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„მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის  2010 წლის 17 ივნისის N313 ბრძანების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

327 

33.  N83 08.09.2011 
ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემის ტერიტორიაზე არსებულ 

ქუჩებზე განთავსებული ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 
328 

34.  N84 08.09.2011 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის ტერიტორიაზე 

არსებულ ქუჩებზე განთავსებული ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების 

შესახებ 

339 

35.  N85 11.10.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 

იანვრის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

346 

36.  N86 11.10.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 სექტემბრის N34 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

421 

37.  N87 11.10.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 ოქტომბრის N40 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

422 

38.  N88 11.10.2011 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიცაპალიტეტის 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის 

მიცემის შესახებ 

423 

39.  N89 11.10.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების ფოთისა 

და ხობის ეპარქიის საკუთრებაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს N80 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

425 

40.  N90 11.10.2011 
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის ტერიტორიაზე არსებულ 

ქუჩებზე განთავსებული ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 
426 

41.  N91 11.10.2011 
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის ტერიტორიაზე არსებულ 

ქუჩებზე განთავსებული ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 
436 

42.  N92 11.10.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის თემის ტერიტორიის 

არაკეთილსაიმედო პუნქტად გამოცხადების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 სექტემბრის N81 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

443 

43.  N93 08.11.2011 
საკრებულოს წევრის - ემზარ დანელიას უფლებამოსილების ვადამდე  

შეწყვეტის შესახებ 
444 

44.  N94 08.11.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო 

საკითხთა კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N11 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

445 

45.  N95 08.11.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების 

საკითხთა (სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, 

მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს 

დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N15 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

446 

46.  N96 08.11.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) 

ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 სექტემბრის N34 

განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

447 

47.  N97 08.11.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 

იანვრის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

448 

48.  N98 08.11.2011 
ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემის ტერიტორიაზე არსებული 

ქუჩების სახელდების შესახებ 
493 

49.  N99 08.11.2011 
ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის ტერიტორიაზე 

არსებული ქუჩების სახელდების შესახებ 
496 
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50.  N100 21.11.2011 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობიდან  იგორ ტყებუჩავას 

განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

498 

51.  N101 09.12.2011 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“  შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 31 

ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

499 

52.  N102 09.12.2011 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ 

501 

53.  N103 09.12.2011 
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი ბრძანების 

ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ 
505 

54.  N104 09.12.2011 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების 

შესახებ 

506 

55.  N105 09.12.2011 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე გოგა ღურწკაიას 

დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

510 

56.  N106 27.12.2011 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 

იანვრის N51 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

511 

57.  N107 27.12.2011 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ შექმნისა და წესდების 

დამტკიცების შესახებ 

591 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N51 

 

ქ. ხობი                                                                                                         2011  წლის 26 იანვარი 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის   ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  შესახებ 

 

  1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის  პირველი პუნქტის „ტ“ ქვეპუნქტის  შესაბამისად დამტკიცდეს:     

ა) ,,ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2011 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად   N1 დანართისა; 

ბ) „აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N2 დანართისა; 

გ) „აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“  2011 წლის   

ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N3 დანართისა; 

დ) „აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი   

შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N4 დანართისა; 

ე)  „შპს „საფეხბურთო კლუბი კოლხეთის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ 

თანახმად N5 დანართისა; 

ვ) „შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ 

თანახმად N6 დანართისა. 

ზ) „შპს „ხობის მოამბეს“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N7  

დანართისა; 

თ) „აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2011 წლის   

ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა“ თანახმად N8 დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება  გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ.  ხობი. ცოტნე დადიანის ქ.  

N192) 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის  26  იანვრის N51  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
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ზომი

ს 

ერთ 

raode
noba 
an 

mocu
loba 

savara
udo 
Rireb
uleba 

Sesyidvis 
saSualeb

a 

Sesyidv
is 

ganxorc
ielebis 
vadebi 

miwode
bis 

vadebi 

SeniS
vna 

saTnoebis 
saxlisaTv
is sakvebi 
produqteb

is 
Sesyidva 

                  

  

kartofili 03212100 kg 2191 3067,4 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Teberva

li 

I-IV 
kvart. 

  
xaxvi 03211130 ,, 626,3 939,45   
niori 03221120 ,, 71,99 719,9   
mwvanili 03221300 ,, 203,5 1221   
stafilo 03221112 ,, 845,1 1183,15   
barda (700 gr.) 0321220 cali 312 780   
xili 03222300 kg 643,7 1738   
wiwibura 03211000 ,, 735 2940   
lobio 03221211 ,, 312 1248   
wiwaka 03221230 ,, 6,26 43,85   
kiseli 03212100 cali 1560 1872   
qiSmiSi 03222115 kg 36,4 218,4   

    jami  032 15971,2       
xorci 15110000 kg 861 6457,5 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

I-IV 
kvart. 

  

qaTmis barkali 15131500 ,, 852,8 3070,1   

    jami  151 9527,6       
tomati 15331425 kg 313,5 1167,35 gamart. 

Sesyidva 
I-IV 

kvart. 
  

kombosto 15331140 ,, 861 602,7   
                

zeTi 15411100 kg 313,5 1254 gamart. 
Sesyidva 

I-IV 
kvart. 

  
margarini (250 gr.) 15431000 cali 731 731   
                
Sesqelebuli rZe 
(400 gr.) 

15511600 cali 140 280,8 
gamart. 
Sesyidva 

I-IV 
kvart. 

  

                
mananis 
burRuleuli 

15625000 kg 270,4 432,65 gamart. 
Sesyidva 

I-IV 
kvart. 

  

brinji 15614000 kg 457,6 823,7   
                
Saqari 15831000 kg 782,5 1721,5 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

I-IV 
kvart. 

  
fafis masala 15851000 ,, 795,6 1432,1   
puri 15811100 ,, 9390 10329   
    jami  158 13482,6       

Warxali 3120000 kg 367,5 514,5 
gamart. 
Sesyidva 

I-IV 
kvart. 

  

sawvav-
saTbobi                   

  

gaTbobis xarji 
(SeSa) 

03413000 kub.m. 120 5300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtombe
ri 

IV 
kvart. 

  

benzini   09132000 
lit
ri 

66800 140000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Teberva

i 

I-IV 
kvart. 

  

dizelis sawvavi 09134100 
lit
ri 

3500 7900   

Txevadi gazi 091222100 kg 600 2100   
                    



8 

  elenergiis xarji 09000000     42784 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

  
gare ganaTebis el. 
energiis safasuri 

09310000     100000   

                    
sameurneo 
saqoneli 

                  

  

qloris mJava 14400000 cali 75 155 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  
saxexi 14810000 cali 56 18   
xelTaTmani 18424000 cali 42 66   
rezinis xelTaTmani 18424000 cali 18 36   

  kedli saaTi 18521000 cali 14 230 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

                    

  
sakadastro rukebis 
damzadeba 

22114310     30000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

                    

  

sigelebis, 
mowmobebis da 
suvenirebis 
damzadeba 

22458000     1500 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
l-

dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

                    
sakanc. 

saqoneli 
                  

  

faili 22852100 
Sekv
ra 

102 875 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 392 233,5   

damWeriani 
saqaRalde 

22852000 cali 5 50   

bloknoti 22816100 cali 102 709   
rveuli patara 22815000 cali 20 10   
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 57 60   

brZanebis wigni 22815000 cali 4 85   
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 6 20   

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 1 10   

uwyisis formebi 22800000 cali 40 8   
sasaqonlo 
zednadebi 

22800000 
Sekv
ra 

2 30   

    jami 228 2090,5         
feradi flomasteri 30192700 cali 2 4 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Teberva

li 

I-IV 
kvart. 

  
sakanc. Jurnali 30192700 cali 111 356   
sakancelario dana 30197300 cali 37 54   
saqaRalde Taro 30193200 cali 15 180   
fanqari 30192130 cali 385 97,7   
markeri 30192160 cali 66 136   
saSleli 30192100 cali 46 23   
asakinZi lenti 30192700 cali 2 2   
sakancelario 
nivTebis Casawyobi 

30193200 cali 31 560   

kalkulatori 30141200 cali 50 634   
faqsis qaRaldi 30199000 cali 13 80   
konverti 30199230 cali 100 50   
konverti A4 30199230 cali 600 150   

konverti A5 30199230 cali 250 50   
konverti patara 30199230 cali 700 70   
saqmis yda 30192700 cali 100 35   

Wikarti 30197120 
kol
ofi 

23 45   

klipsi 30197100 cali 300 140   
saxazavi 30194310 cali 53 42   
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sekv
ra 

132 588   



9 

stikeri (mwebavi) 30192170 
Sekv
ra 

14 70   

antistepleri 30197321 cali 29 60   
wawuna 30192700 cali 7 14   
magidis kalendris 
dafa 

30193600 cali 9 43   

skoCi 30192700 cali 19 31   
magidis kalendari 30199792 cali 35 176   
dasawebebeli lenti 30192700 cali 15 35   

სტეპლერის ტყვიები 30197110 
შეკვრ

ა 
230 173   

სტეპლერი პატარა 30197110 ცალი 45 215   

სტეპლერი საშუალო 30197110 ცალი 79 553   

სტეპლერი დიდი 30197110 ცალი 5 250   

ბაინდერი 30197210 ცალი 259 1303   

საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცალი 740 389   

დირაკოლი 30197330 ცალი 26 175   
webo 30192700 cali 176 237   

qaRaldis samagri 30197130 
kol
ofi 

19 22   

faili 30192700 
Sekv
ra 

102 875   

koreqtori 30192160 cali 196 334   
beWdis baliSi 30192111 ცალი 1 4   

lenti oqmebisaTvis 30192700 
metr
i 

5 1   

fanqris saTleli 30192133 cali 20 13   
burTuliani pasta 30192121 ცალი 1223 512,1   

burTuliani pasta 30192121 ცალი 79 148   
qaRaldis samagri 
(skrepi) 

30197220 
Sekv
ra 

13 15   

markeri 30192160 cali 34 43   
failebiani 
saqaRalde 

30197220 cali 42 203   

safanqre Wiqa 30192700 cali 5 10   
magidis kompleqti 30192700 cali 7 295   

qaRaldi sabeWdi 30199100 
Sekv
ra 

1199 11870   

qaRaldi saweri 30199100 
Sekv
ra 

387 1170   

qaRaldi 
mowmobebisaTvis 

30199100 cali 500 150   

feradi qaRaldi 30199100 cali 200 50   
saoqme qaRaldi 30199100 cali 20 55   
beWedi, Stampi 30192151 cali 32 665   
qseroqsi 30193900 cali 2 1000   
    jami  301 24455,8         
dvd diski 30237320 cali 186 310 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  
cd  diski 30237380 cali 102 102   
skaneri 30216110 cali 1 500   
fleSmexsiereba 30233180 cali 13 295   
skaneri 30216110 cali 2 450   
,,UPS"'SeZena 30232000 cali 1 80   
katrijis SeZena 30237310 cali 61 5890   
qseroqsis katrijis 
SeZena 

30237310 cali 12 840   

katrijis SeZena 30237310 cali 5 400   
kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 21 29600   

sameurneo saqoneli   jami  302 38467         

  

adaptori (damcavi) 31210000 cali 8 200 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe

ri 

I-IV 
kvart. 

  
el. gadamyvani didi 31210000 cali 2 110   
el. gadamyvani 
patara 

31210000 cali 2 25   
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ventilatori 31210000 cali 25 875   
denis 
maregulirebeli 

31210000 cali 2 300   

    jami  312 1510         
el. gamagrZelebeli 31320000 cali 84 882 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
oqtombe

ri 

I-IV 
kvart. 

  
el. gamanawilebeli 31320000 cali 22 140   
rozeti 31310000 cali 32 71   
CamrTveli 31310000 cali 3 15   
    jami  313 1108         

elementi 31410000 cali 50 25 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    jami  314 61         
naTura 31531000 cali 491 423 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  
wertilovani 
naTura 

31531000 cali 100 200   

gare ganaTebis 
naTura 

31531000 cali 3 300   

    jami  315 923         
el. SeduRebis 
Cxiri 

31600000 
Sekv
ra 

4 80 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart.   

                  

kondensatori 31711150 cali 13 130 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
aprili 

I-IV 
kvart. 

  

                  
mobiluri 
telefoni 

32250000 cali 6 1610 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

telefoni (stac.) 32552100 cali 2 300   
telefoni (ekraniT) 32552100 cali 2 240   
mobiluri 
telefoni 

3225000 cali 3 1500   

    jami  322 3650         
gare mikrofoni 32341000 cali 1 20 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
aprili 

I-IV 
kvart. 

  
video kaseta 32354600 cali 140 940   
televizori 32324000 cali 6 1800   
satelituri antena 32324310 cali 1 1700   
televizori 32324000 cali 1 1000   
Stativi 32351000 cali 1 150   
    jami  323 5610         
savarZeli 33193120 cali 7 1650 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
aprili 

I-IV 
kvart. 

  
gorgolaWebiani 
savarZeli 

33193120 cali 10 1749   

                  
saponi 33711900 cali 104 83,5 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  
sarecxi saponi 33711900 cali 215 218   
tualetis qaRaldi 33761000 cali 500 300   
pirsaxoci 33761000 cali 10 30   
                  

kaustikuri soda 24311521   12 24 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

                  

saTadarigo 
nawilebi 

34330000     40000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

                  
didi motoriani 
navi 

34521400 cali 1 8000 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
I-IV 

kvart. 

  

patara motoriani 
navi 

34521400 cali 1 3000 agvisto   

    jami  345 11000         

nagvis yuTi 34928480 cali 49 398 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

                  
eleqtro qanCi 35110000 cali 1 500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 

I-IV 
kvart. 

  
eleqtro makrateli 35110000 cali 1 500   
specialuri formis 
kompleqti 

35110000 
komp
l. 

36 6408 
april-
maisi 

  

maRalyeliani 
baTinkebi 

35110000 cali 36 3600   
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cecxlgamZle 
kostumi 

35110000 cali 20 3000   

cecxlgamZle 
rezinis waRebi 

35110000 cali 28 7000   

    jami  351 21008         
droSa (saqrTvelo) 35821000 cali 13 405 gamart. 

Sesyidva 
ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  
droSa (evropa) 35821000 cali 7 245   

saWidao tatami 37400000 cali 1 10000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

fotoaparati 38651600 cali 1 350 
gamart. 
Sesyidva 

agvisto 
I-IV 

kvart. 

  
cifruli 
fotoaparati 

38651600 cali 1 600 aprili   

                  

rkinis karada 39122000 cali 3 950 

gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  
kompiuteris magida 39134100 cali 2 400   
televizoris magida 39121200 cali 1 150   
saofise Taro 39131000 cali 4 320   
samuSao magida 39121200 cali 2 550   
skami 39112000 cali 29 3080   
taxti 39113200 cali 2 400   
magida misadgmeliT 39121200 cali 2 1000   
    jami  391 6850         

ტუშის კალამი 39292400 ,, 130 130 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  
makrateli 39241200 ,, 13 56   
suraTis CarCo 39298200 cali 20 200   
saTli (vedro) 39224330 cali 22 121   
cocxi 39224100 cali 119 716   
aqandazi 39224350 cali 11 70   
Rrubeli 39224320 cali 57 23,3   
sanTeli 39225600 cali 5 2,5   
iatakis jagrisi 39224300 cali 4 10   
yvavilis qoTani 39298300 cali 1 30   
    jami   392 1358,8         
xaliCa (gza-kvala) 39531000 grZ.m. 30 750 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
marti 

I-IV 
kvart. 

  
farda 39515100 grZ.m. 23 230   

xelsaxoci 39514100 
Sekv
ra 

51 149   

tilo iatakis 
sawmendi 

39525800 cali 121 338,5   

tilo magidis 39525800 cali 519 670   
 minis sawmendi 29525800 cali 66 170   
fexsawmendi Teqa 39562000 cali 2 50   
xaliCa 39531000     800   
iatakis sawmendi 
joxi 

39541000 cali 23 230   

    jami  395 3387,5         

gazqura gamwoviT 39721000 cali 1 800 

gamart. 
Sesyidva 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

39715200 cali 4 220 
seqtembe

ri I-IV 
kvart. 

  

macivari 39711130 cali 1 1100 
Teberva
l-marti 

  

                  

sarecxi Jele 39832100 cali 162 291 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Teberva

li 

I-IV 
kvart. 

  
avejis sawmendi 
siTxe 

39832100 cali 4 40   

sarecxi siTxe 
(mJava) 

39832100 cali 51 84   

sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

39812100 cali 15 175   

Jaluzis sawmendi 39832100 cali 1 10   
dezodori 39811200 cali 60 300   
tualetis sawmendi 
(ixvi) 

39831600 cali 40 200   

WurWlis sarecxi 
saSualeba 

39832000 cali 12 48   

    jami  398 1148         
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kondicioneri 42510000 cali 8 7150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi-
ivlisi 

I-IV 
kvart.   

                  
avtomanqanis 
sarecxi danadgari 

42716120 cali 1 1600 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

                  

eleqtroburRi 43130000 cali 1 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

                  
karada 44421720 cali 3 900 

gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I_IV 
kvart. 

  
rkinis karada 44421720 cali 1 1500   
karada xis 44421720 cali 1 500   

    jami 444 2900         
karis saxeluri 44522400 cali 10 50 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  
saketis gulari 44522400 cali 10 45   
karis saketi 44521100 cali 64 2025   
boqlomi 44521210 cali 9 78   

      jami  445 2198         

  

komp. qselis, video 
sistemis da IP sadg. 
montaJi da 
instalacia 

48000000     15000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  
finans. analizisa 
da buRaltr. 
programa 

48440000     10000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  
saqmiswarmoebis 
eleqtronuli 
programa 

48920000     2500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart. 
  

                    

  
eleqtro sistemis 
remonti 

50116100     400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 

I-IV 
kvart. 

  

  manqanis recxva 50112300     1440 ianvari   

  
transportis 
mimdinare remontis 
xarji 

50112000     12800 
ianvari-
dekembe

ri 
  

      jami  501 14640         

  
gare ganaTebis 
movla-Senaxva 

50232100     40000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

  

md. xobis xididan 
senakis sazRvramde 
gare ganaTebis 
sistemaze el. 
mricxvelebis 

montaJiს  

50232100     4300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  

md. xobis xididan 
senakis sazRvramde 
gare ganaTebis 
sistemaze el. 
mricxvelebis 

montaJis  პროექტი 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

                    
  katrijis datumbva 50320000 cali 137 3310 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000     7775   

      jami 503 11885         

  
kondicioneris 
montaJi 

51110000 cali 3 500 
gamart. 
Sesyidva 

maisi 
I-IV 

kvart. 
  

  
gawvevis xarjebi 
(satransporto 
momsaxureba) 

60170000     13500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart.   

  
bankis momsaxurebis 
xarji 

66110000     2000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

                    
  manqanis dazRveva 66514110     3000 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  

  
piradi Semadg. 
dazRveva 

66512000     8000 ianvari   
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      jami 665 11000         

  veb-gverdis xarji 72415000     640 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

                    

Jurnal-
gazeTebi 

da 
periodu

li 
gamocemeb

i 

                  

  

ssm-Si normatiuli 
aqtebis 
gamoqveynebis 
xarjebi 

22211100     12000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

24 saaTi (1 wliT) 22212000 egz. 2 312 
dekembe

ri 
  

kviris palitra 22212000 egz. 2 104 
dekembe

ri 
  

xobis moambe 22212000 egz. 1 432 ianvari    
biznesi da 
kanonmdebloba 

22213000 egz. 1 120 
dekembe

ri 
  

ekonomiksi 22213000 egz. 1 36 ianvari    
sityva da saqme 22212000 egz. 1 150 ianvari    
saqarTvelos 
ekonomika 

22213000 egz. 1 54 ianvari    

gazeT ,,egrisis 
macne""--s gamowera 
da inf. ganT. 

22212000 egz. 1 2500 ianvari    

sakanonmdeblo 
macne 

22213000 egz. 1 600 ianvari    

dedaqalaqi da 
regioni 

22213000 egz. 1 300 ianvari    

  gazeTi mrwamsi 22212000 egz. 1 300 ianvari    
                    

  
satelefono 
momsaxureba 

64221000     21318 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 

I-IV 
kvart. 

  

  
internetmomsaxureb
a 

64221000     7636 ianvari   

  fiWuri momsaxureba 64213000     11848 ianvari   

  
satelefono 
baraTebis SeZena 

31712111     20580     

  

werilebTan 
dakavSirebuli 
safosto 
momsaxurebebi 

64112000     1660 ianvari   

  wylis xarji 41110000     8444 ianvari   
                    

  
savaldebulo 
auditi 

79212300     8000 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li I-IV 

kvart. 

  

  
sxvadasxva 
auditoruli moms. 

79212400     5000 
Teberva

li 
  

      jami  792 13000         
                    

  

megruli simRerebis 
festivalTan 
dakavSirebiT 
sainformacio 
bukletis gamoSveba 

79970000     5000 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri 

III-IV 
kvart. 

  

  
sainformacio 
almanaxis gamoSveba 

79970000     5092   

      jami  799 10092         

infrastr
uqturis 
mSeneblo

ba da 
reabilit
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acia 

  
sof. qvemo qvalonis 
kulturis saxlis 
saxuravis SeZena 

44112500     3000 
gamart. 
Sesyidva 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

wminda samebis 
eklesiis mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebi 

45112711     13960 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

wminda samebis 
eklesiis mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

wminda samebis 
eklesiis mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

wminda samebis 
eklesiis mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     120 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

wminda samebis 
eklesiis mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli darbazis 
saremonto 
samuSaoebi 

45212290     20410 
elqtron. 
tenderi 

Teberva
li 

II 
kvart.   

  

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

II 
kvart.   

  

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     330 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

II 
kvart. 

  

  

Zv. xibulis 
sajakonios ubnis 
da Zikis karis 
terit. stiqiiT daz. 
gzis reabilitacia 

45233142     7000 
elqtron. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  



15 

  

sof. sajijaos 
centridan md. 
xobiswylis xidamde 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

45233142     3000 
elqtron. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. xamisquris 
safarcvanios 
ubanSi stiqiiT daz. 
gzis reabilitacia 

45233142     2500 
elqtron. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 
km gzis ormuli 
SekeTeba 

45233142     32710 
elqtron. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 
km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     1260 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 
km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis 
eqspertiza 

71319000     220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 
km gzis ormuli 
SekeTebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     280 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 
km gzis ormuli 
SekeTebis 
samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis I etapi 

45234140     7560 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     2000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

  

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     340 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis I etapis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

nagavsayreli 
poligonis 
misasvleli gzis 
moxreSva 

45233142     4200 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

nagavsayreli 
poligonis 
misasvleli gzis 
moxreSvis proeqtis 
Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  
sof. Sua xorgis 
salatarios ubanSi 
gzis moxreSva 

45233142     3200 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart.   
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q. xobis quCebis 
movla-Senaxva 

45233142     30000 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

  
sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
xidis reabilitacia 

45221119     13500 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  

sof. pirveli maisis 
bondis xidis 
gamagrebis 
samuSaoebi 

45221113     13960 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. pirveli maisis 
bondis xidis 
gamagrebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. pirveli maisis 
bondis xidis 
gamagrebis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. pirveli maisis 
bondis xidis 
gamagrebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     120 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. pirveli maisis 
bondis xidis 
gamagrebis 
samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. sajijaos 
gaRma sajijaos 
ubanSi md. zanaZgaze 
arsebuli xidis 
gamagrebis 
samuSaoebi 

45221119     4780 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

  

sof. sajijaos 
gaRma sajijaos 
ubanSi md. zanaZgaze 
arsebuli xidis 
gamagrebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. pirveli maisis 
oqros sawmisis 
ubnis wyalsadenis 
sistemis 
reabilitacia 

45232150     6700 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

sof. pirveli maisis 
oqros sawmisis ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
SavReles ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitacia 

45232150     6700 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart.   

  

sof. patara foTis 
SavReles ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitacia 

45232150     18530 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   
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sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

q. xobis c. dadianis 
quCaze #30 da #51 
saxlebs Soris 
wyalsadenis 
reabilitacia 

45232150     4780 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

  

q. xobis cotne 
dadianis quCaze #30 
da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

  

q. xobSi cotne 
dadianis quCaze 
eklesiis ukana 
mxares saniaRvre 
arxebis mowyoba 

45232420     4600 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

q. xobSi cotne 
dadianis quCaze 
eklesiis ukana 
mxares saniaRvre 
arxebis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

kolxeTis 
dasaxlebis 
mimdebare 
teritoriaze 
saniaRvre arxis 
amowmenda 

45232420     4300 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

kolxeTis 
dasaxlebis 
mimdebare 
teritoriaze 
saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis 
Sedgena 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I  

kvart 
  

  

q. xobis 
aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde 
saniaRvre arxis 
amowmenda 

45232420     3350 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

  q. xobis 71322100     150 gamart. marti I   
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aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde 
saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis 
Sedgena 

eleqtr. 
tenderi 

kvart. 

  

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmenda 

45232420     27780 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     210 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     280 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

  

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

q. xobSi 
aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis 
samuSaoebi 

45232420     86240 
eleqtr. 
tenderi 

april-
maisi 

II 
kvart. 

  

  

q. xobSi 
aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     710 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

  

q. xobSi 
aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     1750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart. 
  

  

sof. axalsoflis 
saSonios ubnis 
saniaRvre arxis 
amowmenda 50 grZ.m. 

45232420     300 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  
sof. sagviCios 
centrSi saniaRvre 
arxis mowyobis I 

45232420     4780 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
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etapi 

  

sof. sagviCios 
centrSi saniaRvre 
arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  
sof. yulevSi 
saniaRvre arxis 
mowyobis samuSaoebi 

45232420     3830 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. yulevSi 
saniaRvre arxis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     170 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  
q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyoba 

45232420     27780 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     210 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     280 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

  

sof. Torsis 
sabavSvo baRis 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitacia 

45232460     2870 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. Torsis 
sabavSvo baRis 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

  

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitacia 

45232460     18530 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri 

III 
kvart. 

  

  

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

  q. xobSi rapos 71247000     160 gamart. seqtembe III   
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Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

eleqtr. 
tenderi 

ri kvart. 

  

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri 

III 
kvart. 

  

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze 
napirsamagri 
samuSaoebi 

45246200     284300 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li-

marti 

I 
kvart. 

  

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze 
napirsamagri 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     1350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze 
napirsamagri 
obieqtis eqspertiza 

71319000     4350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. patara foTSi 
md. rionze 
garRveuli dambis 
aRdgena 

45247212     700 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis 
samuSaoebi 

45212224     55340 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
maisi 

II 
kvart.   

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     2550 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     440 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     570 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

  

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     1100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart. 
  

  

mravalsarTuliani 
binebis (c. dadianis 
quCaze) win 
qvafenilis mowyoba 

45213316     92550 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
II 

kvart.   

  

mravalsarTuliani 
binebis (c. dadianis 
quCaze) win 
qvafenilis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     4250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
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mravalsarTuliani 
binebis (c. dadianis 
quCaze) win 
qvafenilis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     860 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

mravalsarTuliani 
binebis (c. dadianis 
quCaze) win 
qvafenilis mowyobis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     840 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

mravalsarTuliani 
binebis (c. dadianis 
quCaze) win 
qvafenilis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

sof. Sua xorgaSi 
centraluri 
stadionis 
keTilmowyobis 
samuSaoebi 

45212290     4300 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. Sua xorgaSi 
centraluri 
stadionis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis I etapis 
samuSaoebi 

45212360     8510 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

  

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

71319000     190 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis I etapis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

gamgeobis Senobis 
saaqto darbazis 
metaloplastmasis 
fanjrebiT mowyobis 
samuSaoebi 

45300000     14360 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

  

gamgeobis Senobis 
saaqto darbazis 
metaloplastmasis 
fanjrebiT mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     640 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. Sua xorgis 
administraciuli 
Senobis saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebi 

45300000     2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   
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sof. Sua xorgis 
administraciuli 
Senobis saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. Zveli xibulis 
administraciuli 
Senobis saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebi 

45300000     3830 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. Zveli xibulis 
administraciuli 
Senobis saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     170 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. pirveli xorgis 
administraciuli 
Senobis saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebi 

45300000     2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. pirveli xorgis 
administraciuli 
Senobis saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     18530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

  

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

  

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

  

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     13960 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

  

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

71322100     540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

71319000     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
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sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     120 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

71319000     270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     9240 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     430 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     70 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     80 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
III 

kvart. 
  

  

sof. patara foTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
III 

kvart.   

  

sof. qariatis 
sajaro skolis 
kabinetis saremonto 
samuSaoebi 

45300000     2390 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnsi 
II 

kvart. 
  

  

sof. qariatis 
sajaro skolis 
kabinetis saremonto 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

  

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo 
samuSaoebi da 
saWidao tatamis 
SeZena 

45311200     8530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart.   

  

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis 

71247000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart.   
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zedamxedveli 

  

q. xobis axali 
sasaflaos 
SemoRobvis 
samuSaoebi 

45342000     48830 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li-

marti 

I 
kvart. 

  

  

q. xobis axali 
sasaflaos 
SemoRobvis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     420 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

q. xobis axali 
sasaflaos 
SemoRobvis 
samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

71319000     750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

sof. nojixevSi 
axali sasaflaos 
Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri 

III 
kvart. 

  

  

sof. nojixevSi 
axali sasaflaos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

q. xobSi c. dadianis 
quCis #195 sacx. 
saxlis fasadis 
keTilmowyobis 
samuSaoebi 

45443000     3350 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I 

kvart. 
  

  

q. xobSi c. dadianis 
quCis #195 sacx. 
saxlis fasadis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  
policiis ezoSi 
WaburRilis 
mowyobis samuSaoebi 

76430000     1500 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

policiis ezoSi 
WaburRilis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

Sua xorgis 
skolaSi 
WaburRilis 
mowyobis samuSaoebi 

76430000     1430 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

Sua xorgis 
skolaSi 
WaburRilis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     70 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

SeniSvna:                   

  

sul jami kodi 441     3000         
sul jami kodi 451     13960         
sul jami kodi 452     809590         
sul jami kodi 453     128280         
sul jami kodi 454     3350         
sul jami kodi 764     2930         
sul jami kodi 
(proeqtebi) 

71322100     24130         

sul jami kodi 
(proeqtebis 
eqspertiza) 

71319000     3500         

sul jami kodi 
(obieqtis 
eqspertiza) 

71319000     13760         

sul jami kodi 71247000     6210         
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(zedamxedveli) 

                    

  arqivis momsaxureba 92512000     6000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

  
administraciuli 
Senobis dacvis 
xarjebi 

79713000     42000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

  kodeqsis ganaxleba       720 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

  
gawvevis saeqimo 
komisia 

85141000     2000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

  heraldikis xarjebi       4500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  
asociaciebis 
sawevro 

98110000     1800 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I 
kvart. 

  

  
nagavsayreli 
polgonis 
momsaxureba 

90531000     110000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

                    
ZeglTa 
dacva 

                  

  

istoriul Zeglebze 
- ,,jaxuTis cixe", 
,,naberayu", 
,,misaronferdi", 
,,macxomeri" da 
,,Seliebis 
dixaguZuba" 
dazverviTi 
samuSaoebis Catareba 

71351914     1500 
gamart. 
Sesyidva 

agvisto-
oqtombe

ri 

II-III 
kvart. 

  

  

saangariSo - 
stenduri 
konferenciis 
mowveva, gamofena-
fotografia-xobis 
mniSvnelovani 
Zeglebi 

79950000     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noember
i-

dekembe
ri 

IV 
kvart. 

  

  

municipalitetis 
teritoriasTan 
dakavSirebuli 
istoriuli pirebis - 
gubaz mefis, cotne 
dadianis, agreTve 
axali da uaxlesi 
istoriis moRvaweTa 
biografiebis 
momzadeba da 
gamocema 

79970000     2500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
aprili 

I-II 
kvart. 

  

  

Zeglebis 
monitoringi-
daTvaliereba, 
mdgomareobis 
Semowmeba, axali 
Zeglebis aRricxva 
da saaRricxvo 
baraTebis Sedgena 

92500000     700 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
noember

i 

I-IV 
kvart. 

  

axalgazr
duli 

RonisZieb
ebi 

                  

  

Sexvedra sajaro 
skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTan 
Temaze: ,,rogor 
vicnobT sakuTar 
uflebebsa da 
movaleobebs 

79952100     315 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I  
kvart.   

  diskusia: ,,erTi 79952100     475 gamart. aprili II   



26 

varsklavia marto 
Cemi, mxolod erTi 
guli gasacemi" 

eleqtr. 
tenderi 

kvart. 

  

moswavle-
axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi 
konferencia 

79952100     800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

musikialuri 
SemoqmedebiTi 
konkursi - 
,,varskvlavebi" 
(saestrado Janri) 

79952100     1600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart. 
  

  

,,inteleqt-Sou - 
2011" 
(municipalitetis 
masStabiT) 

79952100     1180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri-

oqtombe
ri 

III_IV 
kvart. 

  

  

,,silamazis 
mejlisi" kulturis 
centrTan 
TanamSromlobiT 

79952100     1150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtombe
ri 

IV  
kvart. 

  

  

Semxvedri 
RonisZieba 
(saprezidento 
programa - 
,,patrioti) 

79952100     250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
oqtombe

ri 

II-III 
kvart. 

  

  
RonisZieba 
,,Semodgomis 
dizaini" 

79952100     550 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noember
i 

IV  
kvart. 

  

  

sxvadasxva 
konkursSi 
gamarjvebulTaTvis 
eqskursia 

79952100     1750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

,,mraval axal wels" 
socialurad 
daucveli 
axalgazrdobisaTvi
s saaxalwlo 
RonisZieba 

79952100     1930 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

dekembe
ri 

IV  
kvart. 

  

kulturu
li 

memkvidre
oba 

                  

  

saxalxo mTqmelebis 
gamovlena da 
megruli 
folkloris saRamos 
mowyoba 

79952100     700 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri-

oqtombe
ri 

III_IV 
kvart. 

  

  

megruli 
tradiciebis 
popularizacia, maTi 
gamovlena 
kulturaSi 
(malanuroba, marula, 
TarCia . . ., romelic 
aisaxeba cekvebSi, 
simRerebSi) 

79952100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
II 

kvart.   

      jami 799 11000         
sportul

i 
RonisZieb

ebi 

                  

  

Sejibreba sacurao 
saxeobebSi 
,,lazursa" da 
,,menCurua"-Si 

92620000     138 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  
cxenosnoba - xobis 
municipalitetis 
pirveloba 

92620000     320 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri 

III 
kvart.   

  
qarTuli Widaoba -  
xobis 

92620000     227 
gamart. 
eleqtr. 

marti 
I 

kvart. 
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municipalitetis 
pirveloba 

tenderi 

  

magidis CogburTi - 
xobis 
municipalitetis 
pirveloba (Wabukebi-
gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

92620000     447 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

  

berZnul-romauli 
Widaoba 
saqarTvelos 
Cempionati didebSi 
(xobis 
municipalitetis 
nakrebis 
transportireba) 

92620000     180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

  

berZnul-romauli 
Widaoba saqarTvelos 
Cempionati 
axalgazrdebSi 
(xobis 
municipalitetis 
nakrebis 
transportireba, gza, 
kveba) 

92620000     250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart. 
  

  

berZnul-romauli 
Widaoba xobis 
municipalitet. 
pirveloba sajaro 
skolebis 
moswavleTa Soris 

92620000     217 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

dekembe
ri 

IV 
kvart. 

  

  

Wadraki xobis 
municipalitet. 
pirveloba sajaro 
skolebis 
moswavleTa Soris 

92620000     317 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

mZleosnoba - xobis 
municipalitetis 
sagazafxulo 
pirveloba 

92620000     323 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart. 
  

  

mZleosnoba - 
olimpiuri TamaSebis 
prizioris m. 
azaraSvilis Tasis 
gaTamaSeba (xobis 
nakrebis 
transportireba da 
kveba) 

92620000     470 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtombe
ri 

IV 
kvart.   

  

kalaTburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba (Wabukebi-
gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

92620000     418 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

biliardi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis mixeil 
iosavas saxelobis 
turniri 

92620000     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noember
i 

IV 
kvart. 

  

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis daTa 
xurcilavas sax. 
Tasis gaTamaSeba 
mini-fexburTSi 

92620000     467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 
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fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba saq. 
prezidentis Tasze 
mini-fexburTSi 

92620000     727 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

fexburTi - 
samegrelo- zemo 
svaneTis reg. 
pirveloba saq. 
prezidentis Tasze 
(transportireba) 

92620000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart. 
  

  

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba warmoeba-
dawesebulebebs 
Soris m. kitias 
saxelobis Tasze 

92620000     467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtembe
ri 

III 
kvart. 

  

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad 
daRupuli xobeli 
gmirebis sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-
fexburTSi (sajaro 
skolebis gundebi) 

92620000     507 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtombe
ri 

IV 
kvart. 

  

  

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba soflebis 
gundebs Soris 

92620000     4331 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-
maisi 

II 
kvart. 

  

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis goga 
beraias sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

92620000     457 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart. 
  

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistebis goga 
WiTanavasa da levan 
turavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

92620000     467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart. 
  

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis zviad 
daTuaSvilis sax. 
Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

92620000     467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

  

sporti yvelasaTvis - 
xobis 
municipalitetis 
pirveloba sajaro 
skolebs Soris 
,,mxiaruli startebi" 

92620000     2290 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-
maisi 

II 
kvart. 

  

  
Semxvedri RonisZieba 
sportis sxvadasxva 
saxeobebSi 

92620000     2875 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart.   

      jami  926 16822         

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26  იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
Sesyidvis 
erTgvarova
n obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომის 

ერთ 

savara
udo 
Rireb
uleba 

Sesyidvis 
saSualeb

a 

Sesyidvis 
ganxorci
elebis 
vadebi 

miwodeb
is 

vadebi 

SeniSv
na 

  

elenergiis 
xarji 

09000000 
kilov
ati 

9000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvarი-
Teberrva

li 

I-IV 
kvart.   

  jami 9000         
                

dizelis 
sawvavi 

09134100 litri 6000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemdebe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

jami 6000 
Jurnal-
gazeTebi 

da 
perioduli 
gamocemebi 

wignebi 22110000 cali 3320 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  
gazeTebi 22210000 Tveze 1080   
Jurnalebi 22213000 Tveze 600   

jami     5000       

sakancelar
io 

saqoneli 
                

  

faili 22852100 Sekvra 150 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  
saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 40   

bloknoti 22816100 cali 120   
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 80   

brZanebis wigni 22815000 cali 15   
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 15   

mimd. 
angariSsworebi
s davTari 

22800000 cali 15   

uwyisis 
formebi 

22800000 cali 40   

jami 475 
sakanc. Jurnali 30192700 cali 70 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari   

  
sakancelario 
dana 

30197300 cali 15   

fanqari 30192130 cali 10   
markeri 30192160 cali 160   
saSleli 30192100 cali 20   
kalkulatori 30141200 cali 150   
saqmis yda 30192700 cali 20   
klaviatura 30193900 cali 40   

Wikarti 30197120 
kolo
fi 

60   

saxazavi 30194310 cali 20   
stikeri 
(mwebavi) 

30192170 Sekvra 100   

skoCi 30192700 cali 40   

სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 შეკვრა 10   

სტეპლერი 

პატარა 
30197110 ცალი 50   

სტეპლერი დიდი 30197110 ცალი 100   
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ბაინდერი 30197210 ცალი 250   

საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცალი 50   

დირაკოლი 30197330 ცალი 50   
webo 30192700 cali 15   
koreqtori 30192160 cali 45   
burTuliani 
pasta 

30192121 ცალი 80   

burTuliani 
pasta 

30192121 cali 120   

failebiani 
saqaRalde 

30197220 cali 80   

qaRaldi 
sabeWdi 

30199100 Sekvra 900   

feradi 
qaRaldi 

30199100 cali 150   

  jami   2605         

mc. fasiani 
saofise 
teqnika 

fleSmexsiereba 30233180 cali 200 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari   

  
qseroqsis 
kotrijis 
SeZena 

30237310 cali 575   

feradi 
printeri 

30232130 cali 210   

kაmpiuteris 
mausi 

30237410 cali 15   

jami  1000   
sameurneo 
saqoneli 

                

  

rozeti 31310000 cali 180 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

    
el. 
gamagrZelebli 

31320000 cali 180     

jami313   360         

elementi 31410000 cali 25 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I-IV 
kvart. 

  

jami  314 25         

naTura 31531000 cali 100 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i-

noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

jami  315 100         
satelefono 
baraTebis 
SeZena 

31712111 cali 360         

jami   360         
televizori 32324000 cali 360 

gamart. 
Sesyidva 

  

  

  
audio fleeri 32331200 cali 780     
video kaseta 32354600 cali 120     
mikrofoni 32341000 cali 700     

jami   1960         
gorgolaWebiani 
savarZeli 

33193120 cali 700         

jami   700         
saponi 33711900 cali 31 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  
sarecxi saponi 33711900 cali 24     

jami     55 
 

    
samuSao magida 39121200 cali 700 

  
  

  
  

skami 39112000 cali 1100     
jami   1800         

cocxi 39224100 cali 250 

gamart. 
Sesyidva 

  

  

  
aqandazi 39224350 cali 8     
 saTli (vedro) 39224330 cali 50     
iatakis 
jagrisi 

39224300 cali 45     

jami  
 

353 
 

        
tilo iatakis 
sawmendi 

39530000 cali 32 
gamart. 
Sesyidva 

  
  

  

tilo magidis 39530000 cali 12     
 minis sawmendi 39530000 cali 25     
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xaliCa 39531300 
grZ.me
t. 

1700     

jami   1769         
sarecxi Jele 39832100 cali 10 

gamart. 
Sesyidva 

  

I-IV 
kvart. 

  
avejis sawmendi 
siTxe 

39832100 cali 25     

dezodori 39811200 cali 40     
WurWlis 
sarecxi 
saSualeba 

39832000 cali 40     

jami  398   115 
 

        
wylis xarji 41110000 kub.m. 3000 

  
    

jami 444 3000         
saketis gulari 44522400 cali 28 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  
karis saketi 44521100 cali 400     
boqlomi 44521210 cali 70     

  jami  445 498   
                  

  
transportis 
mimdinare 
remontis xarji 

50112000 jerze 2500 
gamart. 
Sesyidva 

      

  
eleqtro 
sistemis 
remonti 

51016100 jerze 200         

  jami  501 2700         

  
katrijis 
datumbva 

50320000 cali 400 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000 jerze 600     

  jami 503 1000         

  
satelefono 
momsaxureba 

64221000 Tveze 1320         

  
internet 
momsaxureba 

64221000 Tveze 720         

  jami 2040   

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000 jerze 300 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami 300         

  Senobis ijara 70100000 Tveze 1200 
gamart. 
Sesyidva   

I-IV 
kvart. 

  

  jami 1200         

  
RonisZiebis 
organizeba 

79952100 jerze 48400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami  799 48400         
  

       
  

  jami 6800         

  

Senobis mim. 
ter. 
dasufTavebis 
mosakrebeli 

90610000 jerze 500 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami   500       
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
Sesyidvis 
erTgvaro

van 
obieqtTa 
jgufis 
dasaxele

ba 

sakalasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომი

ს 

ერთ 

raode
noba 
an 

mocu
loba 

savarau
do 

Rirebu
leba 

Sesyidv
is 

saSuale
ba 

Sesyidv
is 

ganxorc
ielebis 
vadebi 

miwode
bis 

vadebi 

SeniS
vna 

baga-
baRebisaT
visakvebi 
produqte

bis 
Sesyidva 

                  

s
as

u
r
s
aT

o
 p
r
o
d
u
qt

i
  
  
 1
47
59
5 

kartofili 03212100 kg 12352 18528 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  
xaxvi 03211130 kg 772 1215   
niori 03221120 kg 463,2 3705,6   
mwvanili 03221300 kg 772 6176   
stafilo 03221112 kg 1235,2 1952,8   
lobio 03221211 kg 617,6 2470,4   
kiseli 03212100 kg 1235,2 4940,8   
vaSli 03222321 kg 4632 8337,6   
Warxali 3120000 kg 308,8 563,2     

    jami   47889,4     
saqonlis xorci 15110000 kg 1852,8 4323,2 gamart. 

Eleqtr. 
tenderi 

  
qaTmis xorci 15131500 kg 3088 17910,4   
Tevzis file 15211000 kg 1852,8 10746,24   

    jami   32979,84         
tomati 15331425 kg 772 3350,48 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekembe

ri 
I-IV 

kvart. 

  

kombosto 15331140 kg 3705,6 2693,92   

    jami 6044,4     

rafinir. zeTi 15411100 kg 772 3088 gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 
    

    jami 3088       
Sesq. rZe  15511600 kg 1852,8 8782,28 gamart. 

Eeleqt
r.tende

ri 

ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  
karaqi 15530000 kg 1235,2 7411,2   

yveli 15542000 kg 463,2 3243,4     

    jami 19436,88     
I-IV 

kvart. 

  
mananis 
burRuleuli 

15625000 kg 617,6 1088,16 gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

  

brinji 15614000 kg 1852,8 3435,04     

    jami 4523,2 

gamart. 
Eeleqt. 
tenderi 

  
I-IV 

kvart.   

