში - სამუშაო). 

263899.72 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220009161 ტენდერი 

110 

ა(ა)იპ 

„თეატრალურ

ი იმერეთი“ 

412697773 

ა(ა)იპ „თეატრალური იმერეთი“-ს 

მიერ ორგანიზებულ 

თეატრალურ ფესტივალში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სახალხო თეატრის 

მონაწილეობით ღონისძიების 

ორგანიზების მომსახურების 

შესყიდვა 

3000.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220083541 გამარტივებული 



111 
ი.მ. თამაზი 

გაჩეჩილაძე 
35001088425 

2.1 სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ღორეშის ადმინისტრაციული 

ერთეულის   სოფელ ღორეშაში, 

ჭაუჭიძეების საუბნო გზის 

მონაკვეთის მობეტონება. 

CPV45233000 - 13366,31(ცამეტი 

ათას სამას სამოცდაექვსი ლარი 

და ოცდათერთმეტი თეთრი) 

ლარი. 

2.2 სოფელ ღორეშაში არსებულ 3 

მოსაცდელზე მოაჯირების 

მოწყობა CPV 45341000 – 

2450,68(ორი ათას ოთხას 

ორმოცდაათი ლარი და 

სამოცდარვა თეთრი) ლარი. 

2.3 სოფელ ღორეშაში საუბნო 

გზების რეაბილიტაცია 

(კვადოურის, მჭედლიძეების და 

მარიამწყაროს უბანი). 

CPV45233000 – 4899,18(ოთხი 

ათას რვაას ოთხმოცდაცხრამეტი 

ლარი და თვრამეტი) ლარი. 

20716.17 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085582 სოფელი 

112 

შპს 

"კოპიპრინტ–

2000"  

205166210 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 

დაწესებულ ყოველწლიურ  

ღონისძიებისთვის  -  „საპატიო 

ხარაგაულელის არჩევა“- 

ღონისძიებისთვის,  მედლების, 

დიპლომებისა და მოწმობების 

შესყიდვა  

3260.70 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220084194 გამარტივებული 

113 
ი.მ. დავიტ 

გუდაძე 
56001002472 

1.1 სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ვახანის ადმინისტრაციული 

ერთეულის   სოფელ ვახანში 

ღონღაძეების საუბნო გზის 

შეკეთება CPV 45233000 –2 924.76 

(ორი ათას ცხრაას ოცდაოთხი 

ლარი და სამოცდათექვსმეტი 

თეთრი ) ლარი. 

1.2 სოფელ სერბაისში საუბნო 

გზის მონაკვეთის 

მობეტონება(ყორნალის უბანი, 

გაგრძელება) CPV45233000 – 14 

624.48 (თოთხმეტი ათას ექვსას 

ოცდაოთხი ლარი და 

ორმოცდარვა თეთრი) ლარი. 

1.3 სოფელ ვახანში სასაფლაოს 

შემოღობვა   CPV45340000 –11 

697.44 (თერთმეტი ათას ექვსას 

ოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 

ორმოცდაოთხი თეთრი) ლარი. 

29246.68 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085628 სოფელი 

114 
ი.მ. დავით 

ინასარიძე 
56001001664 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ვახანის ადმინისტრაციული 

ერთეულის   სოფელ ვახანში 

ინასარიძეების უბანში წყლის 

სისტემის შეკეთება   

1902.03 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085627 სოფელი 

115 
ი.მ. ნიკა 

ოსანაძე 
56001005392 ზარანი ჩხერი ჯაფაროული 33928.56 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085612 სოფელი 

116 
ი.მ. პეტრე 

ავალიშვილი 
56001003140 

სხლითი გზა, სასაფლაოს გზა, 

გლიკიდური წისქვილი, ვანი 

სანიაღვრე, საუბნო გზა 

32163.99 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085581 სოფელი 



117 
ი.მ. პეტრე 

ავალიშვილი 
56001003140 

ხიდარი საუბნო გზა, სანიღვრე 

არხი 
25345.82 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085935 სოფელი 

118 
ი.მ. თამაზი 

შავიძე 
56001016028 

იგორეთი საუბნო გზა, წყლის 

სისიტემა, საქარიქედი საუბნო  

გზა 

28851.56 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085934 სოფელი 

119 
შპს ,,ჯეო 

ტეჩი“ 
425359989 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიისათვის კომპიუტერული 

ტექნიკის შესყიდვა დანართი N1-

ის შესაბამისად. 

39065.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220010917 ტენდერი 

120 
ი.მ. დავიტ 

გუდაძე 
56001002472 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ვახანის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ზედუბანში 

საუბნო გზის შეკეთება CPV 

45233000 – 8 256.76 (რვა ათას 

ორას ორმოცდათექვსმეტი ლარი 

და სამოცდათექვსმეტი თეთრი ) 

ლარი. 2.2 სოფელ ზედუბანში ელ. 

წისქვილის შეკეთება 

CPV45450000 – 3 440.52 (სამი ათას 

ოთხას ორმოცდაოთხი ლარი და 

ორმოცდათორმეტი თეთრი) 

ლარი. 

