
თვითმმართველი ერთეული ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული 

სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის 

განყოფილების მიერ 2018 წელს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ  გაწეული საქმიანობის  

ანგარიში 

    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვებისა და 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებამ 2018 წლის 03 იანვრიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით, მუნიციპალიტეტის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიენ 

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

P170002285 საფუძველზე, საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „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,  

განახორციელა სახელმწიფო შესყიდვებისათვის საჭირო სხვადასხვა სახის  დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება, 

როგორიცაა სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტ(ებ)ი, სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმ(ებ)ის პროექტი, 

ინტერესთა კონფლიქტის პროექტ(ებ)ი, ხელშეკრულების პროექტ(ებ)ი, ურთიერთშეთანხმების აქტის პროექტ(ებ)ი, 

მიმწოდებლებთან გადასაგზავნი წერილების პროექტ(ებ)ი, სამართლებრივი აქტის პროექტ(ებ)ი და ასე/შ; ასევე 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით შესათანხმებლად წარუდგენდა 

მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო შესასყიდი  საქონლის, გასაწევი მომსახურების და შესასრულებელი სამუშაოების 

შესახებ ინფორმაციას და დოკუმენტაციას. 

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტის მერიის სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ მომზადებულია 112 (ას თორმეტი) ელექტრონული ტენდერის 

სატენდერო დოკუმენტაციის პროექტი, რომელიც ოქმი N1-ით დამტკიცებულია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 

მერიის მუდმივმოქმედი სატენდერო კომისიის მიერ და გამოცხადებულია NAT ელექტრონული ტენდერები 

აუქციონის გარეშე. 

    ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვებისა და 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მიერ გამოცხადებული 112 (ას თორმეტი)  ტენდერიდან  1 

(ერთი) ტენდერზე მიმდინარეობს ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტება და ტენდერს მინიჭებული აქვს, შერჩევა - 

შეფასების სტატუსი. 

NAT180016933. გამოცხადებულია 25.10.2018 -15.11.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 80 986.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საღანძილის და ლეღვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. საღანძილეში 

დაზიანებული საცალფეხო ხიდის რეაბილიტაციის, სოფ. ვანში დვალების უბანში ხიდ-ბოგირის აღდგენის, სოფ. ვანში 

სახვაძეების უბანში ხიდ-ბოგირის აღდგენის, სოფ. სხლითში დეკანოსიძეების უბანში ხიდ-ბოგირის აღდგენის და 

სოფ. მარელისში მდ. ქუნცურზე არსებული ხიდის რიაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. 
 

 2 (ორი) ტენდერი შეწყდა ტექნიკური დოკუმენტაციის დაზუსტების გამო. 

1).  NAT180000823. გამოცხადებულია 17.01.2018 -12.02.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 7072.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ვახანში ნაგუთის ღელეზე სტიქიისაგან 

დაზიანებული ხიდ-ბოგირის აღდგენის სამუშაოების შესყიდვა. (შეწყდა - სატენდერო დოკუმენტაციის დაზუსტების 

გამო). 
 

2).  NAT180006714. გამოცხადებულია  30.04.2018 – 21.05.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 531169.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ წყალაფორეთში 

ბუდიანეთის ცენტრალური სასოფლო გზის, სოფელ ლახუნდარაში ეკლესიის უბანში ცენტრალური სასოფლო გზის 

და სოფელ ხონის ცენტრალური სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. (შეწყდა - სატენდერო დოკუმენტაციის 

დაზუსტების გამო). 

http://procurement.gov.ge/


 

 12 (თორმეტი) ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით. რადგან ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტებმა ვერ 

დააკმაყოფილეს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული მოთხოვნები და „ელექტრონული ტენდერის 

ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის N12 ბრძანების 

შესაბამისად ექვემდებარებოდნენ დისკვალიფიკაციას ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო და აღნიშნული ტენდერები 

გამოცხადებული იქნა განმეორებით.  