Saqari 15831000 kg 2316 5326,8 

ianvari-
dekembe

ri 

    
puri 15811100 kg 17088 17808     
funTuSa 15811400 kg 1544 3088     
makaroni 15851100 kg 2470,4 4546,72 I-IV 

kvart. 
  

vermiSeli 15851100 kg 1235,2 2323,36   
marili 15872400 kg 772 540,4     

      jami 33633,28 
I-IV 

kvart. 

  

komunalu
ri 

Txevadi gazi 091222100 kg 3814 13350     
elenergiis xarji 09000000     7395 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

  

      jami 20745     

ofisi  
3220l. 

faili 22852100 
Sekv
ra 

30 240 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe
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saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 50 25 
ri 

    

bloknoti 22816100 cali 10 80 

I-IV 
kvart. 

  
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 30 60   

brZanebis wigni 22815000 cali 2 28   
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 30 60   

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 1 2 
I-IV 

kvart. 
  

uwyisis formebi 22800000 cali 500 50     

    jami  545   
I-IV 

kvart.   

saqaRalde Taro 30193200 cali 4 60 

gamart. 
Sesyidva 

    

fanqari 30192130 cali 50 35 
I-IV 

kvart. 
  

markeri 30192160 cali 10 20     
saSleli 30192100 cali 20 6     
qserografiis 
qaRaldi 

30197644 
Sekv
ra 

88 880 

I-IV 
kvart. 

  

kalkulatori 30141200 cali 2 60   
saxazavi 30194310 cali 10 10   
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sekv
ra 

40 104   

stikeri (mwebavi) 30192170 
Sekv
ra 

10 4   

სტეპლერის ტყვიები 30197110 
შეკვრ

ა 
50 25   

სტეპლერი საშუალო 30197110 ცალი 10 30   

ბაინდერი 30197210 ცალი 30 150   
webo 30192700 cali 20 30   
koreqtori 30192160 cali 20 30   
fanqris saTleli 30192133 cali 30 9   
burTuliani 
kalami 

30192121 ,, 30 30 

I-IV 
kvart. 

  

qaRaldis samagri 
(skrepi) 

30197220 
Sekv
ra 

13 15   

markeri 30192160 cali 10 20   
failebiani 
saqaRalde 

30197220 cali 10 40   

feradi qaRaldi 30199100 cali 200 27   
    jami   1585     
cd  diski 30237380 cali 10 10 

gamart.S
esyidva 

  
katrijis SeZena 30237310 cali 3 480   

mag. 
inventari 

kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 1 2000 ianvari  
1 

kvart.   

ofisi 

    jami   2490     

I_IV 
kvart.   

  
elementi 31410000 cali 20 10 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

  
    jami   10   
naTura 31531000 cali 20 20   
    jami   20   
katrijis datumbva 50320000 cali 11 220   

    jami  220       
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     300 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekembe

ri 

  

komunalu
ri 

internet 
momsaxureba 

64221000     800   

fiWuri 
momsaxureba 

64213000     120   

satelefono 
baraTebis SeZena 

31712111     420   

werilebTan 
dakavSirebuli 
safosto 
momsaxurebebi 

64112000     50   



34 

wylis xarji 41110000     8600   
    jami 10290       
dasufTaveba       1000       

      jami 1000       

sxvadasxv
a xrji 

kondicioneris 
montaJi 

51110000     200 
gamart. 
Sesyidva 

aprili 
II 

kvart. 
  

saavt.satransp..mom
saxureba 

60100000     2500 
ianvari-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

      jami 2700         
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 
Sesyidvis 
erTgvaro

van 
obieqtTa 
jgufis 
dasaxele

ba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომი

ს 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

savara
udo 
Rireb
uleba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorci
elebis 
vadebi 

miwo
debi
s 

vadeb
i 

SeniSv
na 

  elenergiis xarji 09000000     3170 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  
          3170   

  benzini 09132000 
lit
ri 

  900   

  sawvavi zeTi 09135000     100   

  
gaTbobis xarji 
(SeSis SeZena) 

09111400   2 sj 900 
oqtomber

i 
IV kv   

          1900         
sakanc. 

saqoneli 
                  

  saxatavi rveuli  22815000   20 40 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

    

  

faili 22852100 
Sekv
ra 

14 98 

I-IV 
kv 

  

saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 100 70   

sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 46 92   

bloknoti 22816100 cali 11 66   
reveuli patara 22815000 cali 100 80   
sagadaxdo 
davaleba 

22815000 cali 10 20   

            
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 1 12   

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 1 12   

uwyisis formebi 22800000 cali 300 30   
sabuRaltro 
formebi 

22800000 
Sekv
ra 

40 80   

      600         
feradi 
flomasteri 

30192700 cali 45 20 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

fanqari 30192130 cali 164 82   
markeri 30192160 cali 31 62   
saSleli 30192100 cali 40 12   
kalkulatori 30141200 cali 2 48   
muyaos qaRaldi 30197600 cali 10 26   
saxazavi 30194310 cali 24 12   
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sekv
ra 

13 65   

stikeri (mwebavi) 30192170 
Sekv
ra 

3 18   

სტეპლერის ტყვიები 30197110 
შეკვრ

ა 
80 48   

სტეპლერი საშუალო 30197110 ცალი 12 60   

ბაინდერი 30197210 ცალი 27 154   
webo 30192700 cali 46 46   
koreqtori 30192160 cali 30 60   
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feradi fanqari 30192130 cali 15 45   
burTuliani pasta 30192121 ცალი 76 38   
avtokalami 30192123 ,, 110 33   
filebiani 
saqaRalde 

30197220   40 120   

qaRaldi sabeWdi 30199100 
Sekv
ra 

40 400   

qaRaldi saweri 30199100 
Sekv
ra 

39 117   

qaRaldi 
mowmobebisaTvis 

30199100 
Sekv
ra 

2 20   

feradi qaRaldi 30199100 
Sekv
ra 

2 20   

formati 30199100 cali 30 48   
qseroqsi 30193900 cali 1 450   
      2004         
fleSmexsiereba 30233180 cali 3 90 

gamartiveb
uli 

eleqtro 
tenderi 

maisi-
ivnisi 

II kv 

  
kompiuteris 
saTadarigo 
nawilebi 

30237300     900   

procesori 30211500 cali 2 1500   
qseroqsis 
katrijis SeZena 

30237310 cali 1 140   

kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 4 6500   

sameurneo 
saqoneli 

      9130         

  

el. gadamyvani 
didi 

31210000 cali 50 100 gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
Teberval

i 

I-IV 
kv 

  

denis 
maregulirebeli 

31210000 cali 1 70   

      170         
el. 
gamanawilebeli 
(mricxveli) 

31320000 cali 1 100 gamartiveb
uli 

Sesyidva 
ianvari-
Teberval

i 

I-IV 
kv 

  

rozeti 31310000 cali 9 27   
CamrTveli 31310000 cali 9 27   
      154     
naTura 31531000 cali 40 24 

gamartiveb
uli 

eleqtr. 
tenderi 

  
      24       
mobiluri 
telefoni 

32250000 cali 1 300 ivnisi IIkv   

      300       
gare mikrofoni-
dinamiki 

32342412 cali 2 5600 

aprili-
ivnisi 

IIkv 

  

miqSeri 32342420 cali 1 1000   
minidiskis 
rekorderi 

32332300 cali 1 500   

mikrofoni 32341000 cali 4 200   
mikrofoni 
distanciuri 

32341000 cali 2 400   

mikrofonis 
sadgami 

32341000 cali 3 300   

avtotransformat
ori 

32341000 cali 1 400   

dinamikis sadgami 32341000 cali 2 250   
sakomunikacio 
kabelebi 

32341000 m   200   

        8850   
saponi 33711900 cali 60 60 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  
        60   
nagvis yuTi 34928480 cali 5 35   
        35       
sportiuli forma 
(tansacmeli) 

18412000 cali 36 2160 
aprili-
seqtember

i 

II-
IIIkv 

  

saWidao kimono 18412000 cali 10 600   
ragbis formis 
kompleqti 

18412000 cali 20 1200   
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saWidao finka 18412000 cali 10 400   
Cafxuti 18444110 cali 2 100   
        4460     
getri 18820000 cali 72 720 

gamart. 
Sesyidva 

  
sportiuli 
fexsacm (bucebi) 

18820000 cali 20 1000   

saWidao barcovka 
(fexsacmel) 

18820000 cali 10 600   

    
2320     

birTvi 37453400 cali 2 40 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

  
barieri 37442310 cali 10 500   
Tarjebi  
(kalodkebi)  

37453600 cali 5 100   

Subi 37453400 cali 4 60   
simaRleze 
saxtomi 

37453200 cali 1 70   

burTi 37441700 cali 50 2750   
krivis xelTaTmani 37431000 cali 4 240   
krivis  tomrebi 37432000 cali 2 440   
ragbis burTi 37441700 cali 4 240   
      4440     
pianino 37311100 cali 2 1400 

gamart. 
Sesyidva 

  
        1400   
cifruli 
fotoaparati 

38651600 cali 1 450   

        450   
karada 44421720 cali 8 2600 

maisi-
ivnisi 

IIkv 

  
        2600     
kompiuteris 
magida 

39134100 cali 11 1700 

gamartiveb
uli 

eleqtro 
tenderi 

  

saweri magida 39121200 cali 2 600   
samuSao magida 
(sakonferencio) 

39121200 cali 4 1200   

skami 39112000 cali 50 2500   
magida 
misadgmeliT 

39121200 cali 2 800   

      6800         
makrateli 39241200 ,, 2 4 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  
saTli (vedro) 39224330 cali 13 78   
cocxi 39224100 cali 31 148,5   
aqandazi 39224350 cali 18 36   
funjebis 
kompleqti 

39224220 cali 4 32   

iatakis jagrisi 39224300 cali 4 64   
      362,5         
tilo iatakis 
sawmendi 

39530000 cali 27 81 gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

tilo magidis 39530000 cali 34 34   
 minis sawmendi 39530000 cali 9 31,5   
      146,5         
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

39715200 cali 6 495 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomber
i IV kv 

  

        495       
avejis sawmendi 
siTxe 

39832100 cali 4 26 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

sarecxi siTxe 
(mJava) 

39832100 cali 24 35   

sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

39812100 cali 9 27   

sawmendi - feiri 39832100 cali 10 30   
tualetis 
sawmendi (ixvi) 

39831600 cali 12 78   

WurWlis sarecxi 
saSualeba 

39832000 cali 10 25   

      221         

kondicioneri 42510000 cali 1 1000 
gamartiveb
uli Ses 

ivnisi II kv   

        1000         
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karis saketi 44521100 cali 6 210 gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

boqlomi 44521210 cali 11 77   

        287       
                  
  katrijis datumbva 50320000 cali 5 100 gamartiveb

uli 
Sesyidva 

I-IV 
kv 

  

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000     50   

        150       

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     720   I-IV 
kv 

  

          720     
  akvareli 44812220   7 21 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

I-IV 
kv 

  
  koleris ferebi 44812300   10 40   

  
saRebavis 
gamxsneli 

44832000   5 10 I-IV 
kv 

  

  saRebavi 44812210   4 56   
        127   

I-IV 
kv 

  

  carci-kiri 44922110   15 550 
gamartiveb
uli Ses 

  

          550       
            

I-IV 
kv 

  

  
satelefono 
momsaxureba 

6422100     100 gamartiveb
uli 

Sesyidva 

  

  
internetmomsaxure

ba 
6422100     800 I-IV 

kv 
  

          900     

  
satelefono 

baraTebis SeZena 
31712111     1030 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

I-IV 
kv 

  

          1030   
  wylis xarji 41110000     500 I-IV 

kv 
  

          500   

  
medikamentebis 

SeZena 
85140000 

  
650 I-IV 

kv 
  

  
    

650   
RonisZieba da sportRonisZieba               

  
saSobao 
RonisZieba 

79952100     200 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvari I kv    

  
konkursi ,,norCi 
pianisti" 

79952100     100 marti I kv    

  
dedis dRisadmi 
miZRvnili Ron. 

79952100     200 marti I kv   

  
konkursi ,,wlis 
saukeTeso 
Semsrulebeli" 

79952100     100   II kv   

  
saangariSo 
koncerti 

79952100     100 maisi II kv   

  
saaxalwlo 
miuzikli 

79952100     300 dekemberi IV kv   

          1000         

  
სასწ-შემოქმ. 

კონფერენცია 
79952100     100 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

  

I kv 

  

  
დედის დღისადმი 

მიძღვნ. ღონისძიება 
79952100     150 marti   

  

 ქართული ენის 

დღისადმი მიძღვნ. 

კვირეული 

79952100     100 aprili 

II kv 

  

  
მოსწავლეთ.ნახატ. 

გამოფენა 
79952100     100     

  

დამოუკიდებლ. 

დღისადმი მიძღვნ. 

ღონისძიება 

79952100     250 maisi   

  
ბავშვთა დღისადმი 

მიძღვნ. ღონისძიება 
79952100     350 ivnisi   

  
ცოდნის დღისადმი 

მიძღვვნ. ღონისძიება 
79952100     100   III kv   
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მასწავლებ.დღისადმ

ი მიძღვნ. 

ღონისძიება 

79952100     150   

IV kv 

  

  

გიორგობის 

დღისადმი მიძღვნ. 

ღონისძიება 

79952100     100 noemberi   

  
საახალწლო-საშობაო  

შოუ 
79952100     600     

  
ბილიარდის 

ტურნირი 
79952100     1000       

          3000         
                  

sportuli RonisZiebebiს 

ტრანსპორტით მომსახურba 
                

.               

I-IV 
kv  

  

  
Widაობა `sambos~ 

ჯგუფის mivlin-
transporti 

60170000     300 

gamartiveb
uli 

Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  

  

berZn-romaul Wid. 

ჯგუფის mivlin-
transporti 

60170000     500   

  

fexburTis 

ჯგუფების 
mivlineb-
transporti 

60170000     3600   

  

mZleosnobis 

ჯგუფის mivlineba-
transporti 

60170000     500   

  
    

4900   
  

     
  

          4000   

  
krivis ringis 

mowyobა 
92620000     1130   

          1130   
                  

v 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

შპს  საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
Sesyidvi

s 
erTgvar
ovan 

obieqtT
a 

jgufis 
dasaxel

eba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომის 

ერთ 

raode
noba 
an 

mocu
loba 

savarau
do 

Rirebu
leba 

Sesyidvis 
saSualeb

a 

Sesyidvis 
ganxorci
elebis 
vadebi 

miwo
debi
s 

vadeb
i 

SeniSv
na 

  elenergiis xarji 09000000 kvt   2520 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

  benzini 09132000 litri 1000 2150 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

  dizeli 09135000 litri 1984 4365 I-IV   

  Saqari 11531000 kg 5 11 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

  
gamaTeTrebeli 
arieli 

14400000 kg 30 90 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

  mineraluri wyali 15981000 kg 80 120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

  
gamagrilebeli 
sasmeli 

15981000 kg 60 120 I   

  civi Cai 15981000 kg 100 130 I   
  celi 16800000 kg 1 15 

gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   
  sekatori 16800000 kg 2 15 I   
  namgali 16800000 kg 2 16 I   

  
sportiuli fexsacm 
(bucebi) 

18820000 cali 40 12000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
noemberi 

I-IV   

  zeTovani saRebavi 24200000 ცალი 30 120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

  faili 22852100 Sekvra 1 10 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Teberval

i 

I-IV   

  
saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 30 15 I-IV   

  bloknoti 22816100 cali 7 49 I-IV   

  
sagadaxdo 
davaleba 

22815000 cali 10 20 I-IV   

  swrafCamkeri 22852000 cali 30 15     

  
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 2 4 I-IV   

  
mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 2 4 I-IV   

  uwyisis formebi 22800000 cali 30 3 I-IV   

  
sabuRaltro 
formebi 

22800000 Sekvra 1 2 I-IV   

  brZanebis wigni 22815000 cali 1 15 I   
      jami 228 137     

  skoCi 301927000 cali 50 100 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I   
  beWdis baliSi 30192000 cali 2 8 I   
  sakan.nivT.Casawyobi 30193200 cali 2 30 I   

  fanqari 30192130 cali 20 10 I-IV   
  kalkulatori 30141200 cali 5 75 I-IV   

  სტეპლერის ტყვიები 30197110 შეკვრა 5 10 I-IV   

  ბაინდერი 30197210 ცალი 2 18 I-IV   

  koreqtori 30192160 cali 5 10 I-IV   

  burTuliani pasta 30192121 ცალი 10 20 I-IV   

  avtokalami 30192123 cali 10 30 I-IV   
  qaRaldi sabeWdi 30199100 Sekvra 30 240 I-IV   
  qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 20 100 I-IV   
  formati 30199100 cali 25 50 I-IV   



41 

      jami 301 701         

  videodiski. dvd 30237320 cali 40 40 gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
ivnisi 

I   
  fleSmexsiereba 30233180 cali 5 100 I-IV   

  kameris elementi 31400000 cali 1 160 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II   

  naTura 31531000 cali 60 36 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

  
satelefono 

baraTebis SeZena 
31712111     720 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

  saponi 33711900 cali 40 20 I-IV   
  qloreTili 33600000 cali 4 320 ianvari I   

  
avto manqanis 
Sesyidva 

34120000 cali 1 41000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberval
i 

I   

  saxelmwifo droSa 35821000 cali 1 50 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

  
evro kavSiris 
droSa 

35821000 cali 1 50 I   

  burTi 37441700 cali 20 2000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Teberval

i 
I-IV   

  gadasasxami 37400000 cali 20 240 marti I   
  fiSkebi 37400000 cali 5 50 marti I   
  saTli (vedro) 39224330 cali 16 64 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   
  cocxi 39224100 cali 24 168 I-IV   
  aqandazi 39224350 cali 4 60 I-IV   

  
saTli (vedro) 
aluminis 

39224330 cali 16 96 

Teberval
i 

I   

  langari 39221160 cali 2 16 I   
  focxi 39224100 cali 1 10 I   
  erTjeradi Wiqebi 39222120 cali 200 20 I   
  Cais Wiqebi 39221110 cali 12 12 I   

  
tilo iatakis 
sawmendi 

39525800 cali 20 40 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV   

  tilo magidis 39525800 cali 25 12,50 I-IV   

  salfeTki 39514100 cali 20 20 
Teberval

i 
I   

  
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

39715200 cali 1 60 
gamart. 
Sesyidva 

seqtember
i 

III   

  magnitofoni 39700000 cali 1 260 Teberval
i 

I   
  eleqtro Caidani 39715000 cali 1 30 I   

  
sarecxi siTxe 
(mJava) 

39832100 cali 30 90 gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

  sarecxi fxnili 39832100 cali 65 97,5 I-IV   
  wylis xarji 41110000     2000 I-IV   
  lursmani 44192200 kg 2 7 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I   

  daxerxili masala 44111000 kbm 6 2100 I   

  lursmani 44192200 kg 8 56 I   

  boqlomi 44521210 cali 10 80 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV   

  bari 44511310 cali 2 16 

Tebervali 

I   

  Toxi 44511310 cali 2 14 I   
  najaxi 44511400 cali 2 30 I   
  brtyeltuCa 44512200 cali 1 8 I   

  stad.remonti 45212230     3720 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I   

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000     360 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV   

  
fexburTelTa binis 
qira 

55200000     1200 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

  fexburTelebis kveba 55511000     10800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
dekemberi 

I-IV   

  savaldebulo auditi 72912300     500 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

  medikamentebis SeZena 85140000     2400 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 

 



42 

დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2011  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
Sesyidvis 
erTgvarov

an 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომის 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

savar
audo 
Rireb
uleb

a 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvi
s 

ganxorci
elebis 
vadebi 

miwodebi
s vadebi 

SeniSvn
a 

შ.პ.ს."ხობი 

დასუფთავე

ბა და 

განათება" 

                  

sakancela
rio xarji 

benzini   09132000 litri 3240 6447 gam.el. 
tenderi 

იანვარი- 

თებერვა

ლი 

I-IV 
kvart. 

  

dizelis sawvavi 09134100 litri 9840 20664   

elenergiis xarji 09000000 კვ 8470 1440 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი     

xelTaTmani 18424000 cali 270 810 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი 
I-IV 

kvart. 
  

faili 22852100 Sekvra 10 100 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი- 

თებერვა

ლი 

I-IV 
kvart. 

  

saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 96 48     

damWeriani 
saqaRalde 

22852000 cali 5 50 
I-IV 

kvart. 
  

bloknoti 22816100 cali 10 60     
rveuli patara 22815000 cali 20 10     
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 20 40 

I-IV 
kvart. 

  

brZanebis wigni 22815000 cali 1 20   
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 6 20   

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 1 10   

uwyisis formebi 22800000 cali 40 8   
sasaqonlo 
zednadebi 

22800000 Sekvra 3 45   

    jami 228  411       
feradi flomasteri 30192700 cali 2 4 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი 

  
saqaRalde Taro 30193200 cali 2 40   
fanqari 30192130 cali 30 30   
markeri 30192160 cali 10 30   
saSleli 30192100 cali 10 5     
kalkulatori 30141200 cali 2 24 

I-IV 
kvart. 

  

სტეპლერის ტყვიები 30197110 შეკვრა 10 20   

ბაინდერი 30197210 ცალი 15 90   
koreqtori 30192160 cali 6 18   
qaRaldi sabeWdi 30199100 Sekvra 22 200   
qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 12 30   
    jami  301 491   
katrijis SeZena 30237310 cali 1 90 

gamart. 
Sesyidva 

ინვარი 
  

kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 1 1000   

სამეურნეო 

ხარჯი 

      1090       
cocxi 39224100 cali 120 720 gamart.  

Sesyidva 
იანვარი 

I-IV 
kvart. 

  
aqandazi 39224350 cali 120 360   

    jami   1080         

    სულ ჯამი:   32433         
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დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

 

შპს „ხობის მოამბეს“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

Sesyidvis 
erTgvarov

an 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikaci
o jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომის 

ერთ 

raoden
oba an 
mocul
oba 

savaraudo 
Rirebuleb

a 

Sesyidvi
s 

saSualeb
a 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwode
bis 

vadebi 

SeniSvn
a 

  
sagamomceმlo 
xarjebi 

79970000     6000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Tebervali 

I-IV 
kvart. 

  

    სულ ჯამი:   6000         
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დანართი 8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 
Sesyidvis 
erTgvaro

van 
obieqtTa 
jgufis 
dasaxele

ba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომი

ს 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

სულღი

რებულ

ება 

Sesyidv
is 

saSuale
ba 

შესყიდვიგ

ანხორც. 

ვადების 

miwodeb
is 

vadebi 

223,1საკანც

ელა- 

რიო 

ხარჯი 

223.საოფისო ხარჯები               

  ფაილები 22852100 
შეკვრ

ა 
5 50 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 შ

ეს
ყი

დ
ვა
 

20
11
 წ

ლ
ი

ს
 გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 k
va
r
t
. 

  რვეული პატარა 22815000 ცალი 25 10 

  რვეული დიდი 22815000 ცალი 10 20 

  საკანც. Nჟურნალი 30192700 ცალი 5 10 

  საკანც. Nჟრვეული 22815000 ცალი 5 10 

  
საქაღალდე/ 

/სწრაფჩამკერი/ 
30197220 cali 80 40 

  ფანქარი  30192130 ცალი 25 5 

  მარკერი 30192160 ცალი 5 10 

  ორგანაიზერი 30193200 ცალი 1 17 

  კალკულატორი დიდი 30141200 ცალი 1 20 

  
კალკულატორო 

პატარა 
30141200 cali 2 10 

  ჭიკარტი 30197120 
კოლ

ოფი 
10 6 

  სახაზავი 30194310 ცალი 14 7 

  სკოჩი 30192700 ცალი 10 5 

  მაგიდის კალენდარი 30199792 ცალი 4 12 

  სტეპლერი საშუალო 30197110 ცალი 4 16 

  სტეპლერის ტყვია 30197110 
შეკვრ

ა 
10 5 

  ბაინდერი 30197210 ცალი 10 50 

  წებო 30192700 ცალი 5 5 

  კორექტორი 30192160 ცალი 6 15 

  ბეჭდის ბალიში 30192111 cali 2 20 

  ბურთულიანი პასტა  30192121 ცალი 150 45 

  სანიშნი ქაღალდი 30192170 
შეკვრ

ა 
4 14 

  სულ.       402 

223..2 

საწერ.სახა

ზავი 

ქაღალდი 

ქაღალდი საბეჭდი 30199100 
შეკვრ

ა 
36 360 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 შ

ეს
ყი

დ
ვა
 

20
11
 წ

ლ
ი

ს 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 k
va
r
t
. ქაღალდი საწერი 30199100 

შეკვრ

ა 
16 48 

მატერიალურ 

ფასეულობათა 

დავთარი 

22800000 ცალი 75 22,5 

  
მიმ.ანგარიშსწორების 

დავთარი  
22800000 ცალი 75 22,5 

  უწყისის ფორმები 22800000 ცალი 75 22,5 
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სასაქონლო 

ზედნადები 
22800000 ცალი 75 22,5 

  სულ       498       

223.3. 

ნორმატ. 

აქტების 

ჟურნალ 

გაზეთები 

გაზეთი ”ხობის 

მოამბე” 
22212000 ცალი 4 120 
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  სულ       120       

223,4 

მცირეფასი

ანი 

საოფ.ტექნ.

შეძენა 

223.4.3კომპიუტერ.ტექნ
. 
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ფლეშ მეხსიერება 30233180 ცალი 2 90 

მონიტორი 32351200 ცალი 1 300 

223.4.5კატრიჯის 

შეძენა, დატუმბვა 
        

  კატრიჯის შეძენა 30237310 ცალი 9 900 

  კატრიჯის დატუმბვა 50320000 ცალი 9 270 

  სულ       1560       
223,5 

საოფისე 

ინვენტარი

ს შეძენა 

223,5.1საოფისე ავეჯი          
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  სამუშაო მაგიდა 39121200 ცალი 1 250 

  223.5.2 რბილი ავეჯი         

  სკამი 39112000 ცალი 6 240 

  სულ       490       

223,6ოფისი

სათვის 

სანიტ.საგნ

ებისა და 

მასალების 

შეძენა 

სარეცხი საპონი 33711900 ცალი 6 3 
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.   საპონი 33711900 ცალი 12 12 

  სარეცხი სითხე (მჟავა) 39832100 ცალი 4 6 

  სათლი (ვედრო) 39224330 ცალი 1 6 

  ცოცხი 39224100 ცალი 2 14 

  
იატაკის საწმენდი 

ჯოხი 
  ცალი 1 5 

  სანაგვე ვედრო 39224330 ცალი 4 12 

  ხელსახოცი 39514100 
შეკვრ

ა 
5 10 

  მაგიდის ტილო 39530000 ცალი 4 4 

  სარეცხი ჟელე 39832100 ცალი 2 4 

  სულ       76       

223,10კავში

რგაბმულო

ბის ხარჯი 

სატელეფონო 

მომსახურეობა 
64221000 თვე 12 240 
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ინტერნეტ 

მომსახურება 
64221000 თვე 12 840 

  
სატელეფონო 

ბარათების შეძენა 
31712111 ცალი 168 840 

  სულ       1920       

223,12კომუ

ნალური 

ხარჯი 

ელ.ენერგიის ხარჯი 90000000 
კვტ.ს

თ 
4360 697 
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თხევადი აირის 

ხარჯი 
41110000 კგ 6 21 

  

ტერიტორიის 

დასუფთავების 

მოსაკრებელი 

90610000 თვე 12 156 

  სულ       874       
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223,14 

ოფისის 

ხარჯი,რომ

ელიც არ 

არის 

კლასიფიც

ირებული 

ელ.გამაგრძელებელი 1320000 ცალი 3 36 
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  ნათურა 31531000 ცალი 10 5 

  ვენტილატორი 31210000 ცალი 1 80 

  ელ ღუმელი 39715200 ცალი 1 80 

  სამკაპი 31210000 ცალი 5 15 

  
ბანკის მომსახურების 

 ხარჯები 
66110000 ლარი   65 

  

ქონების 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

დაზღვევა 

66515100 ლარი   175 

  სულ       456       

  სულ ოფისის ხარჯი       6396       
228,1 

საწვავ/საპ

ოხი 

მასალები 

228 ტრანსპორტის 

ხარჯები 
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  ბენზინი 9132000 
ლიტ

რი 
1335 2670 

  ძრავის ზეთი 9211100 
ლიტ

რი 
32 128 

  პლასტ.საზეთი საშ-ბა 24951100 კგ 3 14 

  
228.2მიმდინარე 

რემონტი 
50112000 ლარი   155 

228,3 

სათადარი

გო  

ნაწილები 

საბურავი 34351100 ცალი 2 280 

  აკუმულატორი 34330000 ცალი 1 140 

  
სხვა სათადარიგო 

ნაწილები 
34330000 ლარი   142 

  სულ       3529   

  

  

სამედიცი 

ნო ხარჯი 
ბამბა (50გრ) 33141115 ცალი 80 40 
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  სპირტი 96% (100მლ) 24322310 ცალი 20 25 

  დელაგელი   ფლ 7 34 

  ციპროქსაცილინი 33631400 ფლ 11 55 

  ქორამინი 24455000 კგ 6 300 

  დეციზ-პროფი 24455000 კგ 2 530 

  
პარაზიტოლოგიური 

ლაბორატორია 
        

  ბამბა (50გრ) 33141115 ცალი 6 3 

  სპირტი 96% (100მლ) 24322310 ცალი 4 5 

  სპირტი 70% (100მლ) 24322310 ცალი 3 3 

  რეზინის ხელთათმანი 33141420 წყვ 18 9 

  ბინტი 33141113 ცალი 5 3 

  მარილი 15872400 
კოლ

ოფი 
4 2 

  სულ       1009       

არსიობრივ

ი პერსონა-

ლი და 

საბონიფიკ

აციო 

ინვენტა-

რი 

ბარი 44511110 ცალი 3 30 
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  ცელი 44512000 ცალი 3 45 
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  რეზინის წაღები 18812200 წყვ 3 60 

  რესპირატორი   ცალი 3 36 

  რეზინის ხელთათმანი 18141000 წყვ 21 21 

  სპეც ტანსაცმელი 1400000 ცალი 1 150 

  

სეზონური 

ბონიფიკატორების 

(არასიობრივი 

პერსონალი) შრომის 

ანაზღაურება 

85140000 ლარი   4164 

  სულ       4506       

  მთლიანად 2011 წელს       15440       

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N52 

ქ. ხობი                                                                                                          2011  წლის 26 იანვარი 

 

 
არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის შესაბამისად:  

 1. დაფუძნდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“.  

2. დამტკიცდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრის“ თანდართული წესდება. 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის ვალდებულება 

დაეკისროს იურიდიული პირის დირექტორს. 

4.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                           მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულებისა 

 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ წესდება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული სწავლების ცენტრი“ (შემდეგში - „ცენტრი“). 

2. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის,  „პროფესიული განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის, სხვა 

საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ამ წესდების შესაბამისად. 

3. ცენტრი თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით, მუნიციპალიტეტის 

მთელ ტერიტორიაზე. 

4. ცენტრს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული პირის 

სხვა რეკვიზიტები. 

5. ცენტრი უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან. 

6. ცენტრის იურიდიული მისამართია: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნოჯიხევი. 

 

მუხლი 2. ცენტრის დაფუძნება 

1. ცენტრის დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

2. ცენტრის წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

3. ცენტრის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს თავმჯდომარე (შემდგომში -  „საკრებულოს თავმჯდომარე“). 

 

მუხლი 3. ცენტრის მიზნები და ამოცანები 

1. ცენტრის მიზანია: 

ა) ფორმალური სახელობო საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება და 

სერთიფიცირებული სპეციალისტების მომზადება; 

ბ) შრომის ბაზარზე ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიციური კადრების 

მომზადების უზრუნველყოფა; 

გ) ინდივიდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. 

3. თავისი მიზნის მისაღწევად ცენტრი: 

ა) უზრუნველყოფს ცენტრში თითოეული პროფესიული სტუდენტის განათლების, 

მომზადებისა და განვითარების პირობებს;  

ბ) ზრუნავს თავისი პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; 

გ) ხელს უწყობს პროფესიული განათლების სფეროში სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობას; 

დ) ხელს უწყობს პროფესიულ სტუდენტთა სოციალური პირობების გაუმჯობესებას; 

ე) ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პროფესიულ სტუდენტთათვის სწავლის 

პირობების შესაქმნელად; 

ვ) ხელს უწყობს თანამედროვე პროფესიული ცოდნისა და მეთოდების გავრცელებას; 

ზ) თანამშრომლობს  საქართველოს სხვა პროფესიული სწავლების ცენტრებთან და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან; 

თ) ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და უცხოეთის შესაბამის საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან პროფესიულ სტუდენტთა და მასწავლებელთა/ინსტრუქტორთა 

ურთიერთგაცვლას; 
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ი) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

 

მუხლი 4. ცენტრის ადმინისტრაცია 

ცენტრის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

მუხლი 5. ცენტრის ხელმძღვანელობა 

1. ცენტრს ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. ცენტრის ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

უძღვება ცენტრის საქმეებს. 

3. დირექტორი: 

ა) წარმართავს ცენტრის საერთო საქმიანობას, ახორციელებს ადმინისტრაციისა და ცენტრის 

საქმიანობის კოორდინაციას; 

ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს ცენტრის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობაზე, 

პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე; 

გ) ცენტრში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

ცენტრის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით;  

დ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს ცენტრის თანამშრომლებს;  

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს ცენტრის სახელით; 

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს ცენტრის შინაგანაწესს, სამუშაო 

გეგმებს; 

ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს ცენტრის ფინანსურ და მატერიალურ 

საშუალებებს; 

თ) კანონის ფარგლებში დებს შრომით ხელშეკრულებებს და მუშაკთა მიმართ იყენებს 

წამახალისებელ და დისციპლინარულ ზომებს; 

ი) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად;  

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე;  

ლ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს ცენტრს ყველა ინსტანციაში; 

მ) ახორციელებს ცენტრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით 

ნებადართულ სხვა საქმიანობას. 

 

მუხლი 6. ცენტრის დაფინანსება 

1. ცენტრის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს: 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები; 

ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი; 

გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება მხოლოდ 

ცენტრის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად. 

 

მუხლი 7. ცენტრის ქონება  

ცენტრს უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით შეიძლება 

გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება. 

 

მუხლი 8. ცენტრის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება  

 ცენტრი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს 

საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და  

წარუდგინოს დამფუძნებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 



51 

მუხლი 9. სახელმწიფო კონტროლი 

1. ცენტრი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. 

2. ცენტრის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.  

 

მუხლი 10. ცენტრის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 

წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 11. ცენტრის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

1. ცენტრის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. ცენტრის უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის 

რეგისტრაციის მომენტიდან. 

3. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთრებაში. 

4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს. 

 

მუხლი 12. გარდამავალი დებულებანი 

 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრი“ წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხობის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის უფლებამონაცვლეს. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                           მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N53 

ქ. ხობი                                                                                                         2011  წლის 26 იანვარი 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო 

ასიგნებების კვარტალური განწერის დასამტკიცებლად ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლისთვის 

თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

 „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების 

გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 

ივლისის N5 დადგენილებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის 

შემსრულებლის 2011 წლის 20 იანვრის N32  წერილის საფუძველზე: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელს ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 

წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული საბიუჯეტო ასიგნებების კვარტალური 

განწერის დამტკიცების თაობაზე  თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი 

ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                         მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N54 

 

ქ. ხობი                                                                                                         2011  წლის 26 იანვარი 
 

 
აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანებისთვის გადაუდებელი 

აუცილებლობიდან გამომდინარე გამარტივებული შესყიდვის განსახორციელებლად თანხმობის 

მიცემის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ დირექტორის 2011 წლის 25 იანვრის N25 წერილის 

შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა  „აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო 

გაერთიანებას“ გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე 20 დღის ვადით გამარტივებული 

შესყიდვის განსახორციელების თაობაზე. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                         მ. ჭოხონელიძე 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N55 

 

ქ. ხობი                                                                                                        2011  წლის 25 თებერვალი 
 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის   ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

  1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში შტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილებები: 

ა) განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
sakalasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif. 

zomis 
erTeu
li 

raodenoba 
an 

moculoba 

savaraudo 
Rirebuleba

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwodebis 
vadebi 

  Warxali 03110000 kg 66,5 120,4 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I kvart. 

1   jami 031 120,4       

  

kartofili 03212100 kg 406 614 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I kvart. 

xaxvi 03211130 ,, 119 236,75 
niori 03221120 ,, 13,29 133,4 
mwvanili 03221300 ,, 38,2 229,02 
stafilo 03221112 ,, 137 246,2 
barda (700 gr.) 0321220 cali 54 136 
xili 03222300 kg 118,9 345,63 
wiwibura 03211000 ,, 140 658 
lobio 03221211 ,, 60 240 
wiwaka 03221230 ,, 1,16 8,12 
kiseli 03212100 cali 290 358 
qiSmiSi 03222115 kg 7,3 46,1 

2   jami 032 3251,22       

  
gaTbobis xarji 
(SeSa) 

03413000 kub.m. 120 5300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

3   jami 034 5300       

  elenergiis xarji 09000000     42784 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

4   jami 090 42784       
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benzini   09132100 litri 66800 140000 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Tebervai 

I-IV kvart. dizelis sawvavi 09134210 litri 3500 7900 
Txevadi gazi 091222100 kg 125 437,6 

5   jami 091 148337,6       

  
gare ganaTebis 
el. energiis 
safasuri 

09310000     25000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

6   jami 093 25000       

  qloris mJava 14400000 cali 75 155 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

7   jami 144 155       

  saxexi 14810000 cali 56 18   ianvari I kvart. 
8   jami 148 18       

  
xorci 15110000 kg 155,8 1221,8 gamart. 

Sesyidva 
ianvar-

Tebervali 
I kvart. 

qaTmis barkali 15131500 ,, 164 590,34 
9   jami 151 1812,14       

  
tomati 15331425 kg 57 222,6 gamart. 

Sesyidva 
ianvar-

Tebervali 
I kvart. 

kombosto 15331140 ,, 155,8 119,72 
10   jami 153 342,32       

  
zeTi 15411100 kg 57 228 gamart. 

Sesyidva 
ianvar-

Tebervali 
I kvart. 

margarini (250 gr.) 15431000 cali 134 134 
11   jami 154 362       

  
Sesqelebuli rZe 
(400 gr.) 

15511600 cali 252 504 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I kvart. 

12   jami 155 504       

  

mananis 
burRuleuli 

15625000 kg 46,8 87,36 gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I kvart. 
brinji 15614000 kg 88 170,72 

13   jami 156 258,08       

  

marili 15872400 kg 35,6 22,4 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I kvart. 
Saqari 15831000 kg 145 379 
fafis masala 15851000 ,, 143,5 277,82 
puri 15811100 ,, 1740 2064 

14   jami 158 2743,22       

  
xelTaTmani 18424000 cali 42 66 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
marti 

I-IV kvart. rezinis 
xelTaTmani 

18424000 cali 18 36 

15   jami 184 102       

  kedli saaTi 18521000 cali 14 230 
gamart. 
Sesyidva 

marti I-IV kvart. 

16   jami 185 230       

  
sakadastro 
rukebis damzadeba 

22114310     30000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

17   jami 221 30000       

  

ssm-Si 
normatiuli 
aqtebis 
gamoqveynebis 
xarjebi 

22211100     11485 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

24 saaTi (1 wliT) 22212000 
erTi 
wliT 

2 312 

kviris palitra 22212000 
erTi 
wliT 

2 104 

xobis moambe 22212000 
erTi 
wliT 

336 4032 

biznesi da 
kanonmdebloba 

22213000 
erTi 
wliT 

1 120 

ekonomiksi 22213000 
erTi 
wliT 

1 36 

kolxuri versia 22212000 erTi 1 375 
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wliT 

sityva da saqme 22212000 
erTi 
wliT 

1 150 

gamoc. obieqtivi 22213000 
erTi 
wliT 

1 300 

saqarTvelos 
ekonomika 

22213000 
erTi 
wliT 

1 54 

gazeT ,,egrisis 
macne""--s gamowera 
da inf. ganT. 

22212000 
erTi 
wliT 

1 2500 

sakanonmdeblo 
macne 

22213000 
erTi 
wliT 

1 600 

dedaqalaqi da 
regioni 

22213000 
erTi 
wliT 

1 300 

gazeTi mrwamsi 22212000 
erTi 
wliT 

1 300 

Jurn. ,,imedi 
pliusi 

22213000 
erTi 
wliT 

1 360 

jumber leJavas 
gamocema Tavisi 
mogzaurobis 
Sesaxeb 

22212000     300 

18   jami 222 21328       

  

sigelebis, 
mowmobebis da 
suvenirebis 
damzadeba 

22458000     1500 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval-
dekemberi 

I-IV kvart. 

19   jami 224 1500       

  

faili 22852100 Sekvra 102 875 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 392 233,5 

damWeriani 
saqaRalde 

22852000 cali 5 50 

bloknoti 22816100 cali 102 709 
rveuli patara 22815000 cali 20 10 
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 57 60 

brZanebis wigni 22815000 cali 4 85 
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 6 20 

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 1 10 

uwyisis formebi 22800000 cali 40 8 
sasaqonlo 
zednadebi 

22800000 Sekvra 2 30 

20   jami 228 2090,5       

  kaustikuri soda 24311521   12 24 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

21   jami 243 24       

  

feradi 
flomasteri 

30192700 cali 2 4 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Tebervali 

I-IV kvart. 

sakanc. Jurnali 30192700 cali 111 356 
sakancelario 
dana 

30197300 cali 37 54 

saqaRalde Taro 30193200 cali 15 180 
fanqari 30192130 cali 385 97,7 
markeri 30192160 cali 66 136 
saSleli 30192100 cali 46 23 
asakinZi lenti 30192700 cali 2 2 
sakancelario 30193200 cali 31 560 
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nivTebis Casawyobi 
kalkulatori 30141200 cali 50 634 
faqsis qaRaldi 30199000 cali 13 80 
konverti 30199230 cali 100 50 

konverti AA4 30199230 cali 600 150 

konvertiAAAA5 30199230 cali 250 50 
konverti patara 30199230 cali 700 70 
saqmis yda 30192700 cali 100 35 

Wikarti 30197120 
kolo
fi 

23 45 

klipsi 30197100 cali 300 140 
saxazavi 30194310 cali 53 42 
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 Sekvra 132 588 

stikeri (mwebavi) 30192170 Sekvra 14 70 
antistepleri 30197321 cali 29 60 
wawuna 30192700 cali 7 14 
magidis 
kalendris dafa 

30193600 cali 9 43 

skoCi 30192700 cali 19 31 
magidis kalendari 30199792 cali 35 176 
dasawebebeli 
lenti 

30192700 cali 15 35 

სტეპლერის ტყვიები 30197110 შ ე კ ვ რა  230 173 

სტეპლერი პატარა 30197110 ცა ლი 45 215 

სტეპლერი საშუალო 30197110 ცა ლი 79 553 

სტეპლერი დიდი 30197110 ცა ლი 5 250 

ბაინდერი 30197210 ცა ლი 259 1303 

საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცა ლი 740 389 

დირაკოლი 30197330 ცა ლი 26 175 

webo 30192700 cali 176 237 

qaRaldis samagri 30197130 
kolo
fi 

19 22 

faili 30192700 Sekvra 102 875 
koreqtori 30192160 cali 196 334 
beWdis baliSi 30192111 cali 1 4 
lenti 
oqmebisaTvis 

30192700 metri 5 1 

fanqris saTleli 30192133 cali 20 13 
burTuliani pasta 30192121 ცა ლი 1223 512,1 
burTuliani pasta 30192121 cali 79 148 
qaRaldis 
samagri(skrepi) 

30197220 Sekvra 13 15 

markeri 30192160 cali 34 43 
failebiani 
saqaRalde 

30197220 cali 42 203 

safanqre Wiqa 30192700 cali 5 10 
magidis kompleqti 30192700 cali 7 295 
qaRaldi sabeWdi 30199100 Sekvra 1199 11870 
qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 387 1170 
qaRaldi 
mowmobebisaTvis 

30199100 cali 500 150 

feradi qaRaldi 30199100 cali 200 50 
saoqme qaRaldi 30199100 cali 20 55 
beWedi, Stampi 30192151 cali 32 665 
qseroqsi 30193900 cali 2 1000 

22   jami  301 24455,8       

  
dvd diski 30237320 cali 186 310 gamart. 

eleqtr. 
ianvari-
marti 

I-IV kvart. 
cd  diski 30237380 cali 102 102 
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skaneri 30216110 cali 1 500 tenderi 
fleSmexsiereba 30233180 cali 13 295 
skaneri 30216110 cali 2 450 

,,UPS"'SeZena 30232000 cali 1 80 
katrijis SeZena 30237310 cali 61 5890 
qseroqsis 
katrijis SeZena 

30237310 cali 12 840 

katrijis SeZena 30237310 cali 5 400 
kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 21 29600 

23   jami 302 38467       

  

adaptori 
(damcavi) 

31210000 cali 8 200 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV kvart. 

el. gadamyvani 
didi 

31210000 cali 2 110 

el. gadamyvani 
patara 

31210000 cali 2 25 

ventilatori 31210000 cali 25 875 
denis 
maregulirebeli 

31210000 cali 2 300 

24   jami 312 1510       

  

el. 
gamagrZelebeli 

31320000 cali 84 882 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV kvart. 
el. 
gamanawilebeli 

31320000 cali 22 140 

rozeti 31310000 cali 32 71 
CamrTveli 31310000 cali 3 15 

25   jami  313 1108       

  
elementi 31410000 cali 50 25 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. fotoaparatis 
elementi 

31410000 cali 4 36 

26   jami  314 25       

  

naTura 31531000 cali 491 423 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 
wertilovani 
naTura 

31531000 cali 100 200 

gare ganaTebis 
naTura 

31531000 cali 3 300 

27   jami  315 923       

  
el. SeduRebis 
Cxiri 

31600000 Sekvra 4 80 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva- 
marti 

I-IV kvart. 