11697.28 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220086008 სოფელი 

121 
ი.მ. ანზორი 

ლაცაბიძე 
56001023209 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ზვარის ადმინისტრაციული 

ერთეულში, სოფელ ჩრდილში 

კოშკისა და კაოთის უბანში გარე 

განათების მოწყობა 

11698.78 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085653 სოფელი 

122 
ი.მ. დიმიტრი 

გაჩეჩილაძე 
56001025544 

გოლისი სასაფლაოს 

შემოღობვა,ნადაბური გარე-

განათება, საუბნო გზა, 

მოსაცდელი 

31040.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220086058 სოფელი 

123 
ი.მ. ნიკა 

ოსანაძე 
56001005392 

საღანძილე--წყლის სისტემა, 

საუბნო გზა,ხიდ-ბოგირი 

სკვერი 

16573.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085684 სოფელი 

124 
ი.მ. გივი 

მჭედლიძე 
56001018500 

ბეჟათუბანში საუბნო გზა,წყლის 

სისტემა,ნებოძირში წყლის 

სათავე-ნაგებობა,წისქვილის 

აშენება,წყლის სისტემის სათავე-

ნაგებობა, უსაფთხოების სარკეები 

38172.14 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085745 სოფელი 



125 
ი.მ. ანზორი 

ლაცაბიძე 
56001023209 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

მოლითის ადმინისტრაციული 

ერთეულში, 

სოფელ ჭარტალში წყლის 

სისტემის მოწყობა CPV45232151 – 

8455.49 (რვა ათას ოთხას 

ორმოცდათხუთმეტი ლარი და 

ორმოცდაცხრა თეთრი) ლარი. 

2.2 სოფელ ქვებში საუბნო გზის 

შეკეთება CPV45233000 – 7311.46 

(შვიდი ათას სამას ტერტმეტი და 

ორმოცდაერთი თეთრი) ლარი. 

2.3 სოფელ ქვებში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა CPV45247000 – 11 

696.27 (თერთმეტი ათას ექვსას 

ოთხმოცდატექვსმეტი ლარი და 

ოცდაშვიდი თეთრი) ლარი. 

27463.22 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085948 სოფელი 

126 
ი.მ. იური 

ჩადუნელი 
56001005615 

გედსამანია--საუბნო გზა,ხიდ-

ბოგირი, სასაფლაოს შემოღობვა, 

ტყლის სათავე-ნაგებობა 

16490.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220085573 სოფელი 

127 

ი.მ. 

ალექსანდრე 

მეტრეველი 

56001005961 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ბორითის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ საქასრიაში 

გზის მონაკვეთის 

მობეტონება(გაგრძელება) 

მევლუდი წიქარიშვილის 

სახლთან  , სოფელ კვესრევში 

საუბნო გზის შეკეთება-

გასწორხაზოვნება (სერგო 

ლაბაძის და საკანის უბანი.  

სოფელ ამაშუკეთში საუბნო გზის 

მონაკვეთის 

მობეტონება(გაგრძელება) . 

სოფელ ამაშუკეთში საუბნო გზის 

შეკეთება-გასწორხაზოვნება 

(რეზო ლაბაძის და გაღმა 

ამაშუკეთის უბანი) .  სოფელ 

ციხისძირში ხიდის 

რეაბილიტაცია, 

34092.31 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220086007 სოფელი 

128 
ი.მ. გრიგოლ 

წიქარიშვილი 
18001058688 

უბისა სკვერი, გზის 

მობეტონება,წყალგამტარის 

მოწყობა, მაქათაუბანი საუბნო 

გზა, სანიაღვრე არხი,საქასრია 

ხიდ-ბოგირი 

31994.62 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220087744 სოფელი 

129 
ი.მ. დავით 

პავლაძე 
56001004607 

2.1    სოფელ ბორითში  საუბნო 

გზის შეკეთება- 

გასწორხაზოვნება(ოლეგი 

ბარბაქაძის უბანი)  

2.2 სოფელ ბორითში სანიაღვრე 

არხის მოწყობა  

2.3 სოფელ ბორითში სანიაღვრე 

არხის რეაბილიტაცია (გოჭოურის 

უბანი)  

2.4 სოფელ საქასრიაში  

სასაფლაოს შემოღობვა   

2.5 სოფელ კვესრევში  სასაფლაოს 

შემოღობვა    

20570.11 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220088885 სოფელი 

130 
შპს ორიენტ 

ლოჯიკი 
202052054 კატრიჯები 800.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON190000360 კონსოლიდირებული 



131 
ი.მ. გრიგოლ 

ღამბაშიძე 
56001004151 გოლათუბანი 18694.79 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220088903 სოფელი 

132 შპს გგ 405124440 დაბის ჩიხები 97500.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220010869 ტენდერი 

133 
ი.მ. კოკა 

კეკელიძე 
18601074047 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლის 

გედსამანიის კორპუსის 

სახურავის რეაბილიტაციია 

სამუშაოების შესყიდვა.  

30858.12 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220010868 ტენდერი 

134 
ი.მ. კოკა 

კეკელიძე 
18601074047 

. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ხევის საჯარო სკოლის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა.  

41981.33 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220010865  ტენდერი 

135 
ი.მ. კოკა 

კეკელიძე 
18601074047 

. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ხუნევის საჯარო სკოლის 

სახურავის რეაბილიტაციია 

სამუშაოების შესყიდვა.  