 

1).  NAT180000728  გამოცხადებულია 16.01.2018  -  08.02.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 67 833.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ნადაბურის და ფარცხნალის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად 

დაზიანებული მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების და საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 

2).  NAT180001813 გამოცხადებულია   02.02.2018 - 28.02.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 536 937.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ დეისის სასოფლო გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

3).  NAT180001950  გამოცხადებულია   06.02.2018  -  02.03.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 331 087.00 ლარი.  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ ვახანის სასოფლო გზის და სოფელ 

სერბაისის სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

4).  NAT180002238  გამოცხადებულია 09.02.2018 - 07.03.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 531 169.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ წყალაფორეთში 

ბუდიანეთის ცენტრალური სასოფლო გზის, სოფელ ლახუნდარაში ეკლესიის უბანში ცენტრალური სასოფლო გზის 

და სოფელ ხონის ცენტრალური სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

5).   NAT180002345   გამოცხადებულია 12.02.2018  -  06.03.2018  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 371 855.00  ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კიცხის და ფარცხნალის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ თეთრაწყაროში 

სასოფლო გზის და სოფელ ახალსოფელში სასოფლო გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

6).  NAT180003035 გამოცხადებულია  22.02.2018 - 16.03.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 11 136.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ხემაღალში გზის საყრდენი კედლის (გაბიონის) 

მოწყობა. 

7).   NAT180003205  გამოცხადებულია 26.02.2018 - 20.03.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 67 833.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ნადაბურის და ფარცხნალის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული 

მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოების და საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა. 

8).   NAT180006338   გამოცხადებულია 24.04.2018 - 15.05.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 427 153.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბის და წყალაფორეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ ლახუნდარაში სასოფლო 

გზის და დაბაში ქუჩების/ჩიხების, საყრდენი კედლების მოწყობის და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოების შესყიდვა. 

9).  NAT180011572  გამოცხადებულია 26.07.2018 - 16.08.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 242 139.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხიდრის და ვარძიის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ ხიდარში შარიქაძეების საუბნო 

გზის და სოფელ ვარძიაში მე-3 უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

 

 



 

10).    NAT180012035  გამოცხადებულია  02.08.2018 - 24.08.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 47 584.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ლაშეს, მოლითის და ლეღვნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფ. ლაშე-იგორეთის 

დამაკავშირებელ გზაზე გზის ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობის, სოფ. ქვებში რკინის ხიდის ქვეშ გამავალი დაზიანებული გზის 

შეკეთება და სოფ. მარელისში ჩირგვნარის უბანში დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. 

11).    NAT180014092 გამოცხადებულია 04.09.2018  -  27.09.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 229 421.00  ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ლაშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ ხემაღალში საავტომობილო (საუბნო) გზის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. 

12).   NAT180020995 გამოცხადებულია  27.12.2018 - 04.01.2019 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10 200.00 ლარი. 

ხარაგაულის მერიისათვის (სამხედრო-კულტურა) სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების დაქირავება მძღოლთან 

ერთად მომსახურების შესყიდვა. 

 

 33 (ოცდაცამეტი) ტენდერი არ შედგა, რადგან ტენდერებზე მონაწილეობა არ მიუღიათ არცერთ პრეტენდენტებს. 

1. NAT180000733    გამოცხადდა 16.01.2018 - დასრულდა 29.01.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 6 000.00  ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, მოლითის, ლეღვანის, ზვარის, წიფის და საღანძილის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა. 

 

2. NAT180000734   გამოცხადდა 16.01.2018 - დასრულდა 24.01.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 5 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სარგვეშის, ლაშეს, დაბის, ფარცხნალის და ბაზალეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.   

 

3. NAT180000735 გამოცხადდა 16.01.2018 - დასრულდა 25.01.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 5 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კიცხის, ხიდრის, წყალაფორეთის და ვარძიის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

4. NAT180000736   გამოცხადდა 16.01.2018 - დასრულდა 26.01.2018: შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 5 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის და ღორეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების შესყიდვა.; 

 

 

5. NAT180001359  გამოცხადდა 26.01.2018 - დასრულდა 08.02.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 5 000.00 GEL 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სარგვეშის, ლაშეს, დაბის, ფარცხნალის და ბაზალეთის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

6. NAT180001514     გამოცხადდა 30.01.2018 - დასრულდა 15.02.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 5 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის და ღორეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების შესყიდვა.   