28   jami 316 80       

  

kondensatori 31711150 cali 13 130 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
aprili 

I-IV kvart. satelefono 
baraTebis SeZena 

31712111     20580 

29   jami 317 20710       

  

mobiluri 
telefoni 

32250000 cali 6 1610 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV kvart. 
telefoni (stac.) 32552100 cali 2 300 
telefoni 
(ekraniT) 

32552100 cali 2 240 

mobiluri 
telefoni 

3225000 cali 3 1500 

30   jami  322 3650       

  

gare mikrofoni 32341000 cali 1 20 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
aprili 

I-IV kvart. 

video kaseta 32354600 cali 140 940 
televizori 32324000 cali 6 1800 
satelituri 
antena 

32324310 cali 1 1700 

televizori 32324000 cali 1 1000 
Stativi 32351000 cali 1 150 

31   jami  323 5610       
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savarZeli 33193120 cali 7 1650 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
aprili 

I-IV kvart. gorgolaWiani 
savarZeli 

33193120 cali 10 1749 

32   jami 331 3399       

  

saponi 33711900 cali 104 83,5 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 
sarecxi saponi 33711900 cali 215 218 
tualetis 
qaRaldi 

33761000 cali 500 300 

pirsaxoci 33761000 cali 10 30 
33   jami 337 631,5       

  
saTadarigo 
nawilebi 

34330000     40000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

34   jami 343 40000       

  

didi motoriani 
navi 

34521400 cali 1 8000 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
I-IV kvart. 

patara motoriani 
navi 

34521400 cali 1 3000 agvisto 

35   jami  345 11000       

  nagvis yuTi 34928480 cali 49 398 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

36   jami 349 398       

  

eleqtro qanCi 35110000 cali 1 500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 

I-IV kvart. 

eleqtro 
makrateli 

35110000 cali 1 500 

specialuri 
formis kompleqti 

35110000 kompl. 36 6408 

aprili-
maisi 

maRalyeliani 
baTinkebi 

35110000 cali 36 3600 

cecxlgamZle 
kostumi 

35110000 cali 20 3000 

cecxlgamZle 
rezinis waRebi 

35110000 cali 28 7000 

37   jami  351 21008       

  

droSa 
(saqrTvelo) 

35821000 cali 13 405 gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV kvart. 
droSa (evropa) 35821000 cali 7 245 

38   jami 358 650       

  saWidao tatami 37400000 cali 1 10000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

39   jami 374 10000       

  
fotoaparati 38651600 cali 1 350 

gamart. 
Sesyidva 

agvisto 
I-IV kvart. cifruli 

fotoaparati 
38651600 cali 1 600 aprili 

40   jami 386 950       

  

rkinis karada 39122000 cali 3 950 

gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

kompiuteris 
magida 

39134100 cali 2 400 

televizoris 
magida 

39121200 cali 1 150 

saofise Taro 39131000 cali 4 320 
samuSao magida 39121200 cali 2 550 
skami 39112000 cali 29 3080 
taxti 39113200 cali 2 400 
magida 
misadgmeliT 

39121200 cali 2 1000 

41   jami  391 6850       

  
ტუშის კალამი 39292400 cali 130 130 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. makrateli 39241200 cali 13 56 
suraTis CarCo 39298200 cali 20 200 
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saTli (vedro) 39224330 cali 22 121 
cocxi 39224100 cali 119 716 
aqandazi 39224350 cali 11 70 
Rrubeli 39224320 cali 57 23,3 
sanTeli 39225600 cali 5 2,5 
iatakis jagrisi 39224300 cali 4 10 
yvavilis qoTani 39298300 cali 1 30 

42   jami   392 1358,8       

  

xaliCa (gza-kvala) 39531000 grZ.m. 30 750 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV kvart. 

farda 39515100 grZ.m. 23 230 
xelsaxoci 39514100 Sekvra 51 149 
tilo iatakis 
sawmendi 

39525800 cali 121 338,5 

tilo magidis 39525800 cali 519 670 
 minis sawmendi 29525800 cali 66 170 
fexsawmendi Teqa 39562000 cali 2 50 
xaliCa 39531000     800 
iatakis sawmendi 
joxi 

39541000 cali 23 230 

43   jami  395 3387,5       

  

gazqura gamwoviT 39721000 cali 1 800 

gamart. 
Sesyidva 

ivlisi III kvart. 
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

39715200 cali 4 220 seqtemberi 
I-IV kvart. 

macivari 39711130 cali 1 1100 
Tebervali

-marti 
44   jami 397 2120       

  

sarecxi Jele 39832100 cali 162 291 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Tebervali 

I-IV kvart. 

avejis sawmendi 
siTxe 

39832100 cali 4 40 

sarecxi siTxe 
(mJava) 

39832100 cali 51 84 

sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

39812100 cali 15 175 

Jaluzis sawmendi 39832100 cali 1 10 
dezodori 39811200 cali 60 300 
tualetis 
sawmendi (ixvi) 

39831600 cali 40 200 

WurWlis sarecxi 
saSualeba 

39832000 cali 12 48 

45   jami  398 1148       

  wylis xarji 41110000     8444 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

46   jami 411 8444       

  kondicioneri 42510000 cali 8 7150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi-
ivlisi 

I-IV kvart. 

47   jami 425 7150       

  
avtomanqanis 
sarecxi danadgari 

42716120 cali 1 1600 
gamart. 
Sesyidva 

marti I-IV kvart. 

48   jami 427 1600       

  eleqtroburRi 43130000 cali 1 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti I-IV kvart. 

49   jami 431 100       

  

sof. qvemo 
qvalonis 
kulturis saxlis 
saxuravis SeZena 

44112500     3000 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

samSeneblo 
masalebis SeZena 

44140000     2000 aprili II kvart. 

50   jami 441 5000       

  karada 44421720 cali 3 900 gamart. marti- I_IV kvart. 
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rkinis karada 44421720 cali 1 1500 Sesyidva aprili 
karada xis 44421720 cali 1 500 

51   jami 444 2900       

  

karis saxeluri 44522400 cali 10 50 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV kvart. 
saketis gulari 44522400 cali 10 45 
karis saketi 44521100 cali 64 2025 
boqlomi 44521210 cali 9 78 

52   jami 445 2198       

  

c. dadianis quCaze 
centr. gzis 
gaswvriv yofili 
kolxeTis 
meurneobis 
Sesaxvevamde 
mosaxleobis 
Robis SesaRebad 
saRebavis SeZena 

44810000     3500 
gamart. 
Sesyidva 

agvisto III kvart. 

53   jami 448 3500       

  

wminda samebis 
eklesiis 
mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebi 

45112711     13960 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. biaSi 
yofili 
satraqtoro 
gaerTianebis 
teritoriis 
saamSeneblo 
narCenebisagan 
gawmendi 
samuSaoebi 

45111000     1400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

xamisquris 
centris 
teritoriaze 
saniaRvre arxis 
amowmendis 
samuSaoebi 

45112320     2900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV kvart. 

dabali ganaTebis 
demontaJis 
samuSaoebi 

45111100     500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

54   jami 451 18760       

  

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli 
darbazis 
saremonto 
samuSaoebi 

45212290     20410 
elqtron. 
tenderi 

Tebervali II kvart. 

Zv. xibulis 
sajakonios ubnis 
da Zikis karis 
terit. stiqiiT 
daz. gzis 
reabilitacia 

45233142     7000 
elqtron. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. sajijaos 
centridan md. 
xobiswylis 
xidamde stiqiiT 
daz. gzis 
reabilitacia 

45233142     3000 
elqtron. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. xamisquris 45233142     2500 elqtron. Tebervali I kvart. 
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safarcvanios 
ubanSi stiqiiT 
daz. gzis 
reabilitacia 

tenderi 

sof. patara 
foTis SaReles 
ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTeba 

45233142     32710 
elqtron. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. zemo 
qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis I etapi 

45234140     7560 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

nagavsayreli 
poligonis 
misasvleli gzis 
moxreSva 

45233142     4200 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. Sua xorgis 
salatarios 
ubanSi gzis 
moxreSva 

45233142     3200 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

q. xobis quCebis 
movla-Senaxva 

45233142     30000 
eleqtr. 
tenderi 

marti I-IV kvart. 

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
xidis 
reabilitacia 

45221119     13500 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

sof. pirv. maisis 
bondis xidis 
gamagrebis 
samuSaoebi 

45221113     13960 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. sajijaos 
gaRma sajijaos 
ubanSi md. 
zanaZgaze 
arsebuli xidis 
gamagrebis 
samuSaoebi 

45221119     4780 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. pirveli 
maisis oqros 
sawmisis ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitacia 

45232150     6700 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

sof. patara 
foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis 
sistemis 
reabilitacia 

45232150     6700 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitacia 

45232150     18530 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

q. xobis cotne 
dadianis quCaze 
#30 da #51 
saxlebs Soris 
wyalsadenis 
reabilitacia 

45232150     4780 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

q. xobSi cotne 
dadianis quCaze 
eklesiis ukana 

45232420     4600 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 
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mxares saniaRvre 
arxebis mowyoba 
kolxeTis 
dasaxlebis 
mimdebare 
teritoriaze 
saniaRvre arxis 
amowmenda 

45232420     4300 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

q. xobis 
aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde 
saniaRvre arxis 
amowmenda 

45232420     3350 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmenda 

45232420     27780 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

q. xobSi 
aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebi 

45232420     86240 
eleqtr. 
tenderi 

april-
maisi 

II kvart. 

sof. axalsoflis 
saSonios ubnis 
saniaRvre arxis 
amowmenda 50 grZ.m. 

45232420     300 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. sagviCios 
centrSi saniaRvre 
arxis mowyobis I 
etapi 

45232420     4780 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. yulevSi 
saniaRvre arxis 
mowyobis 
samuSaoebi 

45232420     3830 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyoba 

45232420     27780 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

sof. Torsis 
sabavSvo baRis 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitacia 

45232460     2870 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitacia 

45232460     18530 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi III kvart. 

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze 
napirsamagri 
samuSaoebi 

45246200     284300 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali
-marti 

I kvart. 

sof. patara 
foTSi md. rionze 
garRveuli dambis 
aRdgena 

45247212     700 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 

45212224     55340 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
maisi 

II kvart. 
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stadionis 
mowyobis 
samuSaoebi 
sof. Sua xorgaSi 
centraluri 
stadionis 
keTilmowyobis 
samuSaoebi 

45212290     4300 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis I 
etapis samuSaoebi 

45212360     8510 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

p. maisSi 
sakvikvinios 
ubanSi md. munCias 
gasworxazebis 
samuSaoebi 

45246200     9000 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV kvart. 

pirveli maisis 
eklesiis 
misasvleli kibis 
mowyobis 
samuSaoebi 

45223000     39000 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

patara foTSi 
SavRelis ubanSi 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaxciis II 
etapis samuSaoebi 

45232150     14200 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

sagviCios 
wyalsadenis Sida 
qselis 
mowesrigebis 
samuSaoebi 

45232150     4350 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV kvart. 

sajijaos 
kulturis saxlis 
mimdebare 
teritoriis 
moxreSvis 
samuSaoebi 

45220000     1400 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

55   jami 452 784990       

  

gamgeobis Senobis 
saaqto darbazis 
metaloplastmasis 
fanjrebiT 
mowyobis 
samuSaoebi 

45300000     14360 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

sof. Sua xorgis 
administraciuli 
Senobis 
saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebi 

45300000     2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. Zveli 
xibulis 
administraciuli 
Senobis 
saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebi 

45300000     3830 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. pirveli 
xorgis 
administraciuli 
Senobis 

45300000     2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 
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saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebi 
sof. xeTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     18530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. axali 
xibulis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     13960 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. patara 
foTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     9240 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi III kvart. 

sof. qariatis 
sajaro skolis 
kabinetis 
saremonto 
samuSaoebi 

45300000     2390 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnsi II kvart. 

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-
samontaJo 
samuSaoebi 

45311200     8530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

q. xobis axali 
sasaflaos 
SemoRobvis 
samuSaoebi 

45342000     48830 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali
-marti 

I kvart. 

sof. nojixevSi 
axali sasaflaos 
Semokavebis 
samuSaoebi 

45342000     2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi III kvart. 

c. dadianis quCaze 
arsebul parkebsa 
da skverebSi 
dabali ganaTebis 
mowyobis 
samuSaoebi 

45310000     8600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV kvart. 

56   jami 453 136880       

  

q. xobSi c. 
dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis 
fasadis 
keTilmowyobis 
samuSaoebi 

45443000     3350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

gamgeobis 
Sesasvleli 
karebis gamocvla 
da svetis 
remontis 
samuSaoebi 

4542180     3700 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

gamgeobis 
sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis 
remontis 
samuSaoebi 

4542180     2250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

Zv. xibulis adm. 4542180     6200 gamart. noemberi IV kvart. 
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saxlis saxuravis 
saremonto 
samuSaoebi 

eleqtr. 
tenderi 

sajijaos centrSi 
jvris postamentis 
remontis 
samuSaoebi 

4542180     1900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili I kvart. 

q. xobSi c. 
dadianis quCaze 5 
mravalsarTulian
i saxlis 
fasadebis 
keTilmowyobis 
samuSaoebi 

4543000     86500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV kvart. 

yofili 
agrosamrewvelo 
gaerTianebis 
fasadis SeRebvis 
samuSaoebi 

4543000     26800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sastumro 
,,kolxeTi"-s win 
mdebare 
amortizirebuli 
Robis demontaJi 
da c. dadianis 
skveris samRebro 
samuSaoebi 

4542180     3600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

p. maisis skolis 
nawilobrivi 
reabilitaciis 
samuSaoebi 

4542180     1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV kvart. 

winagolis 
skolis saxuravis 
remontis 
samuSaoebi 

4542180     5250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

sajijaos 
kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa 
da Widaobis 
oTaxebis mowyobis 
samuSaoebi 

4542180     43500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

moswavle-
axalgazrdobis 
centris 
saxuravisa da 
dazianebuli 
Weris remontis 
samuSaoebi 

4542180     11500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

57   jami 454 196050       

  

komp. qselis, 
video sistemis da 
IP sadg. montaJi 
da instalacia 

48000000     15000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

58   jami 480 15000       

  
finans. analizisa 
da buRaltr. 
programa 

48440000     10000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

59   jami 484 10000       

  
saqmiswarmoebis 
eleqtronuli 
programa 

48920000     2500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart. 

60   jami 489 2500       
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eleqtro sistemis 
remonti 

50116100     400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 

I-IV kvart. 
61 manqanis recxva 50112300     1440 ianvari 

  
transportis 
mimdinare 
remontis xarji 

50112000     12800 
ianvari-
dekemberi 

62   jami 501 14640       

  

md. xobis xididan 
senakis 
sazRvramde gare 
ganaTebis 
sistemaze el. 
mricxvelebis 
montaJis 
samuSaoebi 

50232100     4300 
gamart. 
Sesidva 

ianvari I kvart. 

63   jami 502 4300       

  

katrijis 
datumbva 

50320000 cali 137 3310 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I-IV kvart. 
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000     8575 

64   jami 503 11885       

  
kondicioneris 
montaJi 

51110000 cali 3 500 
gamart. 
Sesyidva 

maisi I-IV kvart. 

65   jami 511 500       

  

sasadiloebisa da 
saz. kvebis 
obieqtis 
momsaxureba 

55500000     46500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I-IV kvart. 

66   jami 555 46500       

  
gawvevis xarjebi 
(satransporto 
momsaxureba) 

60170000     13500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

67   jami 601 13500       

  

werilebTan 
dakavSirebuli 
safosto 
momsaxurebebi 

64112000     1660 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari   

68   jami 641 1660       

  

satelefono 
momsaxureba 

64221000     21318 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 

I-IV kvart. 
internetmomsaxure
ba 

64221000     7636 ianvari 

fiWuri 
momsaxureba 

64213000     11848 ianvari 

69   jami 642 40802       

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     2000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

70   jami 661 2000       

  

manqanis dazRveva 66514110     3000 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV kvart. piradi Semadg. 

dazRveva 
66512000     8000 ianvari 

71   jami 665 11000       

  

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli 
darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali II kvart. 

wminda samebis 
eklesiis 

71247000     120 
gamart. 
eleqtr. 

ivnisi II kvart. 
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mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

tenderi 

sof. patara 
foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     280 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. zemo 
qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis I etapis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

sof. pirveli 
maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     120 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     280 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

q. xobSi 
aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis I 
etapis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     710 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     280 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi III kvart. 

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis 
mowyobis 

71247000     570 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 
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samuSaoebis 
zedamxedveli 
sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze 
napirsamagri 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     1350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis I 
etapissamuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

sof. xeTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. axali 
xibulis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     120 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. patara 
foTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     80 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi III kvart. 

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-
samontaJo 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

q. xobis axali 
sasaflaos 
SemoRobvis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

71247000     420 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

72   jami 712 5370       

  

md. xobis xididan 
senakis 
sazRvramde gare 
ganaTebis 
sistemaze el. 
mricxvelebis 
montaJis 
samuSaoebis 
proeqti 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

wminda samebis 
eklesiis 
mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

wminda samebis 
eklesiis 
mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 

71319000     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 
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samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 
sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli 
darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli 
darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

wminda samebis 
eklesiis 
mimdebare 
teritoriis 
keTilmowyobis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. sajijaos 
sajaro skolis 
sportuli 
darbazis 
saremonto 
samuSaoebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     330 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali II kvart. 

sof. patara 
foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1260 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. patara 
foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. patara 
foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTebis 
samuSaoebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. zemo 
qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     2000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. zemo 
qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis 
mowyobis 

71319000     340 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 
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samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 
nagavsayreli 
poligonis 
misasvleli gzis 
moxreSvis 
proeqtis Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

sof. pirveli 
maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. pirveli 
maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. pirveli 
maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. sajijaos 
gaRma sajijaos 
ubanSi md. 
zanaZgaze 
arsebuli xidis 
gamagrebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. pirveli 
maisis oqros 
sawmisis ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

sof. patara 
foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis 
sistemis 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 
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reabilitaciis 
obieqtis 
eqspertiza 
q. xobis cotne 
dadianis quCaze 
#30 da #51 
saxlebs Soris 
wyalsadenis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

q. xobSi cotne 
dadianis quCaze 
eklesiis ukana 
mxares saniaRvre 
arxebis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

kolxeTis 
dasaxlebis 
mimdebare 
teritoriaze 
saniaRvre arxis 
amowmendis 
proeqtis Sedgena 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I  kvart 

q. xobis 
aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde 
saniaRvre arxis 
amowmendis 
proeqtis Sedgena 

71322100     150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     210 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

q. xobSi Cais 
kombinatis 
mimdebare 
teritoriaze 
(baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre 
arxis amowmendis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

q. xobSi 
aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis I 
etapis obieqtis 
eqspertiza 

71319000     1750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

sof. sagviCios 71322100     220 gamart. marti I kvart. 
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centrSi saniaRvre 
arxis mowyobis I 
etapis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

eleqtr. 
tenderi 

sof. yulevSi 
saniaRvre arxis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     170 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     210 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

q. xobSi wereTlis 
quCaze saniaRvre 
arxis mowyobis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

sof. Torsis 
sabavSvo baRis 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

q. xobSi rapos 
Senobis mimdebare 
teritoriaze 
sakanalizacio 
sistemis 
reabilitaciis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi III kvart. 

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze 
napirsamagri 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     4350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis 
mowyobis 

71322100     2550 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 
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samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 
sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     440 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

sof. sajijaos 
japiSaqris ubanSi 
stadionis 
mowyobis obieqtis 
eqspertiza 

71319000     1100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

sof. Sua xorgaSi 
centraluri 
stadionis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

samebis eklesiis 
ezoSi satrapezos 
mSeneblobis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     190 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

gamgeobis Senobis 
saaqto darbazis 
metaloplastmasis 
fanjrebiT 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     640 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

sof. Sua xorgis 
administraciuli 
Senobis 
saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. Zveli 
xibulis 
administraciuli 
Senobis 
saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     170 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. pirveli 
xorgis 
administraciuli 
Senobis 
saremonto-
samSeneblo 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. xeTis 
sajaro skolis 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 

aprili II kvart. 
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ezos Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

tenderi 

sof. xeTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. xeTis 
sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. axali 
xibulis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. axali 
xibulis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. axali 
xibulis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sof. patara 
foTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     430 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. patara 
foTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     70 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. patara 
foTis sajaro 
skolis ezos 
Semokavebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi III kvart. 

sof. qariatis 
sajaro skolis 
kabinetis 
saremonto 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-
samontaJo 
samuSaoebis 

71322100     820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 



76 

proeqtis Sedgena 
sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-
samontaJo 
samuSaoebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

sof. sajijaos 
kulturis saxlis 
eleqtro-
samontaJo 
samuSaoebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

q. xobis axali 
sasaflaos 
SemoRobvis 
samuSaoebis 
obieqtis 
eqspertiza 

71319000     750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sof. nojixevSi 
axali sasaflaos 
Semokavebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

q. xobSi c. 
dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis 
fasadis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

policiis ezoSi 
WaburRilis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

Sua xorgis 
skolaSi 
WaburRilis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     70 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

gamgeobis 
Sesasvleli 
karebis gamocvla 
da svetis 
remontis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

gamgeobis 
sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis 
remontis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

Zv. xibulis adm. 
saxlis saxuravis 
saremonto 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 
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samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 
patara foTSi 
SavRelis ubanSi 
wyalsadenis 
sistemis 
reabilitaxciis II 
etapis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sagviCios 
wyalsadenis Sida 
qselis 
mowesrigebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

p. maisSi 
sakvikvinios 
ubanSi md. munCias 
gasworxazebis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

sajijaos centrSi 
jvris postamentis 
remontis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

q. xobSi c. 
dadianis quCaze 5 
mravalsarTulian
i saxlis 
fasadebis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     3500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

yofili 
agrosamrewvelo 
gaerTianebis 
fasadis SeRebvis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

c. dadianis quCaze 
arsebul parkebsa 
da skverebSi 
dabali ganaTebis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

sastumro 
,,kolxeTi"-s win 
mdebare 
amortizirebuli 
Robis demontaJi 
da c. dadianis 
skveris samRebro 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

pirveli maisis 
eklesiis 
misasvleli kibis 
mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 
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p. maisis skolis 
nawilobrivi 
reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

71322100     200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

winagolis 
skolis saxuravis 
remontis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

sajijaos 
kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa 
da Widaobis 
oTaxebis mowyobis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

sajijaos 
kulturis saxlis 
mimdebare 
teritoriis 
moxreSvis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

sof. biaSi 
yofili 
satraqtoro 
gaerTianebis 
teritoriis 
saamSeneblo 
narCenebisagan 
gawmendi 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

moswavle-
axalgazrdobis 
centris 
saxuravisa da 
dazianebuli 
Weris remontis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

xamisquris 
centris 
teritoriaze 
saniaRvre arxis 
amowmendis 
samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

nagavsayreli 
poligonis movla-
SZenaxvis 
RonisZiebebis 
proeqtis Sedgena 

71322100     3300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

nagavsayreli 
poligonis movla-
SZenaxvis 
RonisZiebebis 
proeqtis 
eqspertiza 

71319000     600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

istoriul 
Zeglebze - 
,,jaxuTis cixe", 
,,naberayu", 

71351914     1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto-
oqtomberi 

II-III kvart. 
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,,misaronferdi", 
,,macxomeri" da 
,,Seliebis 
dixaguZuba" 
dazverviTi 
samuSaoebis 
Catareba 

73   jami 713 51420       

  

Zeglebis 
monitoringi-
daTvaliereba, 
mdgomareobis 
Semowmeba, axali 
Zeglebis aRricxva 
da saaRricxvo 
baraTebis Sedgena 

71700000     700 
gamart. 
Sesyidva 

mart-
noemberi 

I-IV kvart. 

74   jami 717 700       

  
kodeqsis 
ganaxleba 

72330000     720 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

75   jami 723 720       

  veb-gverdis xarji 72415000     750 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

76   jami 724 750       

  

policiis ezoSi 
WaburRilis 
mowyobis 
samuSaoebi 

76430000     1500 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I kvart. 

Sua xorgis 
skolaSi 
WaburRilis 
mowyobis 
samuSaoebi 

76430000     1430 Tebervali I kvart. 

77   jami 764 2930       

  

savaldebulo 
auditi 

79212300     8000 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I-IV kvart. 

sxvadasxva 
auditoruli moms. 

79212400     5000 Tebervali 

78   jami 792 13000       

  
administraciuli 
Senobis dacvis 
xarjebi 

79713000     52800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

79   jami 797 52800       

  

megruli 
simRerebis 
festivalTan 
dakavSirebiT 
sainformacio 
bukletis 
gamoSveba 

79970000     4700 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi III-IV kvart. 

sainformacio 
almanaxis 
gamoSveba 

79970000     832 

saangariSo - 
stenduri 
konferenciis 
mowveva, gamofena-
fotografia-xobis 
mniSvnelovani 
Zeglebi 

79950000     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi-
dekemberi 

IV kvart. 

municipalitetis 
teritoriasTan 
dakavSirebuli 

79970000     2500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
aprili 

I-II kvart. 
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istoriuli 
pirebis - gubaz 
mefis, cotne 
dadianis, agreTve 
axali da uaxlesi 
istoriis 
moRvaweTa 
biografiebis 
momzadeba da 
gamocema 
Sexvedra sajaro 
skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTa
n Temaze: ,,rogor 
vicnobT sakuTar 
uflebebsa da 
movaleobebs 

79952100     315 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I  kvart. 

diskusia: ,,erTi 
varsklavia marto 
Cemi, mxolod 
erTi guli 
gasacemi" 

79952100     475 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

moswavle-
axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi 
konferencia 

79952100     800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

musikialuri 
SemoqmedebiTi 
konkursi - 
,,varskvlavebi" 
(saestrado Janri) 

79952100     1600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

,,inteleqt-Sou - 
2011" 
(municipalitetis 
masStabiT) 

79952100     1180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi
-oqtomberi

III_IV kvart. 

,,silamazis 
mejlisi" 
kulturis 
centrTan 
TanamSromlobiT 

79952100     1150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV  kvart. 

Semxvedri 
RonisZieba 
(saprezidento 
programa - 
,,patrioti) 

79952100     250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
oqtomberi 

II-III kvart. 

RonisZieba 
,,Semodgomis 
dizaini" 

79952100     550 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV  kvart. 

sxvadasxva 
konkursSi 
gamarjvebulTaTvi
s eqskursia 

79952100     1750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

,,mraval axal 
wels" 
socialurad 
daucveli 
axalgazrdobisaT
vis saaxalwlo 
RonisZieba 

79952100     1930 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

dekemberi IV  kvart. 

saxalxo 
mTqmelebis 
gamovlena da 

79952100     700 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtember-
oqtomberi 

III_IV kvart. 
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megruli 
folkloris 
saRamos mowyoba 
megruli 
tradiciebis 
popularizacia, 
maTi gamovlena 
kulturaSi 
(malanuroba,maru
la, TarCia, 
romelic aisaxeba 
cekvebSi, 
simRerebSi) 

79952100     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi II kvart. 

80   jami 799 19332       

  
gawvevis saeqimo 
komisia 

85141000     2000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

81   jami 851 2000       

  
nagavsayreli 
poligonis 
momsaxureba 

90531000     110000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I-IV kvart. 

82   jami 905 110000       

  
arqivis 
momsaxureba 

92512000     6000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV kvart. 

83   jami 925 6000       

  

Sejibreba 
sacurao 
saxeobebSi 
,,lazursa" da 
,,menCurua""-Si 

92620000     138 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

cxenosnoba - 
xobis 
municipalitetis 
pirveloba 

92620000     320 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi III kvart. 

qarTuli Widaoba 
-  xobis 
municipalitetis 
pirveloba 

92620000     227 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

magidis CogburTi 
- xobis 
municipalitetis 
pirveloba 
(Wabukebi-
gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

92620000     447 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

berZnul-romauli 
Widaoba 
saqarTvelos 
Cempionati 
didebSi (xobis 
municipalitetis 
nakrebis 
transportireba) 

92620000     180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart. 

berZnul-romauli 
Widaoba 
saqarTvelos 
Cempionati 
axalgazrdebSi 
(xobis 
municipalitetis 
nakrebis 
transportireba, 
gza, kveba) 

92620000     250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart. 

berZnul-romauli 92620000     217 gamart. dekemberi IV kvart. 
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Widaoba xobis 
municipalitet. 
pirveloba sajaro 
skolebis 
moswavleTa Soris 

eleqtr. 
tenderi 

Wadraki xobis 
municipalitet. 
pirveloba sajaro 
skolebis 
moswavleTa Soris 

92620000     317 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

mZleosnoba - 
xobis 
municipalitetis 
sagazafxulo 
pirveloba 

92620000     323 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi II kvart. 

mZleosnoba - 
olimpiuri 
TamaSebis 
prizioris m. 
azaraSvilis 
Tasis gaTamaSeba 
(xobis nakrebis 
transportireba 
da kveba) 

92620000     470 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

kalaTburTi - 
xobis 
municipalitetis 
pirveloba 
(Wabukebi-
gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

92620000     418 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

biliardi - 
rusuli agresiis 
Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis 
mixeil iosavas 
saxelobis 
turniri 

92620000     300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi IV kvart. 

fexburTi - 
rusuli agresiis 
Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis daTa 
xurcilavas sax. 
Tasis gaTamaSeba 
mini-fexburTSi 

92620000     467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart. 

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba saq. 
prezidentis 
Tasze mini-
fexburTSi 

92620000     727 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

fexburTi - 
samegrelo- zemo 
svaneTis reg. 
pirveloba saq. 
prezidentis 
Tasze 
(transportireba) 

92620000     160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto III kvart. 

fexburTi - xobis 92620000     467 gamart. seqtemberi III kvart. 
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municipalitetis 
pirveloba 
warmoeba-
dawesebulebebs 
Soris m. kitias 
saxelobis Tasze 

eleqtr. 
tenderi 

fexburTi - 
rusuli agresiis 
Sedegad 
tragikulad 
daRupuli xobeli 
gmirebis sax. 
Tasis gaTamaSeba 
mini-fexburTSi 
(sajaro skolebis 
gundebi) 

92620000     507 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi IV kvart. 

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba 
soflebis gundebs 
Soris 

92620000     4331 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-
maisi 

II kvart. 

fexburTi - 
rusuli agresiis 
Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis goga 
beraias sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

92620000     457 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili II kvart. 

fexburTi - 
rusuli agresiis 
Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistebis 
goga WiTanavasa 
da levan turavas 
sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

92620000     467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi III kvart. 

fexburTi - 
rusuli agresiis 
Sedegad 
tragikulad 
daRupuli 
rezervistis 
zviad 
daTuaSvilis sax. 
Tasis gaTamaSeba 
mini-fexburTSi 

92620000     467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi II kvart. 

sporti 
yvelasaTvis - 
xobis 
municipalitetis 
pirveloba sajaro 
skolebs Soris 
,,mxiaruli 
startebi" 

92620000     2290 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-
maisi 

II kvart. 

Semxvedri 
RonisZieba 
sportis 
sxvadasxva 

92620000     2875 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV kvart. 
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saxeobebSi 
84   jami 926 16822       

  
asociaciebis 
sawevro 

98110000     1800 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I kvart. 

85   jami 981 1800       

  
heraldikis 
xarjebi 

      4500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart. 

86   jami 4500       

  sul jami 2115705       

 

 

 

ბ) განკარგულების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულე

ბა 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

1 2 3 4 5 6 7 

1 03142500 კვერცხი 579 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

2 03120000 ჭარხალი 257,9 

    ჯამი 836,9 

3 03212100 კარტოფილი 1815,9 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

4 03211130 ხახვი 259,6 

5 03221120 ნიორი 243,09 

6 03221300 მწვანილი 405,3 

7 03221112 სტაფილო 131,6 

8 03221211 ლობიო 289,48 

9 03212100 საკისელე მასალა 823,75 

10 03222321 ვაშლი 1302,72 

    ჯამი 5271,44 

11 15110000 საქ. ხორცი 1621,13 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

12 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 1215,78 

    ჯამი 2836,91 

13 15211000 თევზი (ლოქო) 1042,26 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

    ჯამი 1042,26 

14 15331425 ტომატ პასტა 328,25 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

15 15331140 კომბოსტო 265,92 

    ჯამი 594,17 

16 15411100 რაფინირებული ზეთი 208,08 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

    ჯამი 208,08 

17 15511600 შესქ. რძე 1205,6 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

18 15530000 კარაქი 1045,73 

19 15542000 ყველი 439,95 

    ჯამი 2691,28 

20 15625000 მანანის ბურღული 144,76 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

21 15614000 ბრინჯი 215,8 

    ჯამი 360,56 

22 15831000 შაქარი 1007,94 გამარტივებული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი 

23 15811100 პური 1783,32 



85 

24 15841000 მაკარონი 626,48 

25 15851100 ვერმიშელი 244,76 

26 15872400 მარილი 58,9 

    ჯამი 3721,4 

27 03142500 კვერცხი 8613 გამარტივებული 

ელექტრონ. 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

28 03120000 ჭარხალი 579 

    ჯამი 9192 

29 03212100 კარტოფილი 15227,7 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

30 03211130 ხახვი 4755,45 

31 03221120 ნიორი 4064,58 

32 03221300 მწვანილი 4518,24 

33 03221112 სტაფილო 3010,8 

34 03221211 ლობიო 5790 

35 03212100 საკისელე მასალა 13027,5 

36 03222321 ვაშლი 4342,5 

    ჯამი 54736,77 

37 

14400000 ქროლის მჟავა 399 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

38 14810000 სახეხი 36 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

39 15110000 საქ. ხორცი 14185,5 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

40 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 12159 

    ჯამი 26344,5 

  

15211000 თევზი (ლოქო) 10422 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IIV კვარტალი 

  15331425 ტომატ პასტა 3628,02 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  15331140 კომბოსტო 1389,6 

    ჯამი 5017,62 

  

15411100 რაფინირებული ზეთი 6021,6 გამარტ. 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  15511600 შესქ. რძე 15860,54 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  15530000 კარაქი 7376,46 

    ჯამი 23237 

  15625000 მანანის ბურღული 1447,5 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  15614000 ბრინჯი 1158 

    ჯამი 2605,5 

  15831000 შაქარი 5928,96 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  15811100 პური 16860,48 

  15811400 ფუნთუშა 3618,75 

  15841000 მაკარონი 4632 

  15851100 ვერმიშელი 5211 

  15841000 კაკაო 1158 

  15872400 მარილი 572,82 

    ჯამი 37982,01 

  

19244000 საფარდე ნაჭერი 400 გამარტივებული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  91222100 თხევადი გაზი 13350 გამარტ. 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ–

თებერვალი 

I-IV კვარტალი 

  9000000 ელ. ენერგიის ხარჯი 7395 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  22800000 ჟურნალები 326 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  22852100 ფაილი 340 

  22852000 საქაღალდე 145 

  22816100 ბლოკნოტი 140 

  22815000 საკანც. რვეული 218 

  22815000 ბრძანების წიგნი 28 

  22800000 მატერ. ფას.აღრიცხ 60 
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  22800000 მიმდინარე ჟურ. 2 

  22800000 უწყისის ფორმები 50 

    ჯამი 1309 

  30193200 საქაღალდე თარო 60 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  30192130 ფანქარი 135 

  30192160 მარკერი 70 

  30197220 საქაღალდე 

(სწრაფჩამკერი) 

80 

  30192100 საშლელი 26 

  

30197644 ქსეროგრაფიის 

ქაღალდი 

1480 

  30141200 კალკულატორი 60 

  30194310 სახაზავი 50 

  30192170 სტიკერი სანიშნე 104 

  30192170 სტიკერი მწებავი 84 

  30197110 სტეპლერის ტყვიები 45 

  30197110 სტეპლერი საშუალო 55 

  30197210 ბაინდერი 295 

  30192700 წებო 80 

  30192160 კორექტორი 90 

  30192133 ფანქრის სათლელი 30 

  30192700 მაგიდის კომპლექტი 60 

  30192121 ბურთულიანი კალამი 90 

  30197220 სკრეპი 15 

  30192160 მარკერი 20 

  30197220 

ფაილებიანი 

საქაღალდე 80 

  30199100 ფერადი ქაღალდი 227 

  30199230 კონვერტი 30 

    ჯამი 3266 

  30237380   sd დისკი 10 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  

30213300 კომპიუტერის 

კომპლექტი 

2000 

  30237310 კატრიჯის შეძენა 480 

    ჯამი 2490 

  

31410000 ელემენტი 10 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  კვარტალი 

  

31531000 ნათურა 20 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  კვარტალი 

  

31712111 სატელეფონო 

ბარათების შეძენა 

420 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  კვარტალი 

  33711900 საპონი 200 გამარტივებული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  კვარტალი 

  33761000 ტუალეტის ქაღალდი 900 

    ჯამი 1100 

  

37823600 სახატავი რვეული 147 გამარტ. შესყიდვა იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  კვარტალი 

  39224100 ცოცხი 350 გამარტ. შესყიდვა მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  კვარტალი 

  39224320 ღრუბელი 54 

  39225300 ასანთი 150 

    ჯამი 554 

  39514100 ხელსახოცი 1200 გამარტ. შესყიდვა მარტი–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  39525800 საწმენდი ტილო 500 

  

39530000 

ტილო იატაკის 

საწმენდი 120 

  39530000 მინის საწმენდი სითხე 250 

    ჯამი 2070 

  39831000 სარეცხი ფხვნილი 300 გამარტ. შესყიდვა მარტი–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  39831000 სარეცხი ფეირი 175 

  39831000 სარეცხი კომეტი 250 

  39832100 სარეცხი ჟელე 572 
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  39831600 ტუალეტის სარეცხი 

სითხე (იხვი) 

280 

    ჯამი 1577 

  41110000 წყლის ხარჯი 8600 გამარტ. შესყიდვა იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  44115811 ფარდის კარნიზი 100 გამარტ. შესყიდვა მარტი–

აპრილი 

I - II კვარტალი 

  45317000 მრიცხველის მონტაჟი 967 

გამარტ. შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  50320000 კატრიჯის დატუმბვა  220 გამარტ. შესყიდვა იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  51110000 კონდენც. მონტაჟი 200 გამარტ. შესყიდვა იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  60100000 ავტო სატრანსპ. 

მომსახურეობა 

2500 გამარტ. შესყიდვა იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  64112000 წერილებთან დაკავშ. 

ხარჯი 

50 გამარტ. შესყიდვა იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  64221000 ინტერნეტმომსახურება 800 გამარტ. შესყიდვა იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  64213000 ფიჭური მომსახ. 120 გამარტ. შესყიდვა იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  66110000 ბანკის მომსახურეობა 300 გამარტ. შესყიდვა იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 

  79521000 ქსეროასლების 

გადაღება 

1488 

გამარტ. შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV კვარტალი 
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გ) განკარგულების დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვრის N 51 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2011  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

Sesyidvis 
erTgvarovan 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

zomis 
erTeuli 

raodenoba 
an 

moculoba 

savaraudo 
Rirebuleba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorciel
ebis vadebi 

miwodebis 
vadebi 

  

skverebisa da 
parkebisaTvis 
dekoratiuli 
mcenareebis 
SeZena 

03441000     9000 
gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

marti-maisi II kvart. 

  
gare ganaTebis 
el.energiis 
safasuri 

09310000     75000 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekemberi 

I-IV kvart. 

  
Sadrevnis 
elenergiis 
xarji 

09310000     3500 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekemberi 

I-IV kvart. 

sakancelari
o xarji 

benzini   09132000 litri 3240 6447 gam.el. 
tenderi 

ია ნ ვ ა რი- 
თე ბ ე რვ ა ლი 

I-IV kvart. 
dizelis sawvavi 09134100 litri 9840 20664 

elenergiis 
xarji 

09000000 კ ვ 8470 1440 
gamart. 
Sesyidva 

ია ნ ვ ა რი   

xelTaTmani 18424000 cali 270 810 
gamart. 
Sesyidva 

ია ნ ვ ა რი I-IV kvart. 

faili 22852100 Sekvra 10 100 

გ ა მ ა რტ. 
შ ე ს ყ იდვ ა  

ია ნ ვ ა რi- 
თე ბ ე რვ ა ლი 

I-IV kvart. 

saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 96 48 

damWeriani 
saqaRalde 

22852000 cali 5 50 

bloknoti 22816100 cali 10 60 
rveuli patara 22815000 cali 20 10 
sakancelario 

rveuli 
22815000 cali 20 40 

brZanebis wigni 22815000 cali 1 20 
materialur 
faseulobaTa 

davTari 
22800000 cali 6 20 

mimd. 
angariSsworebis 

davTari 
22800000 cali 1 10 

uwyisis formebi 22800000 cali 40 8 
sasaqonlo 
zednadebi 

22800000 Sekvra 3 45 

    jami 228  411     
feradi 

flomasteri 
30192700 cali 2 4 

gamart. 
Sesyidva 

ია ნ ვ ა რი 

saqaRalde Taro 30193200 cali 2 40 
fanqari 30192130 cali 30 30 
markeri 30192160 cali 10 30 
saSleli 30192100 cali 10 5   

kalkulatori 30141200 cali 2 24 

I-IV kvart. 

ს ტე პ ლე რის ტყ ვ იე ბ ი  30197110 შ ე კ ვ რა  10 20 
ბ ა ინ დე რი 30197210 ცა ლი 15 90 

koreqtori 30192160 cali 6 18 
qaRaldi 
sabeWdi 

30199100 Sekvra 22 200 

qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 12 30 
    jami  301 491 

katrijis SeZena 30237310 cali 1 90 gamart. ინ ვ ა რი 
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kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 1 1000 
Sesyidva 

ს ა მ ე ურნ ე ო 
ხ ა რჯი 

      1090     
cocxi 39224100 cali 120 720 gamart.  

Sesyidva 
ია ნ ვ ა რი I-IV kvart. 

aqandazi 39224350 cali 120 360 
    jami   1080       

  
Sadrevnis wylis 

xarjis 
Rirebuleba 

41110000     1500       

  
gare ganaTebis 
movla-Senaxva 

50232100     40000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kvart. 

    ს ულ ჯა მ ი :   32433       
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დ) განკარგულების დანართი 7 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობის მოამბეს“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
saklasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif. 

zomis 
erTeul

i 

raodenoba 
an 

moculoba 

savaraud
o 

Rirebul
eba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorciel
ebis vadebi 

miwodebis 
vadebi 

  elenergiis xarji 09000000 კ ვ   530 
gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali I-IV kvart. 

1   jami 090 530       
  24 saaTi (1 wliT) 22212000 1 wliT 1 156 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 
  kviris palitra 22212000 1 wliT 1 52 

  
saqarTvelos 
respublika 

22213000 1 wliT 1 156 

2   jami 222 364       
  faili 22852100 Sekvra 10 50 

გ ა მ ა რტ 
შ ე ს ყ იდვ ა  

ია ნ ვ ა რi- 
თე ბ ე რვ ა ლი 

I-IV kvart. 
  bloknoti 22816100 cali 10 75 

  
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 5 15 

3   jami 228  140       
  webo  30192700 cali 10 30 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

  burTuliani pasta 30192121 cali 50 35 
  koreqtori 30192160 cali 10 22 
  qaRaldi sabeWdi 30199100 Sekvra 50 500 
  qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 50 125 
4     jami  301 712 
  dvd diski 30237320 cali 10 20 gamart. 

Sesyidva 
Tebervali I-IV kvart. 

  fleSmexsiereba 30233180 cali 2 128 
5   jami 302 148       

  
gazeTis gadatanis 
satransporto 
momsaxureba 

60170000     356 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 

6   jami 601 356       

  
satelefono 
momsaxureba 

64221000     480 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I-IV kvart. 
  

internetmomsaxur
eba 

64221000     180 

7   jami 642 660       

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     150 
gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali I-IV kvart. 

8   jami 661 150       

  
sagamomcemlo 
xarjebi 

8E+07     14400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Tebervali 

I-IV kvart. 

9   jami 799 14400       

  sul jami 17460       

 

 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 
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3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                         მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N56 

 

ქ. ხობი                                                                                                        2011  წლის 25 თებერვალი 
 

 
„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით 

ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  

2010 წლის  4 ოქტომბრის  N118  ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად,  

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ გაფორმებული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელების მიზნით 

ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  

2010 წლის 4 ოქტომბრის N118 ბრძანება. 