41954.86 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220010867  ტენდერი 

136 შპს „PREMIX“ 404966364 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის 

VOLKSWAGEN PASSAT (სახ. N- 

QQ182WW)- 

ისათვის ძრავის ნაწილების და 

ანტიფრიზის შესყიდვა 

243.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220088273 გამარტივებული 

137 
ი.მ. პეტრე 

ავალიშვილი 
56001003140 

თეთრაწყარო, საუბნო გზა, წყლის 

სისტემა,სასაფლაოს შემოღობვა, 

ხიდი 

23397.76 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220088913 სოფელი 

138 
ი.მ. ელენა 

ლიტვინა 

*0120113970

2 
ხონის ჭაბურღილი 28447.58 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220093715 სოფელი 

139 
შპს „ბაჯო 

მოტორსი“ 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის TOYOTA 

HILUX (სახ. ნომერი - MM 644 GG, 

გამოშვების წელი - 2011, ვინ. 

კოდი - MR0FR22G1B0586282, 

გადაცემათა კოლოფი - 

მექანიკური, ძრავიც მოცულობა 

2.5. დიზელი)-ისათვის გარე 

ყუმბარის შესყიდვა. 

160.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220089247 გამარტივებული 

140 
ი.მ. ზვიად 

ლომიძე“  
56001017068 

ბჟინევი,სასაფლაოს შემოღობვა, 

ვერტყვიჭალა განათება, 

სატრდენი კედელი,სანიაღვრე 

26190.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220091668 სოფელი 

141 
ი.მ. ბაქარ 

რობაქიძე 

*0101001527

6 
მარელისის წყლის სისტემა 23397.47 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220091899 სოფელი 

142 
ი.მ. გია 

მეიფარიანი 
56001003808 

ისლარი-საუბნო გზა წისქვილი 

წყალგამტარი სიჩქარის 

სემზღუდველი 

8285.20 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220091592 სოფელი 



143 შპს ენ-9 402202335 

სარგვეში-წყლის 

სისტემა,ხორითი-საუბნო გზა, 

საბე საუბნო გზა 

39968.01 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220091557 სოფელი 

144 შპს ენ-10 402202335 
საბე -გარე განათება მიროწმინდა 

სკვერი 
15195.31 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220091565 სოფელი 

145 
ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 საზაფხულო ბანაკის მაისურები 1000.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220091600 გამარტივებული 

146 
ი.მ. ირაკლი 

ბოგვერაძე 
56001006412 

ღვერკში 

წყალსადინარი,იგორეთი გზის 

მობეტონება,უჩამეთში განათება 

24520.99 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220091481 სოფელი 

147 
შპს „კავკას 

როუდი“  
400204373 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

გზების 

მშენებლობისათვის/მოწყობისათვ

ის/რეაბილიტაციისათვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა.  

11475.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220011594 ტენდერი 

149 
ი.მ. ნუგზარი 

პავლაძე 
56001006561 ხევი სასაფლაო, წაქვა სასაფლაო 23395.18 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220092027 სოფელი 

150 
ი.მ. ნუგზარი 

პავლაძე 
56001006561 

გრიგალათი სასაფლაო, 

ციცქიური სასაფლაო 
22911.49 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220092026 სოფელი 

151 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ახალსოფელი- საუბნო გზა, 

ფარცხნალის წისქვილი 
6660.93 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220093194 სოფელი 

152 
შპს კია 

საქართველო 
236096675 

სატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის 

ტექნიკური მომსახურების (CPV - 

50100000) სახელმწიფო შესყიდვა, 

11800.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  
CON210000064

7 
კონსოლიდირებული 

153 
ი.მ. მანა 

ქოქაშილი 
56001010533 წიფა სასაფლაოს შემოღობვა 15587.04 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220093867 სოფელი 

154 

ი.მ. 

ალექსანდრე 

მეტრეველი 

56001005961 

ვაშლევი გზის შეკეთება, 

სკვერი,სასაფლაო,ერეთა 

გზა,ერეთა ნაპირსამაგრი 

22417.98 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220094120 სოფელი 

155 
ი.მ. ლაშა 

ჩაჩანიძე 
60001132927 

წყალაფორეთი- წყლის სისტემა, 

ვარძია გზა, ლახუნდარაგზა 
26251.35 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220096909 სოფელი 



156 
ი.მ. პეტრე 

ავალიშვილი 
56001003140 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

წყალაფორეთის 

ადმინისტრაციული ერთეულის 

სოფელ ჩალხაეთში გზის 

შეკეთება-მოხრეშვა 

7166.05 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220093866 სოფელი 

157 
ი.მ. გიორგი 

ტაბატაძე  
56001023319 

ფარცხნალის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, სოფელ ისლარში 

წყლის სისტემის მოწყობა 

1453.68 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220094588 სოფელი 

158 
შპს „თენება 

2015“  
430031244 

მუნიციპალიტეტის, ბაზალეთის 

ადმინისტრაციული ერთეულის   

სოფელ ღარიხევში გარე 

განათების მოწყობა (გაგრძელება 

ბრუისის და ჭილოფის უბანი)   