 



 

7. NAT180001515    გამოცხადდა 30.01.2018 - დასრულდა 16.02.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 6 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, მოლითის, ლეღვანის, ზვარის, წიფის და საღანძილის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.   

 

8. NAT180001946     გამოცხადდა 06.02.2018 - დასრულდა 01.03.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 209 140.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქუჩების, ჩიხების რეაბილიტაციის და 

დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები (არხების გაწმენდა) შესყიდვა.  

 

9. NAT180002674  გამოცხადდა 16.02.2018  - დასრულდა 27.02.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 6 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის და ღორეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

10. NAT180003032       გამოცხადდა 22.02.2018 - დასრულდა  02.03.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 7 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, მოლითის, ლეღვანის, ზვარის, წიფის და საღანძილის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

11. NAT180003457 გამოცხადდა 01.03.2018 - დასრულდა 09.03.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 6 500.00 ლარი.  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის და ღორეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

12. NAT180004117      გამოცხადდა 13.03.2018 - დასრულდა  21.03.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 8 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, მოლითის, ლეღვანის, ზვარის, წიფის და საღანძილის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

13. NAT180004121       გამოცხადდა 13.03.2018 - დასრულდა  22.03.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 8 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის და ღორეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

       

14. NAT180004753  გამოცხადდა 23.03.2018 - დასრულდა  16.04.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 12 710.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში შემავალი ცენტრალური და სასოფლო/საუბნო საავტომობილო გზების 

საფარის/პირის მოვლის სამუშაოების შესყიდვა.  

 

15. NAT180004755     გამოცხადდა 23.03.2018 - დასრულდა  03.04.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 9 500.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის და ღორეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების შესყიდვა.   

 

16. NAT180004756  გამოცხადდა 23.03.2018 - დასრულდა  02.04.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 9 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, მოლითის, ლეღვანის, ზვარის, წიფის და საღანძილის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ობიექტების აღდგენისათვის საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 



 

17. NAT180006265 გამოცხადდა 23.04.2018 - დასრულდა  02.05.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 12 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, ლეღვანის, ზვარეს, წიფის და საღანძილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

სტიქისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენის, მოწყობის და რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.   

 

18. NAT180006266 გამოცხადდა 23.04.2018 - დასრულდა  02.05.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 15 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის, სარგვეშის და ღორეშის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენის, მოწყობის და რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.   

 

19. NAT180006938   გამოცხადდა 04.05.2018 - დასრულდა  16.05.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 20 000.00  ლარი. 

მოწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50 კალენდარული დღე. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის, სარგვეშის და ღორეშის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენის, მოწყობის და რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

20. NAT180006940   გამოცხადდა   04.05.2018 - დასრულდა  14.05.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 17 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის, ლეღვანის, ზვარეს, წიფის და საღანძილის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

სტიქისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენის, მოწყობის და რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო საპროექტო 

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

21. NAT180007752 გამოცხადდა 18.05.2018 - დასრულდა  30.05.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 17 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის, სარგვეშის და ღორეშის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენის, მოწყობის და რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.  

 

22. NAT180007753 გამოცხადდა 18.05.2018 - დასრულდა  29.05.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 20 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის, ხუნევის, ნადაბურის, ბორითის, სარგვეშის და ღორეშის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში სტიქისაგან დაზიანებული ხიდების აღდგენის, მოწყობის და რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის საჭირო 

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების მომსახურების შესყიდვა.   

 

23. NAT180010072 გამოცხადდა 03.07.2018 - დასრულდა  25.07.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 337 172.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხუნევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ბჟინევში სასოფლო გზის 

რეაბილიტაციის (მობეტონების) სამუშაოები.   

 

24. NAT180012034 გამოცხადდა 02.08.2018 - დასრულდა  27.08.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 108 854.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ვახანის და მოლითის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფ. ზედა ვახანში ჭიქავების 

და ინასარიძეების უბნის დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის, სოფ. სერბაისში დაზიანებული ცენტრალური და 

სასოფლო გზების რეაბილიტაციის, სოფ. ქვებში ზედა უბანში დაზიანებულ ცენტრალურ გზის გაწმენდა-

გასწორხაზოვნების და სოფ. ზედუბანის დაზიანებული ცენტრალური და საუბნო გზების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა.   