2. ბრძანება ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის დღიდან. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192) 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე                              კ. ბუკია 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N57 

 

ქ. ხობი                                                                                                        2011  წლის 25 თებერვალი 
 

 
„შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ"  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:  

1. „შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართის მე-2 მუხლის 2.2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„2.2. საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი შეადგენს დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ 

შეფასებულ 1631959.5 ლარის ღირებულების ქონებას. კერძოდ: 

 

N დასახელება მოდელი რაოდენობა 
ფასი 

(ლარი) 

1.  სპეციალიზებული ა/მ ნაგავმზიდი „DAF“ AAS75PCA 1 95 000 

2.  სპეციალური ა/მ ,,ჟირაფი” CA1041K2612R5 1 60 000 

3.  მოტოროლერი ბორტიანი - ,,KEVESEKI” HF150ZH-2 3 12 000 

4.  ნაგვის კონტეინერი (120 ლიტრიანი)  20 2 400 

5.  ნაგვის კონტეინერი (240 ლიტრიანი)  150 27 000 

6.  ნაგვის კონტეინერი (50 ლიტრიანი)  250 20 000 

7.  მავთულბადე  40 მ 386 

8.  ლინოლიუმი ,,სანტა მარია”  1 3593,1 

9.  საახალწლო განათება „ფარდა“  25 12367,0 

10.  ნაძვის ხის მოსართავი  50 1045,0 

11.  ნაძვის ხის მოსართავი  50 5994,0 

12.  ასენიზაციის მანქანა gaz 53-19 1 14500 

13.  ტრაქტორი ბორტიანი 1PTC-2 1 8400 

14.  ნაძვის ხე  1 34600 

15.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბაბთა“  3 660 

16.  ნაძვის ხის მოსართავი „ზარი“  7 3727.5 

17.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“  54 2430 

18.  ნაძვის ხის მოსართავი „ბურთი“  73 3832,5 

19.  ნაძვის ხის კენწერო  1 300 

20.  მანათობელი გირლანდები  32 9960 

21.  ნაძვის ხის კონტროლიორი  1 584 

22.  საახალწლო განათება „ფარდა“ mitn 72-04 30 8655 

23.  საახალწლო განათება („ანგელოზები“)  25 16576 
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24.  საახალწლო განათება „ბეთლემის ვარსკვლავი“  17 1832 

25.  საახალწლო განათება (მცირე ზომის „ანგელოზები“)  2 140,6 

26.  შადრევანი  1 183068,8 

27.  ტრანსფორმატორი  1 5370 

28.  სანათი SKY-HPG  4 1756 

29.  ჰალოგენური ნათურები  4 56 

30.  სანათი  - AK3004A   4 72 

31.  ტრანსფორმატორი  1 114 

32.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი, 

კოლხეთის დასახლების შესასვლელიდან სოფელ 

პირველი მაისის ცენტრამდე) 

  33090 

33.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

ჭყონდიდელის ქუჩა)  
  3691 

34.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

კოსტავას და აღმაშენებლის ქუჩები) 
  7373 

35.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

რუსთაველის ქუჩა) 
  7111 

36.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი 

ჭავჭავაძის ქუჩა) 
  10936 

37.  
გარე განათების ბოძები და სადენები  (ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანისა და სტალინის ქუჩის მიმდებარე 

სკვერის განათება) 

  26765 

38.  
გარე განათების ბოძები და სადენები -

ადმინისტრაციული  შენობის მინათება (ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანის ქუჩა N189)  

  2555 

39.  
გარე განათების ბოძები და სადენები -

ადმინისტრაციული  შენობის მინათება  (ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანის ქუჩა N185) 

  1843 

40.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობის 

ცენტრის განათება) 
  16465 

41.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (ქ. ხობი. 

სტალინის ქუჩა) 
  3774 

42.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ნოჯიხევის ცენტრის განათება) 
  13508 

43.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ შუა 

ხორგის განათება) 
  7487 

44.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

ახალსოფლის განათება) 
  11119 

45.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

პატარა ფოთის განათება) 
  6063 

46.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

საგვიჩიოს განათება) 
  6173 

47.  
გარე განათების ბოძები და სადენები  (სოფელ 

ჭალადიდის  განათება) 
  17758 

48.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

საჯიჯაოს (გაღმა საჯიჯაო) განათება) 
  6409 

49.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ ქვემო 

ქვალონის. განათება) 
  16016 

50.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ ზემო 

ქვალონის განათება) 
  5386 

51.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

პირველი ხორგის ცენტრის განათება) 
  7601 

52.  გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

გურიფულის განათება) 
  5676 
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53.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

თორსა -დღვაბის ცენტრის განათება) 
  4623 

54.  
გარე განათების ბოძები და სადენები (სოფელ 

თორსა-დღავაბა-ზუგდიდის მონაკვეთის განათება) 
  174809 

55.  
მაღალი განათება (მდინარე  ხობის ხიდიდან 

მდინარე მუნჩიის ხიდამდე) 
  215167 

56.  
სოფელ ნოჯიხევის ხარების დედათა მონასტრის  

მისასვლელი გზის დაბალი განათება 
  23000 

57.  ქ. ხობში  ყაზბეგის ქუჩის განათება   2706 

58.  ქ. ხობში  აღმაშენებლის ქუჩის განათება   2457 

59.  ქ. ხობში  ქაჯაიასა და 26 მაისის ქუჩის განათება   4457 

60.  ელ.განათება სენაკი-ხობის მონაკვეთზე   367680 

61.  სოფელ ბიის განათება   3500 

62.  სოფელ ყულევის განათება   16017 

63.  სოფელ ქარიატის განათება   5239 

64.  სოფელ ახალი ხიბულის ცენტრის განათება   20267 

65.  სოფელ საჯიჯაოს ცენტრის განათება   10243 

66.  სოფელ ხეთის განათება   28576 

 სულ ჯამი   1631959,5 

 

 3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მ. ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N58 

 

ქ. ხობი                                                                                                        2011  წლის 25 თებერვალი 
 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისიის N49  განკარგულებაში ცვლილებებისა 

და დამატებების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად: 

 

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებით დამტკიცებულ 

წესდებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

ა) წესდების პირველი მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„6. გაერთიანების იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. N129.“; 

ბ) წესდების მე-3 მუხლის მე-5  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. გაერთიანებაში  ასაკობრივი ჯგუფები კომპლექტდება: 

ა) ბაგის ჯგუფი 2-დან  3 წლამდე - 15-20 ბავშვით; 

ბ) ბაღის ჯგუფი 4-დან 6 წლამდე - 20-30 ბავშვით; 

გ) შერეული ჯგუფი 3-დან 6 წლამდე - 20-25 ბავშვით.“; 

გ) წესდების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დ) გაერთიანების სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს ნიშნავს 

ერთი წლის ვადით;“; 

დ) წესდების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს  „დ“ ქვეპუნქტი შემდეგი რედაქციით:  

„დ) მშობელთა შენატანები.“. 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მ. ჭოხონელიძე 
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განკარგულება N59 

 

ქ. ხობი                                                                                                        2011  წლის 25 თებერვალი 
 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ აღსაზრდელთა  

მშობლების შენატანის ოდენობის განსაზღვრის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და  

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულების შესაბამისად: 

 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ აღსაზრდელთა მშობლების შენატანი  განისაზღვროს 

შემდეგი ოდენობით: 

ა) ქ. ხობის ბაღებისთვის - 20 ლარი; 

ბ) სოფლის ბაღებისთვის - 15 ლარი; 

გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთაც სოციალური მომსახურების სააგენტოს 

მიერ მინიჭებული აქვთ 57,0 ათასიდან 70,0 ათასამდე სარეიტინგო ქულა - 5 ლარი. 

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ აღსაზრდელთა მშობლების შენატანისგან 

გათავისუფლდნენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები შემდეგი კატეგორიის ოჯახები: 

ა) სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომელთაც სოციალური მომსახურების სააგანტოს მიერ 

მინიჭებული აქვთ 57,0 ათას სარეიტინგო ქულამდე; 

ბ) საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ მეომართა ოჯახები; 

გ) მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ სამი ან სამზე მეტი შვილი. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება  შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                 მ. ჭოხონელიძე 
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განკარგულება N60 

 

ქ. ხობი                                                                                                        2011  წლის 25 თებერვალი 
 

 
აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ ამორტიზებული და გამოუყენებელი 

ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

`ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული)  

ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის 

დამტკიცების შესახებ~ საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის #123 დადგენილებისა და აიპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ დირექტორის 2011 წლის 14 თებერვლის N22 

წერილის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა „აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრს“ კულტურის ცენტრის 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული და გამოუყენებელი 4 (ოთხი) ერთეული ავტობუსის 

ჩამოწერის თაობაზე. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                         მ. ჭოხონელიძე 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N61 

 

ქ. ხობი                                                                                                                2011  წლის 25 მარტი 
 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი)  ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 24 მარტის N220 წერილის შესაბამისად მიეცეს თანხმობა 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე 

თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25  მარტის  N61  განკარგულებისა 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნუსხა 

 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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1 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
III 90 უზუფრუქტი   აგროსერვისცენტრი 

2 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 19 იჯარა 1273 127,3  

3 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 20 იჯარა 1340 134,0  

4 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 19 იჯარა 1273 127,3  

5 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 9 უზუფრუქტი   

ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების 

ცენტრი“ 

6 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 18 უზუფრუქტი   

ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების 

ცენტრი“ 

7 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 18,5 უზუფრუქტი   

ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების 

ცენტრი“ 

8 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 18,0 იჯარა 1206 120,6  

9 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 7 იჯარა 469 46,9  

10 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 31,3 იჯარა 2097 209,7  

11 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 47 იჯარა 3149 314,9  

12 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. ცოტნე  

დადიანის ქ. N185 
IV 16 იჯარა 1072 107,2  

13 
სპორტული 

დარბაზი 

ქ. ხობი.  

სპორტის ქ.  N3 
 375,77 უზუფრუქტი   

ა(ა)იპ „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების 

ცენტრი“ 
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ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N62 

 

ქ. ხობი                                                                                                                2011  წლის 25 მარტი 

 
 

საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ 

 

 ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა  და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2008  წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად:   

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და 

აპარატისთვის საწვავის ხარჯვის ლიმიტი თანახმად N1 დანართისა. 

2. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების, სტრუქტურული 

ერთეულებისა და ტერიტორიული ორგანოებისთვის საწვავის ხარჯვის ლიმიტი თანახმად N2 

დანართისა. 

3. დამტკიცდეს ხობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსთვის საწვავის ხარჯვის ლიმიტი 

თანახმად N3 დანართისა. 

4. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და 

საკრებულოს აპარატის საჯარო მოხელეთათვის სატელეფონო ბარათების ლიმიტი თანახმად N4 

დანართისა. 

5.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

6. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატისთვის  

საწვავის ხარჯვის ლიმიტი 

 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1 საკრებულოს თავმჯდომარე 750 - 9000 - 

2 
საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე 
150 - 1800 - 

3 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 80 - 960 - 

4 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 60 - 720 - 

5 საკრებულოს აპარატი 50 - 600 - 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი N2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირების, სტრუქტურული ერთეულებისა და 

ტერიტორიული ორგანოებისთვის საწვავის ხარჯვის ლიმიტი 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. გამგებელი 1000 - 12000 - 

2. 

გამგებლის მოადგილეები მათ შორის: 650 - 7800 - 

გამგებლის მოადგილე (სოფლის 

მეურნეობის საკითხებში) 
250 - 3000 - 

გამგებლის მოადგილე (ეკონომიკისა 

და საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხებში) 
200 - 2400 - 

გამგებლის მოადგილე (შრომის, 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

კულტურის საკითხებში) 

200 - 2400 - 

3. 

გამგეობის ეკონომიკისა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური 

420 - 5040 - 

4. 

გამგეობის წვევამდელთა და 

რეზერვისტთა აღრიცხვის, გაწვევისა 

და მობილიზაციის სამსახური 

390 - 4680 - 

5. 
გამგეობის სახანძრო დაცვისა და 

სამაშველო სამსახური 
350 290 4200 3480 

6. 

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები 520 - 6240 - 

მათ შორის:  გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანო ქალაქ ხობში 
120 - 1440 - 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი N3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებისა 

 
ხობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსთვის საწვავის ხარჯვის ლიმიტი 

 

 

N მხარჯავი სუბიექტის დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1. ხობის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო 300 - 3600 - 

 

 

 

 

 
საკრებულოს თავმჯდომარე                                          მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი N4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს აპარატის 

საჯარო მოხელეთათვის სატელეფონო ბარათების ლიმიტი 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 
ლიმიტი თვეში 

(ლარი) 

ლიმიტი 

წელიწადში 

(ლარი) 

1.  საკრებულოს თავმჯდომარე 140 
 

1680 

2.  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 50 
 

600 

3.  საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 40 
 

480 

4.  საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 40 
 

480 

5.  საკრებულოს აპარატის უფროსი 30 
 

360 

6.  
საკრებულოს აპარატის განყოფილების 

უფროსი 
25 

 

300 

7.  
საკრებულოს აპარატის მთავარი 

სპეციალისტი 
20 

 

240 

8.  
საკრებულოს აპარატის წამყვანი 

სპეციალისტი 
15 

 

180 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                          მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N63 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011  წლის 8 აპრილი 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის საქართველოს მუნიციპალური 

განვითარების ფონდისგან სესხის აღებასა და „ქ. ხობში თაყაიშვილისა და ჭყონდიდელის ქუჩების 

რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ“ 2010 წლის 10 ივნისის საინვესტიციო 

ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების, საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2011 წლის 13 იანვრის N76-გ წერილისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 17 სექტემბრის N718 და 2011 წლის 7 აპრილის N262 

წერილების შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარეს „ქ. ხობში თაყაიშვილისა და ჭყონდიდელის ქუჩების რეაბილიტაციის 

ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ“ 2010 წლის 10 ივნისის საინვესტიციო ხელშეკრულებაში 

ცვლილებების განხორციელების მიზნით, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების 

ფონდისგან სესხის აღების თაობაზე. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N64 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011  წლის 8 აპრილი 

 

 
„შპს „ხობის მოამბეს“  დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის N39 განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად: 

1. შპს „ხობის მოამბეს“ დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 17 მაისის N39 განკარგულებით დამტკიცებულ   

წესდებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

ა) წესდების მე-3 მუხლის 3.2. პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს; 

ბ) წესდების მე-4 მუხლის 4.8. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.8. საზოგადოებაში იქმნება მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების სარედაქციო კოლეგია, 

რომელიც პასუხისმგებელია მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების ფორმებსა და საშუალებებზე. 

კოლეგიის საქმიანობას წარმართავს და ხელმძღვანელობს დირექტორი“; 

გ) წესდების მე-4 მუხლის 4.9. პუნქტი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.9. მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების სარედაქციო კოლეგიის შემადგენლობას და მის 

წესდებას ამტკიცებს დირექტორი“ 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N65 

 

ქ. ხობი                                                                                                                     2011  წლის 8 მაისი 

 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის   ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში 

ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

 

  1. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში 

შტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები: 

 

ა) განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 
დანაყო

ფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყი

დვის 

ობიექ

ტის 

მიწოდ

ების 

სავარა

უდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    Warxali 120,4         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
120,4 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    

kartofili 614 

      

  
xaxvi 236,75   
niori 133,4   
mwvanili 229,02   
stafilo 246,2   
barda (700 gr.) 136   
xili 345,63   
wiwibura 658   
lobio 240   
wiwaka 8,12   
kiseli 358   
qiSmiSi 46,1   
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2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და 

თხილეული 

3251,22 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    gaTbobis xarji (SeSa) 5300         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
5300 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

    

benzini   147300 

      

  
dizelis sawvavi 7900   
Txevadi gazi 437,6   

4 091 საწვავი 155637,6 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Tebervali 

I-IV 
kvart.   

    el. energiis safasuri 67784         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
67784 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    qloris mJava 155         

6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
155 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    saxexi 18         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
18 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart.   

    
xorci 1221,8 

      
  

qaTmis barkali 590,34   

9 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი 

და ხორცის პროდუქტები 
1812,14 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    
tomati 222,6 

      
  

kombosto 119,72   

10 153 
ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები 
342,32 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    
zeTi 228         
margarini (250 gr.) 134         

11 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
362 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    Sesqelebuli rZe (400 gr.) 504         

12 155 რძის პროდუქტები 504 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    
mananis burRuleuli 87,36         
brinji 170,72         

13 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

258,08 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    

marili 22,4         

Saqari 379         
fafis masala 277,82         
puri 2064         

14 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 2743,22 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    
xelTaTmani 66         

rezinis xelTaTmani 36         

15 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
102 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-marti 
I-IV 
kvart.   

    kedliს saaTi 230         

16 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
230 

gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

    xelovnuri tyavi 300         

17 197 sinTetikuri rezina da boWko 300 
gamart. 
Sesyidva 

aprili 
II 

kvart.   

    sakadastro rukebis damzadeba 29160         
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18 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
29160 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

ssm-Si normatiuli aqtebis 
gamoqveynebis xarjebi 

11335         

24 saaTi (1 wliT) 312         
kviris palitra 104         
xobis moambe 4032         
biznesi da kanonmdebloba 120         
ekonomiksi 36         
kolxuri versia 375         
sityva da saqme 150         
gamoc. obieqtivi 300         
saqarTvelos ekonomika 54         
gazeT ,,egrisis macne""--s 
gamowera da inf. ganT. 

2500         

sakanonmdeblo macne 600         
dedaqalaqi da regioni 300         
gazeTi mrwamsi 300         
Jurn. ,,imedi pliusi 360         
jumber leJavas gamocema 
Tavisi mogzaurobis Sesaxeb 

300         

19 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

21178 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    
sigelebis, mowmobebis da 
suvenirebis damzadeba 

1500         

20 224 

მარკები, ქვითრების ფორმები, 

საკრედიტო ბარათები, სააქციო 

სერთიფიკატები, ვაჭრობის 

სარეკლამო მასალა, კატალოგები 

და სახემძღვანელოები 

1500 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

faili 875         

saqaRalde (celuloidis) 233,5         

damWeriani saqaRalde 50         

bloknoti 709         

rveuli patara 10         

sakancelario rveuli 60         

brZanebis wigni 124         
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 

201         

materialur faseulobaTa 
davTari 

20         

mimd. angariSsworebis davTari 10         
uwyisis formebi 8         
sasaqonlo zednadebi 30         

21 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

2330,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    kaustikuri soda 24         

22 243 
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკალიები 
24 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart.   

    

feradi flomasteri 4         
sakanc. Jurnali 356         
sakancelario dana 54         
saqaRalde Taro 180         
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fanqari 97,7         

markeri 136         

saSleli 23         

asakinZi lenti 2         
sakancelario nivTebis 
Casawyobi 

560         

kalkulatori 634         

faqsis qaRaldi 80         

konverti 50         

konverti AA4 150         

konvertiAAAA5 50         

konverti patara 70         
saqmis yda 35         
Wikarti 45         
klipsi 140         
saxazavi 42         
stikeri (saniSne qaRaldi) 588         
stikeri (mwebavi) 70         
antistepleri 60         
wawuna 14         
magidis kalendris dafa 43         
skoCi 31         
magidis kalendari 176         
dasawebebeli lenti 35         

სტეპლერის ტყვიები 173         

სტეპლერი პატარა 215         

სტეპლერი საშუალო 553         

სტეპლერი დიდი 250         

ბაინდერი 1303         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 389         

დირაკოლი 175         

webo 237         

qaRaldis samagri 22         

faili 875         
koreqtori 334         
beWdis baliSi 4         
lenti oqmebisaTvis 1         
fanqris saTleli 13         
burTuliani pasta 512,1         
burTuliani pasta 148         
qaRaldis samagri(skrepi) 15         
markeri 43         
failebiani saqaRalde 203         
safanqre Wiqa 10         
magidis kompleqti 295         
qaRaldi sabeWdi 11870         
qaRaldi saweri 1170         
qaRaldi mowmobebisaTvis 150         
feradi qaRaldi 50         

saoqme qaRaldi 55         

beWedi, Stampi 865         

qseroqsi 1000         

23 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, პრინტერების 

და ავეჯის გარდა 

24655,8 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Tebervali 

I-IV 
kvart.   
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dvd diski 310         

cd  diski 102         

skaneri 500         

fleSmexsiereba 235         

skaneri 450         

,,UPS"'SeZena 80         
katrijis SeZena 5890         
qseroqsis katrijis SeZena 840         
katrijis SeZena 400         
magidis kompiuteris 
kompleqti 

23800         

24 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

დამარაგი 
32607 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    
გენერატორი 

(კარბურატორიანი) 
600         

25 311 
ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

600 
gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

    

adaptori (damcavi) 200 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart. 

  
el. gadamyvani didi 110   
el. gadamyvani patara 25   
denis maregulirebeli 300   

26 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა 

635         

    

el. gamagrZelebeli 882 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart. 

  
el. gamanawilebeli 140   
rozeti 71   
CamrTveli 15   

27 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1108         

    
elementi 25 gamart. 

Sesyidva 
Tebervali 

I-IV 
kvart. 

  

fotoaparatis elementi 36   

28 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

61         

    

naTura 423 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  
wertilovani naTura 200   

gare ganaTebis naTura 300   

29 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
923         

    el. SeduRebis Cxiri 80 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva- 
marti 

I-IV 
kvart.   

30 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
80         

    
kondensatori 130 gamart. 

Sesyidva 
ianvari-
aprili 

I-IV 
kvart. 

  

satelefono baraTebis SeZena 20580   

31 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

20710         

    mobiluri telefoni 3110 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart.   

32 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და სატელევიზიო 

გადამცემი აპარატურა 

3110         

    
gare mikrofoni 20 gamart. 

eleqtr. 
ianvari-
ivnisi 

I-IV 
kvart. 

  

video kaseta 940   
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televizori 1800 tenderi   

satelituri antena 1700   

televizori 1000   

diqtofoni 240   

Stativi 150   

33 323 

ტელე და რადიომიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები 

ან რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

5850         

  

  telefoni (stac.) 300         

  modemi 200         

  telefoni (ekraniT) 240         

  satelituri antenის რეცივერი 60         

34 325 
satelekomunikacio 

mowyobilobebi da maრagebi 
800         

    

saponi 83,5 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  

sarecxi saponi 218   

tualetis qaRaldi 300   

pirsaxoci 30   

35 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 631,5         

    saTadarigo nawilebi 41300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

36 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

41300         

    
didi motoriani navi 8000 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

ivnisi I-IV 
kvart. 

  

patara motoriani navi 3000 agvisto   

37 345 გემები და ნავები 11000         

    

eleqtro qanCi 500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 

I-IV 
kvart. 

  

eleqtro makrateli 500   
specialuri formis kompleqti 6408 

aprili-maisi 

  
maRalyeliani baTinkebi 3600   
cecxlgamZle kostumi 3000   
cecxlgamZle rezinis waRebi 7000   

38 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
21008         

    
droSa (saqrTvelo) 405 gamart. 

Sesyidva 
ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  
droSa (evropa) 245   

39 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
650         

    saWidao tatami 10000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

40 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
10000         

    
koordinatebis dasadgeni 
xelsawyo GG.P.S 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

41 381 
სანავიგაციო და 

მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები 
600         

    

lazeruli manZilsazomi 600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

spidometriani meqanikuri 
manZilsazomi 

200 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

42 383 საზომი ხელსაწყოები 800         

  
  

fotoaparati 350 gamart. 
Sesyidva 

agvisto I-IV 
kvart. 

  

  cifruli fotoaparati 1000 aprili   

43 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1350         
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rkinis karada 950 

gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

kompiuteris magida 400   

televizoris magida 250   

მოსაბრუნებელი სავარძელი 1549   
savarZeli 1650   
saofise Taro 320   
samuSao magida 550   
skami 2840   
taxti 400   
magida misadgmeliT 1000   

44 391 ავეჯი 9909         

    

ტუშის კალამი 130 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  
makrateli 56   
suraTis CarCo 200   
saTli (vedro) 121   
cocxi 716   
nagvis yuTi 398   
aqandazi 70   
Rrubeli 23,3   

sanTeli 2,5   

iatakis jagrisi 10   

abazanis sarkis kompleqti 100   

yvavilis qoTani 30   

45 392 ავეჯეულობა 1856,8         

    

xaliCa (gza-kvala) 750 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

farda 230   
xelsaxoci 149   
tilo iatakis sawmendi 338,5   
tilo magidis 670   
 minis sawmendi 170   
fexsawmendi Teqa 50   
xaliCa 800   
iatakis sawmendi joxi 230   

46 395 ქსოვილის ნივთები 3387,5         

    

ventilatori 875 

gamart. 
Sesyidva 

      
eleqtroRumeli (gamaTbobeli) 220 seqtemberi 

I-IV 
kvart. 

  
xelis saSrobi aparati 300 april-maisi   
mtversasruti 130     

macivari 1100 
Tebervali-

marti   

47 397 საოჯახო ტექნიკა 2625         

    

sarecxi Jele 291 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Tebervali 

I-IV 
kvart. 

  
avejis sawmendi siTxe 40   
sarecxi siTxe (mJava) 84   
sacxi (iatakis saprialebeli) 175   
Jaluzis sawmendi 10   
dezodori 300   
tualetis sawmendi (ixvi) 200   
WurWlis sarecxi saSualeba 48   

48 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1148         

    wylis xarji 8444 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

49 411 ბუნებრივი წყალი 8444         

    sawvavis saqaCi xelis tumbo 50 
gamart. 
Sesyidva აპრილი 

II 
kvart.   
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50 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკური ენერგიის გამოყენება 
50         

    kondicioneri 7150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi-ivlisi 
I-IV 

kvart.   

51 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები 
7150         

    
avtomanqanis sarecxi 
danadgari 

1600 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

52 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანისნულების 

სპეციალური დანისნულების 

მანქანა-დანადგარები 

1600         

    eleqtroburRi 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

53 431 სამთო მანქანები 100         

    

sof. qvemo qvalonis 
kulturis saxlis saxuravis 
SeZena 

3000 

gamart. 
Sesyidva 

ivlisi 
III 

kvart.   

laminirebuli parketi 200 aprili 
II 

kvart.   

samSeneblo masalebis SeZena 1700 aprili 
II 

kvart.   

55 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4900         

    

karada 900 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I_IV 
kvart. 

  

rkinis karada 1500   

karada xis 500   

56 444 
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

2900         

    

karis saxeluri 50 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

saketis gulari 45   

karis saketi 2085   

boqlomi 78   

57 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

2258         

    

saRebavi 200 

gamart. 
Sesyidva 

aprili II kv.   
c. dadianis quCaze centr. 
gzis gaswvriv yofili 
kolxeTis meurneobis 
Sesaxvevamde mosaxleobis 
Robis SesaRebad saRebavis 
SeZena 

3500 agvisto 
III 

kvart.   

58 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
3700         

    

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

13960 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebi 

1400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre arxis 
amowmendis samuSaoebi 

2900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV 

kvart.   

dabali ganaTebis demontaJis 
samuSaoebi 

500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

59 451 
ადგილის/სამშენებლო მოედნის 

მოსამზადებელი სამუშაო 
18760         



116 

    

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebi 

20410 
elqtron. 
tenderi 

Tebervali 
II 

kvart.   

Zv. xibulis sajakonios ubnis 
da Zikis karis terit. stiqiiT 
daz. gzis reabilitacia 

7000 
elqtron. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. sajijaos centridan md. 
xobiswylis xidamde stiqiiT 
daz. gzis reabilitacia 

3000 
elqtron. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. xamisquris safarcvanios 
ubanSi stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

2500 
elqtron. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. patara foTis SaReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTeba 

32710 
elqtron. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis I etapi 

7560 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSva 

4200 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. Sua xorgis salatarios 
ubanSi gzis moxreSva 

3200 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

q. xobis quCebis movla-Senaxva 30000 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi xidis reabilitacia 

13500 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

sof. pirv. maisis bondis xidis 
gamagrebis samuSaoebi 

13960 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. zanaZgaze 
arsebuli xidis gamagrebis 
samuSaoebi 

4780 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitacia 

6700 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

6700 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

18530 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitacia 

4780 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana mxares 
saniaRvre arxebis mowyoba 

4600 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmenda 

4300 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

q. xobis aRmaSeneblis quCidan 
kolxeTis dasaxlebamde 
saniaRvre arxis amowmenda 

3350 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmenda 

27780 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebi 

86240 
eleqtr. 
tenderi 

april-maisi 
II 

kvart.   

sof. axalsoflis saSonios 
ubnis saniaRvre arxis 
amowmenda 50 grZ.m. 

300 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapi 

4780 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. yulevSi saniaRvre arxis 
mowyobis samuSaoebi 

3830 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   
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q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

27780 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

2870 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

18530 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi 
III 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebi 

158900 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali-
marti 

I 
kvart.   

sof. patara foTSi md. rionze 
garRveuli dambis aRdgena 

700 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebi 

55340 
eleqtr. 
tenderi 

marti-maisi 
II 

kvart.   

sof. Sua xorgaSi centraluri 
stadionis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

4300 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis I 
etapis samuSaoebi 

27310 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

p. maisSi sakvikvinios ubanSi 
md. munCias gasworxazebis 
samuSaoebi 

9000 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV 

kvart.   

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebi 

39000 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebi 

14200 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebi 

4350 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV 

kvart.   

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTeba 

30000 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

q. xobSi guramiSvilis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

86000 
eleqtr. 
tenderi 

mais-ivnisi 
II 

kvart.   

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebi 

398000 
eleqtr. 
tenderi 

mais-ivnisi 
II 

kvart.   

mini stadionebis movla-
Senaxvis samuSaoebi 

10000 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
I-IV 

kvart.   

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis 
moxreSvis samuSaoebi 

1400 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

60 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1202390         

    

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

3830 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   
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sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis samuSaoebi 

18530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

13960 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

9240 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

sof. qariatis sajaro skolis 
kabinetis saremonto 
samuSaoebi 

2390 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnsi 
II 

kvart.   

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebi 

8530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebi 

48830 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali-
marti 

I 
kvart.   

Sss elmeurneobis remonti 400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart.   

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis remontis 
samuSaoebi 

2250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebi 

2870 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi 
III 

kvart.   

kulturis saxlis win mdebare 
skveris dekoratiuli Robisa 
da bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebi 

850 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis samuSaoebi 

8600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV 

kvart.   

61 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
126020         

    

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

3350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

gamgeobis Sesasvleli karebis 
gamocvla da svetis remontis 
samuSaoebi 

3700 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebi 

6200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV 

kvart.   

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebi 

1900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
I 

kvart.   

q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

86500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV 

kvart.   

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis SeRebvis 
samuSaoebi 

26800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebi 

3600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

p. maisis skolis nawilobrivi 
reabilitaciis samuSaoebi 

1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

winagolis skolis saxuravis 
remontis samuSaoebi 

5250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   
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sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da Widaobis 
oTaxebis mowyobis samuSaoebi 

43500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebi 

2850 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebi 

2500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris remontis 
samuSaoebi 

11500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

62 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 199150         

    

komp. qselis, video sistemis 
da IP sadg. montaJi da 
instalacia 

15000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

63 482 
ქსელის, ინტერნეტისა და 

ინტრანეტის პროგრამული პაკეტი 
15000         

    
finans. analizisa da 
buRaltr. programa 

7400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

64 484 
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

7400         

    
saqmiswarmoebis eleqtronuli 
programa 

2500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart.   

65 489 
სხვადასხვა პროგრამული პაკეტები 

და კომპიუტერული სისტემები 
2500         

    

manqanis recxva 1440 
  

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  
transportis mimdinare 
remontis xarji 

13000 
ianvari-
dekemberi   

66 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

14440         

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 
montaJis samuSaoebi 

4300 
gamart. 
Sesidva 

ianvari 
I 

kvart.   

67 502 

თვითმფრინავების, რკინიგზის, 

საგზაო და საზღვაო 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4300         

    
katrijis datumbva 3310 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  

kompiuteruli momsaxureba 9275   

68 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

12585         

    kondicioneris montaJi 500 
gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

69 511 
ელექტრო და მექანიკური 

მოწყობილობების მონტაჟი 
500         
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sasadiloebisa da saz. kvebis 
obieqtis momsaxureba 

46500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart.   

70 555 
სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

46500         

    
gawvevis xarjebi 
(satransporto momsaxureba) 

13500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

71 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
13500         

    
werilebTan dakavSirebuli 
safosto momsaxurebebi 

1660 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

72 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
1660         

  

  

satelefono momsaxureba 20978 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  

  internetmomsaxureba 7636 ianvari   

  fiWuri momsaxureba 12208 ianvari   

73 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
40822         

    bankis momsaxurebis xarji 2000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

74 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
2000         

    
manqanis dazRveva 3000 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

ianvari I-IV 
kvart. 

  

piradi Semadg. dazRveva 8000 ianvari   

75 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
11000         

    

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis 
zedamxedveli 

710 
gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis zedamxedveli 

570 
gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebis 
zedamxedveli 

1350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

76 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
2630         

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 

montaJis samuSaoebis proeqtiს 

შედგენა 

200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   
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wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis obieqtis 
eqspertiza 

270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

330 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
II 

kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis Sedgena 

1260 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis eqspertiza 

220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

2000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

340 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSvis 
proeqtis Sedgena 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. zanaZgaze 
arsebuli xidis gamagrebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   
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q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana mxares 
saniaRvre arxebis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I  

kvart   

q. xobis aRmaSeneblis quCidan 
kolxeTis dasaxlebamde 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis eqspertiza 

210 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
obieqtis eqspertiza 

530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis obieqtis eqspertiza 

1750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. yulevSi saniaRvre arxis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

170 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis eqspertiza 

210 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

530 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi 
III 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri obieqtis 
eqspertiza 

4350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   
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sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

2550 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

440 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

1100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

sof. Sua xorgaSi centraluri 
stadionis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

190 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

170 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

540 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

270 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

430 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

70 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
III 

kvart.   

sof. qariatis sajaro skolis 
kabinetis saremonto 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

110 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

820 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   
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sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

130 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

70 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

gamgeobis Sesasvleli karebis 
gamocvla da svetis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

p. maisSi sakvikvinios ubanSi 
md. munCias gasworxazebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

3500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis SeRebvis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

900 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   
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p. maisis skolis nawilobrivi 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

winagolis skolis saxuravis 
remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da Widaobis 
oTaxebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis 
moxreSvis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre arxis 
amowmendis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis RonisZiebebis 
proeqtis Sedgena 

3300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis RonisZiebebis 
proeqtis eqspertiza 

600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTebis saproeqto-
saxarjT. dok. Sedgena 

1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

q. xobSi guramiSvilis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedegena 

4000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

12000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebis proerqtis 
Sedgena 

50 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

kulturis saxlis win mdebare 
skveris dekoratiuli Robisa 
da bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

istoriul Zeglebze - 
,,jaxuTis cixe", ,,naberayu", 
,,misaronferdi", ,,macxomeri" 
da ,,Seliebis dixaguZuba" 
dazverviTi samuSaoebis 
Catareba 

1500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto-
oqtomberi 

II-III 
kvart.   

77 713 საინჟინრო მომსახურებები 68580         
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Zeglebis monitoringi-
daTvaliereba, mdgomareobis 
Semowmeba, axali Zeglebis 
aRricxva da saaRricxvo 
baraTebis Sedgena 

700 
gamart. 
Sesyidva 

mart-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

78 717 მონიტორინგი და კონტროლი 700         

    kodeqsis ganaxleba 1560 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

79 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 1560         

    veb-gverdis xarji 750 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

80 724 ინტერნეტ მომსახურებები 750         

    

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebi 

1500 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I 

kvart.   

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebi 

1430 Tebervali 
I 

kvart.   

81 764 
მოწყობილობის 

დაყენება/მდებარეობის 

რეგულირება 

2930         

    
savaldebulo auditi 8000 gamart. 

eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I-IV 
kvart. 

  

sxvadasxva auditoruli moms. 5000 Tebervali   

82 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
13000         

    
administraciuli Senobis 
dacvis xarjebi 

52800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

83 797 
გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

52800         

    

heraldikis xarjebi 4500 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart. 

  
korespodenciis aRricxvis 
Jurnalis dabeWdva 

150   

84 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4650         

    

megruli simRerebis 
festivalTan dakavSirebiT 
sainformacio bukletis 
gamoSveba 

4700 gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi 
III-IV 
kvart. 

  

sainformacio almanaxis 
gamoSveba 

832   

saangariSo - stenduri 
konferenciis mowveva, 
gamofena-fotografia-xobis 
mniSvnelovani Zeglebi 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi-
dekemberi 

IV 
kvart.   

municipalitetis 
teritoriasTan dakavSirebuli 
istoriuli pirebis - gubaz 
mefis, cotne dadianis, 
agreTve axali da uaxlesi 
istoriis moRvaweTa 
biografiebis momzadeba da 
gamocema 

2500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
aprili 

I-II 
kvart.   

Sexvedra sajaro skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTan Temaze: 
,,rogor vicnobT sakuTar 
uflebebsa da movaleobebs 

315 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I  

kvart.   

diskusia: ,,erTi varsklavia 
marto Cemi, mxolod erTi 
guli gasacemi" 

475 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

moswavle-axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi konferencia 

800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

musikialuri SemoqmedebiTi 
konkursi - ,,varskvlavebi" 
(saestrado Janri) 

1600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   
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,,inteleqt-Sou - 2011" 
(municipalitetis masStabiT) 

1180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi-
oqtomberi 

III_IV 
kvart.   

,,silamazis mejlisi" 
kulturis centrTan 
TanamSromlobiT 

1150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV  

kvart.   

Semxvedri RonisZieba 
(saprezidento programa - 
,,patrioti) 

250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
oqtomberi 

II-III 
kvart.   

RonisZieba ,,Semodgomis 
dizaini" 

550 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV  

kvart.   

sxvadasxva konkursSi 
gamarjvebulTaTvis eqskursia 

1750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

,,mraval axal wels" 
socialurad daucveli 
axalgazrdobisaTvis 
saaxalwlo RonisZieba 

1930 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

dekemberi 
IV  

kvart.   

saxalxo mTqmelebis 
gamovlena da megruli 
folkloris saRamos mowyoba 

700 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtember-
oqtomberi 

III_IV 
kvart.   

megruli tradiciebis 
popularizacia, maTi 
gamovlena kulturaSi 
(malanuroba,marula, TarCia, 
romelic aisaxeba cekvebSi, 
simRerebSi) 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
II 

kvart.   

85 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

19332         

    gawvevis saeqimo komisia 2000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

86 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2000         

    
nagavsayreli poligonis 
momsaxureba 

110000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

87 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
110000         

    arqivis momsaxureba 6000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

88 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000         

    

Sejibreba sacurao saxeobebSi 
,,lazursa" da ,,menCurua""-Si 

138 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

cxenosnoba - xobis 
municipalitetis pirveloba 

2320 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi 
III 

kvart.   

qarTuli Widaoba -  xobis 
municipalitetis pirveloba 

227 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

magidis CogburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

447 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
didebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba) 

180 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   
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berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
axalgazrdebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba, gza, kveba) 

250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I 

kvart.   

berZnul-romauli Widaoba 
xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

217 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

dekemberi 
IV 

kvart.   

Wadraki xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

317 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

mZleosnoba - xobis 
municipalitetis 
sagazafxulo pirveloba 

323 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi 
II 

kvart.   

mZleosnoba - olimpiuri 
TamaSebis prizioris m. 
azaraSvilis Tasis gaTamaSeba 
(xobis nakrebis 
transportireba da kveba) 

470 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

kalaTburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

418 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

biliardi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis mixeil 
iosavas saxelobis turniri 

300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

noemberi 
IV 

kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis daTa 
xurcilavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
saq. prezidentis Tasze mini-
fexburTSi 

727 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   

fexburTi - samegrelo- zemo 
svaneTis reg. pirveloba saq. 
prezidentis Tasze 
(transportireba) 

160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

agvisto 
III 

kvart.   

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
warmoeba-dawesebulebebs 
Soris m. kitias saxelobis 
Tasze 

467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

seqtemberi 
III 

kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli xobeli gmirebis 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi (sajaro skolebis 
gundebi) 

507 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
soflebis gundebs Soris 

4331 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-maisi 
II 

kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis goga 
beraias sax. Tasis gaTamaSeba 
mini-fexburTSi 

457 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili 
II 

kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistebis goga 
WiTanavasa da levan turavas 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivlisi 
III 

kvart.   
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fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis zviad 
daTuaSvilis sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi 
II 

kvart.   

sporti yvelasaTvis - xobis 
municipalitetis pirveloba 
sajaro skolebs Soris 
,,mxiaruli startebi" 

12290 
gamart. 
Sesyidva 

april-maisi 
II 

kvart.   

Semxvedri RonisZieba sportis 
sxvadasxva saxeobebSi 

2875 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

89 926 სპორტული მომსახურებები 28822         

    asociaciebis sawevro 1800 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I 
kvart.   

90 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800         

      
2555701,

08 
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45212220 
sof. საგვიჩიოs ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6688   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
272   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
40   

45212220 
sof. საგვიჩიოs მე-3 უბნის 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6157   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
250   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

45232150 

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ubnis ი. 

ვეკუას ქუჩის წყალსადენის 

მოწყობა 

3958   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

45221110 

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ვ. ფშაველას 

ქუჩაზე #1 და #2 

ხიდbogirების რეაბილიტაცია 

7794   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
317   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

45112310 

sof. qv. qvalonis 

gvimaronis ubnis სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 

10838   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
443   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

45213315 

sof. qv. qvalonis ბულიშის 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   
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71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

45233142 
სოფ. ქვალონის ბულიშის 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3967   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

45213315 

sof. qv. qvalonis დურღენას 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

45233142 

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის სასაფლაოს ქუჩის 

მოხრეშვა 

8024   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

45232150 

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ნ. დუმბაძის ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4718   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
192   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

45232150 

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ქარჩავას ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4946   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
201   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29   

45232150 

სოფ. ქვ. ქვალონის 

ჭითაუშქურის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 

7527   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

45233142 
პატარა ფოთის შიდა გზების 

მოხრეშვა 
8374   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
341   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
50   

45112310 
პატარა ფოთის II უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
13257   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
539   
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71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79   

45112310 
პატარა ფოთის III უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
3576   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
145   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21   

45212220 
პატარა ფოთის I უბანში 

სტადიონის განათების მოწყობა 
2782   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
113   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
17   

45233142 

პატარა ფოთის შავღელის 

უბნის შიდა გზების რემონტი 

წვრილმარცვ-ლოვანი 

ასფალტობეტონით 

20914   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
851   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
124   

45212220 
I გურიფულის მინი 

stadionis მოწყობა 
11394   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

45212220 

II გურიფულის არსებული 

სტადიონის კეთილმოწყობა 

კეთილმოწყობა 

6077   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
247   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

45215400 
II გურიფულის სასაფლაოს 

კეთილმოწყობა 
1184   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
48   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
7   

45112310 
II გურიფულის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
4638   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

45233142 
ახალი სოფელის 

ცენტრალური გზის მოხრეშვა 
13832   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
562   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   



132 

45233142 

ახალი სოფელის გაღმა 

პირველი ხორგის უბნის გზის 

მოხრეშვა 

14509   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
589   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
82   

45233142 
ჭალადიდის საბაჟოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
22316   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
906   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
133   

45112310 
ჭალადიდი საბაჟოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
7874   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
322   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
47   

45112310 

ჭალადიდი საღვამიჩაოს 

უბნის saniaRvre arxis 

მოწყობა 

1609   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
65   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

45233142 
ჭალადიდი საღვამიჩაოს 

უბნის გზის მოხრეშვა 
6041   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
244   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

45233142 
ჭალადიდი საჭოჭუოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
10824   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
441   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

45221110 
ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

უბნის ხიდბოგირის მოწყობა 
7569   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
307   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

45221110 
ნოჯიხევის centris უბნიs 

მილხიდის რეაბილიტაცია 
5552   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
225   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
33   

34928200 

ნოჯიხევის უბანი ცენტრში 

არსებული სკვერის 

დეკორატიული ღობის 

ამაღლება 

11407   
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71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

45232150 
ნოჯიხევის უბანი 

წყალსადენის მოწყობა 
4509   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
183   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

44316300 
ნოჯიხევის უბანი ცხაურის 

მოწყობა 
2367   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
96   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
13   

45221110 
ნოჯიხევის ზენის უბნის 

მილხიდის მოწყობა 
7279   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
296   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

44316300 
ნოჯიხევის ზენის უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
3509   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
143   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
20   

45212220 

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

მინი სტადიონის ღობის 

აღდგენითი სამუშაოები 

1411   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
57   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
8   

45233142 
ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
4138   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
168   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

45232150 

ნოჯიხევის დასახლების 

უბნის საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

4550   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

45232150 
ნოჯიხევის დასახლების 

უბნის ჭაბურღილის მოწყობა 
2679   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
109   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15   
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45232150 
ხეთის ლარჩვის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 
15680   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
637   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93   

45221110 
ხეთის ლარჩვის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
9538   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
387   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
57   

45221110 
ხეთის ნოჩხონის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7697   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
312   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

45233142 
ხეთის წინაგოლის უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
12791   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
520   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

45233142 
ხეთის საქირიოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
12829   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
522   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

45212220 

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

რკინიგზის ქვეშ სანიაღვრე 

არხის მოწყობა 

7053   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
286   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
42   

45212220 
ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

მინი სტადიონის მოწყობა 
4148   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
169   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

45233142 
პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის შიდა გზების მოხრეშვა 
5157   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
209   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

45221110 
პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის ხიდბოგირის შეკეთება 
4698   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
190   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   
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34928200 

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ეკლესიის მიმდებარე ეზოს 

შემოღობვა 

1790   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
73   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
11   

45223300 
პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ავტოსადგომის მოწყობა 
23956   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
973   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
143   

45233142 
პირველი მაისის ბულიწყუს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
8553   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
347   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
51   

45212220 
გაღმა საჯიჯაოს უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
7442   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
302   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
44   

45233142 
გაღმა საჯიჯაოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
5211   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
212   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

45233142 

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ეკლესიასთან და 

სასაფლაოსთან მისასვლელი 

გზის აღდგენითი სამუშაოები 

11273   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
458   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

45221110 
საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ხიდბოგირის რეაბილიტაცია 
3631   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
147   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

45211300 
საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სარიტუალო სახლის მოწყობა 
9369   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
380   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
56   

45233142 
საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სასაფლაოს გზის გაფართოება 
11140   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
452   
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71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
66   

45212220 

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

არსებული მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

8041   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

45221110 

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სატაბაღუოს დასaხლ. 