24250.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220093865 სოფელი 

159 
შპს „თენება 

2015“  
430031244 

ფარცხნალის ადმინისტრაციული 

ერთეულის 

სოფელ ახალსოფელში გარე 

განათების მოწყობა  

6998.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220093864 სოფელი 

160 
ი.მ. მერაბი 

ჭყოიძე 
56001018176 მოლითი-გზა, წყალი, წისქვილი 34017.65 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220097469 სოფელი 

161 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 უაზის ნაწილები 320.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220094589 გამარტივებული 

162 
ი.მ. დათუნა 

კიკნაველიძე 
56001005011 ღუდუმექეთი სანიღვრე 11696.77 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220094365 სოფელი 

163 
ი.მ. დავით 

შარიქაძე 
56001005001 

ლეღვანი საუბნო გზა წისქვილი, 

პატარა სახულარი 
26088.45 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220094429 სოფელი 

164 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ღვერკი, ხემაღალი, უჩამეთი-

საუბნო გზა 
24180.76 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220094397 სოფელი 

165 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის  მერიის 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანა TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ. LL-821-HH) 

ძრავის მოცულობა 3.5 ბენზინი. 

გადაცემათა კოლოფი 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

გამოშვების წელი 2011 წ. ვინ 

კოდი. JTEES42A402186736)-ის 

შეკეთებისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა. 

5000.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220012972 ტენდერი 

166 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 კულტურის ტრანსპორტი 4416.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220012504 ტენდერი 



167 შპს გგ 405124440 ჩრდილი ტალახაძეების უბანი 449777.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220011596 ტენდერი 

168 შპს გგ 405124440 ჩრდილი გოგნაძეების უბანი 269655.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220011595 ტენდერი 

169 
ი.მ. დავით 

შარიქაძე 
56001005001 დიდვაკის გზა 9747.59 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220095217 სოფელი 

170 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის TOYOTA 

HILUX (სახ. ნომერი - MM 644 GG, 

გამოშვების წელი - 2011, ვინ. 

კოდი - MR0FR22G1B0586282, 

გადაცემათა კოლოფი - 

მექანიკური, ძრავიც მოცულობა 

2.5. დიზელი)- 

გარე ყუმბარის (ერთი 

კომპლექტი) და ერთი ცალი 

სტერჟინის (ბურთულა 

სახსროვანი ღერძი) შესყიდვა. 

195.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220097000 გამარტივებული 

171 
ი.მ. პეტრე 

ავალიშვილი 
56001003140 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის, 

ბაზალეთის ადმინისტრაციული 

ერთეულის სოფელ ქლორში 

წისქვილის შენობის შეკეთება 

18176.50 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220099365 სოფელი 

172 
ი.მ. ლაშა 

ჩაჩანიძე 
60001132927 

კიცხი  ცხაური სასაფლაოს 

კეთილმოწყობა, გზა წყალი,  
26310.08 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220096908 სოფელი 

173 
ი.მ. გიორგი 

ლომიძე 
56001002561 

ხუნევში საფეხმავლო 

ხიდბოგირის შეკეთება 

ხუნევში სასაფლაოს 

ტერიტორიის შეღობვა  

20370.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220097696 სოფელი 

174 
ი.მ. ზვიად 

ლომიძე“  
56001017068 

ვერტყვიჭალა-სანიაღვრე სკვერი 

სასაფლაოს შემოღობვა, გზის 

მობეტონება,გარე- განათება 

25220.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220097981 სოფელი 

175 შპს მეკა 431946754 ნადაბური გზა 515000.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220009865 ტენდერი 

176 
ი.მ. ზვიადი 

ორჯონიკიძე 
56001004702 სხვადასხვა ტიპის საქონელი 140.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220097679 გამარტივებული 



177 
ი.მ. დიმიტრი 

მაჭავარიანი 
01005032892 ბორი გზა წყალი 21425.95 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220098400 სოფელი 

178 
ი.მ. რომანი 

ღამბაშიძე 
56001002687 ფონა გხა წყალი 9747.16 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220099294 სოფელი 

179 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“  
405408811 აკუმულატორი 156.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON210000539 კონსოლიდირებული 

180 შპს როკა  430029328 ტუმბო წყალაფორეთი 1500.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220100211 სოფელი 

181 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 ლაშის  საუბნო გზა 10723.83 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220100212 სოფელი 

181

/1 

ი.მ. მერაბი 

ჭყოიძე 
56001018176 დიდვაკის სკვერი 9997.22  

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR210101510 სოფელი 

182 
ი.მ ელდარ 

სირბილაძე,  
21001034474 

სოფელ ვახანში არევაძეების 

საუბნო გზის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების  

91703.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220013699 ტენდერი 

183 შპს გგ 405124440 
სოფელ სარგვეშში გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები,  
266917.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220012120 ტენდერი 

184 
ი.მ. ლაშა 

ჩაჩანიძე 
60001132927 წყალაფორეთი ხიდი 2573.29 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220105071 სოფელი 

185 შპს ,,არტ იდეა 406309418 უბისის მოედანი 3450.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220015170 

ტენდერი 

186 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის, TOYOTA 

HIGHLANDER (სახ. LL-821-HH) 

ძრავის 

მოცულობა 3.5 ბენზინი. 

გადაცემათა კოლოფი 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

გამოშვების წელი 2011 წ. ვინ 

კოდი. JTEES42A402186736 

სამუხრუჭე ხუნდები წინა(ერთი 

კომპლექტი) შესყიდვა.  