 

25. NAT180012036 გამოცხადდა 02.08.2018 - დასრულდა  27.08.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 71 782.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოლითის და ლეღვნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფ. ნებოძირში სკოლისკენ 

მიმავალი დაზიანებული გზის და საყრდენი კედლის მოწყობის, სოფელ მარელისში ხოსრო მაღრაძის უბანში 

დაზიანებული გზის რეაბილიტაციის და სოფ. ლეღვანში დაზიანებული გზის გაწმენდის და ნაპირსამაგრის მოწყობის 

სამუშაოების შესყიდვა.   

 



 

 

26. NAT180012039 გამოცხადდა 02.08.2018 - დასრულდა  31.08.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 36 776.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ხევში დაზიანებული გზის გაწმენდა 

გასწორხაზოვნებაის სოფ. გრიგალათში დაზიანებული გზის საყრდენი კედლის აღდგენის და ბორითის 

ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. მაქათუბანში მდინარე ხელმოსმულაზე საფეხმავლო ხიდის მოწყობის 

სამუშაოების შესყიდვა.   

 

27. NAT180012040 გამოცხადდა 02.08.2018 - დასრულდა  31.08.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 45 372.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბორითის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ.ბორითში გოჭოურის უბნის 

დაზიანებული გზის გაწმენდა გასწორხაზოვნება და წყალგამტარი მილის მოწყობა, სოფ. ბორითში ერეთა დინარის 

დამაკავშირებელი გზის გაწმენდა გასწორხაზოვნება, სოფ. ვაშლევში დაზიანებული გზის გაწმენდა გასწორხაზოვნება, 

სოფ. უბისაში სერისა და ჭალის უბანში დაზიანებული გზის გაწმენდა გასწორხაზოვნება, სოფ. მაქათუბანში 

ბოჟაძეების, კუპრაძეების და სასაფლაოს დაზიანებული გზის გაწმენდა გასწორხაზოვნება, სოფ. კვესრევში სავანის 

უბანში დაზიანებული გზის გაწმენდა გასწორხაზოვნება და სოფ. ამაშუკეთში დაზიანებული გზის გაწმენდა 

გასწორხაზოვნება.   

 

28. NAT180012132 გამოცხადდა 03.08.2018 - დასრულდა  30.08.2018 შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 175 964.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბაში მდებარე დასასვენებელი ტერიტორიების (სკვერები) 

მოწყობის/რეაბილიტაციის სამუშაოები. 

 

29. NAT180012726   გამოცხადდა 14.08.2018 - დასრულდა  07.09.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 114 170.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ბაზალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ბაზალეთში ნანიტაშვილების უბნის 

გზის რეაბილიტაცია.   

 

30. NAT180014742   გამოცხადდა 13.09.2018- დასრულდა  05.10.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 175 964.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბაში მდებარე დასასვენებელი ტერიტორიების (სკვერები) 

მოწყობის/რეაბილიტაციის სამუშაოები.   

 

31. NAT180014901   გამოცხადდა 02.11.2018- დასრულდა  12.11.2018;  შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 65 367.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ხევის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ციცქიურში მდინარის სანაპირო კედლის 

(ნაპირსამაგრი გაბიონი) მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.   

 

32. NAT180017341    გამოცხადდა 17.09.2018 - დასრულდა  08.10.2018; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3 800.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის დაბის ადმინისტრაციული ერთეულში კანალიზაციის სისტემის მოსაწერსიგებლად 

გოფრირებული კანალიზაციის მილის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კიცხის და ვახანის ადმინისტრაციულ 

ერთეულებში სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად პოლიეთილენის მილის შესყიდვა დანართი N1-ის შესაბამისად.    

 

33. NAT180020996  გამოცხადდა 27.12.2018- დასრულდა  04.01.2011; შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 10 000.00 ლარი. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სოციალური პირობების გაუმჯოსების მიზნით და მგზავრობის 

შეღავათიანი ტარიფების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, სამგზავრო სატრანსპორტო მომსახურეობის 

შესყიდვა განხორციელდება დანართი N1-ის შესაბამისად. მიმწოდებელმა ყოველდღიურად უნდა უზრუნველოს 

მგზავრების დროულად და უსაფრთხოდ გადაადგილება სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებით რომელიც უნდა 

იყოს გამართულ მდგომარეობაში, მგზავრთა სავარძლების რაოდენობით უნდა იყოს არანაკლებ 14 (თოთხმეტი) 

ადგილიანი და მძღოლს უნდა გააჩნდეს მართვის მოწმობის შესაბამის (D). კატეგორია.    