მილხიდის მოწყობა 

4635   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

34928200 
ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

საყანე ფართობის შემოკავება 
4479   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
182   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

45221110 
ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7514   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

45221110 
ხამისქურის საქირიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
8015   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
325   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

45232150 
ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
4554   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

45233142 
ხამისქურის ხამისქურის 

უბნის გზების მოხრეშვა 
13067   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
531   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

45233142 
თორსის საბუკიოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
11194   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
455   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

45233142 
თორსის თორსის უბნის 

ცენტრიდან დღვაბამდე გზა 
16304   
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71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
662   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
97   

45221110 
თორსის დღვაბის უბნის 

ხიდის რეაბილიტაცია 
4291   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
174   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
26   

45221110 

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 

4279,62   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
172,01   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29,62   

45233142 

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის გზების 

მოხრეშვა 

2183,95   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
88,08   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,12   

45233142 
ზ. ქვალონის საკუჭაოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
6786,33   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
273,7   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46,97   

45233142 
ზ. ქვალონის სახოჭოლაოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3935,89   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
158,74   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27,24   

34928200 

ზ. ქვალონის ცენტრის უბნის 

ადმინისტრაციული ცენტრისა 

და საბავშვო ბაღის შემოკავება 

3118,73   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
126   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

45233142 
ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
11485,29   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463,22   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79,49   

45233142 
ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის მილხიდის მოწყობა 
3055,62   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
123,23   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,15   
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45212200 

შუა ხორგის სკოლის 

სპორტული დარბაზის 

სარემონტო სამუშაოები 

32203   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
1308   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
192   

45200000 
ბიის ცენტრის უბნის 

წისქვილის მოწყობა 
4744,14   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
191,34   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
32,83   

45232150 

ბიის ცენტრის უბნის 

რუსთაველის ქუჩაზე 

წყალსადენის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

3401   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
137   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

45213315 
ბიის ცენტრის უბნის 

მოსაცდელის მოწქყობა 
3516,82   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
141,84   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24,34   

44316300 
ბიის საშონიოს უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
1256   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
50,64   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
9,36   

45233142 

ბიის საშონიოს უბნის 

სასაფლაოს მისასვლელი გზის 

შეკეთება 

3118,24   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
125,76   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,58   

45232150 

ბიის საშონიოს უბნის 

სასმელი წყლის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

2287,97   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
92,3   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,84   

45221110 

სოფ. ნოჯიხევსა და სოფ. ბიას 

შორის დამაკავშირებელ 

გზაზე მილხიდის მოწყობა 

4370   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
170   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   
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45212220 

ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის 

ბუნებრივ საფარიანი მინი 

სტადიონის მოწყობა 

12545,2   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
506   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
86,8   

45212220 

ახ. ხიბულის გაშფერდის 

უბნის კალათბურთისა და 

ფრენბურთის სტადიონის 

მოწყობა 

13596,53   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
548,37   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
94,1   

45232150 

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

13566,27   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
547,14   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93,59   

45233142 
გაღმა ქარიატა შიდა სასოფლო 

გზების მოხრეშვა 
7260   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
300   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

45232150 
გაღმა ქარიატა ჭაბურღილის 

ძრავის შეძენა და მონტაჟი 
425   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
27   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

45232150 
გაmoRმა ქარიატა საბავშვო 

ბაღის სარემონტო სამუშაოები 
10497   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
420   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
60   

45316100 
qariatis ხიდზე ლამპიონის 

მოწყობის სამუშაოები 
1142   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
40   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

45215400 
პირველი ხორგის სასაფლაოს 

შემოღობვის სამუშაოები 
2835   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
115   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

45213315 

პირველი ხორგის 

მოსაცდელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

1579   
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71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
64   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

45233142 
პირველი ხორგის შიდა 

სასოფლო გზების მოხრეშვა 
9143   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
373   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
54   

45233142 

ყულევის შიდა სასოფლო 

გზის მოხრეშვითი და გზის 

გასწვრივ ოთხი მილხიდის 

ჩალაგების სამუშაოები 

7527   

71324000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
306   

71319000 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

          

92   
სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხებით 
15568,49         

  77610000 
15 ერთეული მგლის ბუნებიდან 

ამოღება 
4950 

gamartive
buli 

Sesyidva 
თებერვალი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  60170000 
სოფ. ყულევში სასმელი წყლის 

შეტანა 
6839,56 

gamartive
buli 

Sesyidva 
თებერვალი 

I-II 
kvart.   

  71300000 

 2011 წლის 25-26-27 თებერვლისა 

და 2-3-4 აპრილის სტიქიის 

(ქარის) შედეგად დაზიანებული 

ობიექტების აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

3036 
gamartive

buli 
Sesyidva 

aprili 
II 

kvart.   

  90470000 

ქ. ხობის #1 საჯარო სკოლის 

შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

464,33 
gamartive

buli 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

  90470000 

ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

სახლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

278,6 
gamartive

buli 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

      3293870,57         

 

 

ბ) განკარგულების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

 

„აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“  
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2011 წლის ადგილობრივი   შესყიდვების გეგმა“ 

Sesyidvis 
erTgvarovan 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომის 

ერთ 

savara
udo 
Rireb
uleba 

Sesyidv
is 

saSuale
ba 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwode
bis 

vadebi 

SeniSv
na 

  

elenergiis xarji 09000000 
kilov
ati 

9000 
gamart. 
Sesyidv

a 

ianvari-
Teberrval

i 

I-IV 
kvart.   

  jami 9000         
                

dizelis sawvavi 09134100 litri 6000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemdeber

i 

I-IV 
kvart. 

  

jami jami 6000         
Jurnal-

gazeTebi da 
perioduli 
gamocemebi 

wignebi 22110000 cali 3320 gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari I-IV 

kvart. 

  
gazeTebi 22210000 Tveze 1080   
Jurnalebi 22213000 Tveze 600   

jami jami 5000       
sakancelari
o saqoneli                 

  

faili 22852100 Sekvra 150 

gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I-IV 
kvart. 

  
saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 40   

bloknoti 22816100 cali 120   
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 80   

brZanebis wigni 22815000 cali 15   
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 15   

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 15   

uwyisis formebi 22800000 cali 40   
jami jami 475         
sakanc. Jurnali 30192700 cali 70 

gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari   

  
sakancelario dana 30197300 cali 15   
fanqari 30192130 cali 10   
markeri 30192160 cali 160   
saSleli 30192100 cali 20   
kalkulatori 30141200 cali 150   
saqmis yda 30192700 cali 20   
klaviatura 30193900 cali 40   

Wikarti 30197120 
kolo
fi 

60   

saxazavi 30194310 cali 20   
stikeri (mwebavi) 30192170 Sekvra 100   
skoCi 30192700 cali 40   
სტეპლერის ტყვიები 30197110 შეკვრა 10   
სტეპლერი პატარა 30197110 ცალი 50   
სტეპლერი დიდი 30197110 ცალი 100   
ბაინდერი 30197210 ცალი 250   
საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცალი 50   

დირაკოლი 30197330 ცალი 50   
webo 30192700 cali 15   
koreqtori 30192160 cali 45   
burTuliani 
avtokalami 

30192121 ცალი 80   

burTuliani 
avtokalami 

30192121 cali 120   
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failebiani 
saqaRalde 

30197220 cali 80   

qaRaldi sabeWdi 30199100 Sekvra 900   
feradi qaRaldi 30199100 cali 150   

  jami   jami 2605         

mc. fasiani 
saofise 
teqnika 

                
fleSmexsiereba 30233180 cali 200 

gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari   

  
qseroqsis katrijis 
SeZena 

30237310 cali 575   

feradi printeri 30232130 cali 210   
kompiuteris mausi 30237410 cali 15   

jami  jami 1000   
sameurneo 
saqoneli 

                

  

rozeti 31310000 cali 180 gamart. 
Sesyidv

a 
Tebervali 

    

el. gamagrZelebli 31320000 cali 180     

jami313   jami 360         

elementi 31410000 cali 25 
gamart. 
Sesyidv

a 
Tebervali 

I-IV 
kvart.   

jami  314     61         

naTura 31531000 cali 100 
gamart. 
Sesyidv

a 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

jami  315 jami 100         
satelefono 
baraTebis SeZena 

31712111 cali 360         

jami   jami 360         
televizori 32324000 cali 360 

gamart. 
Sesyidv

a 

  

  

  
audio fleeri 32331200 cali 780     
video kaseta 32354600 cali 120     
mikrofoni 32341000 cali 700     

jami   jami 1960         
gorgolaWebiani 
savarZeli 

33193120 cali 700         

jami   jami 700         
saponi 33711900 cali 31 gamart. 

Sesyidv
a 

  
I-IV 

kvart. 

  
sarecxi saponi 33711900 cali 24     

jami   jami 55     
samuSao magida 39121200 cali 700 

  
  

  
  

skami 39112000 cali 1100     
jami   jami 1800         

cocxi 39224100 cali 250 
gamart. 
Sesyidv

a 

  

  

  
aqandazi 39224350 cali 8     
saTli (vedro) 39224330 cali 50     
iatakis jagrisi 39224300 cali 45     

jami  
 

353 353         
tilo iatakis 
sawmendi 

39530000 cali 32 

gamart. 
Sesyidv

a 

  

  

  

tilo magidis 39530000 cali 12     
 minis sawmendi 39530000 cali 25     

xaliCa 39531300 
grZ.me
t. 

1700     

jami   jami 1769         
sarecxi Jele 39832100 cali 10 

gamart. 
Sesyidv

a 

  

I-IV 
kvart. 

  
avejis sawmendi 
siTxe 

39832100 cali 25     

dezodori 39811200 cali 40     
WurWlis sarecxi 
saSualeba 

39832000 cali 40     

jami  398 jami 115         
wylis xarji 41110000 kub.m. 3000 

  
    

jami 444 jami 3000         
saketis gulari 44522400 cali 28 gamart.   I-IV   
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გ) განკარგულების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

N 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 03142500 კვერცხი 579 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
2 03120000 ჭარხალი 257,9 

    ჯამი 836,9 

3 03212100 კარტოფილი 1815,9 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
4 03211130 ხახვი 259,6 

5 03221120 ნიორი 243,09 

6 03221300 მწვანილი 405,3 

7 03221112 სტაფილო 131,6 

karis saketi 44521100 cali 400 Sesyidv
a 

  kvart.   
boqlomi 44521210 cali 70     

  jami  445 jami 498   

                  

  
transportis 
mimdinare remontis 
xarji 

50112000 jerze 2500 
gamart. 
Sesyidv

a 
      

  
eleqtro sistemis 
remonti 

51016100 jerze 200         

  jami  501 jami 2700         
  katrijis datumbva 50320000 cali 400 gamart. 

Sesyidv
a 

  
I-IV 

kvart. 

  

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000 jerze 600     

  jami 503 jami 1000         

  
satelefono 
mosaxureba 

64221000 Tveze 1320         

  
internet 
momsaxureba 

64221000 Tveze 720         

  jami jami 2040   

  
bankis momsaxurebis 
xarji 

66110000 jerze 300 
gamart. 
Sesyidv

a 
  

I-IV 
kvart.   

  jami jami 300         

  Senobis ijara 70100000 Tveze 1200 
gamart. 
Sesyidv

a 
  

I-IV 
kvart.   

  jami jami 1200         

  
Senobis dacvis 
xarjebi 

79713000 welze 43200         

  jami jami 43200         

  
RonisZiebis 
organizeba 

79952100 jerze 48400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

  
I-IV 

kvart.   

  jami  799 jami 48400         

  
Senobis mim. ter. 
dasufTavebis 
mosakrebeli 

90610000 jerze 500 
gamart. 
Sesyidv

a 
  

I-IV 
kvart.   

  jami jami 500         
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8 03221211 ლობიო 289,48 

9 03212100 საკისელე 823,75 

10 03222321 ვაშლი 1302,72 

    ჯამი 5271,44 

11 15110000 საქ. ხორცი 1621,13 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
12 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 1215,78 

    ჯამი 2836,91 

13 15211000 თევზი (ლოქო) 1042,26 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი   

  ჯამი 1042,26 

14 15331425 ტომატ პასტა 328,25 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
15 15331140 კომბოსტო 265,92 

    ჯამი 594,17 

16 15411100 რაფინირებული ზეთი 208,08 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი   

  ჯამი 208,08 

17 15511600 შესქ. რძე 1205,6 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
18 15530000 კარაქი 1045,73 

19 15542000 ყველი 439,95 

    ჯამი 2691,28 

20 15625000 მანანის ბურღული 144,76 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
21 15614000 ბრინჯი 215,8 

    ჯამი 360,56 

22 15831000 შაქარი 1007,94 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
23 15811100 პური 1783,32 

24 15841000 მაკარონი 626,48 

25 15851100 ვერმიშელი 244,76 

26 15872400 მარილი 58,9 

    ჯამი 3721,4 

27 03142500 კვერცხი 8613 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონ. 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

28 03120000 ჭარხალი 579   

    ჯამი 9192   

29 03212100 კარტოფილი 15227,7 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

30 03211130 ხახვი 4755,45   

31 03221120 ნიორი 4064,58   

32 03221300 მწვანილი 4518,24   

33 03221112 სტაფილო 3010,8   

34 03221211 ლობიო 5790   

35 03212100 საკისელე 13027,5   

36 03222321 ვაშლი 4342,5   

    ჯამი 54736,77   

37 

14400000 ქროლის მჟავა 399 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  

38 14810000 სახეხი 36 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  

39 15110000 საქ. ხორცი 14185,5 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

40 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 12159   

  
  

ჯამი 26344,5   

41 

15211000 თევზი (ლოქო) 10422 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IIV კვარტალი 

  

42 15331425 ტომატ პასტა 3628,02 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

43 15331140 კომბოსტო 1389,6   

  
  

ჯამი 5017,62   

44 

15411100 რაფინირებული ზეთი 6021,6 გამარტ. 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  

45 15511600 შესქ. რძე 15860,54 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

46 15530000 კარაქი 7376,46   

  
  

ჯამი 23237   

47 15625000 მანანის ბურღული 1447,5 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

48 15614000 ბრინჯი 1158   

    ჯამი 2605,5   
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49 15831000 შაქარი 5928,96 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

50 15811100 პური 16860,48   

51 15811400 ფუნთუშა 3618,75   

52 15841000 მაკარონი 4632   

53 15851100 ვერმიშელი 5211   

54 15841000 კაკაო 1158   

55 15872400 მარილი 572,82   

    ჯამი 37982,01   

56 

19244000 საფარდე ნაჭერი 400 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  

57 91222100 თხევადი გაზი 13350 გამარტ. 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  

58 9000000 ელ. ენერგიის ხარჯი 7395 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 

  

59 22800000 ჟურნალები 326 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

60 22852100 ფაილი 340   

61 22852000 საქაღალდე 145   

62 22816100 ბლოკნოტი 140   

63 22815000 საკანც. რვეული 218   

64 22815000 ბრძანების წიგნი 28   

65 22800000 მატერ. ფას.აღრიცხ 60   

66 22800000 მიმდინარე ჟურ. 2   

67 22800000 უწყისის ფორმები 50   

    ჯამი 1309   

68 30193200 საქაღალდე თარო 60 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

69 30192130 ფანქარი 135   

70 30192160 მარკერი 70   

71 30197220 საქაღალდე 

(სწრაფჩამკერი) 

80 

  

72 30192100 საშლელი 26   

73 30197644 ქსეროგრაფიის ქაღალდი 1480   

74 30141200 კალკულატორი 60   

75 30194310 სახაზავი 50   

76 30192170 სტიკერი სანიშნე 104   

77 30192170 სტიკერი მწებავი 84   

78 30197110 სტეპლერის ტყვიები 45   

79 30197110 სტეპლერი საშუალო 55   

80 30197210 ბაინდერი 295   

81 30192700 წებო 80   

82 30192160 კორექტორი 90   

83 30192133 ფანქრის სათლელი 30   

84 30192700 მაგიდის ნაბორი 60   

85 30192121 ბურთულიანი პასტა 90   

86 30197220 სკრეპი 15   

87 30192160 მარკერი 20   

88 30197220 ფაილებიანი საქაღალდე 80   

89 30199100 ფერადი ქაღალდი 227   

90 30199230 კონვერტი 30   

    ჯამი 3266   

91 30237380   sd დისკი 10 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

92 30213300 კომპიუტერის კომპლექტი 2000   

93 30237310 კატრიჯის შეძენა 480   

    ჯამი 2490   

94 

31410000 ელემენტი 10 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

95 

31531000 ნათურა 20 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

96 

31712111 სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 

420 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

97 33711900 საპონი 200 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

98 33761000 ტვალეტის ქაღალდი 900   

    ჯამი 1100   

99 

37823600 სახატავი რვეული 147 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

100 39224100 ცოცხი 350 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

101 39224320 ღრუბელი 54   
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102 39225300 ასანთი 150   

    ჯამი 554   

103 39514100 ხელსახოცი 1200 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

104 39525800 საწმენდი ტილო 500   

105 39530000 ტილო იატაკის საწმენდი 120   

106 39530000 მინის საწმენდი სითხე 250   

    ჯამი 2070   

107 39831000 სარეცხი ფხვნილი 300 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

108 39831000 სარეცხი ფეირი 175   

109 39831000 სარეცხი კომეტი 250   

110 39832100 სარეცხი ჟელე 572   

111 39831600 ტვალეტის სარეცხი სითხე 

(იხვი) 

280 

  

    ჯამი 1577   

112 41110000 წყლის ხარჯი 8600 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

113 44115811 ფარდის კარნიზი 100 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

აპრილი 

I - II კვარტალი 

  

114 45000000 საამშენებლო სამუშაო 1706,77 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

II - IV 

კვარტალი   

115 45317000 მრიცხველის მონტაჟი 967 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

116 50320000 კატრიჯის დატუმბვა  220 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

117 51110000 კონდენც. მონტაჟი 200 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

118 60100000 ავტო სატრანსპ. 

მომსახურეობა 

2500 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

119 64112000 წერილებთან დაკავშ. 

ხარჯი 

50 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

120 64221000 ინტერნეტმომსახურება 800 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

121 64213000 ფიჭური მომსახ. 120 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

122 66110000 ბანკის მომსახურეობა 300 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

123 71319000 ექსპერტიზის 

მომსახურეობა 

405 გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

მარტი 

I კვარტალი 

  

124 79521000 ქსეროასლების გადაღება 1488 გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ -

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

 

 

დ) განკარგულების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

 

Sesyidvis 
erTgvarov

an 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikacio 
jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომის 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

savarau
do 

Rirebu
leba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwod
ebis 
vadeb

i 

SeniSvn
a 

  elenergiis xarji 09000000     3170 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  
          3170   

  benzini 09132000 
litr

i 
  900   

  sawvavi zeTi 09135000     100   
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gaTbobis xarji 
(SeSis SeZena) 

09111400   2 sj 900 oqtomberi IV kv   

          1900         
sakanc. 

saqoneli 
                  

  saxatavi rveuli  22815000   20 40 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

    

  

faili 22852100 
Sekvr

a 
14 98 

I-IV 
kv 

  

saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 100 70   

sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 46 92   

bloknoti 22816100 cali 11 66   
reveuli patara 22815000 cali 100 80   
sagadaxdo davaleba 22815000 cali 10 20   
            
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 1 12   

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

22800000 cali 1 12   

uwyisis formebi 22800000 cali 300 30   
sabuRaltro 
formebi 

22800000 
Sekvr

a 
40 80   

      600         

feradi flomasteri 30192700 cali 45 20 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  
fanqari 30192130 cali 164 82   
markeri 30192160 cali 31 62   
saSleli 30192100 cali 40 12   
kalkulatori 30141200 cali 2 48   
muyaos qaRaldi 30197600 cali 10 26   
saxazavi 30194310 cali 24 12   
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sekvr

a 
13 65   

stikeri (mwebavi) 30192170 
Sekvr

a 
3 18   

სტეპლერის ტყვიები 30197110 შეკვრა 80 48   

სტეპლერი საშუალო 30197110 ცალი 12 60   

ბაინდერი 30197210 ცალი 27 154   

webo 30192700 cali 46 46   
koreqtori 30192160 cali 30 60   
feradi fanqari 30192130 cali 15 45   

burTuliani pasta 30192121 ცალი 76 38   

avtokalami 30192123 ,, 110 33   
filebiani 
saqaRalde 

30197220   40 120   

qaRaldi sabeWdi 30199100 
Sekvr

a 
40 400   

qaRaldi saweri 30199100 
Sekvr

a 
39 117   

qaRaldi 
mowmobebisaTvis 

30199100 
Sekvr

a 
2 20   

feradi qaRaldi 30199100 
Sekvr

a 
2 20   

formati 30199100 cali 30 48   
qseroqsi 30193900 cali 1 450   
      2004         
fleSmexsiereba 30233180 cali 3 90 

gamartivebu
li eleqtro 

tenderi 

maisi-
ivnisi 

II kv 

  
kompiuteris 
saTadarigo 
nawilebi 

30237300     900   

procesori 30211500 cali 2 1500   
qseroqsis katrijis 
SeZena 

30237310 cali 1 140   

kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 4 6500   

sameurneo 
saqoneli 

      9130         

  

el. gadamyvani didi 31210000 cali 50 100 
gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
Tebervali 

I-IV 
kv 

  
denis 
maregulirebeli 

31210000 cali 1 70   

      170         
el. gamanawilebeli 
(mricxveli) 

31320000 cali 1 100 
gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
Tebervali 

I-IV 
kv 
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rozeti 31310000 cali 9 27   
CamrTveli 31310000 cali 9 27   
      154     
naTura 31531000 cali 40 24 

gamartivebu
li eleqtr. 
tenderi 

  
      24       
mobiluri telefoni 32250000 cali 1 300 ivnisi IIkv   
      300       
gare mikrofoni-
dinamiki 

32342412 cali 2 5600 

aprili-
ivnisi 

IIkv 

  

miqSeri 32342420 cali 1 1000   
minidiskis 
rekorderi 

32332300 cali 1 500   

mikrofoni 32341000 cali 4 200   
mikrofoni 
distanciuri 

32341000 cali 2 400   

mikrofonis sadgami 32341000 cali 3 300   
avtotransformator
i 

32341000 cali 1 400   

dinamikis sadgami 32341000 cali 2 250   
sakomunikacio 
kabelebi 

32341000 m   200   

        8850   
saponi 33711900 cali 60 60 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

        60   

nagvis yuTi 34928480 cali 5 35   

        35       

sportiuli forma 
(tansacmeli) 

18412000 cali 36 2160 

aprili-
seqtemberi 

II-IIIkv 

  

saWidao kimono 18412000 cali 10 600   
ragbis formis 
kompleqti 

18412000 cali 20 1200   

saWidao finka 18412000 cali 10 400   
Cafxuti 18444110 cali 2 100   

        4460     
getri 18820000 cali 72 720 

gamart. 
Sesyidva 

  
sportiuli fexsacm 
(bucebi) 

18820000 cali 20 1000   

saWidao barcovka 
(fexsacmel) 

18820000 cali 10 600   

    
2320     

birTvi 37453400 cali 2 40 

gamartivebu
li Sesyidva 

  
barieri 37442310 cali 10 500   
Tarjebi  
(kalodkebi)  

37453600 cali 5 100   

Subi 37453400 cali 4 60   
simaRleze saxtomi 37453200 cali 1 70   
burTi 37441700 cali 50 2750   
krivis xelTaTmani 37431000 cali 4 240   
krivis  tomrebi 37432000 cali 2 440   
ragbis burTi 37441700 cali 4 240   
      4440     
pianino 37311100 cali 2 1400 

gamart. 
Sesyidva 

  

        1400   
cifruli 
fotoaparati 

38651600 cali 1 450   

        450   
karada 44421720 cali 8 2600 

maisi-
ivnisi 

IIkv 

  
        2600     
kompiuteris magida 39134100 cali 11 1700 

gamartivebu
li eleqtro 

tenderi 

  
saweri magida 39121200 cali 2 600   
samuSao magida 
(sakonferencio) 

39121200 cali 4 1200   

skami 39112000 cali 50 2500   
magida misadgmeliT 39121200 cali 2 800   
      6800         
makrateli 39241200 ,, 2 4 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  
saTli (vedro) 39224330 cali 13 78   
cocxi 39224100 cali 31 148,5   
aqandazi 39224350 cali 18 36   
funjebis kompleqti 39224220 cali 4 32   
iatakis jagrisi 39224300 cali 4 64   
      362,5         
tilo iatakis 
sawmendi 

39530000 cali 27 81 gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

tilo magidis 39530000 cali 34 34   
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 minis sawmendi 39530000 cali 9 31,5   
      146,5         
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

39715200 cali 6 495 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi 
IV kv 

  

        495       
avejis sawmendi 
siTxe 

39832100 cali 4 26 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

sarecxi siTxe (mJava) 39832100 cali 24 35   
sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

39812100 cali 9 27   

sawmendi - feiri 39832100 cali 10 30   
tualetis sawmendi 
(ixvi) 

39831600 cali 12 78   

WurWlis sarecxi 
saSualeba 

39832000 cali 10 25   

      221         

kondicioneri 42510000 cali 1 1000 
gamartivebu

li Ses 
ivnisi II kv   

        1000         
karis saketi 44521100 cali 6 210 gamartivebu

li Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  
boqlomi 44521210 cali 11 77   

        287       
                  
  katrijis datumbva 50320000 cali 5 100 

gamartivebu
li Sesyidva 

I-IV 
kv 

  

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000     50   

        150       

  
bankis momsaxurebis 
xarji 

66110000     720   I-IV 
kv 

  

          720     

  akvareli 44812220   7 21 

gamartivebu
li Sesyidva 

I-IV 
kv 

  
  koleris ferebi 44812300   10 40   
  saRebavis gamxsneli 44832000   5 10 I-IV 

kv 
  

  saRebavi 44812210   4 56   
        127   

I-IV 
kv 

  

  carci-kiri 44922110   15 550 
gamartivebu

li Ses 
  

          550       
            

I-IV 
kv 

  

  
satelefono 
momsaxureba 

6422100     100 gamartivebu
li Sesyidva 

  

  internetmomsaxureba 6422100     800 I-IV 
kv 

  
          900     

  
satelefono 

baraTebis SeZena 
31712111     1030 

gamartivebu
li Sesyidva 

I-IV 
kv 

  

          1030   
  wylis xarji 41110000     500 I-IV 

kv 
  

          500   

  medikamentebis SeZena 85140000 
  

650 I-IV 
kv 

  
  

    
650   

RonisZieba da sportRonisZieba               

  saSobao RonisZieba 79952100     200 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvari I kv    

  
konkursi ,,norCi 
pianisti" 

79952100     100 marti I kv    

  
dedis dRisadmi 
miZRvnili Ron. 

79952100     200 marti I kv   

  
konkursi ,,wlis 
saukeTeso 
Semsrulebeli" 

79952100     100   II kv   

  saangariSo koncerti 79952100     100 maisi II kv   

  
saaxalwlo 
miuzikli 

79952100     300 dekemberi IV kv   

          1000         

  
სასწ-შემოქმ. 

კონფერენცია 
79952100     100 

gamartivebu
li Sesyidva 

  

I kv 

  

  
დედის დღისადმი 

მიძღვნ. ღონისძიება 
79952100     150 marti   

  

 ქართული ენის 

დღისადმი მიძღვნ. 

კვირეული 

79952100     100 aprili 

II kv 

  

  
მოსწავლეთ.ნახატ. 

გამოფენა 
79952100     100     

  

დამოუკიდებლ. 

დღისადმი მიძღვნ. 

ღონისძიება 

79952100     250 maisi   
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ბავშვთა დღისადმი 

მიძღვნ. ღონისძიება 
79952100     350 ivnisi   

  
ცოდნის დღისადმი 

მიძღვვნ. ღონისძიება 
79952100     100   III kv   

  
მასწავლებ.დღისადმი 

მიძღვნ. ღონისძიება 
79952100     150   

IV kv 

  

  
გიორგობის დღისადმი 

მიძღვნ. ღონისძიება 
79952100     100 noemberi   

  
საახალწლო-საშობაო  

შოუ 
79952100     600     

  ბილიარდის ტურნირი 79952100     1000       

          3000         
                  

sportuli RonisZiebebiს 

ტრანსპორტით მომსახურba 
                

.               

I-IV 
kv  

  

  
Widაობა `sambos~ 

ჯგუფის mivlin-
transporti 

60170000     300 

gamartivebu
li Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  

  

berZn-romaul Wid. 

ჯგუფის mivlin-
transporti 

60170000     500   

  
fexburTis ჯგუფების 
mivlineb-transporti 

60170000     3600   

  
mZleosnobis ჯგუფის 
mivlineba-
transporti 

60170000     500   

  
    

4900   
  

     
  

          4000   

  
krivis ringis 

mowyobა 
92620000     1130   

          1130   
                  

v 

 

ე) განკარგულების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

შპს  საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 

დანა

ყოფი

ს 

კოდ

ი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნ

ა 

    benzini 2150         

    dizeli 4365         

1 091 საწვავი 6515 
gamart. 
eleqter. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    elenergiis xarji 2520         

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
2520 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    gamaTeTrebeli arieli 90         

3 144 
marilisa da sufTa natriumis 
qloridi 

90 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    Saqari 11         

4 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 11 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   
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    mineraluri wyali 120         

    gamagrilebeli sasmeli 120         

    civi Cai 130         

5 159 
sasmelebi, Tambaqo da 
monaTesave produqtebi 

370 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I   

    molis saTibi 1000         

    molis saTibi xelis aparati 200         

6 163 mosavlis asaRebi manqanebi 1200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    celi 15         

    sekatori 15         

    namgali 16         

7 168 
sasoflo-sameurneo da satyeo 
manqanebis nawilebi 

46 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I   

    mekaris xelTaTmani 300         

8 184 
specialuri tansacmeli da 
aqsesuarebi 

300 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    
sportuli fexsacmeli 
(bucebi) 

12000         

9 188 fexsacmeli 12000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
noemberi 

I-IV   

    faili 10         

    saqaRalde (celuloidis) 15         

    bloknoti 49         

    sagadaxdo davaleba 20         

    swrafCamkeri 15         

    
materialur faseulobaTa 
davTari 

4         

    mimd. angariSsworebis davTari 4         

    uwyisis formebi 3         

    sabuRaltro formebi 2         

    brZanebis wigni 15         

10 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

137 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

თებერვალი 
I-IV   

    skoCi 100         

    beWdis baliSi 8         

    sakan.nivT.Casawyobi 30         

    fanqari 10         

    kalkulatori 75         

    სტეპლერის ტყვიები 10         

    ბაინდერი 18         

    koreqtori 10         

    burTuliani pasta 20         

    avtokalami 30         

    qaRaldi sabeWdi 240         

    qaRaldi saweri 100         

    formati 50         

11 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

701 
gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    videodiski. dvd 40         

    fleSmexsiereba 100         

    magidis kompiuteri 1600         

12 302 კომპიუტერული მოწყობილობები 1740 gamart. იაnვარ- I-IV   
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დამარაგი Sesyidva ივნისი 

    kameris elementi 160         

13 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

160 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II   

    naTura 36         

14 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
36 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    satelefono baraTebis SeZena 720         

15 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

720 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    musikaluri studiuri centri 1460         

    televizori 300         

16 323 
ტელე და რადიო მიმღებები და 

ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქტირების აპარატურა 

1760 
gamart. 
Sesyidva 

april-
ivnisi 

II   

    qloreTili 320         

17 336 farmacevtuli produqtebi 320 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I   

    saponi 20         

18 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 20 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    avto manqanis Sesyidva 41000         

19 341 
Zraviani satransporto 
saSualebebi 

41000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali IV   

    saxelmwifo droSa 50         

    evro kavSiris droSa 50         

20 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
100 

gamart. 
Sesyidva 

თებერვალი I   

    burTi 2000         

    gadasasxami 240         

    fiSkebi 50         

21 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
2290 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

მარტი 
I   

    saweri magida 600         

    wignebis karada 200         

22 391 ავეჯი 800 
gamart. 
Sesyidva ივნისი II   

    saTli (vedro) 64         

    cocxi 168         

    aqandazi 60         

    vedro aluminis 96         

    langari 16         

    focxi 10         

    erTjeradi Wiqebi 20         

    Cais Wiqebi 12         

23 392 ავეჯეულობა 446 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    tilo iatakis sawmendi 40         

    tilo magidis 12,50         

    salfeTki 20         

24 395 ქსოვილის ნივთები 72,5 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    eleqtroRumeli (gamaTbobeli) 60         

    eleqtro Caidani 30         

25 397 საოჯახო ტექნიკა 90 gamart. იანვარ- I-III   
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Sesyidva სექტემბერი 

    sarecxi siTxe (mJava) 90         

    sarecxi fxvnili 97,5         

26 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
187,5 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    wylis xarji 2000         

27 411 ბუნებრივი წყალი 2000 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    lursmani 7         

    daxerxili masala 2100         

    lursmani 56         

28 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
2163 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი I   

    boqlomi 80         

    bari 16         

    Toxi 14         

    najaxi 30         

    brtyeltuCa 8         

29 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

148 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    zeTovani saRebavi 120         

30 448 saRebavebi da pigmentebi 120 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I   

    stad.remonti 4120         

31 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

4120 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali I   

    kompiuteruli momsaxureba 360         

32 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

360 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    fexburTelTa binis qira 1400         

33 552 
salaSqro adgilebi da sxva 
dabinavebis adgilebi, oRond 
ara sastumroSi 

1400 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    fexburTelebis kveba 4800         

34 555 
სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

4800 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV   

    savaldebulo auditi 500         

35 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
500 

gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    medikamentebis SeZena 2400         

36 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2400 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

                

    სულ ჯამი 91643,0         

 

 

ვ) განკარგულების დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 
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შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2011  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 
sakalasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif. 

ზომ

ის 

ერ

თ 

raoden
oba an 
moculo

ba 

savarau
do 

Rirebu
leba 

Sesyidvis 
saSualeb

a 

Sesyidvis 
ganxorciel
ebis vadebi 

miwode
bis 

vadebi 
SeniSvna 

  

სკვერებისა და 

პარკებისათვის 

დეკორატიული 

მცენარეების შეძენა 

03413000     9000 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-მაისი IIkv   

1   jami 034 9000         

  
elenergiis 
xarji 

09000000 კვ 8470 1440 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

2   jami 090 1440         

  

გარე განათების 

ელ.ენერგიის ღირ-

ბა 

09310000     75000 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV kv   

  

შადრევნის 

ელ.ენერგიის 

ხარჯი 

09310000     3500 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV kv   

3   jami 093 78500         

  დიზელი 09134100 ლ 9840 20664 გამარტ. 

ელექტრ.ტ

ენდერი 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბენზინი 09132000 ლ 3240 6447 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

4   jami 091 27108         

  ხელთათმანი 18424000 
ცა

ლი 
156 468 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

5   jami 184 468         

  ფაილი 22852100 
შეკვ

რა 
12 120 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  საქაღალდე 22852000 
ცა

ლი 
12 48 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  ბლოკნოტი 22816100 
ცა

ლი 
10 60 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  ბრძანების წიგნი 22815000 
ცა

ლი 
1 12 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  

მატერიალურ 

ფასეულობათა 

აღრიცხვის 

დავთრი 

22800000 
ცა

ლი 
7 21 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  

შემოსული და 

გასული 

კორესპონდენციები

ს ჟურნალი 

22800000 
ცა

ლი 
4 40 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  უწყისის ფორმები 22800000 
ცა

ლი 
30 6 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  სალაროს წიგნი 22815000 
ცა

ლი 
1 12 dekemberi IV kv   

6   jami 0228 319         

  

შემოსავალ-

გასავლის 

ორდერები 

30199100 
შეკვ

რა 
24 48 

g
am
ar

t
ი

ვე
ბ

უ
ლ

ი
 

S
es

yi
d
va
 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბაინდერი 30197210 
ცა

ლი 
16 240 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  სტეპლერი 30197110 
ცა

ლი 
3 17 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  koreqtori 30192160 
ca
li 

12 36 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   
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  დირაკოლი 30192160 
ცა

ლი 
2 10 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  
burTuliani 
pasta 

30192123 
ca
li 

24 24 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 

შეკვ

რა 
24 24 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sek
vra 

12 36 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  fanqari 30192130 
ca
li 

12 12 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 
ცა

ლი 
12 60 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  კალკულატორი 30141200 
ca
li 

3 57 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  თაბახის ფურცელი 30197630 
ca
li 

30 270   იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  უბრალო ფურცელი 30197630 
ca
li 

12 36   იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

7   jami:301 870         

  კატრიჯის შეძენა 30237310 
ca
li 

1 121 
gamart. 
Sesyidva 

ივლისი-
dekemberi 

III-IV 
kv   

  
kompiuteris 
kompleqti 

30213300 
ca
li 

1 1000         

8   jami:302 1121         

  ცოცხი 39224100 
ცა

ლი 
180 1080 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  აქანდაზი 39224350 
ცა

ლი 
70 210 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  ვედრო 39224330 
ცა

ლი 
36 108 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  სახაზავი 3929500 
ცა

ლი 
10 10   

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

9   jami392 1408         

  რეზინის ჩექმა 18812200 
ca
li 

26 390 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

10   jami188 390         

  
საწვიმარი 

(ლაბადა) 
18221300 

ცა

ლი 
26 782 

gamart. 
Sesyidva 

      

11   jami182 782         

  ფოცხი 44511340 
ცა

ლი 
6 60 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ცელი 44511340 
ცა

ლი 
4 56 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  ბარი 44511340 
ცა

ლი 
5 30 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  ლაფათქა 44511340 
ცა

ლი 
12 72 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

12   jami445 218         

  
აკუმულატორი Ст-
180 

31431000 
ca
li 

2 540 

gamart. 
Sesyidva 

aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  
აკუმულატორი Ст-
180 

31431000 
ca
li 

1 540 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  
აკუმულატორი Ст-
12 

31431000 
ca
li 

2 120 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  აკუმულატორი Ст 31431000 
ca
li 

1 350 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

13   jami 314 1550         

  saburavi320-508 34350000 
ca
li 

2 500 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-marti Ikv   

  saburavi 315/25 34350000 
ca
li 

4 1497 
ivnisi- 
dekemberi 

II-IVkv   

14   ჯამი 1997 
seqtemberi-
dekemberi 

III-IV 
kv 

  

  
saburavi 
motoroleris   

ca
li 

6 420         
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15   jami  420         

  

Sadrevnis wylis 
xarjvis 
Rirebuleba 

41110000     1500         

16   jami 411     1500         

  sul jami: 127094         
 

 

ზ) განკარგულების დანართი 7 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

 

შპს „ხობის მოამბეს“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 
saklasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif. 
ზომის 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

savar
audo 
Rire
bule
ba 

Sesyidvis 
saSualeb

a 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwode
bis 

vadebi 

SeniSv
na 

  elenergiis xarji 09000000 კვ   530 
gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali 
I-IV 

kvart.   

1   jami 090 530         
  24 saaTi (1 wliT) 22212000 1 wliT 1 156 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  
  kviris palitra 22212000 1 wliT 1 52   

  
saqarTvelos 
respublika 

22213000 1 wliT 1 156   

2   jami 222 364         
  faili 22852100 Sekvra 10 50 

გამარტ 

შესყიდვა 

იანვარi- 

თებერვალი 

I-IV 
kvart. 

  
  bloknoti 22816100 cali 10 75   

  
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 5 15   

3   jami 228  140         
  webo  30192700 cali 10 30 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  
  burTuliani pasta 30192121 cali 50 35   
  koreqtori 30192160 cali 10 22   
  qaRaldi sabeWdi 30199100 Sekvra 50 500   
  qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 50 125   
4     jami  301 712   
  dvd diski 30237320 cali 10 20 gamart. 

Sesyidva 
Tebervali 

I-IV 
kvart. 

  
  fleSmexsiereba 30233180 cali 2 128   
5   jami 302 148         

  

gazeTis gadatanis 
satransporto 
momsaxureba 

60170000     356 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

6   jami 601 356         

  
satelefono 
momsaxureba 

64221000     480 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 

  

  
internetmomsaxure
ba 

64221000     180   

7   jami 642 660         

  

bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     150 
gamart. 
Sesyidva 

Tebrvali 
I-IV 

kvart.   

8   jami 661 150         

  
sagamomcemlo 
xarjebi 

79970000     14400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Tebervali 

I-IV 
kvart. 

  

9   jami 799 14400         
  sul jami 17460         
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თ) განკარგულების დანართი 8 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

დანართი 8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 
 

Sesyidvis 
erTgvarov

an 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikacio jgufi 
Sesy. 

klasif. 
ზომის 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

სულღი

რებულე

ბა 

Sesyidvi
s 

saSualeb
a 

შესყიდვიგა

ნხორც. 

ვადების 

miwodebi
s vadebi 

223,1საკანცე

ლა- 

რიო ხარჯი 

223.საოფისო ხარჯები               

  ფაილები 22852100 შეკვრა 5 50 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყი
დ

ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს 

გ
ან

მა
ვლ

ო
ბ

აშ
ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  რვეული პატარა 22815000 ცალი 25 10 

  რვეული დიდი 22815000 ცალი 10 20 

  საკანც. Nჟურნალი 30192700 ცალი 5 10 

  საკანც. Nჟრვეული 22815000 ცალი 5 10 

  
საქაღალდე/ 

/სწრაფჩამკერი/ 
30197220 cali 80 40 

  ფანქარი  30192130 ცალი 25 5 

  მარკერი 30192160 ცალი 5 10 

  ორგანაიზერი 30193200 ცალი 1 17 

  კალკულატორი დიდი 30141200 ცალი 1 20 

  კალკულატორო პატარა 30141200 cali 2 10 

  ჭიკარტი 30197120 
კოლო

ფი 
10 6 

  სახაზავი 30194310 ცალი 14 7 

  სკოჩი 30192700 ცალი 10 5 

  მაგიდის კალენდარი 30199792 ცალი 4 12 

  სტეპლერი საშუალო 30197110 ცალი 4 16 

  სტეპლერის ტყვია 30197110 შეკვრა 10 5 

  ბაინდერი 30197210 ცალი 10 50 

  წებო 30192700 ცალი 5 5 

  კორექტორი 30192160 ცალი 6 15 

  ბეჭდის ბალიში 30192111 cali 2 20 

  ბურთულიანი პასტა  30192121 ცალი 150 45 

  სანიშნი ქაღალდი 30192170 შეკვრა 4 14 

  სულ.       402 

223..2 

საწერ.სახაზა

ვი 

ქაღალდი 

ქაღალდი საბეჭდი 30199100 შეკვრა 36 360 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყ
ი

დ
ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

ქაღალდი საწერი 30199100 შეკვრა 16 48 

მატერიალურ 

ფასეულობათა დავთარი 
22800000 ცალი 75 22,5 

  
მიმ.ანგარიშსწორების 

დავთარი  
22800000 ცალი 75 22,5 

  უწყისის ფორმები 22800000 ცალი 75 22,5 

  სასაქონლო ზედნადები 22800000 ცალი 75 22,5 

  სულ       498       

223.3. 

ნორმატ. 

აქტების 

ჟურნალ 

გაზეთები 

გაზეთი ”ხობის მოამბე” 22212000 ცალი 4 120 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყ
ი

დ
ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს 

 

გ
ან

მა
ვლ

ო
ბ

აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  სულ       120       

223,4 

მცირეფასია

ნი 

223.4.3კომპიუტერ.ტექნ.         