135.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220106453 გამარტივებული 



187 
ი.მ. გრიგოლ 

წიქარიშვილი 
18001058688 

სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ბორითის ადმინისტრაციული 

ერთეულში, სოფელ ბორითში და 

ერეთაში, ხიდ-ბოგირების 

რებილიტაციისათვის საჭირო 

მასალებისა და სოფელ ვაშლევში 

სასაფლაოს შემოსაღობად საჭირო 

მასალების შესყიდვა. 

5000.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220107006 სოფელი 

188 

ი.მ. ოთარი 

მეგრელიშვივ

ლი 

56001025011 უნაგირი 1000.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220107260 გამარტივებული 

189 შპს ბორანი 231960296 გზების მოვლა პატრონობა 50000.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220012443 ტენდერი 

190 
ი.მ. „თენგიზ 

ჯავახიანი“  
18001001664 ავზები 4150.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220109621 სოფელი 

191 
ი.მ. ვიტალი 

სამხარაძე 
56301027082 ვარძია ჭაბურღილი 25520.04 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220109618 სოფელი 

192 
ი.მ. ვიტალი 

სამხარაძე 
56301027082 ფარცხნალი ჭაბურღილი 21622.40 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220109654 სოფელი 

193 
ი.მ. დიმიტრი 

მაჭავარიანი 
01005032892 

სოფელ კიცხში სასაფლაოს 

შემოსაღობად მასალების 

შესყიდვა   

4998.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220110969 სოფელი 

194 
ი.მ. ბაქარ 

რობაქიძე 
01010015276 ლეღთვანი მზის პანელები 400.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220110316 სოფელი 

195 

შპს 

„უნივერსალი 

2020“ 

448055283 მილები 28882.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220017068 ტენდერი 

196 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 
405408811 

. ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სარგებლობაში მყოფი volkswagen 

passat-ის და   toyota highlander- ის  

(მცირე ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის) ზამთრის 

საბურავები,  

2248.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

   CON220000292 კონსოლიდირებული 

197 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 
405408811 

. ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სარგებლობაში მყოფი Toyota 

Hilux - ის  (მცირე 

ტვირთამწეობის ავტომანქანის) 

ზამთრის საბურავები,  

2400.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  CON220000289 კონსოლიდირებული 

198 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 
405408811 

. ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს, ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

სარგებლობაში მყოფი Hyundai 

Tucson - ის  (მცირე 

ტვირთამწეობის ავტომანქანის) 

ზამთრის საბურავები 

1056.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

   CON220000284 კონსოლიდირებული 



199 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 
405408811 

. ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სარგებლობაში მყოფი Honda CR-

V- ის   მცირე ტვირთამწეობის 

ავტომანქანის ზამთრის 

საბურავები,  

936.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

   CON220000283 კონსოლიდირებული 

200 შპს ენ-9 402202335 

სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროგრამის ფარგლებში, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

დაბის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, „ხარაგაული 

ჩაიფიქრე“ პროექტის 

განსახორციელებლად 

სამუშაოების შესყიდვა.   

10279.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220015061 ტენდერი 

201 შპ„სანდრო 430031413 ვარძიის გზა 197 777  

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220015726 ტენდერი 

202 
შპს „ბაჯო 

მოტორსი“  
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის, 

VOLKSWAGEN PASSAT (სახ. N- 

QQ182WW გამოშვების წელი 

20012 წ. ვინ. კოდი 

WVWZZZ3CZCP050703, 

გადაცემათა კოლოფი - 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

ძრავის მოცულობა 1.8 

ბენზინი).ერთი ცალი ძრავის  

ტუმბოს   შესყიდვა.  

270.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220112717 გამარტივებული 

203 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 კომპიუტერული მომსახურეობა 560.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220114588 გამარტივებული 

204 

ი/მ/ ოთარი 

მეგრელიშვილ

ი 

56001025011 უნაგირი 1000.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220115800 გამარტივებული 

205 

ი.მ. 

ალექსანდრე 

მეტრეველი 

56001005961 ბორითი ხიდ-ბოგირის მასალები 6716.50 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220117414 სოფელი 

206 
შპს მშენებელი 

2022 
430041536 

სოფელ უჩამეთში საუბნო გზების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები  
210000.00 ტენდერი   NAT220015786 ტენდერი 

207 
ი.მ „ელდარ 

სირბილაძე“   
21001034474 

ერთეულში, სოფელ კიცხში 

ბერაძეების და ზვიადაძეების 

საუბნო გზის რეაბილიტაცია 

(მობეტონება) სამუშაოები 

229341.00 ტენდერი   NAT220015731 ტენდერი 

208 
შპს თენაბა 

2015 
430031244 

. სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროგრამის ფარგლებში დაბა 

ხარაგაულში ფრენბურთის 

მოედნის მშენებლობის 

სამუშაოების შესყიდვა. 

27662.74 ტენდერი   NAT220017800  ტენდერი 

209 

ი.მ. 

ავთანდილ 

მესხი 

56001003260 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვაშლევში ხიდბოგირის 

მოწყობისათვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მიზნით, საინჟინრო 

მომსახურების შესყიდვა.  