 

 



 64 (სამოცდაოთხი) ტენდერზე მუნიციპალიტეტის მერიამ გააფორმა ხელშეკრულებები მიმწოდებლებთან სხვადასხვა 

საქონლის შესყიდვის, მომსახურების გაწევის და სამუშაოს შესრულების შესყიდვაზე.  

      ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვებისა და 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების  მიერ გამოცხადებულ 112 (ას თორმეტი) ტენდერიდან 77 

(სამოცდაჩვიდმეტი) ტენდერზე, სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის და სატენდერო კომისიის წევრების მიერ 

განხილულია, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის საშუალებით  პრეტენდენტების მიერ 

წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებები და სხვადასხვა შინაარსის მქონე ტექნიკური დოკუმენტაციები, განხილვის 

შედეგად სატენდერო კომისიის აპარატის მიერ მომზადებულია შესაბამისი ინტერესთა კონფლიქტების, ოქმების და 

წერილების პროექტები, რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 

ბრძანების მოთხოვნათა შესაბამისად ატვირთულია სახელმწიფო სესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში. 

  ელექტრონული ტენდერების ჩატარების შედეგად, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან შეთანხმების 

საფუძველზე და ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით ჯამში ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიამ სხვადასხვა 

საქონლის, მომსახურების და სამუშაოების შესრულების შესყიდვაზე მიმწოდებლებთან გააფორმა 200 (ორასი) 

ხელშეკრულება რომელთა ჯამური ღირებულება შეადგენს 8 250 829.97 (რვა მილიონ ორას ორმოცდაათი ათას რვაას 

ოცდაცხრა ლარი და ოთხმოცდაჩვიდმეტი თეთრი) ლარს. 

 

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელით ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ გაფორმებული ყველა 

ხელშეკრულება, ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან 10 დღის ვადაში იტვირთება და რეგისტრირდება 

http://www.procurement.gov.ge/ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.  ხელშეკრულებებზე 

ეტაპობრივად იტვირთება ხელშეკრულების საფუძველზე ფაქტობრივად გადარიცხული თანხების 

დამადასტურებელი დოკუმენტაცია კერძოდ, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი, კონტროლის ჯგუფის დასკვნა, ექსპერტიზის 

დასკვნები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ურთიერთშეთანხმების აქტ(ებ)ი, წერილები, მოხსენებითი ბარათები და 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები. მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გაფორმებულ 

ხელშეკრულებებს, აღნიშნული დოკუმენტაციის ატვირთვის შემდეგ ეტაპობრივად ენიჭება შესრულებული ან 

შეუსრულებელი ხელშეკრულების სტატუსი. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში ეტაპობრივად ხდებოდა 

შესყიდული საქონლის განაწილება, განაწილების უწყისების წარმოება და შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტების 

გაფორმება რომლებიც ყოველ თვეში გადაეგზავნებოდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და დაგეგმარების განყოფილებას. 

     სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებასთან დაკავშირებით, საქართველოს მთავრობას, საქართველოს 

რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და 

კონსოლიდირებული ტენდერების სატენდერო კომისიას ეტაპობრივად წარვუდგენდით მათ მიერ მოთხოვნილ 

ინფორმაციას და დოკუმენტაციას ctd.spa.ge სისტემის საშუალებით და მათ მიერ მითითებულ ელექტრონულ 

ფოსტებზე. ეტაპობრივად ვანხორციელებდით მუნიციპალიტეტისათვის საჭირო საქონლის, მომსახურების და 

სამუშაოების შესრულების შესყიდვის შეთანხმებას და სრულად ვითვალისწინებდით მათ რეკომენდაციებს 

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას. 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის  

პროფესიული საჯარო მოხელის II რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის 

 ხელმძღვანელი,  სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ- 

ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი 

 

---------------------------------                                                        
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