გ
ამ

არ
ტ

ი

ვე
ბ

უ
ლ

ი
 

შ
ეს

ყი
დ

ვ

ა 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 

გ
ან

მა
ვლ

ო
ბ

აშ
ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

ფლეშ მეხსიერება 30233180 ცალი 2 90 

მონიტორი 32351200 ცალი 1 300 



158 

საოფ.ტექნ.შ

ეძენა 

223.4.5კატრიჯის შეძენა, 

დატუმბვა 
        

  კატრიჯის შეძენა 30237310 ცალი 9 900 

  კატრიჯის დატუმბვა 50320000 ცალი 9 270 

  სულ       1560       

223,5 

საოფისე 

ინვენტარის 

შეძენა 

223,5.1საოფისე ავეჯი          

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყი
დ

ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  სამუშაო მაგიდა 39121200 ცალი 1 250 

  223.5.2 რბილი ავეჯი         

  სკამი 39112000 ცალი 6 240 

  სულ       490       

223,6ოფისის

ათვის 

სანიტ.საგნებ

ისა და 

მასალების 

შეძენა 

სარეცხი საპონი 33711900 ცალი 6 3 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყ
ი

დ
ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  საპონი 33711900 ცალი 12 12 

  სარეცხი სითხე (მჟავა) 39832100 ცალი 4 6 

  სათლი (ვედრო) 39224330 ცალი 1 6 

  ცოცხი 39224100 ცალი 2 14 

  იატაკის საწმენდი ჯოხი   ცალი 1 5 

  სანაგვე ვედრო 39224330 ცალი 4 12 

  ხელსახოცი 39514100 შეკვრა 5 10 

  მაგიდის ტილო 39530000 ცალი 4 4 

  სარეცხი ჟელე 39832100 ცალი 2 4 

  სულ       76       

223,10კავშირ

გაბმულობი

ს ხარჯი 

სატელეფონო 

მომსახურეობა 
64221000 თვე 12 240 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყი
დ

ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  ინტერნეტ მომსახურება 64221000 თვე 12 840 

  
სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 
31712111 ცალი 168 840 

  სულ       1920       

223,12კომუნა

ლური 

ხარჯი 

ელ.ენერგიის ხარჯი 90000000 
კვტ.ს

თ 
4360 697 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყი
დ

ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  თხევადი აირის ხარჯი 41110000 კგ 6 21 

  

ტერიტორიის 

დასუფთავების 

მოსაკრებელი 

90610000 თვე 12 156 

  სულ       874       

223,14 

ოფისის 

ხარჯი,რომე

ლიც არ 

არის 

კლასიფიცი

რებული 

ელ.გამაგრძელებელი 1320000 ცალი 3 36 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყ
ი

დ
ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  ნათურა 31531000 ცალი 10 5 

  ვენტილატორი 31210000 ცალი 1 80 

  ელ ღუმელი 39715200 ცალი 1 80 

  სამკაპი 31210000 ცალი 5 15 

  
ბანკის მომსახურების 

 ხარჯები 
66110000 ლარი   65 

  

ქონების 

ხანძარსაწინააღმდეგო 

დაზღვევა 

66515100 ლარი   175 

  სულ       456       

  სულ ოფისის ხარჯი       6396       

228,1 

საწვავ/საპოხ

ი მასალები 

228 ტრანსპორტის 

ხარჯები 
        

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყი
დ

ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  ბენზინი 9132000 
ლიტრ

ი 
1335 2670 

  ძრავის ზეთი 9211100 
ლიტრ

ი 
32 128 
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  პლასტ.საზეთი საშ-ბა 24951100 კგ 3 14 

  228.2მიმდინარე რემონტი 50112000 ლარი   155 

228,3 

სათადარიგ

ო  

ნაწილები 

საბურავი 34351100 ცალი 2 280 

  აკუმულატორი 34330000 ცალი 1 140 

  
სხვა სათადარიგო 

ნაწილები 
34330000 ლარი   142 

  სულ       3529   

  

  

სამედიცი 

ნო ხარჯი 
ბამბა (50გრ) 33141115 ცალი 80 40 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყ
ი

დ
ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს
 

 
გ

ან
მა

ვლ
ო

ბ
აშ

ი
 

I-
IV

 
kv
ar

t
. 

  სპირტი 96% (100მლ) 24322310 ცალი 20 25 

  დელაგელი   ფლ 7 34 

  ციპროქსაცილინი 33631400 ფლ 11 55 

  ქორამინი 24455000 კგ 6 300 

  დეციზ-პროფი 24455000 კგ 2 530 

  
პარაზიტოლოგიური 

ლაბორატორია 
        

  ბამბა (50გრ) 33141115 ცალი 6 3 

  სპირტი 96% (100მლ) 24322310 ცალი 4 5 

  სპირტი 70% (100მლ) 24322310 ცალი 3 3 

  რეზინის ხელთათმანი 33141420 წყვ 18 9 

  ბინტი 33141113 ცალი 5 3 

  მარილი 15872400 
კოლო

ფი 
4 2 

  სულ       1009       

არსიობრივი 

პერსონა-ლი 

და 

საბონიფიკა

ციო 

ინვენტა-რი 

ბარი 44511110 ცალი 3 30 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 

შ
ეს

ყ
ი

დ
ვა
 

20
11
 

წ
ლ

ი
ს 

შ
ვ

ი
დ

ი
 

თ
ვ

ი
ს 

გ
ან

მა
ვლ

ო
ბ

აშ
ი
 

IV
-X

თ
ვე
   ცელი 44512000 ცალი 3 45 

  რეზინის წაღები 18812200 წყვ 3 60 

  რესპირატორი   ცალი 3 36 

  რეზინის ხელთათმანი 18141000 წყვ 21 21 

  სპეც ტანსაცმელი 1400000 ცალი 1 150 

  

სეზონური 

ბონიფიკატორების 

(არასიობრივი 

პერსონალი) შრომის 

ანაზღაურება 

85140000 ლარი   4164 

  სულ       4506       

  მთლიანად 2011 წელს       15440       

 

 

 

ი) განკარგულების დანართი 9 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

დანართი 9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 
sakalasifikaci

o jgufi 
Sesy. 

klasif. 
ზომის 

ერთ 

raod
enoba 
an 

mocu
loba 

savarau
do 

Rirebu
leba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwo
debi
s 

vadeb
i 

SeniSv
na 

  gaTbobis xarji 03413000 kub.m.   400 gamart. noemberi IV kv   
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(SeSa) Sesyidva 

1   jami 034 400         

  
elenergiis 
xarji 

09000000     635 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekemberi 

I-IV 
kv   

2   jami 090 635         

  
dizelis 
sawvavi 

09134210 litri   1350 
gamart. 
Sesyidva 

aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

3   jami 091 1350         

  
samuxruWe 
siTxe 

09211650,   1 14 
gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi III kv   

4   jami 092 14         

  xelTaTmani 18424000 cali 6 9 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIkv   

5   jami 184 9         

  matyli 19281000 kg 8 80 
gamart. 
Sesyidva 

aprili-
noemberi 

II-
IVkv   

6   jami 80         

  
saburavis 
kamera 

19511200 cali 15 30 
gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi III kv   

7   jami 195 30         

  

faili 22852100 Sekvra 4 28 

gamart. 
Sesyidva 

aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 1 12 aprili II kv   

mimd. 
angariSsworebi
s davTari 

22800000 cali 1 12 aprili II kv   

8   jami 228 52         

  

fanqari 30192130 cali 20 4 
g
am
ar

t
i
ve
b
u
l
i
 
 S

es
yi
d
va
 

aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

markeri 30192160 cali 15 15 
marti-
noemberi 

I-IV 
kv   

kalkulatori 30141200 cali 1 15 dekemberi IV kv   

Wikarti 30197120 
kolo
fi 

5 7,5 
aprili-
noemberi 

II-IV 
kv 

  

stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 Sekvra 4 14 
aprili-
noemberi 

II-
IVkv   

skoCi 30192700 cali 4 4 
ivlisi-
oqtomberi 

III-IV 
kv   

სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 შეკვრა 6 3 

aprili-
seqtemberi 

II-
IIIkv 

  

სტეპლერი 

საშუალო 
30197110 ცალი 3 12 

agvisto-
noemberi 

III-IV 
kv 

  

ბაინდერი 30197210 ცალი 12 66 
aprili-
noemberi 

II-
IVkv 

  

საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცალი 90 54 
aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

webo 30192700 cali 10 5 
aprili-
oqtomberi 

II-
IVkv   

koreqtori 30192160 cali 4 8 
aprili-
seqtemberi 

II-
IIIkv   

burTuliani 
pasta 

30192123 cali 45 13,5 
aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

qaRaldi 
sabeWdi 

30199100 Sekvra 20 180 
marti-
dekemberi 

I_IV 
kv   

qaRaldi saweri 30199100 Sekvra 2 10 
ivnisi-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

qaRaldi 
mowmobebisaTvis 

30199100 cali 2 60 
marti-
ivlisi 

I-III 
kv 

  

feradi 
qaRaldi 

30199100 cali 2 12 
ivnisi-
oqtomberi 

III-IV 
kv 

  

  formati 30199100 cali 4 8 
ivlisi-
noemberi 

III-IV 
kv 

  

9   jami  301 491         

  katrijis SeZena 30237310 cali 1 90 
gamart. 
Sesyidva 

maisi III kv   
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10   jami 312 90         

  CamrTveli 31310000 cali 4 8 
gamart. 
Sesyidva 

maisi II kv   

11   jami  313 8         

  faris naTura 31518200 cali 5 15 
gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi III kv   

12   jami  315 15         

  

satelefono 
baraTebis 
SeZena 

31712111     450 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekemberi 

I-IV 
kv   

13   jami 317 450         

  saponi 33711900 cali 6 6 gamart. 
Sesyidva 

aprili-
noemberi 

II-IV 
kv 

  

  Tmis saRebavi 33711600 cali 6 21 agvisto III kv   
    jami 337 27         
  muSa cilindri 34310000 cali 1 22 

gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi III kv   
  xundebi 34322400 cali 2 34 seqtemberi III kv   

  
saWis marTvis 
daboloebebi 

34327000 cali 1 25 seqtemberi III kv   

  saburavi 34351100 cali 1 100 seqtemberi III kv   
14   jami 343 181         

  nagvis yuTi 34928480 cali 1 7 
gamart. 
Sesyidva 

noemberi IV kv   

15   jami 349 7         

  funji 37821000 cali 2 6 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIKkv   

16   jami 378 6         

  
cocxi 39224100 cali 4 20 

gamart. 
Sesyidva 

maisi-
noemberi 

II-
IVkv 

  

aqandazi 39224350 cali 4 4 agvisto III kv   
  nemsi (CasaTeqi) 39227000 cali 5 15 aprili IIkv   
17   jami 378 39         

  

 iatakis tilo 39530000 cali 5 10 

gamart. 
Sesyidva 

maisi- 
noemberi 

II-
IVkv   

 magidis tilo 39530000 cali 4 4 
aprili-
agvisto 

II-III 
kv   

 minis sawmendi 39530000 cali 4 8 
maisi-
agvisto 

II-III 
kv 

  

  tuli 39561000 m 8 24 maisi IIkv   

  
Teqis 
aqsesuarebi 

39562000     20 aprili IIkv   

18   jami 378 66         

  
makrateli 
(parikmaxeris) 

39712100 cali 1 10 gamart. 
Sesyidva 

agvisto III   

  feni 39712200 cali 1 35 agvisto IIIKkv   
19   jami 397 45         

  zeTis filtri 42913000 cali 1 10 
gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi III kv   

20   jami 429 10         

  cementi 44111200   4 40 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIkv   

21   jami 441 40         

  
saRebavi 
samSeneblo 

44800000   2 20 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIkv   

22   jami 448 20         

  

transportis 
mimdinare 
remontis xarji 

50112000     250 
gamart. 
Sesyidva 

maisi-
oqtomberi 

II-
IVkv 

  

23   jami 501 250         

  
katrijis 
datumbva 

50320000 cali 4 105 
gamart. 
Sesyidva 

agvisto-
noemberi 

I-IV 
kv 

  

24   jami 503 105         

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     100 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekemberi 

I-IV 
kv 

  

25   jami 661 100         
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kompiuteruli 
momsaxureba 
vebgverdis 
Seqmna 

74415000     450 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II kv   

26   jami 744 450         

  sul jami: 4970         
 

 

 

2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N66 

 

ქ. ხობი                                                                                                                    2011  წლის 8 მაისი 

 

 
„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „ხობის  მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი  სააღმზრდელო  გაერთიანების“  შექმნისა და წესდების  დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და  

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულების შესაბამისად:  

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2007 წლის 10 ივლისის N49 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„4.  გაერთიანება მუშაობს  კვირაში 5 დღე და  ბავშვთან  ყოფნის  ხანგრძლივობა განისაზღვრება 

8 საათით.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს  გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება  შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N67 

 

ქ. ხობი                                                                                                                     2011  წლის 8 მაისი 

 

 
„შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში ცვლილების და 

დამატების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად:  

1. „შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“-ს დაფუძნებისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 28 თებერვლის N88 განკარგულებაში შეტანილ 

იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:  

ა) განკარგულების დანართის პირველი მუხლის 1.6. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

„1.6. საზოგადოების საქმიანობის საგანია: 

ა) კომუნალური მომსახურებისა (ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დასუფთავება და 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა) და განათების მოვლა-პატრონობის (ხობის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების მოვლა-პატრონობა) განხორციელება. 

ბ)  სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების შესრულება; 

გ)  ბუნების დაცვითი საქმიანობა; 

დ) ყველა სახის, მათ შორის მოსახლეობის სატრანსპორტო მომსახურება; 

ვ) დასახლებული ტერიტორიის  დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღება.“; 

ბ) განკარგულების დანართის პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1.7 და 1.8 

პუნქტები: 

„1.7 საზოგადოება უფლებამოსილია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც 

პირდაპირ და არაპირდაპირ ემსახურება საზოგადოების მიზნებს და მიიღოს მონაწილეობა იგივე 

ან მსგავსი მიზნების მქონე საზოგადოების საქმიანობაში. 

1.8 საზოგადოებას უფლება აქვს განახორციელოს ყველა სახის საქმიანობა, რომელიც არ 

ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას და ამ წესდებას.“. 

 2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

 3. განკარგულება  შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N68 

 

ქ. ხობი                                                                                                                   2011  წლის 8 მაისი 

 
 

„არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულებაში ცვლილებების 

შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულების შესაბამისად:  

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს  

ცვლილება და განკარგულების დანართის მე-12 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 12. გარდამავალი დებულებანი 

 1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრი“ წარმოადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ხობის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ უფლებამონაცვლეს. 

2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრი“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ავტორიზაციის გავლის შემდეგ 

ჩამოყალიბდეს როგორც არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის პროფესიული კოლეჯი.“. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება  შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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განკარგულება N69 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011  წლის 27 ივნისი 

 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი 

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი 

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N15 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს 

საკრებულოს წევრი მანანა შულაია. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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განკარგულება N70 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011  წლის 27 ივნისი 

 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, 

განათლება, სპორტი) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N14 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა (ჯანდაცვა, კულტურა, 

განათლება, სპორტი) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N14 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულებით დამტკიცებულ კომისიის შემადგენლობაში შეყვანილ იქნეს საკრებულოს წევრი 

მანანა შულაია. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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განკარგულება N71 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011  წლის 27 ივნისი 

 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების 

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 12 ივლისის N17 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

„ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების წესისა და საკუთრების უფლების 

მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის 

N525 ბრძანებულების შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული 

პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარების კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის N17 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. დამტკიცდეს ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისია შემდეგი 

შემადგენლობით: 

რევაზ  წულაია  - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; 

მერაბ სილოგავა  - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და 

ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარე; 

რომეო ლატარია - ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი; 

მარინა რუხაძე - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახურის ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და 

მართვის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტის რეგულირებისა და ადგილობრივი 

მოსაკრებლების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი; 

სევერიან ბუკია - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

სამეგრელო-გურია-ზემო სვანეთის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების სამხარეო 

სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი.“. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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განკარგულება N72 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011  წლის 27 ივნისი 

 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების გეგმის დამტკიცების  შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად: 

1. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების  

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში 

შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

N 

დანაყო

ფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    Warxali 120,4         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
120,4 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    

kartofili 614         

xaxvi 236,75         

niori 133,4         

mwvanili 229,02         

stafilo 246,2         

barda (700 gr.) 136         

xili 345,63         

wiwibura 658         

lobio 240         

wiwaka 8,12         

kiseli 358         

qiSmiSi 46,1         
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2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და 

თხილეული 

3251,22 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    gaTbobis xarji (SeSa) 5300         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
5300 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtombe
ri 

IV 
kvart. 

  

    

benzini   147300         

dizelis sawvavi 7900         

Txevadi gazi 437,6         

4 091 საწვავი 155637,6 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Tebervai 

I-IV 
kvart.   

    el. energiis safasuri 67784         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
67784 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    qloris mJava 155         

6 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
155 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    saxexi 18         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
18 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    
xorci 1221,8         

qaTmis barkali 590,34         

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, 

ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები 

1812,14 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    
tomati 222,6         

kombosto 119,72         

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და 

მონათესავე პროდუქტები 
342,32 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    
zeTi 228         

margarini (250 gr.) 134         

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
362 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    Sesqelebuli rZe (400 gr.) 504         

11 155 რძის პროდუქტები 504 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    
mananis burRuleuli 87,36         

brinji 170,72         

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

258,08 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    

marili 22,4         

Saqari 379         

fafis masala 277,82         

puri 2064         

13 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
2743,22 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I kvart.   

    

xelTaTmani 66         

sportuli tansacmeli 450         

rezinis xelTaTmani 36         
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14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
552 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
marti 

I-IV 
kvart.   

    kedliს saaTi 230         

15 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
230 

gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    xelovnuri tyavi 300         

16 197 
sinTetikuri rezina da 
boWko 

300 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II kvart.   

    
sakadastro rukebis 
damzadeba 

29160         

17 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები 

და საინფორმაციო ფურცლები 
29160 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    

ssm-Si normatiuli aqtebis 
gamoqveynebis xarjebi 

10135         

24 saaTi (1 wliT) 312         

kviris palitra 104         

xobis moambe 4032         

biznesi da kanonmdebloba 120         

ekonomiksi 36         

kolxuri versia 375         

sityva da saqme 150         

gamoc. obieqtivi 300         

saqarTvelos ekonomika 54         
gazeT ,,egrisis macne""--s 
gamowera da inf. ganT. 

2500         

sakanonmdeblo macne 600         

dedaqalaqi da regioni 300         

gazeTi mrwamsi 300         

Jurn. ,,imedi pliusi 360         

გაზ. ,,მთავარი თემა 

საქართველოში" სპეციალური 

ნომერი 

300         

jumber leJavas gamocema 
Tavisi mogzaurobis 
Sesaxeb 

300         

18 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

20278 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    
sigelebis, mowmobebis da 
suvenirebis damzadeba 

1500         

19 224 

მარკები, ქვითრების ფორმები, 

საკრედიტო ბარათები, სააქციო 

სერთიფიკატები, ვაჭრობის 

სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და 

სახემძღვანელოები 

1500 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
l-

dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    

faili 842         

saqaRalde (celuloidis) 221,5         

damWeriani saqaRalde 50         

bloknoti 649         

rveuli patara 10         

sakancelario rveuli 60         

brZanebis wigni 124         
korespodenciebis 
aRricxvis Jurnali 

201         
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materialur faseulobaTa 
davTari 

20         

mimd. angariSsworebis 
davTari 

10         

uwyisis formebi 8         

sasaqonlo zednadebi 30         

20 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

2225,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    kaustikuri soda 24         

21 243 
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკალიები 
24 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    

feradi flomasteri 4         

sakanc. Jurnali 356         

sakancelario dana 39         

saqaRalde Taro 130         

fanqari 97,7         

markeri 136         

saSleli 23         

asakinZi lenti 2         
sakancelario nivTebis 
Casawyobi 

540         

kalkulatori 634         

faqsis qaRaldi 80         

konverti 50         

konverti AA4 150         

konvertiAAAA5 50         

konverti patara 70         

saqmis yda 35         

Wikarti 45         

klipsi 130         

saxazavi 42         

stikeri (saniSne qaRaldi) 588         

stikeri (mwebavi) 70         

antistepleri 60         

wawuna 14         

magidis kalendris dafa 43         

skoCi 31         

magidis kalendari 176         

dasawebebeli lenti 35         

სტეპლერის ტყვიები 173         

სტეპლერი პატარა 215         

სტეპლერი საშუალო 553         

სტეპლერი დიდი 250         

ბაინდერი 1303         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 389         

დირაკოლი 155         

webo 237         

qaRaldis samagri 22         

faili 875         

koreqtori 334         

beWdis baliSi 4         
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lenti oqmebisaTvis 1         

fanqris saTleli 13         

burTuliani pasta 512,1         

burTuliani pasta 148         

qaRaldis samagri(skrepi) 15         

markeri 43         

failebiani saqaRalde 203         

safanqre Wiqa 10         

magidis kompleqti 295         

qaRaldi sabeWdi AA4 80 

გრ./500 
11390         

qaRaldi saweri   A4A45 

გრ./200 
1170         

qaRaldi mowmobebisaTvis 100         

feradi qaRaldi 50         

saoqme qaRaldi 55         

beWedi, Stampi 865         

qseroqsi 1000         

22 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 

24010,8 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    

dvd diski 310         

cd  diski 102         

skaneri 0         

fleSmexsiereba 235         

skaneri 450         

,,UPS"'SeZena 80         

katrijis SeZena 5890         

qseroqsis katrijis SeZena 840         

katrijis SeZena 400         
magidis kompiuteris 
kompleqti 

24800         

23 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
33107 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    
გენერატორი 

(კარბურატორიანი) 
600         

24 311 
ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

600 
gamart. 
Sesyidva 

maisi II kvart.   

    

adaptori (damcavi) 200         

el. gadamyvani didi 110         

el. gadamyvani patara 25         

ავტომატური ამომრთველი 28         
koaqsiuri SemaerTebeli 
(CamWeri) 

60         

denis maregulirebeli 300         

25 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

723 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

el. gamagrZelebeli 882         

el. gamanawilebeli 140         

rozeti 71         

CamrTveli 15         
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26 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1108 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    
elementi 25         

fotoaparatis elementi 36         

27 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

61 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    

naTura 423         

wertilovani naTura 200         

gare ganaTebis naTura 300         

28 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

923 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    el. SeduRebis Cxiri 80         

29 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
80 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva- 
marti 

I-IV 
kvart.   

    

kondensatori 130         
satelefono baraTebis 
SeZena 

20580         

30 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

20710 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
aprili 

I-IV 
kvart.   

    mobiluri telefoni 3110         

31 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და 

სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

3110 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

gare mikrofoni 20         

video kaseta 940         

televizori 1800         

satelituri antena 1700         

televizori 1000         

diqtofoni 240         

Stativi 150         

32 323 

ტელე და რადიომიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები 

ან რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

5850 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
ivnisi 

I-IV 
kvart. 

  

    

komp. qselis, video 
sistemis da IP sadg. 
montaJi da instalacia 

14350         

33 324 ქსელები 14350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart.   

    telefoni (stac.) 300         

  

  modemi 200         

  telefoni (ekraniT) 240         

  
satelituri antenის 

რეცივერი 
60         

34 325 
satelekomunikacio 

mowyobilobebi da maრagebi 
800 

gamart. 
Sesyidva 

Teberv.-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

    
saponi 83,5         

sarecxi saponi 218         
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tualetis qaRaldi 300         

pirsaxoci 30         

35 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 631,5 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    saTadarigo nawilebi 41300         

36 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათი ძრავებისათვის 

41300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    
didi motoriani navi 8000         

patara motoriani navi 3000         

37 345 გემები და ნავები 11000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

    

eleqtro qanCi 500         

eleqtro makrateli 500         
specialuri formis 
kompleqti 

6408         

maRalyeliani baTinkebi 3600         

cecxlgamZle kostumi 3000         
cecxlgamZle rezinis 
waRebi 

7000         

38 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების 

მოწყობილობები 

21008 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili-
maisi 

I-IV 
kvart. 

  

    
droSa (saqrTvelo) 405         

droSa (evropa) 245         

39 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
650 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    saWidao tatami 10000         

40 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
10000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I kvart.   

    
koordinatebis dasadgeni 
xelsawyo GG.P.S 

600         

41 381 
სანავიგაციო და 

მეტეოროლოგიური 

ხელსაწყოები 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

    

lazeruli manZilsazomi 600         
spidometriani meqanikuri 
manZilsazomi 

200         

42 383 საზომი ხელსაწყოები 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

    დენის მრიცხველები 271         

43 385 
საკონტროლო და 

გამოსაცდელი აპარატურა 
271 

გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi  II კვარტ.   

    
fotoaparati 350         

cifruli fotoaparati 950         

44 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

april-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

    

rkinis karada 950         

kompiuteris magida 400         

televizoris magida 250         

მოსაბრუნებელი სავარძელი 1549         

savarZeli 1650         

saofise Taro 320         

samuSao magida 550         

skami 2840         
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taxti 400         

magida misadgmeliT 1000         

45 391 ავეჯი 9909 
gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    

ტუშის კალამი 130         

makrateli 56         

suraTis CarCo 200         

saTli (vedro) 121         

cocxi 716         

nagvis yuTi 398         

aqandazi 70         

Rrubeli 23,3         

sanTeli 2,5         

iatakis jagrisi 10         

abazanis sarkis kompleqti 100         

yvavilis qoTani 30         

46 392 ავეჯეულობა 1856,8 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    

xaliCa (gza-kvala) 750         

farda 230         

xelsaxoci 149         

tilo iatakis sawmendi 338,5         

tilo magidis 670         

 minis sawmendi 170         

fexsawmendi Teqa 50         

xaliCa 800         

iatakis sawmendi joxi 230         

47 395 ქსოვილის ნივთები 3387,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    

ventilatori 875         
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

220         

xelis saSrobi aparati 300         

mtversasruti 130         

macivari 1100         

48 397 საოჯახო ტექნიკა 2625 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
seqtembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

sarecxi Jele 291         

avejis sawmendi siTxe 40         

sarecxi siTxe (mJava) 84         
sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

175         

Jaluzis sawmendi 10         

dezodori 300         

tualetis sawmendi (ixvi) 200         
WurWlis sarecxi 
saSualeba 

48         

49 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1148 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    wylis xarji 8444         

50 411 ბუნებრივი წყალი 8444 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    
sawvavis saqaCi xelis 
tumbo 

50         
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51 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკური ენერგიის 

გამოყენება 

50 
gamart. 
Sesyidva 

აპრილი II kvart.   

    kondicioneri 7150         

52 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

7150 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi-
ivlisi 

I-IV 
kvart.   

    
avtomanqanis sarecxi 
danadgari 

1600         

53 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანისნულების 

სპეციალური დანისნულების 

მანქანა-დანადგარები 

1600 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    eleqtroburRi 100         

54 431 სამთო მანქანები 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    

sof. qvemo qvalonis 
kulturis saxlis 
saxuravis SeZena 

3000         

laminirebuli parketi 200         
samSeneblo masalebis 
SeZena 

1700         

55 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4900 

gamart. 
Sesyidva 

april-
ivlisi 

II-III 
kvart. 

  

    კაბელი 212         

56 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
212 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 
II-III 
kvart. 

  

  

  

karada 900         

  მრიცხველის ყუთი 36         

  rkinis karada 1500         

  karada xis 500         

57 444 
სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

2936 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I_IV 
kvart. 

  

    

karis saxeluri 50         

saketis gulari 45         

karis saketi 2085         

boqlomi 78         

58 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

2258 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

    

saRebavi 200         
c. dadianis quCaze centr. 
gzis gaswvriv yofili 
kolxeTis meurneobis 
Sesaxvevamde mosaxleobis 
Robis SesaRebad saRebavis 
SeZena 

3500         

59 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
3700 

gamart. 
Sesyidva 

აპრილი-

აგვისტო 

II-III 
kvart. 

  

    
wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

13960         
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sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebi 

1400         

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre 
arxis amowmendis 
samuSaoebi 

2900         

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebi 

3600         

dabali ganaTebis 
demontaJis samuSaoebi 

500         

60 451 
ადგილის/სამშენებლო 

მოედნის მოსამზადებელი 

სამუშაო 

22360 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebi 

20410         

Zv. xibulis sajakonios 
ubnis da Zikis karis terit. 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

7000         

sof. sajijaos centridan 
md. xobiswylis xidamde 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

3000         

sof. xamisquris 
safarcvanios ubanSi 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

2500         

sof. patara foTis 
SaReles ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTeba 

32710         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis I etapi 

7560         

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSva 

4200         

sof. Sua xorgis 
salatarios ubanSi gzis 
moxreSva 

3200         

q. xobis quCebis movla-
Senaxva 

30000         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi xidis reabilitacia 

13500         

sof. pirv. maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebi 

13960         

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebi 

4780         

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitacia 

6700         
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sof. patara foTis 
SavReles ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

6700         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

18530         

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitacia 

4780         

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana 
mxares saniaRvre arxebis 
mowyoba 

4600         

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmenda 

4300         

q. xobis aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmenda 

3350         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmenda 

27780         

q. xobSi aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis 
samuSaoebi 

86240         

sof. axalsoflis saSonios 
ubnis saniaRvre arxis 
amowmenda 50 grZ.m. 

300         

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapi 

4780         

sof. yulevSi saniaRvre 
arxis mowyobis samuSaoebi 

3830         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

27780         

sof. Torsis sabavSvo 
baRis sakanalizacio 
sistemis reabilitacia 

2870         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

18530         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebi 

158900         

sof. patara foTSi md. 
rionze garRveuli dambis 
aRdgena 

700         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebi 

55340         

sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

4300         
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samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis I 
etapis samuSaoebi 

27310         

p. maisSi sakvikvinios 
ubanSi md. munCias 
gasworxazebis samuSaoebi 

9000         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebi 

39000         

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis 
sistemis reabilitaxciis II 
etapis samuSaoebi 

14200         

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebi 

4350         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTeba 

30000         

q. xobSi guramiSvilis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyoba 

86000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebi 

398000         

mini stadionebis movla-
Senaxvis samuSaoebi 

10000         

ქ. ხობში ჭყონდიდელის 

ქუჩის მიმდებარე მთავარი 

არხის ამოწმენდა ერთი 

მილხიდის მოწყობით და 

ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციით 

17200         

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არხის ამოწმენდა 

გაფართოებით და დამბის 

ამაღლება 

1550         

sajijaos kulturis 
saxlis mimdebare 
teritoriis moxreSvis 
samuSaoebi 

1400         

61 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1221140 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2870         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

3830         
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sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2870         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

18530         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebi 

13960         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

9240         

sof. qariatis sajaro 
skolis kabinetis 
saremonto samuSaoebi 

2390         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebi 

8530         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebi 

48830         

Sss elmeurneobis remonti 400         
gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis remontis 
samuSaoebi 

2250         

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebi 

2870         

kulturis saxlis win 
mdebare skveris 
dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebi 

850         

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi 
dabali ganaTebis mowyobis 
samuSaoebi 

8600         

62 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
126020 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li-

noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

3350         

gamgeobis Sesasvleli 
karebis gamocvla da 
svetis remontis samuSaoebi 

3700         

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebi 

6200         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebi 

1900         

q. xobSi c. dadianis quCaze 
5 mravalsarTuliani 
saxlis fasadebis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

86500         
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yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebi 

26800         

p. maisis skolis 
nawilobrivi 
reabilitaciis samuSaoebi 

1600         

winagolis skolis 
saxuravis remontis 
samuSaoebi 

5250         

sajijaos kulturis 
saxlis SenobaSi krivisa 
da Widaobis oTaxebis 
mowyobis samuSaoebi 

43500         

gamgeobis Senobis 
qarisagan dazianebuli 
saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebi 

2850         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebi 

2500         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebi 

1850         

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris 
remontis samuSaoebi 

11500         

63 454 
შენობის მოწყობის 

სამუშაოები 
197400 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    
finans. analizisa da 
buRaltr. programa 

7400         

64 484 
საქმიანი გარიგებებისა და 

პირადი ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

7400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart.   

    
saqmiswarmoebis 
eleqtronuli programa 

2250         

65 489 
სხვადასხვა პროგრამული 

პაკეტები და კომპიუტერული 

სისტემები 

2250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    
manqanis recxva 1440         
transportis mimdinare 
remontis xarji 

13000         

66 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

14440 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. 
mricxvelebis montaJis 
samuSaoebi 

4300         
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67 502 

თვითმფრინავების, რკინიგზის, 

საგზაო და საზღვაო 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4300 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    
katrijis datumbva 3310         

kompiuteruli momsaxureba 9275         

68 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

12585 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    kondicioneris montaJi 500         

69 511 
ელექტრო და მექანიკური 

მოწყობილობების მონტაჟი 
500 

gamart. 
Sesyidva 

maisi II kvart.   

    
sasadiloebisa da saz. 
kvebis obieqtis 
momsaxureba 

46500         

70 555 
სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

46500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    
gawvevis xarjebi 
(satransporto 
momsaxureba) 

13500         

71 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
13500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    
werilebTan dakavSirebuli 
safosto momsaxurebebi 

1860         

72 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
1860 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 
kvart. 

  

    

satelefono momsaxureba 19978         

internetmomsaxureba 7636         

fiWuri momsaxureba 12208         

73 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
39822 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 
kvart. 

  

    bankis momsaxurebis xarji 2000         

74 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
2000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 
kvart. 

  

    
manqanis dazRveva 3000         

piradi Semadg. dazRveva 8000         

75 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
11000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 
kvart. 

  

    

q. xobSi aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis 
samuSaoebis zedamxedveli 

710         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis zedamxedveli 

570         
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sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebis 
zedamxedveli 

1350         

76 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2630 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
maisi 

I-II 
kvart. 

  

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. 
mricxvelebis montaJis 

samuSaoebis proeqtiს 

შედგენა 

200         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

900         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

160         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

330         

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTebis 
proeqtis Sedgena 

1260         

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTebis 
proeqtis eqspertiza 

220         

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTebis 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

530         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

2000         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

340         
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nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSvis 
proeqtis Sedgena 

300         

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

540         

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110         

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

220         

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

300         

sof. patara foTis 
SavReles ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

300         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

220         

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana 
mxares saniaRvre arxebis 
mowyobis proeqtis Sedgena 

200         

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

200         

q. xobis aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmendis proeqtis 
Sedgena 

150         
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q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

1200         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis eqspertiza 

210         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
obieqtis eqspertiza 

530         

q. xobSi aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis obieqtis 
eqspertiza 

1750         

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

220         

sof. yulevSi saniaRvre 
arxis mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

170         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

1200         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis eqspertiza 

210         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

530         

sof. Torsis sabavSvo 
baRis sakanalizacio 
sistemis reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

130         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri obieqtis 
eqspertiza 

4350         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

2550         
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sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

440         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

1100         

sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

200         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

1200         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

190         

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

170         

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

820         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

350         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

430         
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sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

70         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

180         

sof. qariatis sajaro 
skolis kabinetis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

110         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

820         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

350         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

750         

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130         

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

150         

policiis ezoSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

70         

gamgeobis Sesasvleli 
karebis gamocvla da 
svetis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300         

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300         

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis 
sistemis reabilitaxciis II 
etapis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

500         
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sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

350         

p. maisSi sakvikvinios 
ubanSi md. munCias 
gasworxazebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

400         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

q. xobSi c. dadianis quCaze 
5 mravalsarTuliani 
saxlis fasadebis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

3500         

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

900         

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi 
dabali ganaTebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

400         

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

1000         

p. maisis skolis 
nawilobrivi 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

100         

winagolis skolis 
saxuravis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

250         

sajijaos kulturis 
saxlis SenobaSi krivisa 
da Widaobis oTaxebis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

1500         

sajijaos kulturis 
saxlis mimdebare 
teritoriis moxreSvis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         
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moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris 
remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

500         

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre 
arxis amowmendis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis 
RonisZiebebis proeqtis 
Sedgena 

1400         

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis 
RonisZiebebis proeqtis 
eqspertiza 

600         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTebis saproeqto-
saxarjT. dok. Sedgena 

1500         

q. xobSi guramiSvilis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis proeqtis Sedegena 

4000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

12000         

gamgeobis Senobis 
qarisagan dazianebuli 
saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebis proerqtis 
Sedgena 

50         

kulturis saxlis win 
mdebare skveris 
dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

komp. qselis, video 
sistemis da IP sadg. 

montaJiსა da instalaciის 

პროექტის შედგენა 

650         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         
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ქ. ხობში ჭყონდიდელის 

ქუჩის მიმდებარე მთავარი 

არხის ამოწმენდა ერთი 

მილხიდის მოწყობით და 

ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციიs samusaoebis 
proeqtis Sedgena 

1100         

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არხის ამოწმენდა 

გაფართოებით და დამბის 

ამაღლებis samusaoebis 
proeqtis Sedgena 

150         

istoriul Zeglebze - 
,,jaxuTis cixe", ,,naberayu", 
,,misaronferdi", 
,,macxomeri" da ,,Seliebis 
dixaguZuba" dazverviTi 
samuSaoebis Catareba 

1500         

77 713 საინჟინრო მომსახურებები 68730 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
l-

oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

Zeglebis monitoringi-
daTvaliereba, 
mdgomareobis Semowmeba, 
axali Zeglebis aRricxva 
da saaRricxvo baraTebis 
Sedgena 

700         

78 717 მონიტორინგი და კონტროლი 700 
gamart. 
Sesyidva 

mart-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    kodeqsis ganaxleba 1560         

79 723 
მონაცემთა ბაზების 

მომსახურება 
1560 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    veb-gverdis xarji 750         

80 724 ინტერნეტ მომსახურებები 750 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

policiis ezoSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebi 

1300         

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebi 

1430         

81 764 
მოწყობილობის 

დაყენება/მდებარეობის 

რეგულირება 

2730 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I kvart.   

    

savaldebulo auditi 3500         
sxvadasxva auditoruli 
moms. 

5000         

82 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული 

და ფისკალური მომსახურებები 
8500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    
administraciuli Senobis 
dacvis xarjebi 

52800         

83 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

52800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    heraldikis xarjebi 4500         
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korespodenciis aRricxvis 
Jurnalis dabeWdva 

150         

84 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4650 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    

megruli simRerebis 
festivalTan dakavSirebiT 
sainformacio bukletis 
gamoSveba 

4300         

sainformacio almanaxis 
gamoSveba 

832         

saangariSo - stenduri 
konferenciis mowveva, 
gamofena-fotografia-xobis 
mniSvnelovani Zeglebi 

300         

municipalitetis 
teritoriasTan 
dakavSirebuli istoriuli 
pirebis - gubaz mefis, 
cotne dadianis, agreTve 
axali da uaxlesi 
istoriis moRvaweTa 
biografiebis momzadeba da 
gamocema 

2500         

Sexvedra sajaro skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTan Temaze: 
,,rogor vicnobT sakuTar 
uflebebsa da movaleobebs 

315         

diskusia: ,,erTi varsklavia 
marto Cemi, mxolod erTi 
guli gasacemi" 

475         

moswavle-axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi konferencia 

800         

musikialuri SemoqmedebiTi 
konkursi - ,,varskvlavebi" 
(saestrado Janri) 

1600         

,,inteleqt-Sou - 2011" 
(municipalitetis 
masStabiT) 

1180         

,,silamazis mejlisi" 
kulturis centrTan 
TanamSromlobiT 

1150         

Semxvedri RonisZieba 
(saprezidento programa - 
,,patrioti) 

250         

RonisZieba ,,Semodgomis 
dizaini" 

550         

sxvadasxva konkursSi 
gamarjvebulTaTvis 
eqskursia 

1750         

,,mraval axal wels" 
socialurad daucveli 
axalgazrdobisaTvis 
saaxalwlo RonisZieba 

1930         

saxalxo mTqmelebis 
gamovlena da megruli 
folkloris saRamos 
mowyoba 

700         

"gamocema ,,faqtebi 
saqarTvelos regionebi 
2010 

600 
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megruli tradiciebis 
popularizacia, maTi 
gamovlena kulturaSi 
(malanuroba,marula, 
TarCia, romelic aisaxeba 
cekvebSi, simRerebSi) 

300         

85 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

19532 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
l-

oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    gawvevis saeqimo komisia 2000         

86 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    
nagavsayreli poligonis 
momsaxureba 

108600         

87 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

108600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    arqivis momsaxureba 6000         

88 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული 

დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

Sejibreba sacurao 
saxeobebSi ,,lazursa" da 
,,menCurua""-Si 

138         

cxenosnoba - xobis 
municipalitetis 
pirveloba 

2320         

qarTuli Widaoba -  xobis 
municipalitetis 
pirveloba 

227         

magidis CogburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba (Wabukebi-
gogonebi) sajaro skolebs 
Soris 

447         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
didebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba) 

180         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
axalgazrdebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba, gza, kveba) 

250         

berZnul-romauli Widaoba 
xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro 
skolebis moswavleTa 
Soris 

217         

Wadraki xobis 
municipalitet. pirveloba 
sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

317         

mZleosnoba - xobis 
municipalitetis 
sagazafxulo pirveloba 

323         
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mZleosnoba - olimpiuri 
TamaSebis prizioris m. 
azaraSvilis Tasis 
gaTamaSeba (xobis nakrebis 
transportireba da kveba) 

470         

kalaTburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba (Wabukebi-
gogonebi) sajaro skolebs 
Soris 

418         

biliardi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis mixeil 
iosavas saxelobis turniri 

300         

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis daTa 
xurcilavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467         

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba saq. prezidentis 
Tasze mini-fexburTSi 

727         

fexburTi - samegrelo- 
zemo svaneTis reg. 
pirveloba saq. prezidentis 
Tasze (transportireba) 

160         

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba warmoeba-
dawesebulebebs Soris m. 
kitias saxelobis Tasze 

467         

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
xobeli gmirebis sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 
(sajaro skolebis gundebi) 

507   

    
  

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba soflebis 
gundebs Soris 

4331   

    

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis goga beraias 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

457   

    

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistebis goga 
WiTanavasa da levan 
turavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467   

    

  

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis zviad 
daTuaSvilis sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467   
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sporti yvelasaTvis - 
xobis municipalitetis 
pirveloba sajaro skolebs 
Soris ,,mxiaruli startebi" 

12290   

    

  

Semxvedri RonisZieba 
sportis sxvadasxva 
saxeobebSi 

2875   

    

  

89 926 სპორტული მომსახურებები 28822 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    asociaciebis sawevro 1800         

90 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800 

gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I kvart.   

      2568708,1         

91   
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
722601 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 შ

ეს
ყი

დ
ვა
 

    

  

  

  

sof. საგვიჩიოs ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6688 

მა
ი

ს-
ი

ვნ
ი

სი
 

I-
IV

 კ
ვა

რ
ტ
. 

  

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
272   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
40   

  

sof. საგვიჩიოs მე-3 უბნის 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
250   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ubnis ი. 

ვეკუას ქუჩის წყალსადენის 

მოწყობა 

3958   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ვ. ფშაველას 

ქუჩაზე #1 და #2 

ხიდbogirების რეაბილიტაცია 

7794   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
317   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

  

sof. qv. qvalonis 

gvimaronis ubnis სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 

10838   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
443   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

sof. qv. qvalonis ბულიშის 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფ. ქვალონის ბულიშის 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3967   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

sof. qv. qvalonis დურღენას 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის სასაფლაოს ქუჩის 

მოხრეშვა 

8024   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ნ. დუმბაძის ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4718   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
192   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ქარჩავას ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4946   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
201   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის 

ჭითაუშქურის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 

7527   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

პატარა ფოთის შიდა გზების 

მოხრეშვა 
8374   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
341   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
50   

  

პატარა ფოთის II უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
13257   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
539   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79   
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პატარა ფოთის III უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
3576   

  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
145   

  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21   

  

პატარა ფოთის I უბანში 

სტადიონის განათების მოწყობა 
2782   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
113   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
17   

  

პატარა ფოთის შავღელის 

უბნის შიდა გზების რემონტი 

წვრილმარცვ-ლოვანი 

ასფალტობეტონით 

20914   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
851   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
124   

  

I გურიფულის მინი 

stadionis მოწყობა 
11394   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

  

II გურიფულის არსებული 

სტადიონის კეთილმოწყობა 

კეთილმოწყობა 

6077   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
247   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

II გურიფულის სასაფლაოს 

კეთილმოწყობა 
1184   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
48   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
7   

  

II გურიფულის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
4638   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ახალი სოფელის 

ცენტრალური გზის მოხრეშვა 
13832   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
562   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

ახალი სოფელის გაღმა 

პირველი ხორგის უბნის გზის 

მოხრეშვა 

14509   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
589   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
82   

  

ჭალადიდის საბაჟოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
22316   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
906   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
133   

  

ჭალადიდი საბაჟოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
7874   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
322   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
47   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს 

უბნის saniaRvre arxis 

მოწყობა 

1609   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
65   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს 

უბნის გზის მოხრეშვა 
6041   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
244   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

  

ჭალადიდი საჭოჭუოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
10824   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
441   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

უბნის ხიდბოგირის მოწყობა 
7569   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
307   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის centris უბნიs 

მილხიდის რეაბილიტაცია 
5552   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
225   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
33   

  

ნოჯიხევის უბანი ცენტრში 

არსებული სკვერის 

დეკორატიული ღობის 

ამაღლება 

11407   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   
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ნოჯიხევის უბანი 

წყალსადენის მოწყობა 
4509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
183   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ნოჯიხევის უბანი ცხაურის 

მოწყობა 
2367   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
96   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
13   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

მილხიდის მოწყობა 
7279   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
296   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
3509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
143   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
20   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

მინი სტადიონის ღობის 

აღდგენითი სამუშაოები 

1411   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
57   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
8   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
4138   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
168   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

ნოჯიხევის დასახლების 

უბნის საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

4550   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ნოჯიხევის დასახლების 

უბნის ჭაბურღილის მოწყობა 
2679   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
109   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 
15680   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
637   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
9538   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
387   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
57   

  

ხეთის ნოჩხონის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7697   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
312   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

  

ხეთის წინაგოლის უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
12791   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
520   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

  

ხეთის საქირიოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
12829   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
522   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

რკინიგზის ქვეშ სანიაღვრე 

არხის მოწყობა 

7053   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
286   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
42   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

მინი სტადიონის მოწყობა 
4148   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
169   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის შიდა გზების მოხრეშვა 
5157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
209   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის ხიდბოგირის შეკეთება 
4698   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
190   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ეკლესიის მიმდებარე ეზოს 

შემოღობვა 

1790   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
73   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
11   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ავტოსადგომის მოწყობა 
23956   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
973   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
143   

  

პირველი მაისის ბულიწყუს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
8553   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
347   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
51   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
7442   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
302   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
44   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
5211   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
212   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ეკლესიასთან და 

სასაფლაოსთან მისასვლელი 

გზის აღდგენითი სამუშაოები 

11273   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
458   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ხიდბოგირის რეაბილიტაცია 
3631   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
147   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სარიტუალო სახლის მოწყობა 
9369   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
380   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
56   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სასაფლაოს გზის გაფართოება 
11140   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
452   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
66   
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საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

არსებული მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

8041   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სატაბაღუოს დასaხლ. 