1200.00 ტენდერი   NAT220017878 ტენდერი 



210 შპს არალი 222725807 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს სტიქიური 

მოვლენების შედეგების 

ლიკვიდაციის მიზნით, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო 

გზების დაკავშირებული 

სამუშაოები 

50000.00 ტენდერი   NAT220013457 ტენდერი 

211 
ი.მ. კოკა 

კეკელიძე 
18601074047 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ფარცხნალის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, სოფელ ფარცხნალში 

სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროგრამის ფარგლებში, 

დევდარიანებისა და ლეჟავების 

უბანში წყლის სისტემის 

მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 

20233.46 ტენდერი   NAT220017528 ტენდერი 

212 შპს გგ 405124440 ნებოძირის გზა 499999.00 ტენდერი   NAT220015790 ტენდერი 

213 შპს გგ 405124440 დეისის გზა 360449.00 ტენდერი   NAT220015789 ტენდერი 

214 
ი.მ. ელდარი 

სირბილაძე 
21001034474 წყალაფორეთის გზა 390988.00 ტენდერი   NAT220015787 ტენდერი 

215 შპს მეკა 431946754 ხიდარი  გზა 423999.87 ტენდერი   NAT220015785 ტენდერი 

216 შპს სანდრო 430031413 საქასრია-მაქათუბანის გზა 367777.00 ტენდერი   NAT220015723 ტენდერი 

217 შპს სანდრო 430031413 ვანი ჩხაკოური 564444.00 ტენდერი   NAT220015784 ტენდერი 

218 
ი.მ. ნიკა 

ოსანაძე 
56001005392 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ საღანძილეში სასოფლო 

გზის ცენტრალურ გზასთან 

დამაკავშირებელი მონაკვეთის 

მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.   

5975.00 ტენდერი    NAT220017550  ტენდერი 

219 
ი.მ. ლეილა 

კიკნაძე 
01003011881 ზვარე ალხაზიშვილები 6718.00 ტენდერი   NAT220017604  ტენდერი 

220 შპს მეკა 431946754 ხორითის გზა 533999.87 ტენდერი   NAT220015788 ტენდერი 

221 შპს ტრაფიკი 402047218 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 

შემავალ საავტომობილო გზებზე 

საჭირო საგზაო ნიშნების -  

სიჩქარის შემზღუდველი 

ბარიერის და საგზაო სარკის  

შესყიდვა. 

970.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220119712 გამარტივებული 

222 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 კომპიუტერული მომსახურეობა 690.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220119852 გამარტივებული 

223 
ი/მ/ კოკა 

კეკელიძე 
18601074047 N2 საბავშვო ბაღის რებილიტაცია 41823.18 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220018402  ტენდერი 



224 
ი.მ. დავით  

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისათვის სოციალური 

პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით და მგზავრობის 

შეღავათიანი ტარიფების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად, 

შესყიდვა 

6240.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220018693 ტენდერი 

225 
ი.მ. ნათელა 

ზიბზიბაძე 
56001012936 ჭუტჭელი 999.70 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220121871 გამარტივებული 

226 
ი.მ. დავით 

კოპაძე 
56001013722 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მოსახლეობისათვის სოციალური 

პირობების გაუმჯობესების 

მიზნით და მგზავრობის 

შეღავათიანი ტარიფების 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველსაყოფად, სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად 

მომსახურების შესყიდვა 

2340.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220019181 ტენდერი 

227 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

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 

KMHJM81B59U951626)-ის 

შეკეთებისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა  

1700.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220019322 ტენდერი 

228 შპს „მაიპისი“  22001000612 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს სარგებლობაში 

არსებული ფოტოაპარატისთვის 

(Digital Camera/ Canon EOS/2000D 

EF-S) მეხსიერების ბარათისა და 

USB გადამყვანი კაბელის  

შესყიდვა. 

58.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

  გამარტივებული 

229 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 ლაშის სანიაღვრე არხი 10723.55 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220128184 სოფელი 

230 შპს მეკა 431946754 ღორეშა 250022.00 

ელექრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220018186 ტენდერი 

231 
ი.მ. ვიტალი 

სამხარაძე 
56301027082 ბაზალეთის ჭაბურღილი 23280.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR220133456 სოფელი 

232 შპს აისი 443570093 

. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ნებოძირში ცენტრალურ 

გზაზე სანიაღვრე არხის 

მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.   

2310.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  NAT220019665 ტენდერი 

233 შპს აისი 443570093 მოლითის საყრდენი კედელი 21322.60 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი   

NAT220019561 ტენდერი 

234 
ი.მ. მიშიკო 

კაციტაძე 
01020007118 

. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ფარცხნალში საუბნო 

გზის შეკეთების სამუშაოების 

შესყიდვა.   

5947.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 
  

 NAT220019664  ტენდერი 



235 

სსიპ ,,ზურაბ 

ჟვანიას 

სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირ

ების სკოლა",  

212852055 ტრენინგები 1311.65 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220019596 ტენდერი 

236 
ი.მ „მიხეილ 

გელაშვილი“,  
56001011059 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ღორეშის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, სოფელ ღორეშაში 

სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროგრამის ფარგლებში, მინი 

ფეხბურთის მოედნის მოწყობის 

სამუშაოების შესყიდვა. 