მილხიდის მოწყობა 

4635   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

საყანე ფართობის შემოკავება 
4479   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
182   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7514   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
8015   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
325   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
4554   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ხამისქურის ხამისქურის 

უბნის გზების მოხრეშვა 
13067   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
531   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

თორსის საბუკიოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
11194   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
455   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  

თორსის თორსის უბნის 

ცენტრიდან დღვაბამდე გზა 
16304   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
662   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
97   

  

თორსის დღვაბის უბნის 

ხიდის რეაბილიტაცია 
4291   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
174   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
26   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 

4279,62   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
172,01   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29,62   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის გზების 

მოხრეშვა 

2183,95   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
88,08   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,12   

  

ზ. ქვალონის საკუჭაოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
6786,33   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
273,7   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46,97   

  

ზ. ქვალონის სახოჭოლაოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3935,89   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
158,74   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27,24   

  

ზ. ქვალონის ცენტრის უბნის 

ადმინისტრაციული ცენტრისა 

და საბავშვო ბაღის შემოკავება 

3118,73   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
126   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
11485,29   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463,22   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79,49   

  

ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის მილხიდის მოწყობა 
3055,62   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
123,23   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,15   
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შუა ხორგის სკოლის 

სპორტული დარბაზის 

სარემონტო სამუშაოები 

32203   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
1308   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
192   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

წისქვილის მოწყობა 
4744,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
191,34   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
32,83   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

რუსთაველის ქუჩაზე 

წყალსადენის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

3401   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
137   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

მოსაცდელის მოწქყობა 
3516,82   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
141,84   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24,34   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
1256   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
50,64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
9,36   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

სასაფლაოს მისასვლელი გზის 

შეკეთება 

3118,24   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
125,76   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,58   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

სასმელი წყლის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

2287,97   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
92,3   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,84   

  

სოფ. ნოჯიხევსა და სოფ. ბიას 

შორის დამაკავშირებელ 

გზაზე მილხიდის მოწყობა 

4370   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
170   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   
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ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის 

ბუნებრივ საფარიანი მინი 

სტადიონის მოწყობა 

12545,2   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
506   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
86,8   

  

ახ. ხიბულის გაშფერდის 

უბნის კალათბურთისა და 

ფრენბურთის სტადიონის 

მოწყობა 

13596,53   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
548,37   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
94,1   

  

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

13566,27   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
547,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93,59   

  

გაღმა ქარიატა შიდა სასოფლო 

გზების მოხრეშვა 
7260   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
300   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

გაღმა ქარიატა ჭაბურღილის 

ძრავის შეძენა და მონტაჟი 
425   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
27   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

გაmoRმა ქარიატა საბავშვო 

ბაღის სარემონტო სამუშაოები 
10497   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
420   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
60   

  

qariatis ხიდზე ლამპიონის 

მოწყობის სამუშაოები 
1142   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
40   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

პირველი ხორგის სასაფლაოს 

შემოღობვის სამუშაოები 
2835   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
115   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

პირველი ხორგის 

მოსაცდელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

1579   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

პირველი ხორგის შიდა 

სასოფლო გზების მოხრეშვა 
9143   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
373   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
54   

  

ყულევის შიდა სასოფლო 

გზის მოხრეშვითი და გზის 

გასწვრივ ოთხი მილხიდის 

ჩალაგების სამუშაოები 

7527   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
306   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

            

92   
სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხებით 
86878,48         

  

  
15 ერთეული მგლის 

ბუნებიდან ამოღება 
4950 

გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart. 

  

  
სოფ. ყულევში სასმელი 

წყლის შეტანა 
6839,56 

გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

  

 2011 წლის 25-26-27 

თებერვლისა და 2-3-4 

აპრილის სტიქიის (ქარის) 

შედეგად დაზიანებული 

ობიექტების აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

3036 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II kvart.   

  

ქ. ხობის #1 საჯარო სკოლის 

შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

საკანალიზაციო ქსელში 

შექმნილი ანტისანიტარიული 

კერის პრევენციისათვის 

464,33 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi II kvart.   

  

ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

სახლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

საკანალიზაციო ქსელში 

შექმნილი ანტისანიტარიული 

კერის პრევენციისათვის 

278,6 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi II kvart.   

  

ქ. ხობის ფოთის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi II kvart.   
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ქ. ხობის ც. დადიანის ქუჩაზე 

მდებარე კულტურის სახლის 

ფანჯრების შემინვის, შიდა 

ელგაყვანილობისა და სცენის 

განათების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi II kvart.   

93   
სტიქიით დაზიანებული 

ობიექტები 
          

  

  
ადმინისტრაციული შენობა ქ. 

ხობში 
517 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 შ

ეს
ყი

დ
ვა
 

ი
ვნ

ი
ს-

ი
ვლ

ი
სი

 

II
 k
va
r
t
. 

  

  ყოფილი რაიკომის შენობა 1182   

  
ბიის ადმინისტრაციული 

შენობა 
832   

  
ჭალადიდის 

ადმინისტრაციული შენობა 
868   

  
პირველი ხორგის 

ადმინისტრაციული შენობა 
1875,95   

  

შ.ს.ს. ხობის რაიონული 

სამმართველოს შენობის 

შესასვლელის დაკიდული 

ჭერის შეკეთება 

1673   

  
ქვემო ქვალონის 

ადმინისტრაციული შენობა 
681,3   

  
ქ. ხობში კულტურის სახლის 

სახურავი 
1620   

  
პირველი ხორგის სასოფლო 

კლუბის სახურავი 
634,7   

  
ქვ. ქვალონის კულტურის 

სახლის სახურავი 
1806,7   

  
sof. xeTis winagolis 
ubnis sajaro skolis 
saxuravis SekeTeba 

3655   

  

sof. pirveli xorgis 
sajaro skolis sportuli 
darbazis saxuravis 
SekeTeba 

1949,34   

  
sof. qariatis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

3488   

  
sof. axali soflis 
sajaro skolis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

2145   

  
xobis #1 sajaro skolis 
sajaro skolis saxuravis 
SekeTeba 

2136   

  
sof. Waladidis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

8499   

  
sof. biis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

3999   

  
sof. nojixevis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

2212   

  
sof. xeTis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 1800   

  
sof. pirveli maisis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

2255   
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sof. patara foTis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

1222   

  
sof. gaRma sajijaos 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

809   

  
sof. Waladidis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1225   

  
sof. Torsis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1096   

  
sof. sagviCios sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1371   

  
sof. axali soflis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

615   

  
xobis #3 sabavSvo baRis 
(Wixus ubani) saxuravis 
SekeTeba 

545   

  
sof. qariataSi md. 
xobiswyalze arsebuli 
sacalfexo xidis SekeTeba 

4356   

  

ც. დადიანის ქუჩაზე 48 ბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

5446   

  

სტალინის ქ. #31-ში 

ორსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

1275   

  

ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 

ბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

3006   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 4 

ბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

2047   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 

ორსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

3718   

    სულ ჯამი 3378187,56         

 

 

 

ბ) განკარგულების დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

„აიპ „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი   შესყიდვების  

გეგმა“ 
 

Sesyidvis saklasifikacio Sesy. ზომის savar Sesyidvis Sesyidvis miwodeb SeniSvna 
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erTgvarovan 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

jgufi klasif. ერთ audo 
Rireb
uleba 

saSu 
aleba 

ganxor 
cielebis 
vadebi 

is 
vadebi 

  

elenergiis 
xarji 

09000000 
kilova

ti 
9000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

  jami 9000         
                

dizelis 
sawvavi 

09134100 litri 6000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari
-

dekemde
beri 

I-IV 
kvart. 

  

jami jami 6000         
Jurnal-
gazeTebi 

da 
perioduli 
gamocemebi 

wignebi 22110000 cali 3320 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  
gazeTebi 22210000 Tveze 1080   
Jurnalebi 22213000 Tveze 600   

jami jami 5000       

sakancelar
io 

saqoneli 
                

  

faili 22852100 Sekvra 150 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 

  
saqaRalde 
(celuloidis) 

22852000 cali 40   

bloknoti 22816100 cali 120   
sakancelario 
rveuli 

22815000 cali 80   

brZanebis 
wigni 

22815000 cali 15   

materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 15   

mimd. 
angariSswore
bis davTari 

22800000 cali 15   

uwyisis 
formebi 

22800000 cali 40   

jami jami 475         
sakanc. 
Jurnali 

30192700 cali 70 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari   

  

sakancelario 
dana 

30197300 cali 15   

fanqari 30192130 cali 10   
markeri 30192160 cali 160   
saSleli 30192100 cali 20   
kalkulatori 30141200 cali 150   
saqmis yda 30192700 cali 20   
klaviatura 30193900 cali 40   

Wikarti 30197120 
kolof

i 
60   

saxazavi 30194310 cali 20   
stikeri 
(mwebavi) 

30192170 Sekvra 100   

skoCi 30192700 cali 40   

სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 შეკვრა 10   

სტეპლერი 

პატარა 
30197110 ცალი 50   
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სტეპლერი 

დიდი 
30197110 ცალი 100   

ბაინდერი 30197210 ცალი 250   

საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცალი 50   

დირაკოლი 30197330 ცალი 50   
webo 30192700 cali 15   
koreqtori 30192160 cali 45   
burTuliani 
avtokalami 

30192121 ცალი 80   

burTuliani 
avtokalami 

30192121 cali 120   

failebiani 
saqaRalde 

30197220 cali 80   

qaRaldi 
sabeWdi 

30199100 Sekvra 900   

feradi 
qaRaldi 

30199100 cali 150   

jami   jami 2605         
kompiuteruli 
mowyobiloba 
da maragi 

3020000 cali 1700         

mc. fasiani 
saofise 
teqnika 

jami   jami 1700 

 gamart. 
Sesyidva  

ianvari   

  
fleSmexsiere
ba 

30233180 cali 200   

qseroqsis 
katrijis 
SeZena 

30237310 cali 575   

feradi 
printeri 

30232130 cali 210   

kompiuteris 
mausi 

30237410 cali 15   

jami  jami 1000   
sameurneo 
saqoneli 

                

  

rozeti 31310000 cali 180 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali 

    
el. 
gamagrZelebl
i 

31320000 cali 180     

jami313   jami 360         

elementi 31410000 cali 25 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

jami  314     61         

naTura 31531000 cali 100 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali-
noembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

jami  315 jami 100         
satelefono 
baraTebis 
SeZena 

31712111 cali 360         

jami   jami 360         
televizori 32324000 cali 360 

gamart. 
Sesyidva 

  

  

  
audio 
fleeri 

32331200 cali 780     

video kaseta 32354600 cali 120     
mikrofoni 32341000 cali 700     

jami   jami 1960         
gorgolaWebia
ni savarZeli 

33193120 cali 700         

jami   jami 700         



211 

saponi 33711900 cali 31 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  
sarecxi 
saponi 

33711900 cali 24     

jami   jami 55     
samuSao 
magida 

39121200 cali 700 
  

  
  

  

skami 39112000 cali 1100     
jami   jami 1800         

cocxi 39224100 cali 250 

gamart. 
Sesyidva 

  

  

  
aqandazi 39224350 cali 8     
saTli 
(vedro) 

39224330 cali 50     

iatakis 
jagrisi 

39224300 cali 45     

jami  
 

353 353         
tilo iatakis 
sawmendi 

39530000 cali 32 

gamart. 
Sesyidva 

  

  

  

tilo magidis 39530000 cali 12     
 minis 
sawmendi 

39530000 cali 25     

xaliCa 39531300 grZ.met. 1700     
jami   jami 1769         

sarecxi Jele 39832100 cali 10 

gamart. 
Sesyidva 

  

I-IV 
kvart. 

  
avejis 
sawmendi 
siTxe 

39832100 cali 25     

dezodori 39811200 cali 40     
WurWlis 
sarecxi 
saSualeba 

39832000 cali 40     

jami  398 jami 115         
wylis xarji 41110000 kub.m. 3000 

  
    

jami 444 jami 3000         
saketis 
gulari 

44522400 cali 28 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  

karis saketi 44521100 cali 400     

boqlomi 44521210 cali 70     

  jami  445 jami 498   

                  

  

transportis 
mimdinare 
remontis 
xarji 

50112000 jerze 2500 
gamart. 
Sesyidva 

      

  
eleqtro 
sistemis 
remonti 

51016100 jerze 200         

  jami  501 jami 2700         

  
katrijis 
datumbva 

50320000 cali 400 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

50320000 jerze 600     

  jami 503 jami 1000         

  
satelefono 
mosaxureba 

64221000 Tveze 1320         

  
internet 
momsaxureba 

64221000 Tveze 720         

  jami jami 2040   

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000 jerze 300 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami jami 300         
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  Senobis ijara 70100000 Tveze 1200 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami jami 1200         

  
Senobis 
dacvis 
xarjebi 

79713000 welze 43200         

  jami jami 43200         

  
RonisZiebis 
organizeba 

79952100 jerze 48400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami  799 jami 48400         

  

Senobis mim. 
ter. 
dasufTavebis 
mosakrebeli 

90610000 jerze 500 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami jami 500         

 

 

 

გ) განკარგულების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

N 
დანაყოფ

ის კოდი 

დანაყოფის 

დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის

ობიექტის 

მიწოდების

სავარაუდო

ვადა 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 03142500 კვერცხი 579 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი 

2 03120000 ჭარხალი 257,9 

    ჯამი 836,9 

3 03212100 კარტოფილი 1815,9 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი 

4 03211130 ხახვი 259,6 

5 03221120 ნიორი 243,09 

6 03221300 მწვანილი 405,3 

7 03221112 სტაფილო 131,6 

8 03221211 ლობიო 289,48 

9 03212100 საკისელე 823,75 

10 03222321 ვაშლი 1302,72 

    ჯამი 5271,44 

11 15110000 საქ. ხორცი 1621,13 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი 

12 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 1215,78 

    ჯამი 2836,91 

13 15211000 თევზი (ლოქო) 1042,26 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი 
    ჯამი 1042,26 

14 15331425 ტომატ პასტა 328,25 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი 

15 15331140 კომბოსტო 265,92 

    ჯამი 594,17 

16 15411100 
რაფინირებული 

ზეთი 
208,08 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი     ჯამი 208,08 

17 15511600 შესქ. რძე 1205,6 გამარტივებ

ული 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 18 15530000 კარაქი 1045,73 
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19 15542000 ყველი 439,95 შესყიდვა ქვეპუნქტი 

    ჯამი 2691,28 

20 15625000 მანანის ბურღული 144,76 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი 

21 15614000 ბრინჯი 215,8 

    ჯამი 360,56 

22 15831000 შაქარი 1007,94 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი
მე–10 მუხლის მე–3 

პუნქტის ,,ბ" 

ქვეპუნქტი 

23 15811100 პური 1783,32 

24 15841000 მაკარონი 626,48 

25 15851100 ვერმიშელი 244,76 

26 15872400 მარილი 58,9 

    ჯამი 3721,4 

27 03142500 კვერცხი 8613 გამარტივებ

ული 

ელექტრონ. 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

28 03120000 ჭარხალი 579   

    ჯამი 9192 
  

29 03212100 კარტოფილი 15227,7 გამარტივებ

ული 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

30 03211130 ხახვი 4755,45   

31 03221120 ნიორი 4064,58   

32 03221300 მწვანილი 4518,24   

33 03221112 სტაფილო 3010,8   

34 03221211 ლობიო 5790   

35 03212100 საკისელე 13027,5   

36 03222321 ვაშლი 4342,5   

    ჯამი 54736,77   

37 14400000 ქროლის მჟავა 399 
გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი

  

    ჯამი 399   

38 14810000 სახეხი 36 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

    ჯამი 36 
  

39 15110000 საქ. ხორცი 14185,5 გამარტივებ

ული 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

40 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 12159   

    ჯამი 26344,5 
  

41 15211000 თევზი (ლოქო) 10422 
გამარტივებ

ული 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IIV 

კვარტალი   

    ჯამი 10422 

  

42 15331425 ტომატ პასტა 3628,02 გამარტივებ

ული 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

43 15331140 კომბოსტო 1389,6   

    ჯამი 5017,62 

  

44 15411100 
რაფინირებული 

ზეთი 
6021,6 

გამარტ. 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი   

    ჯამი 6021,6 
  

45 15511600 შესქ. რძე 15860,54 გამარტივებ

ული 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

46 15530000 კარაქი 7376,46   

    ჯამი 23237 
  

47 15625000 მანანის ბურღული 1447,5 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

48 15614000 ბრინჯი 1158   

    ჯამი 2605,5   

49 15831000 შაქარი 5928,96 გამარტივებ

ული 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

50 15811100 პური 16860,48   
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51 15811400 ფუნთუშა 3618,75 ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

  

52 15841000 მაკარონი 4632   

53 15851100 ვერმიშელი 5211   

54 15841000 კაკაო 1158   

55 15872400 მარილი 572,82   

    ჯამი 37982,01   

56 18424000 ხელთათმნები 100 გამარტივებ

ული 

ელექტრონუ

ლი 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

    ჯამი 100 

  

57 19244000 საფარდე ნაჭერი 400 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

    ჯამი 400 
  

58 91222100 თხევადი გაზი 10180 გამარტ. 

ელექტრონუ

ლი 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

    ჯამი 10180 

  

59 9000000 
ელ. ენერგიის 

ხარჯი 
7395 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი   

    ჯამი 7395   

60 22800000 ჟურნალები 326 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

61 22852100 ფაილი 340   

62 22852000 საქაღალდე 145   

63 22816100 ბლოკნოტი 140   

64 22815000 საკანც. რვეული 218   

65 22815000 ბრძანების წიგნი 28   

66 22800000 მატერ. ფას.აღრიცხ 60   

67 22800000 მიმდინარე ჟურ. 2   

68 22800000 უწყისის ფორმები 50   

    ჯამი 20360   

69 30193200 საქაღალდე თარო 60 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

70 30192130 ფანქარი 135   

71 30192160 მარკერი 70   

72 30197220 
საქაღალდე 

(სწრაფჩამკერი) 
80 

  

73 30192100 საშლელი 26   

74 30197644 
ქსეროგრაფიის 

ქაღალდი 
1480 

  

75 30141200 კალკულატორი 60   

76 30194310 სახაზავი 50   

77 30192170 სტიკერი სანიშნე 104   

78 30192170 სტიკერი მწებავი 84   

79 30197110 
სტეპლერის 

ტყვიები 
45 

  

80 30197110 
სტეპლერი 

საშუალო 
55 

  

81 30197210 ბაინდერი 245   

82 30192700 წებო 80   

83 30192160 კორექტორი 90   

84 30192133 ფანქრის სათლელი 30   

85 30192700 მაგიდის ნაბორი 60   

86 30192121 
ბურთულიანი 

პასტა 
90 

  

87 30197220 სკრეპი 15   

88 30192160 მარკერი 70   

89 30197220 
ფაილებიანი 

საქაღალდე 
80 

  

90 30199100 ფერადი ქაღალდი 227   

91 30199230 კონვერტი 30   
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    ჯამი 3266   

92 30237380   sd დისკი 10 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი
  

93 30213300 
კომპიუტერის 

კომპლექტი 
2000 

  

94 30237310 კატრიჯის შეძენა 480   

    ჯამი 2490   

95 31410000 ელემენტი 10 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი
  

    ჯამი 10 
  

96 31531000 ნათურა 120 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი
  

    ჯამი 120 
  

97 31712111 
სატელეფონო 

ბარათების შეძენა 
420 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

    ჯამი 420   

98 33711900 საპონი 200 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი
  

99 33761000 
ტვალეტის 

ქაღალდი 
900 

  

    ჯამი 1100   

100 37823600 სახატავი რვეული 147 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი
  

    ჯამი 147   

101 39224100 ცოცხი 350 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი
  

102 39224200 ჯაგრისები 100   

103 39224320 ღრუბელი 54   

104 39225300 ასანთი 150   

    ჯამი 654   

105 39514100 ხელსახოცი 900 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი
  

106 39525800 საწმენდი ტილო 500   

107 39525100 
მტვრის საწმენდი 

ტილოები 
120 

  

108 39530000 
მინის საწმენდი 

სითხე 
250 

  

    ჯამი 1770   

109 39831000 სარეცხი ფხვნილი 300 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი
  

110 39831000 სარეცხი ფეირი 175   

111 39831000 სარეცხი კომეტი 220   

112 39832100 სარეცხი ჟელე 572   

113 39831600 
ტვალეტის სარეცხი 

სითხე (იხვი) 
280 

  

    ჯამი 1547   

114 41110000 წყლის ხარჯი 8600 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი
  

    ჯამი 8600   

115 44115811 ფარდის კარნიზი 100 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

აპრილი 

I - II 

კვარტალი
  

    ჯამი 100   

116 44619400 
კასრი 

პოლიეთილენის 
30 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 30   

117 45000000 
საამშენებლო 

სამუშაო 
1706,77 

გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

II - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 1706,77   

118 45317000 
მრიცხველის 

მონტაჟი 
967 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 967   

119 50320000 
კატრიჯის 

დატუმბვა  
220 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 220   

120 51110000 კონდენც. მონტაჟი 200 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი
  

    ჯამი 200   

121 60100000 
ავტო სატრანსპ. 

მომსახურეობა 
2500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   
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    ჯამი 2500   

122 64112000 
წერილებთან 

დაკავშ. ხარჯი 
50 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 50   

123 64221000 
ინტერნეტმომსახუ

რება 
800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

124 64213000 ფიჭური მომსახ. 120 გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი
  

    ჯამი 920   

125 66110000 
ბანკის 

მომსახურეობა 
300 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 300   

126 71319000 
ექსპერტიზის 

მომსახურეობა 
405 

გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

მარტი 

I კვარტალი

  

    ჯამი 405   

127 79521000 
ქსეროასლების 

გადაღება 
1488 

გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ -

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   
    ჯამი 1488   

 

 

 

დ) განკარგულების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

შპს  საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარა

უდო 

ღირებ

ულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვ

ნა 

    benzini 2150         

    dizeli 5365         

1 091 საწვავი 7515 
gamart. 
eleqter. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    elenergiis xarji 2520         

2 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
2520 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    gamaTeTrebeli arieli 90         

3 144 
marilisa da sufTa 
natriumis qloridi 

90 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    Saqari 11         

4 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
11 

gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    mineraluri wyali 120         

    gamagrilebeli sasmeli 120         

    civi Cai 130         

5 159 
sasmelebi, Tambaqo da 
monaTesave produqtebi 

370 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

    molis saTibi 1000         

    
molis saTibi xelis 
aparati 

200         

6 163 
mosavlis asaRebi 
manqanebi 

1200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    celi 15         
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    sekatori 15         

    namgali 16         

7 168 
sasoflo-sameurneo da 
satyeo manqanebis 
nawilebi 

46 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

    mekaris xelTaTmani 300         

8 184 
specialuri tansacmeli 
da aqsesuarebi 

300 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    
sportuli fexsacmeli 
(bucebi) 

12000         

9 188 fexsacmeli 12000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
noemberi 

I-IV   

    faili 10         

    
saqaRalde 
(celuloidis) 

15         

    bloknoti 49         

    sagadaxdo davaleba 20         

    swrafCamkeri 15         

    
materialur 
faseulobaTa davTari 

4         

    
mimd. angariSsworebis 
davTari 

4         

    uwyisis formebi 3         

    sabuRaltro formebi 2         

    brZanebis wigni 15         

10 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

137 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

თებერვალ

ი 

I-IV   

    skoCi 100         

    beWdis baliSi 8         

    sakan.nivT.Casawyobi 30         

    fanqari 10         

    kalkulatori 75         

    სტეპლერის ტყვიები 10         

    ბაინდერი 18         

    koreqtori 10         

    burTuliani pasta 20         

    avtokalami 30         

    qaRaldi sabeWdi 240         

    qaRaldi saweri 100         

    formati 50         

11 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

701 
gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    videodiski. dvd 40         

    fleSmexsiereba 100         

    magidis kompiuteri 1600         

12 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
1740 

gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

ივნისი 
I-IV   

    kameris elementi 160         

13 314 
აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები 
160 

gamart. 
Sesyidva 

aprili II   
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და პირველადი ბატარეები 

    naTura 36         

14 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

36 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    
satelefono baraTebis 

SeZena 
720         

15 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

720 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    
musikaluri studiuri 
centri 

1460         

    televizori 300         

16 323 

ტელე და რადიო მიმღებები 

და ხმის ან ვიდეო 

ჩამწერები ან 

რეპროდუქტირების 

აპარატურა 

1760 
gamart. 
Sesyidva 

april-
ivnisi 

II   

    qloreTili 320         

17 336 
farmacevtuli 
produqtebi 

320 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I   

    saponi 20         

18 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    avto manqanis Sesyidva 41000         

19 341 
Zraviani satransporto 
saSualebebi 

41000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberval
i 

I   

    saxelmwifo droSa 50         

    evro kavSiris droSa 50         

20 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
100 

gamart. 
Sesyidva 

თებერვალ

ი 
I   

    burTi 2000         

    gadasasxami 240         

    fiSkebi 50         

21 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
2290 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

მარტი 
I   

    saweri magida 600         

    wignebis karada 200         

22 391 ავეჯი 800 
gamart. 
Sesyidva 

ივნისი II   

    saTli (vedro) 64         

    cocxi 168         

    aqandazi 60         

    vedro aluminis 96         

    langari 16         

    focxi 10         

    erTjeradi Wiqebi 20         

    Cais Wiqebi 12         

23 392 ავეჯეულობა 446 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    tilo iatakis sawmendi 40         

    tilo magidis 12,50         

    salfeTki 20         

24 395 ქსოვილის ნივთები 72,5 gamart. იანვარ- I-IV   
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Sesyidva დეკემბერი 

    
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

60         

    eleqtro Caidani 30         

25 397 საოჯახო ტექნიკა 90 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

სექტემბერ

ი 

I-III   

    sarecxi siTxe (mJava) 90         

    sarecxi fxvnili 97,5         

26 398 

საწმენდი და 

საპრიალებელი 

პროდუქტები 

187,5 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    wylis xarji 2000         

27 411 ბუნებრივი წყალი 2000 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    lursmani 7         

    daxerxili masala 2100         

    lursmani 56         

28 441 

კონსტრუქციის მასალები 

და ანალოგიური 

ნივთები/საგნები 

2163 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი I   

    boqlomi 80         

    bari 16         

    Toxi 14         

    najaxi 30         

    brtyeltuCa 8         

29 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

148 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    zeTovani saRebavi 120         

30 448 saRebavebi da pigmentebi 120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

    stad.remonti 4120         

31 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

4120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

    
kompiuteruli 
momsaxureba 

360         

32 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

360 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    
fexburTelTa binis 
qira 

1400         

33 552 

salaSqro adgilebi da 
sxva dabinavebis 
adgilebi, oRond ara 
sastumroSi 

1400 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   
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    fexburTelebis kveba 4800         

34 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების 

მომსახურებები 

4800 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV   

    savaldebulo auditi 500         

35 792 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური 

მომსახურებები 

500 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    medikamentebis SeZena 2400         

36 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2400 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

                

    სულ ჯამი 92643,0         

 

 

 

ე) განკარგულების დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2011  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 
sakalasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif. 

ზომ

ის 

ერთ 

rao
deno
ba 
an 
moc
ulo
ba 

savar
audo 
Rireb
uleba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxor 

cielebis 
vadebi 

miwo 
debis 
vadebi 

SeniSvna 

  

სკვერებისა და 

პარკებისათვის 

დეკორატიული 

მცენარეების შეძენა 

03452000     7492 
gamart.   
eleqtr. 
Sesyidva 

მარტი-

მაისი 
IIkv   

1   jami 034 7492         

  elenergiis xarji 09000000 კვ 8470 1440 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

2   jami 090 1440         

  

გარე განათების 

ელ.ენერგიის ღირ-

ბა 

09310000     75000 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV kv   

  
შადრევნის 

ელ.ენერგიის ხარჯი 
09310000     3500 

gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV kv   

3   jami 093 78500         

  დიზელი 09134100 ლ 9840 20664 გამარტ. 

ელექტრ.

ტენდერი 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბენზინი 09132000 ლ 3240 6447 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

4   jami 091 27111         

  ხელთათმანი 18424000 
ცალ

ი 
156 468 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

5   jami 184 468         

  ფაილი 22852100 
შეკვ

რა 
12 120 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   
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  საქაღალდე 22852000 
ცალ

ი 
12 48 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბლოკნოტი 22816100 
ცალ

ი 
10 60 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბრძანების წიგნი 22815000 
ცალ

ი 
1 12 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  

მატერიალურ 

ფასეულობათა 

აღრიცხვის დავთრი 

22800000 
ცალ

ი 
7 21 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  

შემოსული და 

გასული 

კორესპონდენციების 

ჟურნალი 

22800000 
ცალ

ი 
4 40 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  უწყისის ფორმები 22800000 
ცალ

ი 
30 6 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  სალაროს წიგნი 22815000 
ცალ

ი 
1 12 dekemberi IV kv   

6   jami 0228 319         

  

შემოსავალ-

გასავლის 

ორდერები 

30199100 
შეკვ

რა 
24 48 

g
am
ar

t
ი

ვე
ბ

უ
ლ

ი
 S

es
yi
d
va
 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბაინდერი 30197210 
ცალ

ი 
16 240 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  სტეპლერი 30197110 
ცალ

ი 
3 17 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  koreqtori 30192160 
cal
i 

12 36 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  დირაკოლი 30192160 
ცალ

ი 
2 10 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  burTuliani pasta 30192123 
cal
i 

24 24 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 

შეკვ

რა 
24 24 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sekv
ra 

12 36 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  fanqari 30192130 
cal
i 

12 12 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 
ცალ

ი 
12 60 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  კალკულატორი 30141200 
cal
i 

3 57 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  თაბახის ფურცელი 30197630 
cal
i 

30 270   იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  უბრალო ფურცელი 30197630 
cal
i 

12 36   იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

7   jami:301 870         

  კატრიჯის შეძენა 30237310 
cal
i 

1 121 
gamart. 
Sesyidva 

ივლისი-
dekemberi 

III-IV 
kv 

  

  
kompiuteris 
kompleqti 

30213300 
cal
i 

1 1000         

8   jami:302 1121         

  ცოცხი 39224100 
ცალ

ი 
180 1080 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  აქანდაზი 39224350 
ცალ

ი 
70 210 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ვედრო 39224330 
ცალ

ი 
36 108 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   
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  სახაზავი 3929500 
ცალ

ი 
10 10   

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

9   jami392 1408         

  რეზინის ჩექმა 18812200 
cal
i 

26 390 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

10   jami188 390         

  საწვიმარი (ლაბადა) 18221300 
ცალ

ი 
26 782 

gamart. 
Sesyidva 

      

11   jami182 782         

  ფოცხი 44511340 
ცალ

ი 
6 60 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ცელი 44511340 
ცალ

ი 
4 56 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბარი 44511340 
ცალ

ი 
5 30 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ლაფათქა 44511340 
ცალ

ი 
12 72 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

12   jami445 218         

13 

კაპ.ხარჯი 
(yvavilnarebis 
wreebisa da 
larnakebis 
aSeneba) 

45262522     1508 
გამარტ.  

შესყიდვა 

მარტი -

მაისი 
Iiკვ   

    ჯამი452 1508         

  
აკუმულატორი Ст-
180 

31431000 
cal
i 

2 540 

gamart. 
Sesyidva 

aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  
აკუმულატორი Ст-
180 

31431000 
cal
i 

1 540 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  
აკუმულატორი Ст-
12 

31431000 
cal
i 

2 120 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  აკუმულატორი Ст 31431000 
cal
i 

1 350 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

14   jami 314 1550         

15 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელ.ნათურები 

31500000     36517 

გამარტ. 

ელ.ტენდ

ერი 

ianvari-
dekemberi 

I-IV kv   

    jami 315 36517         

  saburavi320-508 34350000 
cal
i 

2 500 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

Ikv   

  saburavi 315/25 34350000 
cal
i 

4 1497 
ivnisi- 
dekemberi 

II-IVkv   

15   ჯამი343 1997 
seqtember
i-
dekemberi 

III-IV 
kv 

  

  
saburavi 
motoroleris 

34350000 
cal
i 

6 420         

16   jami 343 420         

  
Sadrevnis wylis 
xarjvis 
Rirebuleba 

41110000     1500         

17   jami 411     1500         
  sul jami: 163611         
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2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ 2010 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

# 
sakalasifika
cio jgufi 

Sesy. 
klasif. 

ზომის 

ერთ 

raode
noba 
an 

mocu
loba 

sava
rau
do 
Rire
bul
eba 

Sesyidvis 
saSu 
aleba 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwodeb
is 

vadebi 
SeniSvna 

  
gaTbobis 
xarji (SeSa) 

03413000 kub.m.   300 
gamart. 
Sesyidva 

noemberi IV kv   

1   jami 034 300         

  
elenergiis 
xarji 

09000000     525 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekember

i 
I-IV kv   

2   jami 090 525         

  
dizelis 
sawvavi 

09134210 
litr

i 
  1350 

gamart. 
Sesyidva 

aprili-
dekember
i 

II-IVkv   

3   jami 091 1350         

  
samuxruWe 
siTxe 

09211650,   1 14 
gamart. 
Sesyidva 

seqtembe
ri 

III kv   

4   jami 092 14         
  zumfara 14522300 m 1 4         
5   jami 145 4         

  
xelTaTmani 
reziniT 
daruli 

18141000 cali 4 6         

6   jami 181 6         
  balgrkis qva 14811000 cali 1 6         
7   jami:148 18         

  xelTaTmani 18424000 cali 6 9 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIkv   

8   jami 184 9         

  matyli 19281000 kg 8 80 
gamart. 
Sesyidva 

aprili-
noemberi 

II-IVkv   

9   jami 192 80         

  
samSeneblo 
Zafi 

19442000 cali 2 2         

10   jami 194 2         

  
saburavis 
kamera 

19511200 cali 15 30 
gamart. 
Sesyidva 

seqtembe
ri 

III kv   

11   jami 195 30         

  

faili 22852100 
Sekvr

a 
4 28 

gamart. 
Sesyidva 

aprili-
dekember
i 

II-IVkv   

materialur 
faseulobaTa 
davTari 

22800000 cali 1 12 aprili II kv   

mimd. 
angariSswor
ebis davTari 

22800000 cali 1 12 aprili II kv   

12   jami 228 52         

  

fanqari 30192130 cali 20 4 

g
am
ar

t
i
ve
b

u
l
i
  

S
es

yi
d
va
 aprili-

dekember
i 

II-IVkv   

markeri 30192160 cali 15 15 
marti-
noemberi 

I-IV kv   
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kalkulator
i 

30141200 cali 1 15 
dekember
i 

IV kv   

Wikarti 30197120 
kolo
fi 

5 7,5 
aprili-
noemberi 

II-IV 
kv 

  

stikeri 
(saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sekvr

a 
4 14 

aprili-
noemberi 

II-IVkv   

skoCi 30192700 cali 2 2 
ivlisi-
oqtombe
ri 

III-IV 
kv 

  

სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 შეკვრა 6 3 

aprili-
seqtembe
ri 

II-IIIkv   

სტეპლერი 

საშუალო 
30197110 ცალი 3 12 

agvisto-
noemberi 

III-IV 
kv 

  

ბაინდერი 30197210 ცალი 12 66 
aprili-
noemberi 

II-IVkv   

საქაღალდე 
(swrafCamker
i) 

30197220 ცალი 90 54 
aprili-
dekember
i 

II-IVkv   

webo 30192700 cali 10 5 
aprili-
oqtombe
ri 

II-IVkv   

koreqtori 30192160 cali 4 8 
aprili-
seqtembe
ri 

II-IIIkv   

burTuliani 
pasta 

30192123 cali 45 13,5 
aprili-
dekember
i 

II-IVkv   

qaRaldi 
sabeWdi 

30199100 
Sekvr

a 
20 180 

marti-
dekember
i 

I_IV 
kv 

  

qaRaldi 
saweri 

30199100 
Sekvr

a 
2 10 

ivnisi-
dekember
i 

II-IVkv   

qaRaldi 
mowmobebisaT
vis 

30199100 cali 2 60 
marti-
ivlisi 

I-III kv   

feradi 
qaRaldi 

30199100 cali 2 12 
ivnisi-
oqtombe
ri 

III-IV 
kv 

  

  formati 30199100 cali 4 8 
ivlisi-
noemberi 

III-IV 
kv 

  

13   jami  301 489         

  nouTbuqi 30200000 cali 2 1800   
mais-
ivnisi 

IIkv   

14   jami  302 1800         

  
katrijis 
SeZena 

30237310 cali 1 90 
gamart. 
Sesyidva 

maisi III kv   

15   jami 312 90         

  CamrTveli 31310000 cali 4 8 
gamart. 
Sesyidva 

maisi II kv   

  el rozeti 31310000 cali 2 6         

  
eleqtrodi 
kolofi 

31310000 cali 2 1         

16   jami  313 15         

  
faris 
naTura 

31518200 cali 5 15 
gamart. 
Sesyidva 

seqtembe
ri 

III kv   

17   jami  315 15         

  
saizolacio 
lenti 

31651000 cali 2 1         

18   jami  316 1         
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satelefono 
baraTebis 
SeZena 

31712111     450 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekember

i 
I-IV kv   

19   jami 317 450         
  Spateli 150m 33131171 cali 1 4         
  Spateli 350m 33131171 cali 1 7         
    jami 331 11         

  saponi 33711900 cali 6 6 
gamart. 
Sesyidva 

aprili-
noemberi 

II-IV 
kv 

  

  
Tmis 
saRebavi 

33711600 cali 6 21 agvisto III kv   

21   jami 337 27         

  
muSa 
cilindri 

34310000 cali 1 22 

gamart. 
Sesyidva 

seqtembe
ri 

III kv   

  xundebi 34322400 cali 2 34 
seqtembe
ri 

III kv   

  
saWis 
marTvis 
daboloebebi 

34327000 cali 1 25 
seqtembe
ri 

III kv   

    jami 343 81         

  nagvis yuTi 34928480 cali 1 7 
gamart. 
Sesyidva 

noemberi IV kv   

    jami 349 7         

  funji 37821000 cali 2 6 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIKkv   

  
samRebro 
lilvaki 

37821000 cali 1 4         

    jami 378 10         

  
cocxi 39224100 cali 4 20 

gamart. 
Sesyidva 

maisi-
noemberi 

II-IVkv   

aqandazi 39224350 cali 4 4 agvisto III kv   

  
nemsi 
(CasaTeqi) 

39227000 cali 5 15 aprili IIkv   

    jami 392 39         

  

 iatakis 
tilo 

39530000 cali 5 10 

gamart. 
Sesyidva 

maisi- 
noemberi 

II-IVkv   

 magidis 
tilo 

39530000 cali 4 4 
aprili-
agvisto 

II-III 
kv 

  

 minis 
sawmendi 

39530000 cali 4 8 
maisi-
agvisto 

II-III 
kv 

  

  tuli 39561000 m 8 24 maisi IIkv   

  
Teqis 
aqsesuarebi 

39562000     20 aprili IIkv   

    jami 395 66         

  
makrateli 
(parikmaxeris
) 

39712100 cali 1 10 gamart. 
Sesyidva 

agvisto III   

  feni 39712200 cali 1 35 agvisto IIIKkv   
    jami 397 45         

  
zeTis 
filtri 

42913000 cali 1 10 
gamart. 
Sesyidva 

seqtembe
ri 

III kv   

    jami 429 10         

  cementi 44111200   4 40 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIkv   

    jami 441 40         
  eleqtrodi 44315200 yuTi 1 18         
    jami 443 18         

  
lursmani 
didi 

44512610 kg 1 3         

  
lursmani 
patara 

44512610 kg 1 4         

31   jami 445 7         
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saxanZro 
dafa 

44800000 
kompl
eqti 

1 450         

  
saRebavi 
samSeneblo 

44800000 cali 4 42 
gamart. 
Sesyidva 

maisi IIkv   

    jami 448 492         

  
katrijis 
datumbva 

50320000 cali 4 105 
gamart. 
Sesyidva 

agvisto-
noemberi 

I-IV kv   

    jami 503 105         

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

66110000     100 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
dekember
i 

I-IV kv   

    jami 661 100         

  

kompiuterul
i 
momsaxureba 
vebgverdis 
Seqmna 

74415000     450 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II kv   

    jami 744 450         
  sul jami: 6756         

 

 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში. (მისამართი ქ. ხობი 

ცოტნე დადიანის ქ. #192). 

 

 

 

   

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 
 

 

განკარგულება N73 

 

ქ. ხობი                                                                                                                 2011  წლის 27 ივნისი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

ა) „სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

2011 წლის წლის 24 მარტის N58 ბრძანება; 

ბ) „სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

2011 წლის წლის 29 მარტის N64 ბრძანება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N74 

 

2011 წლის 29 ივლისი 

 

ქ. ხობი 

 
 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო ფურცლების და სამართლებრივი 

აქტების ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 

წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბეჭდების, სატიტულო ფურცლების და 

სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუშების დამტკიცების თაობაზე“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

 

ა) განკარგულების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკის აღწერილობა 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკის ზედა მხარეს, 

მაყურებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია საქართველოს მცირე 

სახელმწიფო გერბი, ხოლო მაყურებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის ზედა კუთხეში - ხობის 

მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, 

პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსდება სამართლებრივი აქტის მიმღები ორგანოს 

დასახელება, მეორე ხაზზე - წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის (დადგენილება, ან 

განკარგულება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მესამე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

მიღების თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე), ხოლო მეოთხე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის მიღების 

ადგილი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკზე წარწერები 

შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“ 

4. მე-2 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური და 

შინაარსი. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტების ბლანკის ნიმუში 

 

 
 

 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილება N / განკარგულება N 

20---  წლის --- ----------- 

ქ. ხობი 

 

 
 

 

ბ) განკარგულების დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
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„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2010 წლის 31 დეკემბრის N50 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის ბლანკის 

აღწერილობა 

 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის ბლანკის ზედა 

მხარეს, მაყურებლის პოზიციიდან მარცხენა მხარის ზედა კუთხეში გამოსახულია საქართველოს 

მცირე სახელმწიფო გერბი, ხოლო მაყურებლის პოზიციიდან მარჯვენა მხარის ზედა კუთხეში - 

ხობის მუნიციპალიტეტის გერბი. 

2. საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გერბის ქვემოთ, 

პირველ ხაზზე, ცენტრალურ ადგილას განთავსდება სამართლებრივი აქტის გამომცემი 

თანამდებობის პირის დასახელება, მეორე ხაზზე - წარწერა სამართლებრივი აქტის სახის 

(ბრძანება) და სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით, მესამე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის თარიღი (წელი, რიცხვი და თვე), ხოლო მეოთხე ხაზზე - სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის ადგილი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის ბლანკზე 

წარწერები შესრულებულია ქართული უნიკოდით - „სილფაენი“. 