27367.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220019776  ტენდერი 

237 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანა Toyota Hilux (სახ. 

ნომერი - MM 644 GG, გამოშვების 

წელი - 2011, ვინ. კოდი - 

MR0FR22G1B0586282, გადაცემათა 

კოლოფი - მექანიკური, ძრავიც 

მოცულობა 2.5. დიზელი, -ს 

შეკეთებისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა. 

3990.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220020491 ტენდერი 

238 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“  
405408811 აკუმულატორი 161.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 
  

CON210000539 კონსოლიდირებული 

239 შპს აისი 443570093 
მოლითი მდ საჯიკელაზე ხიდის 

ბურჯების რეაბილიტაცია 
4638.58 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220019666 ტენდერი 

240 

ი.მ. გიორგი 

კანდელაკი 

ვესტა 

01009005243 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, მერიისათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

A4 ფორმატის, უმაღლესი 

ხარისხის 100(ასი) შეკვრა 

საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა.  

1600.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობ

ა 

CMR220131856 

SMP220002982  

გადაუდებელი 

აუცილებლობობა 

241 
ი.მ. ლაშა 

ჩაჩანიძე 
60001132927 

. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვარძიაში მაგისტრალური 

წყალსადენის სამშენებლო-

აღდგენითი სამუშაოების 

(ჭაბურღილის ობიექტზე 

დამატებითი სამუშაოების) 

შესყიდვა. 

10999.89 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220020579 ტენდერი 

242 

ი.მ „ივანე 

ჟღენტი - 

გრუზინი“   

18001000223 სათნოების სახლი 8183.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220019359  ტენდერი 

243 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 უაზის ნაწილები 460.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220021085 ტენდერი 

244 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 კატრიჯები 450.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220135388 გამარტივებული 

245 

შპს 

„ეტალონი-

მედია“  

204572024 ინტელექტუალური თამაშები 2960.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

ექსკლუზივი 
CMR220138907 

SMP220003128  
გამარტივებული 

246 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 დიპლპმები 40.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220143281 გამარტივებული 



247 
ი.მ. ნათელა 

ზიბზიბაძე 
56001012936 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამსახურის მიერ 2022 

წლის მანძილზე ჩასატარებელ 

ღონისძიებებში,  გამარჯვებულთა 

დასაჯილდოებლად საჩუქრებისა 

და ჯილდოების შესყიდვა  

155.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220143548 გამარტივებული 

248 
ი.მ. რუსუდან 

მუმლაძე 
56001011581 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამსახურის მიერ 2022 

წლის წლის ნოემბრის თვეში, ა(ა) 

ი.პ. ე.კიკნაძის სახელობის 

სკოლამდელ დაწესებულებათა 

გაერთიანების პედაგოგებისათვის 

დაგეგმილი ღონისძიებისთვის -  

,,პედაგოგთა შემოქმედებითი 

საღამო", 22 ერთეული საყვავილე 

ლარნაკის შესყიდვა,  

726.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220143549 გამარტივებული 

249 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 

კულტურის, განათლების, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის 

საქმეთა სამსახურის 

სამსახურებრივი საქმიანობიდან 

გამომდინარე, სამგზავრო 

სატრანსპორტო საშუალებების 

დაქირავება მძღოლთან ერთად 

მომსახურბის შესყიდვა  

2948.00 

ელქტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220022030 ტენდერი 

250 
ი.მ. გიორგი 

ლომიძე 
56001002561 

სამოქალაქო ბიუჯეტის 

პროგრამის ფარგლებში  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ ვერტყვიჭალაში  

ტრენაჟორებისა და ფანჩატურის 

მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 

23907.00 

ელქტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220021831 ტენდერი 

251 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

VOLKSWAGEN PASSAT (სახ. N- 

QQ182WW გამოშვების წელი 2012 

წ. ვინ. კოდი 

WVWZZZ3CZCP050703, 

გადაცემათა კოლოფი - 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

ძრავის მოცულობა 1.8 ბენზინი) 

სათადარიგო ნაწილების 

შესყიდვა დ 

346.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220144304 გამარტივებული 

252 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

HONDA CRV (სახ. N- AI 133 AA) 

(გამოშვების წელი 2002 წ. ვინ. 

კოდი SHSRD77872U003265, 

გადაცემათა კოლოფი - 

მექანიკური, ძრავის მოცულობა 

2.4 ბენზინი ) სათადარიგო 

ნაწილების შესყიდვა 

550.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220144302 გამარტივებული 

253 

საქართველოს 

გარემოს 

დაცვისა და 

სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროს 

სსიპ 

ეროვნული 

სატყეო 

სააგენტო 

204578581 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიასთვის საშეშე მერქნული 

რესურსის მიწოდების 

უზრუნველყოფის მიზნით 

მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვა 

29910.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

ნორმატიული 

აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელე

ბი 

CMR220146577 გამარტივებული 

254 შპს ენ-9 402202335 

. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

კიცხის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, სოფელ კიცხში 

დასასვენებელი, სპორტული, 

კულტურული ნაგებობების 

მშენებლობის (პროექტი ლილეს 

წყარო) სამუშაოების შესყიდვა. 

8524.32 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220022376 ტენდერი 



255 
ი.მ. ჯაბა 

ფცქიალაძე 
56001004632 კომპიუტერული მომსახურეობა 320.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220146793 გამარტივებული 

256 

შპს „ლ და ს 

ელიტა და 

კომპანია 

2022“, 

405521430 

ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ შესყიდვის 

ობიექტს წარმოადგენს, 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

ბორითის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სოფელ უბისაში 

ხელოვნურსაფარიანი სპორტული 

მოედნის მოწყობის სამუშაოების 

შესყიდვა 

172101.47 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220022293 ტენდერი 

257 შპს დვ გრუპი,  412770880 
მერიის და საკრებულოს 

სახურავი 
52835.57 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი   

 NAT220022426  ტენდერი 

258 შპს აისი 443570093 

სოფელ ვაშლევში მდინარე 

ვაშლეურაზე  სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული ხიდის აღდგენის 

სამუშაოების შესყიდვა,  

38232.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

 NAT220022370  ტენდერი 

259 
ი.მ. თეა 

ოსანაძე 
56001011575 ზღაპრის გმირები 640.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220148827 გამარტივებული 

260 

ფიზიკური 

პირი მამუკა 

ლომიძე 

56001001310 მომღერალთა ჯგუფი 3750.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220148837 გამარტივებული 

261 
- შპს „თეგეტა 

რითეილი“ 
405408811 

ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს წინამდებარე 

ხელშკრულების დანართი №1-ით 

განსაზღვრული სატრანსპორტო 

საშუალებების აკუმულატორების 

(შემდგომში - აკუმულატორები) 

(CPV - 31400000) შესყიდვა  

190.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 

  

CON210000539 კონსოლიდირებული 

262 შპს ლუკა 430030744 ერთჯერადი ჭურჭელი 810.50 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220148849 გამარტივებული 

263 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანისთვის, 

VOLKSWAGEN PASSAT (სახ. N- 

QQ182WW გამოშვების წელი 

20012 წ. ვინ. კოდი 

WVWZZZ3CZCP050703, 

გადაცემათა კოლოფი - 

ავტომატური/ტიპტრონიკი, 

ძრავის მოცულობა 1.8 ბენზინი). 

სათადარიგო ნაწილების 

შესყიდვა, 

490.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220150102 გამარტივებული 

264 
შპს „თეგეტა 

რითეილი“  
405408811 

ხელშეკრულების საგანს 

წარმოადგენს მცირე 

ტვირთამწეობის ავტომანქანის 

საბურავები,  

1744.00 

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი 
  

CON220000294 კონსოლიდირებული 

265 
ი.მ. ნელი 

ჩუბინიძე 
56001002658 შოკოლადები 770.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220158168 გამარტივებული 



266 

საქართველოს 

ეროვნული 

არქივი 

211358957 სარქივო მომსახურეობა 10618.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

ნორმატიული 

აქტით 

დადგენილი 

გადასახდელე

ბი 

CMR230003450 გამარტივებული 

267 

ი.მ. 

ავათანდილ 

მესხი 

56001003260 საპროექტო 2000.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220025038 ტენდერი 

268 შპს სამშობლო 211357397 წიგნები  1152.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220162573 გამარტივებული 

269 
ი.მ. მაკა 

ხარატიშვილი 
56001018965 შშმ ბავშვებისათვის სათამაშოები 1890.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220162574 გამარტივებული 

270 
ი.მ. ქეთევან 

რობაქიზე 
18001050909 სამეურნეო საქონელი 208.00 

გამარტივებ

ული  

შესყიდვა 
მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220165242 გამარტივებული 

271 

ი.მ. გიორგი 

კანდელაკი 

ვესტა 

1009005243 

1 ხარაგაულის 

მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოსათვის, მერიისათვის 

და სამხედრო სამსახურისათვის 

A4 ფორმატის, უმაღლესი 

ხარისხის 100(ასი) შეკვრა 

საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა. 

1500.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220163806 

SMP220003948  
გამარტივებული 

272 შპს აისი  443570093 ლაშე საყრდენი კედელი 34235.34 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220025393  ტენდერი 

273 
შპს ბაჯო 

მოტორსი 
429654224 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის სარგებლობაში მყოფი 

ავტომანქანა Toyota Hilux (სახ. 

ნომერი - MM 644 GG, გამოშვების 

წელი - 2011, ვინ. კოდი - 

MR0FR22G1B0586282, გადაცემათა 

კოლოფი - მექანიკური, ძრავიც 

მოცულობა 2.5. დიზელი, - ერთი 

კომპლექტი წინა სამუხრუჭე 

ხუნდების შეძენა. 

80.00 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მონეტარული 

ზღვრის 

დაცვით 

CMR220167230 გამარტივებული 

274 

ი.მ. 

ალექსანდრე 

მეტრეველი 

56001005961 ვაშლევის სკვერი 8569.03 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

სახელმწიფოე

ბრივი და 

საზოგადოებრ

ივი 

მნიშვნელობის 

ღონისძიება 

CMR230002949 სოფელი 

275 
ი.მ. დავით 

ხარაძე 
56001004640 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

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 

KMHJM81B59U951626)-ის 

შეკეთებისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა  

2300.00 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

NAT220026998 ტენდერი 

 

 

 

 