4. მე-2 პუნქტით აღწერილი რეკვიზიტების შემდგომ იწერება სამართლებრივი აქტის სათაური და 

შინაარსი. 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის  

სამართლებრივი აქტის ბლანკის ნიმუში 

 

 

 
 

 

 
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 

ბრძანება N 

20---  წლის --- ----------- 

ქ. ხობი 
 

 

 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                               მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N75 

 

2011 წლის 29 ივლისი 

 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი)  ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 
 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 26 ივლისის N572 წერილის შესაბამისად: 

2. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის თაობაზე თანახმად დანართისა. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის ივლისის N  განკარგულებისა 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნუსხა 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                        მ. ჭოხონელიძე 
 

 
  

1 
ადმინისტრაციული  

შენობა 

ქ. ხობი. 

ცოტნე  

დადიანის 

ქ. N189 

I 2406.9 41 იჯარა 202730 3453 ----- 5 წელი 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

 

განკარგულება N76 

 

2011 წლის 29 ივლისი 

 

ქ. ხობი 

 
 

ხობის მუნიცაპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების 

 ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

`ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ~  საქართველოს ორგანული კანონის, 

`ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ~ საქართველოს კანონისა და 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 26 ივლისის N575 წერილის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ხობის მუნიციპალიტეტის 

ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საკრებულოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში  (მისამართი: ქ. ხობი, 

ცოტნე დადიანის ქ.#192) 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                            მ. ჭოხონელიძე 

 

 

 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის ივლისის  N  განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 500 ლარზე ზევით ღირებულების მქონე ჩამოსაწერ 

მატერიალურ-ფასეულობათა ნუსხა 
 

 

# დასახელება 
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1 
მობილური ტელეფონი 

`ნოკია~ 
2006 1 590 295 295 უვარგისი ჩამოსაწერი 

2 
მობილური ტელეფონი 

`ნოკია~ 
2008 1 700 280 420 უვარგისი ჩამოსაწერი 

3 კომპიუტერის 2008 1 1448 868.80 579.2 უვარგისი ჩამოსაწერი 
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კომპლექტი `სამსუნგი~ 

4 
ზემო ქვალონის 

საბავშვო ბაღის შენობა 
 1 10823 10314 509 590 ჩამოსაწერი 

5 
ზემო ქვალონის 

სასოფლო კლუბი 
 1 3725 223.50 3501.50 920 ჩამოსაწერი 

6 
პატარა ფოთის 

სასოფლო კლუბი 
 1 3479 208.75 3270.25 2378 ჩამოსაწერი 

7 
ჭალადიდის სასოფლო 

კლუბის შენობა 
 1 - - 660 660 ჩამოსაწერი 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                     მ. ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N77 

2011 წლის 29 აგვისტო 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველ დანართში შემცირდეს: 

სოფელ შუა ხორგაში მდინარე ხობის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირგამაგრების ობიექტის 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ასიგნება 29,0 ათასი ლარით; ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის პირველი ეტაპის სამუშაოების ასიგნება - 33,5 ათასი ლარით; ქ. ხობის 

ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების ასიგნება - 22,5 ათასი ლარით; წვევამდელთა გაწვევის 

საექიმო კომისიის ხარჯების ასიგნება - 0,2 ათასი ლარით და მისადგმელიანი მაგიდის შეძენის 

ასიგნება - 0,5 ათასი ლარით; 

ბ) განკარგულების პირველ დანართში გადიდდეს: 

სოფელ შუა ხორგაში მდინარე ხობის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირგამაგრების ობიექტის 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის ასიგნება - 1,84 ათასი 

ლარით; სოფელ შუა ხორგაში მდინარე ხობის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირგამაგრების ობიექტის 

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების პროექტის ექსპერტიზის ასიგნება - 1,59 ათასი ლარით; 

სოფელ შუა ხორგაში მდინარე ხობის მარცხენა სანაპიროზე ნაპირგამაგრების ობიექტის 

შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზის ასიგნება - 6,96 ათასი ლარით; გათბობის (შეშა) ხარჯის 

ასიგნება - 0,22 ათასი ლარით; ელექტროენერგიის საფასურის ასიგნება - 0,2 ათასი ლარით; ფაილის 

შეძენის ასიგნება - 0,01 ათასი ლარით; 1 ცალი ბლოკნოტის შეძენის ასიგნება - 0,008 ათასი ლარით; 

4 ცალი საკანცელარიო ჟურნალის შეძენის ასიგნება - 0,012 ათასი ლარით; 8 ცალი ფანქრის შეძენის 

ასიგნება - 0,002 ათასი ლარით; 1 ცალი საკანცელარიო ნივთების ჩასაწყობის შეძენის ასიგნება - 0,02 

ათასი ლარით; 3 ცალი კალკულატორის შეძენის ასიგნება - 0,045 ათასი ლარით; 40 ცალი კლიპსის 

შეძენის ასიგნება - 0,02 ათასი ლარით; 2 შეკვრა სტეპლერის ტყვიის შეძენის ასიგნება - 0,001 ათასი 

ლარით; 1 ცალი საშუალო სიდიდის სტეპლერის შეძენის ასიგნება - 0,007 ათასი ლარით; 30 ცალი 

ბაინდერის შეძენის ასიგნება - 0,15 ათასი ლარით; 35 ცალი საქაღალდის (სწრაფჩამკერი) შეძენის 

ასიგნება - 0,0175 ათასი ლარით; 2 ცალი საკანცელარიო წებოს შეძენის ასიგნება - 0,003 ათასი 

ლარით; 1 ცალი კორექტორის შეძენის ასიგნება - 0,0015 ათასი ლარით; 15 ცალი ბურთულიანი 

კალმის შეძენის ასიგნება - 0,007 ათასი ლარით; 11 შეკვრა A4 80 გრ./500 ქაღალდის შეძენის 

ასიგნება - 0,11 ათასი ლარით; 11 შეკვრა A4 45 გრ./200 ქაღალდის შეძენის ასიგნება - 0,021 ათასი 

ლარით; ბეჭედის და შტამპის დამზადების ასიგნება - 0,06 ათასი ლარით; 2 ცალი კარტრიჯის 

შეძენის ასიგნება - 0,17 ათასი ლარით; 2 ცალი ნათურის შეძენის ასიგნება - 0,002 ათასი ლარით; 14 

ცალი სატელეფონო ბარათის შეძენის ასიგნება - 0,07 ათასი ლარით; 2 ცალი სამუშაო მაგიდის 

შეძენის ასიგნება - 0,4 ათასი ლარით; 5 ცალი სკამის შეძენის ასიგნება - 0,25 ათასი ლარით; 4 ცალი 

ცოცხის შეძენის ასიგნება - 0,02 ათასი ლარით; სოფელ შავღელეს სახელწოდების აღმნიშვნელი 3 

ცალი ტრაფარეტის დამზადების ასიგნება - 1,1 ათასი ლარით; სოფელ შავღელეს ტერიტორიული 
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ორგანოს ოფისის 1 ცალი წარწერის დამზადების ასიგნება - 0,07 ათასი ლარით; 1 ცალი 

მეტალოპლასტმასის კარის „პეტლის“ შეძენის ასიგნება - 0,05 ათასი ლარით; 1 ცალი 

მეტალოპლასტმასის კარის საკეტის შეძენის ასიგნება - 0,04 ათასი ლარით; ქ. ხობის აღმაშენებლის 

ქუჩიდან კოლხეთის დასახლებამდე სანიაღვრე არხის ამოწმენდის ასიგნება - 1,4 ათასი ლარით; ქ. 

ხობში კოსტავასა და წერეთლის ქუჩებზე გარე კანალიზაციის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 1,83 ათასი ლარით; დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის 

ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის I ჩიხამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნებაზე 

გამოყოფილი თანხები - 32,0 ათასი ლარით; 14 ცალი კარტრიჯის დატუმბვის ასიგნება - 0,35 ათასი 

ლარით; ფიჭური მომსახურების ასიგნება - 0,1 ათასი ლარით; ქ. ხობში მიხეილ იოსავას ქუჩაზე 

გარე განათების მოწყობის სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 2,7 ათასი ლარით; 

სოფელ შავღელეს საჯარო სკოლის ოთახების რემონტის სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი 

თანხები - 11,5 ათასი ლარით; სოფელ შავღელეს საჯარო სკოლის ოთახების რემონტის 

სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 0,5 ათასი ლარით; დავით 

აღმაშენებლის ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან დავით აღმაშენებლის I ჩიხამდე სანიაღვრე არხის 

მოწყობის სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 1,5 ათასი ლარით; 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმების ბეჭდვის ასიგნებაზე გამოყოფილი 

თანხები - 0,5 ათასი ლარით; სოფელ ნოჯიხევის ნაფოშტუს უბანში მილხიდის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 5,8 ათასი ლარით; სოფელ ნოჯიხევის ნაფოშტუს 

უბანში მილხიდის მოწყობის სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები 

- 0,5 ათასი ლარით; სოფელ პირველი მაისის სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 7,81 ათასი ლარით; სოფელ პირველი მაისის 

სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობის სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე 

გამოყოფილი თანხები - 0,39 ათასი ლარით; სოფელ ხამისკურის საკუკავოს უბანში მილხიდის 

მოწყობის სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 14,95 ათასი ლარით; სოფელ 

ხამისკურის საკუკავოს უბანში მილხიდის მოწყობის სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე 

გამოყოფილი თანხები - 0,75 ათასი ლარით; ქ. ხობში თაყაიშვილის ქუჩიდან სპორტის ქუჩის 

გადაკვეთაზე არხის მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი 

თანხები - 11,43 ათასი ლარით; ქ. ხობში თაყაიშვილის ქუჩიდან სპორტის ქუჩის გადაკვეთაზე 

მილხიდის ჩალაგებით არხის მოწყობის სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე 

გამოყოფილი თანხები - 0,57 ათასი ლარით; ქ. ხობში ცოტნე დადიანისა და სტალინის ქუჩებს 

შორის მონაკვეთზე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 2,19 ათასი 

ლარით; ქ. ხობში ცოტნე დადიანისა და სტალინის ქუჩებს შორის მონაკვეთზე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 0,11 ათასი ლარით; სოფელ 

ნოჯიხევში პროფესიული სწავლების ცენტრის ტერიტორიაზე არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 4,76 ათასი ლარით; სოფელ ნოჯიხევში პროფესიული 

სწავლების ცენტრის ტერიტორიაზე წინ არხის ამოწმენდის სამუშაოების პროექტის შედგენის 

ასიგნებაზე გამოყოფილი - 0,24 ათასი ლარით; სოფელ პირველი მაისის საკვიკვინიოს უბანში 

ნაპირგამაგრების სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 4,76 ათასი ლარით; სოფელ 

პირველი მაისის საკვიკვინიოს უბანში ნაპირგამაგრების სამუშაოების პროექტის შედგენის 

ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 0,24 ათასი ლარით; სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში 

საჭოჭუოს საზღვართან დამბის ამაღლების სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 1,24 

ათასი ლარით; სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში საჭოჭუოს საზღვართან დამბის ამაღლების 

სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 0,06 ათასი ლარით; სოფელ 

პატარა ფოთში 2 უბანზე დამბის ამაღლების სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 1,4 

ათასი ლარით (შესაბამისად, 0,7 ათასი ლარის და 0,7 ათასი ლარის ოდენობით); სოფელ პატარა 

ფოთში დამბის ამაღლების სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 

0,1 ათასი ლარით (შესაბამისად, 0,05 ათასი ლარის და 0,05 ათასი ლარის ოდენობით); სოფელ 

პატარა ფოთის N4 უბანში დაზიანებული დამბის აღდგენის სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი 

თანხები - 2,8 ათასი ლარით; სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში დაზიანებული დამბის აღდგენის 

სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 0,2 ათასი ლარით; სოფელ 

პირველ მაისში ბონდის ხიდის აღდგენა ნაპირგამაგრებით სამუშაოების ასიგნებაზე გამოყოფილი 
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თანხები - 31,82 ათასი ლარით; სოფელ პირველ მაისში ბონდის ხიდის აღდგენა ნაპირგამაგრებით 

სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 1,68 ათასი ლარით; სოფელ 

პირველ მაისში ბონდის ხიდის აღდგენა ნაპირგამაგრებით სამუშაოების პროექტის ექსპერტიზის 

ასიგნებაზე გამოყოფილი თანხები - 0,452 ათასი ლარით; 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანა 

ყოფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    Warxali 120,4         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
120,4 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    

kartofili 614         

xaxvi 236,75         

niori 133,4         

mwvanili 229,02         

stafilo 246,2         

barda (700 gr.) 136         

xili 345,63         

wiwibura 658         

lobio 240         

wiwaka 8,12         

kiseli 358         

qiSmiSi 46,1         

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და 

თხილეული 

3251,22 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    gaTbobis xarji (SeSa) 5520         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
5520 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

oqtombe
ri 

IV 
kvart. 

  

    

benzini   147300         

dizelis sawvavi 7900         

Txevadi gazi 437,6         

4 091 საწვავი 155637,6 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Tebervai 

I-IV 
kvart. 

  

    el. energiis safasuri 67984         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
67984 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    qloris mJava 155         
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6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
155 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    saxexi 18         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
18 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart. 
  

    
xorci 1221,8 

  
      

qaTmis barkali 590,34       

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი 

და ხორცის პროდუქტები 
1812,14 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    
tomati 222,6 

    
    

kombosto 119,72     

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები 
342,32 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    
zeTi 228         

margarini (250 gr.) 134         

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
362 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    Sesqelebuli rZe (400 gr.) 504         

11 155 რძის პროდუქტები 504 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    
mananis burRuleuli 87,36 

      
  

brinji 170,72   

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

258,08 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    

marili 22,4 

      

  

Saqari 379   

fafis masala 277,82   

puri 2064   

13 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 2743,22 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    

xelTaTmani 66         

sportuli tansacmeli 450         

rezinis xelTaTmani 36         

14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
552 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    kedliს saaTi 230         

15 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
230 

gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    xelovnuri tyavi 300 
gamart. 
Sesyidva 

aprili 
II 

kvart. 
  

16 197 sinTetikuri rezina da boWko 300         

    
sakadastro rukebis 
damzadeba 

29160         

17 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
29160 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    

ssm-Si normatiuli aqtebis 
gamoqveynebis xarjebi 

10135         

24 saaTi (1 wliT) 312         

kviris palitra 104         

xobis moambe 4032         
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biznesi da kanonmdebloba 120         

ekonomiksi 36         

kolxuri versia 375         

sityva da saqme 150         

gamoc. obieqtivi 300         

saqarTvelos ekonomika 54         
gazeT ,,egrisis macne""--s 
gamowera da inf. ganT. 

2500         

sakanonmdeblo macne 600         

dedaqalaqi da regioni 300         

gazeTi mrwamsi 300         

Jurn. ,,imedi pliusi 360         

გაზ. ,,მთავარი თემა 

საქართველოში" სპეციალური 

ნომერი 

300         

jumber leJavas gamocema 
Tavisi mogzaurobis Sesaxeb 

300         

18 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

20278 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    
sigelebis, mowmobebis da 
suvenirebis damzadeba 

1500         

19 224 

მარკები, ქვითრების ფორმები, 

საკრედიტო ბარათები, სააქციო 

სერთიფიკატები, ვაჭრობის 

სარეკლამო მასალა, კატალოგები 

და სახემძღვანელოები 

1500 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
l-

dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    

faili 852         

saqaRalde (celuloidis) 221,5         

damWeriani saqaRalde 50         

bloknoti 658         

rveuli patara 10         

sakancelario rveuli 60         

brZanebis wigni 124         
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 

201         

materialur faseulobaTa 
davTari 

20         

mimd. angariSsworebis 
davTari 

10         

uwyisis formebi 8         

sasaqonlo zednadebi 30         

20 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

2244,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    kaustikuri soda 24         

21 243 
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკალიები 
24 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    

feradi flomasteri 4         

sakanc. Jurnali 368         

sakancelario dana 39         

saqaRalde Taro 130         

fanqari 99,7         
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markeri 136         

saSleli 23         

asakinZi lenti 2         
sakancelario nivTebis 
Casawyobi 

560         

kalkulatori 679         

faqsis qaRaldi 80         

konverti 50         

konverti AA4 150         

konvertiAAAA5 50         

konverti patara 70         

saqmis yda 35         

Wikarti 45         

klipsi 130         

saxazavi 42         

stikeri (saniSne qaRaldi) 588         

stikeri (mwebavi) 70         

antistepleri 60         

wawuna 14         

magidis kalendris dafa 43         

skoCi 31         

magidis kalendari 176         

dasawebebeli lenti 35         

სტეპლერის ტყვიები 174         

სტეპლერი პატარა 215         

სტეპლერი საშუალო 560         

სტეპლერი დიდი 250         

ბაინდერი 1453         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 406,5         

დირაკოლი 155         

webo 240         

qaRaldis samagri 22         

faili 875         

koreqtori 335,5         

beWdis baliSi 4         

lenti oqmebisaTvis 1         

fanqris saTleli 13         

burTuliani pasta 519,1         

burTuliani pasta 148         

qaRaldis samagri(skrepi) 15         

markeri 43         

failebiani saqaRalde 203         

safanqre Wiqa 10         

magidis kompleqti 295         

qaRaldi sabeWdi AA4 80 გრ./500 11500         

qaRaldi saweri   A4A45 

გრ./200 
1191         

qaRaldi mowmobebisaTvis 100         

feradi qaRaldi 50         

saoqme qaRaldi 55         

beWedi, Stampi 925         

qseroqsi 1000         

22 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, პრინტერების 

და ავეჯის გარდა 

24467,8 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  



243 

    

dvd diski 310         

cd  diski 102         

skaneri 0         

fleSmexsiereba 235         

skaneri 450         

,,UPS"'SeZena 80         

katrijis SeZena 6060         

qseroqsis katrijis SeZena 840         

katrijis SeZena 400         
magidis kompiuteris 
kompleqti 

24800         

23 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

დამარაგი 
33277 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    გენერატორი (კარბურატორიანი) 600         

24 311 
ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

600 
gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart. 
  

    

adaptori (damcavi) 200         

el. gadamyvani didi 110         

el. gadamyvani patara 25         

ავტომატური ამომრთველი 28         
koaqsiuri SemaerTebeli 
(CamWeri) 

60         

denis maregulirebeli 300         

25 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

723 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

el. gamagrZelebeli 882         

el. gamanawilebeli 140         

rozeti 71         

CamrTveli 15         

26 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1108 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    
elementi 25         

fotoaparatis elementi 36         

27 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

61 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    

naTura 425         

wertilovani naTura 200         

gare ganaTebis naTura 300         

28 315 
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები 
925 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    el. SeduRebis Cxiri 80         

29 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
80 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva- 
marti 

I-IV 
kvart.   

    
kondensatori 130         

satelefono baraTebis SeZena 20650         

30 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

20780 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
aprili 

I-IV 
kvart. 

  

    mobiluri telefoni 3110         
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31 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და სატელევიზიო 

გადამცემი აპარატურა 

3110 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

gare mikrofoni 20         

video kaseta 940         

televizori 1800         

satelituri antena 1700         

televizori 1000         

diqtofoni 240         

Stativi 150         

32 323 
ტელე და რადიომიმღებები და 

ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

5850 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
ivnisi 

I-IV 
kvart. 

  

    

komp. qselis, video sistemis 
da IP sadg. montaJi da 
instalacia 

14350         

33 324 ქსელები 14350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
  

    telefoni (stac.) 300         

  

  modemi 200         

  telefoni (ekraniT) 240         

  satelituri antenის რეცივერი 60         

34 325 
satelekomunikacio 

mowyobilobebi da maრagebi 
800 

gamart. 
Sesyidva 

Teberv-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

    

saponi 83,5         

sarecxi saponi 218         

tualetis qaRaldi 300         

pirsaxoci 30         

35 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 631,5 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    saTadarigo nawilebi 41300         

36 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

41300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    
didi motoriani navi 8000         

patara motoriani navi 3000         

37 345 გემები და ნავები 11000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnis-
agvisto 

II-IV 
kvart. 

  

    

eleqtro qanCi 500         

eleqtro makrateli 500         
specialuri formis 
kompleqti 

6408         

maRalyeliani baTinkebi 3600         

cecxlgamZle kostumi 3000         

cecxlgamZle rezinis waRebi 7000         

38 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
21008 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili-
maisi 

I-IV 
kvart. 

  

    
droSa (saqrTvelo) 405         

droSa (evropa) 245         

39 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
650 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    saWidao tatami 10000         
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40 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
10000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    
koordinatebis dasadgeni 
xelsawyo GG.P.S 

600         

41 381 
სანავიგაციო და 

მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები 
600 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

    

lazeruli manZilsazomi 600         
spidometriani meqanikuri 
manZilsazomi 

200         

42 383 საზომი ხელსაწყოები 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

    დენის მრიცხველები 271         

43 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
271 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

    
fotoaparati 350         

cifruli fotoaparati 950         

44 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

agvist-
aprili 

I-IV 
kvart. 

  

    

rkinis karada 950         

kompiuteris magida 400         

televizoris magida 250         

მოსაბრუნებელი სავარძელი 1549         

savarZeli 1650         

saofise Taro 320         

samuSao magida 950         

skami 3090         

taxti 400         

magida misadgmeliT 500         

45 391 ავეჯი 10059 
gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    

ტუშის კალამი 130         

makrateli 56         

suraTis CarCo 200         

saTli (vedro) 121         

cocxi 736         

nagvis yuTi 398         

aqandazi 70         

Rrubeli 23,3         

sanTeli 2,5         

iatakis jagrisi 10         

abazanis sarkis kompleqti 100         

yvavilis qoTani 30         

46 392 ავეჯეულობა 1876,8 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    

xaliCa (gza-kvala) 750         

farda 230         

xelsaxoci 149         

tilo iatakis sawmendi 338,5         

tilo magidis 670         

 minis sawmendi 170         

fexsawmendi Teqa 50         

xaliCa 800         

iatakis sawmendi joxi 230         
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47 395 ქსოვილის ნივთები 3387,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    

ventilatori 875 

      

  
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

220   

xelis saSrobi aparati 300   

mtversasruti 130   

macivari 1100   

48 397 საოჯახო ტექნიკა 2625 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv.-
seqtemb 

I-IV 
kvart.   

    

sarecxi Jele 291         

avejis sawmendi siTxe 40         

sarecxi siTxe (mJava) 84         

sacxi (iatakis saprialebeli) 175         

Jaluzis sawmendi 10         

dezodori 300         

tualetis sawmendi (ixvi) 200         

WurWlis sarecxi saSualeba 48         

49 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1148 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    wylis xarji 8444         

50 411 ბუნებრივი წყალი 8444 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    sawvavis saqaCi xelis tumbo 50         

51 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკური ენერგიის გამოყენება 
50 

gamart. 
Sesyidva 

აპრილი 
II 

kvart. 
  

    kondicioneri 7150         

52 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები 
7150 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi-
ivlisi 

I-IV 
kvart. 

  

    
avtomanqanis sarecxi 
danadgari 

1600         

53 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანისნულების 

სპეციალური დანისნულების 

მანქანა-დანადგარები 

1600 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    eleqtroburRi 100         

54 431 სამთო მანქანები 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    

sof. qvemo qvalonis 
kulturis saxlis saxuravis 
SeZena 

3000 

      

  

laminirebuli parketi 200   

samSeneblo masalebis SeZena 1700   

55 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4900 

gamart. 
Sesyidva 

april-
ivlisi 

II-III 
kvart.   

    კაბელი 212         

56 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
212 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

    

karada 900         

მრიცხველის ყუთი 36         
sof. SavReles saxelwodebis 
3 c. trafaretis mowyoba 

1100         

sof. SavRelis ter. organos 
ofisis warwera 

70         

rkinis karada 1500         

karada xis 500         
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57 444 
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

4106 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
agvisto 

I_IV 
kvart. 

  

    

karis saxeluri 50         

saketis gulari 45         
metaloplastmasis karis 
,,petli" 

50         

metaloplastmasis karis 
saketi 

40         

karis saketi 2125         

boqlomi 78         

58 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 

2388 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

    

saRebavi 200         
c. dadianis quCaze centr. 
gzis gaswvriv yofili 
kolxeTis meurneobis 
Sesaxvevamde mosaxleobis 
Robis SesaRebad saRebavis 
SeZena 

3500         

59 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
3700 

gamart. 
Sesyidva 

april-
agvisto 

II-III 
kvart. 

  

    

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

13960         

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebi 

1400         

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre arxis 
amowmendis samuSaoebi 

2900         

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebi 

3600         

dabali ganaTebis demontaJis 
samuSaoebi 

500         

60 451 
ადგილის/სამშენებლო მოედნის 

მოსამზადებელი სამუშაო 
22360 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebi 

20410         

Zv. xibulis sajakonios ubnis 
da Zikis karis terit. stiqiiT 
daz. gzis reabilitacia 

7000         

sof. sajijaos centridan md. 
xobiswylis xidamde stiqiiT 
daz. gzis reabilitacia 

3000         

sof. xamisquris safarcvanios 
ubanSi stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

2500         

sof. patara foTis SaReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTeba 

32710         
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sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis I etapi 

7560         

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSva 

4200         

sof. Sua xorgis salatarios 
ubanSi gzis moxreSva 

3200         

q. xobis quCebis movla-Senaxva 30000         
sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi xidis reabilitacia 

13500         

sof. pirv. maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebi 

          

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebi 

4780         

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitacia 

6700         

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

6700         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

18530         

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitacia 

4780         

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana mxares 
saniaRvre arxebis mowyoba 

4600         

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmenda 

4300         

q. xobis aRmaSeneblis quCidan 
kolxeTis dasaxlebamde 
saniaRvre arxis amowmenda 

4750         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmenda 

27780         

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebi 

52740         

sof. axalsoflis saSonios 
ubnis saniaRvre arxis 
amowmenda 50 grZ.m. 

300         

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapi 

4780         

sof. yulevSi saniaRvre arxis 
mowyobis samuSaoebi 

3830         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

27780         

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

2870         
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q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

18530         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebi 

158900         

sof. patara foTSi md. rionze 
garRveuli dambis aRdgena 

700         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebi 

55340         

sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

4300         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis I 
etapis samuSaoebi 

27310         

p. maisSi sakvikvinios ubanSi 
md. munCias gasworxazebis 
samuSaoebi 

9000         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebi 

39000         

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebi 

14200         

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebi 

4350         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTeba 

30000         

q. xobSi guramiSvilis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

86000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebi 

369000         

mini stadionebis movla-
Senaxvis samuSaoebi 

10000         

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე მთავარი არხის 

ამოწმენდა ერთი მილხიდის 

მოწყობით და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციით 

17200         

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და 

დამბის ამაღლება 

1550         

q. xobSi kostavasa da 
wereTlis quCebze gare 
kanalizaciis sareabilitacio 
samuSaoebi 

1827         
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დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დ. 

აღმაშენებლის I ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები 

32000         

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis 
moxreSvis samuSaoebi 

1400         

61 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1179907 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2870         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

3830         

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2870         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis samuSaoebi 

18530         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

13960         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

9240         

sof. qariatis sajaro skolis 
kabinetis saremonto 
samuSaoebi 

2390         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebi 

8530         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebi 

26330         

Sss elmeurneobis remonti 400         
gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, ventilaciisa 
da el.meurneobis remontis 
samuSaoebi 

2250         

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebi 

2870         

kulturis saxlis win mdebare 
skveris dekoratiuli Robisa 
da bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebi 

850         

c. dadianis quCaze (yofili 
sagadasaxado samsaxuris 
Senobis mimdebared) 
mxatvruli panos 
reabilitaciis samuSaoebi 

5650         
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q. xobSi mixeil iosavas sax. 
quCaze gare ganaTebis mowyoba 

2700         

sof. SavReles sajaro 
skolis oTaxebis remonti 

11500         

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis 
samuSaoebi 

8600         

62 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
123370 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv-
noember 

I-IV 
kvart. 

  

    

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

3350         

gamgeobis Sesasvleli karebis 
gamocvla da svetis remontis 
samuSaoebi 

3700         

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebi 

6200         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebi 

1900         

q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

86500         

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebi 

26800         

p. maisis skolis nawilobrivi 
reabilitaciis samuSaoebi 

1500         

winagolis skolis saxuravis 
remontis samuSaoebi 

5250         

sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da Widaobis 
oTaxebis mowyobis samuSaoebi 

43500         

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebi 

2850         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebi 

850         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebi 

1850         

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris remontis 
samuSaoebi 

11500         

63 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 195750 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv-
noember 

I-IV 
kvart. 

  

    
finans. analizisa da 
buRaltr. programa 

7400         

64 484 
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

7400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart. 
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saqmiswarmoebis eleqtronuli 
programa 

2250         

65 489 
სხვადასხვა პროგრამული 

პაკეტები და კომპიუტერული 

სისტემები 

2250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart. 
  

    

manqanis recxva 1440     
I-IV 

kvart. 

  
transportis mimdinare 
remontis xarji 

13000       

66 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

14440 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 
montaJis samuSaoebi 

4300         

67 502 

თვითმფრინავების, რკინიგზის, 

საგზაო და საზღვაო 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4300 
gamart. 
Sesidva 

ianvari 
I 

kvart. 
  

    
katrijis datumbva 3660         

kompiuteruli momsaxureba 9275         

68 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

12935 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I-IV 
kvart. 

  

    kondicioneris montaJi 500         

69 511 
ელექტრო და მექანიკური 

მოწყობილობების მონტაჟი 
500 

gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart. 
  

    
sasadiloebisa da saz. kvebis 
obieqtis momsaxureba 

46500         

70 555 
სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

46500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart.   

    
gawvevis xarjebi 
(satransporto momsaxureba) 

13500         

71 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
13500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    
werilebTan dakavSirebuli 
safosto momsaxurebebi 

1860         

72 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
1860 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

satelefono momsaxureba 19978         

internetmomsaxureba 7636         

fiWuri momsaxureba 12308         

73 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
39922 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    bankis momsaxurebis xarji 2000         
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74 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
2000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    
manqanis dazRveva 3000         

piradi Semadg. dazRveva 8000         

75 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
11000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 
kvart. 

  

    

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis 
zedamxedveli 

710         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis zedamxedveli 

570         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis zedamxedveli 

1840         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebis 
zedamxedveli 

1350         

76 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4470 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
maisi 

I-II 
kvart. 

  

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 
montaJis samuSaoebis 

proeqtiს შედგენა 

200         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

900         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

160         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

330         

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis Sedgena 

1260         

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis 
eqspertiza 

220         
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sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

530         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

2000         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

340         

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSvis 
proeqtis Sedgena 

300         

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540         

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110         

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

270         

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

220         

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

300         

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

300         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

220         

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana mxares 
saniaRvre arxebis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

200         
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kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

200         

q. xobis aRmaSeneblis quCidan 
kolxeTis dasaxlebamde 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

150         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

1200         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis eqspertiza 

210         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
obieqtis eqspertiza 

530         

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis obieqtis eqspertiza 

1750         

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

220         

sof. yulevSi saniaRvre arxis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

170         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

1200         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis eqspertiza 

210         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

530         

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

130         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         
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sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri obieqtis 
eqspertiza 

4350         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

2550         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

440         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

1100         

sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

200         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1200         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

190         

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

130         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

170         

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

130         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

820         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

140         

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

350         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

540         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

270         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

430         
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sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

70         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

180         

sof. qariatis sajaro skolis 
kabinetis saremonto 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

110         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

820         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

350         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

750         

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

130         

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

150         

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100         

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

70         

gamgeobis Sesasvleli karebis 
gamocvla da svetis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300         

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, ventilaciisa 
da el.meurneobis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

150         

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300         

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

500         

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

350         

p. maisSi sakvikvinios ubanSi 
md. munCias gasworxazebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

400         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100         
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q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

3500         

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

900         

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

400         

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1000         

p. maisis skolis nawilobrivi 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

200         

winagolis skolis saxuravis 
remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

250         

sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da Widaobis 
oTaxebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1500         

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis 
moxreSvis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100         

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100         

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

500         

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre arxis 
amowmendis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100         

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis RonisZiebebis 
proeqtis Sedgena 

1400         

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis RonisZiebebis 
proeqtis eqspertiza 

600         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTebis saproeqto-saxarjT. 
dok. Sedgena 

1500         

q. xobSi guramiSvilis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedegena 

4000         
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sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

12000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

1590         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
Sesrulebul samusaoTa 
eqspertiza 

6960         

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

150         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebis proerqtis 
Sedgena 

50         

kulturis saxlis win mdebare 
skveris dekoratiuli Robisa 
da bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100         

komp. qselis, video sistemis 

da IP sadg. montaJiსა da 

instalaciის პროექტის შედგენა 

650         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

150         

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე მთავარი არხის 

ამოწმენდა ერთი მილხიდის 

მოწყობით და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციიs samusaoebis 
proeqtis Sedgena 

1100         

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და 

დამბის ამაღლებis samusaoebis 
proeqtis Sedgena 

150         

c. dadianis quCaze (yofili 
sagadasaxado samsaxuris 
Senobis mimdebared) 
mxatvruli panos 
reabilitaciis samuSaoebis 
mproeqtis Sedgena 

350         

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დ. 

აღმაშენებლის I ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოებიs proeqtis Sedgena 

1500         

sof. SavReles sajaro 
skolis oTaxebis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

500         
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istoriul Zeglebze - 
,,jaxuTis cixe", ,,naberayu", 
,,misaronferdi", ,,macxomeri" 
da ,,Seliebis dixaguZuba" 
dazverviTi samuSaoebis 
Catareba 

1500         

77 713 საინჟინრო მომსახურებები 79630 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
oqtombe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

Zeglebis monitoringi-
daTvaliereba, mdgomareobis 
Semowmeba, axali Zeglebis 
aRricxva da saaRricxvo 
baraTebis Sedgena 

700         

78 717 მონიტორინგი და კონტროლი 700 
gamart. 
Sesyidva 

mart-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    kodeqsis ganaxleba 1560         

79 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 1560 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    veb-gverdis xarji 750         

80 724 ინტერნეტ მომსახურებები 750 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebi 

1300         

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebi 

1430         

81 764 
მოწყობილობის 

დაყენება/მდებარეობის 

რეგულირება 

2730 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I 
kvart.   

    
savaldebulo auditi 3500         

sxvadasxva auditoruli moms. 5000         

82 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
8500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    
administraciuli Senobis 
dacvis xarjebi 

52800         

83 797 
გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

52800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

heraldikis xarjebi 4200         

ადმინისტრაც. 

სამართალდარღვევის ოქმის 

ფორმების beWdva 

500         

korespodenciis aRricxvis 
Jurnalis dabeWdva 

150         

84 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
4850 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
ivlisi 

I-II 
kvart. 

  

    

megruli simRerebis 
festivalTan dakavSirebiT 
sainformacio bukletis 
gamoSveba 

4300 

      
  

sainformacio almanaxis 
gamoSveba 

832   

saangariSo - stenduri 
konferenciis mowveva, 
gamofena-fotografia-xobis 
mniSvnelovani Zeglebi 

300         
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municipalitetis 
teritoriasTan 
dakavSirebuli istoriuli 
pirebis - gubaz mefis, cotne 
dadianis, agreTve axali da 
uaxlesi istoriis moRvaweTa 
biografiebis momzadeba da 
gamocema 

2500         

Sexvedra sajaro skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTan Temaze: 
,,rogor vicnobT sakuTar 
uflebebsa da movaleobebs 

315         

diskusia: ,,erTi varsklavia 
marto Cemi, mxolod erTi 
guli gasacemi" 

475         

moswavle-axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi konferencia 

800         

musikialuri SemoqmedebiTi 
konkursi - ,,varskvlavebi" 
(saestrado Janri) 

1600         

,,inteleqt-Sou - 2011" 
(municipalitetis masStabiT) 

1180         

,,silamazis mejlisi" 
kulturis centrTan 
TanamSromlobiT 

1150         

Semxvedri RonisZieba 
(saprezidento programa - 
,,patrioti) 

250         

RonisZieba ,,Semodgomis 
dizaini" 

550         

sxvadasxva konkursSi 
gamarjvebulTaTvis eqskursia 

1750         

,,mraval axal wels" 
socialurad daucveli 
axalgazrdobisaTvis 
saaxalwlo RonisZieba 

1930         

saxalxo mTqmelebis 
gamovlena da megruli 
folkloris saRamos mowyoba 

700         

"gamocema ,,faqtebi 
saqarTvelos regionebi 2010 

600         

megruli tradiciebis 
popularizacia, maTi 
gamovlena kulturaSi 
(malanuroba,marula, TarCia, 
romelic aisaxeba cekvebSi, 
simRerebSi) 

300         

85 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

19532 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-
dekember

i 

II-IV 
kvart. 

  

    gawvevis saeqimo komisia 1800         

86 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
1800 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    
nagavsayreli poligonis 
momsaxureba 

108600         

87 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
108600 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    arqivis momsaxureba 6000         
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88 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

Sejibreba sacurao saxeobebSi 
,,lazursa" da ,,menCurua""-Si 

138         

cxenosnoba - xobis 
municipalitetis pirveloba 

2320         

qarTuli Widaoba -  xobis 
municipalitetis pirveloba 

227         

magidis CogburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

447         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
didebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba) 

180         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
axalgazrdebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba, gza, kveba) 

250         

berZnul-romauli Widaoba 
xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

217         

Wadraki xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

317         

mZleosnoba - xobis 
municipalitetis 
sagazafxulo pirveloba 

323         

mZleosnoba - olimpiuri 
TamaSebis prizioris m. 
azaraSvilis Tasis gaTamaSeba 
(xobis nakrebis 
transportireba da kveba) 

470         

kalaTburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

418         

biliardi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis 
mixeil iosavas saxelobis 
turniri 

300         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis daTa 
xurcilavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467         

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
saq. prezidentis Tasze mini-
fexburTSi 

727         

fexburTi - samegrelo- zemo 
svaneTis reg. pirveloba saq. 
prezidentis Tasze 
(transportireba) 

160         
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fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
warmoeba-dawesebulebebs 
Soris m. kitias saxelobis 
Tasze 

467         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli xobeli gmirebis 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi (sajaro skolebis 
gundebi) 

507         

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
soflebis gundebs Soris 

4331         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis goga 
beraias sax. Tasis gaTamaSeba 
mini-fexburTSi 

457         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistebis goga 
WiTanavasa da levan turavas 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

467         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis zviad 
daTuaSvilis sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467         

sporti yvelasaTvis - xobis 
municipalitetis pirveloba 
sajaro skolebs Soris 
,,mxiaruli startebi" 

12290         

Semxvedri RonisZieba sportis 
sxvadasxva saxeobebSi 

2875         

89 926 სპორტული მომსახურებები 28822 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    asociaciebis sawevro 1800         

90 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800 

gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I 
kvart. 

  

      2538973,1         

91   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 722601 

გ
ამ

არ
ტ

ი
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შ
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ყი
დ
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მა
ი

ს-
ი

ვნ
ი
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 კ
ვა

რ
ტ
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sof. საგვიჩიოs ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6688   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
272   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
40   

  

sof. საგვიჩიოs მე-3 უბნის 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
250   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ubnis ი. 

ვეკუას ქუჩის წყალსადენის 

მოწყობა 

3958   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ვ. ფშაველას 

ქუჩაზე #1 და #2 

ხიდbogirების რეაბილიტაცია 

7794   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
317   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

  

sof. qv. qvalonis gvimaronis 

ubnis სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

10838   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
443   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

sof. qv. qvalonis ბულიშის 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფელ ქვალონის ბულიშის უბნის 

გზების მოხრეშვა 
3967   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

sof. qv. qvalonis დურღენას 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის სასაფლაოს ქუჩის მოხრეშვა 
8024   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ნ. დუმბაძის ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4718   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
192   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ქარჩავას ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4946   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
201   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის 

ჭითაუშქურის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 

7527   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

პატარა ფოთის შიდა გზების 

მოხრეშვა 
8374   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
341   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
50   

  

პატარა ფოთის II უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
13257   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
539   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79   

  
პატარა ფოთის III უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
3576   

  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
145   

  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21   

  

პატარა ფოთის I უბანში 

სტადიონის განათების მოწყობა 
2782   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
113   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
17   

  

პატარა ფოთის შავღელის უბნის 

შიდა გზების რემონტი 

წვრილმარცვ-ლოვანი 

ასფალტობეტონით 

20914   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
851   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
124   

  

I გურიფულის მინი stadionis 

მოწყობა 
11394   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

  

II გურიფულის არსებული 

სტადიონის კეთილმოწყობა 

კეთილმოწყობა 

6077   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
247   



266 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

II გურიფულის სასაფლაოს 

კეთილმოწყობა 
1184   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
48   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
7   

  

II გურიფულის სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 
4638   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ახალი სოფელის ცენტრალური 

გზის მოხრეშვა 
13832   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
562   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

ახალი სოფელის გაღმა პირველი 

ხორგის უბნის გზის მოხრეშვა 
14509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
589   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
82   

  

ჭალადიდის საბაჟოს უბნის გზის 

მოხრეშვა 
22316   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
906   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
133   

  

ჭალადიდი საბაჟოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
7874   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
322   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
47   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს უბნის 

saniaRvre arxis მოწყობა 
1609   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
65   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
6041   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
244   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

  

ჭალადიდი საჭოჭუოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
10824   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
441   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

უბნის ხიდბოგირის მოწყობა 
7569   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
307   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის centris უბნიs 

მილხიდის რეაბილიტაცია 
5552   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
225   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
33   

  

ნოჯიხევის უბანი ცენტრში 

არსებული სკვერის 

დეკორატიული ღობის ამაღლება 

11407   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

  

ნოჯიხევის უბანი წყალსადენის 

მოწყობა 
4509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
183   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ნოჯიხევის უბანი ცხაურის 

მოწყობა 
2367   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
96   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
13   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

მილხიდის მოწყობა 
7279   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
296   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
3509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
143   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
20   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

მინი სტადიონის ღობის 

აღდგენითი სამუშაოები 

1411   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
57   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
8   

  
ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
4138   



268 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
168   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბნის 

საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

4550   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბნის 

ჭაბურღილის მოწყობა 
2679   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
109   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 
15680   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
637   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
9538   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
387   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
57   

  

ხეთის ნოჩხონის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7697   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
312   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

  

ხეთის წინაგოლის უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
12791   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
520   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

  

ხეთის საქირიოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
12829   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
522   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

რკინიგზის ქვეშ სანიაღვრე 

არხის მოწყობა 

7053   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
286   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
42   
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ხეთის ოხვამეკარის უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
4148   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
169   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის შიდა გზების მოხრეშვა 
5157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
209   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის ხიდბოგირის შეკეთება 
4698   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
190   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ეკლესიის მიმდებარე ეზოს 

შემოღობვა 

1790   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
73   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
11   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ავტოსადგომის მოწყობა 
23956   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
973   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
143   

  

პირველი მაისის ბულიწყუს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
8553   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
347   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
51   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
7442   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
302   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
44   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
5211   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
212   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ეკლესიასთან და სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზის აღდგენითი 

სამუშაოები 

11273   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
458   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ხიდბოგირის რეაბილიტაცია 
3631   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
147   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სარიტუალო სახლის მოწყობა 
9369   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
380   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
56   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სასაფლაოს გზის გაფართოება 
11140   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
452   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
66   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

არსებული მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

8041   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სატაბაღუოს დასaხლ. მილხიდის 

მოწყობა 

4635   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

საყანე ფართობის შემოკავება 
4479   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
182   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7514   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
8015   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
325   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  
ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
4554   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

გზების მოხრეშვა 
13067   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
531   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

თორსის საბუკიოს უბნის გზების 

მოხრეშვა 
11194   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
455   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  

თორსის თორსის უბნის 

ცენტრიდან დღვაბამდე გზა 
16304   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
662   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
97   

  

თორსის დღვაბის უბნის ხიდის 

რეაბილიტაცია 
4291   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
174   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
26   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის ხიდბოგირის 

მოწყობა 

4279,62   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
172,01   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29,62   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის გზების 

მოხრეშვა 

2183,95   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
88,08   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,12   

  

ზ. ქვალონის საკუჭაოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
6786,33   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
273,7   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46,97   

  

ზ. ქვალონის სახოჭოლაოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
3935,89   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
158,74   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27,24   
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ზ. ქვალონის ცენტრის უბნის 

ადმინისტრაციული ცენტრისა და 

საბავშვო ბაღის შემოკავება 

3118,73   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
126   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
11485,29   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463,22   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79,49   

  

ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის მილხიდის მოწყობა 
3055,62   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
123,23   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,15   

  

შუა ხორგის სკოლის სპორტული 

დარბაზის სარემონტო 

სამუშაოები 

32203   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
1308   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
192   

  

ბიის ცენტრის უბნის წისქვილის 

მოწყობა 
4744,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
191,34   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
32,83   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

რუსთაველის ქუჩაზე 

წყალსადენის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

3401   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
137   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

მოსაცდელის მოწქყობა 
3516,82   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
141,84   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24,34   

  

ბიის საშონიოს უბნის ცხაურის 

მოწყობა 
1256   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
50,64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
9,36   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

სასაფლაოს მისასვლელი გზის 

შეკეთება 

3118,24   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
125,76   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,58   

  

ბიის საშონიოს უბნის სასმელი 

წყლის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

2287,97   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
92,3   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,84   

  

სოფელ ნოჯიხევსა და სოფელ 

ბიას შორის დამაკავშირებელ 

გზაზე მილხიდის მოწყობა 

4370   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
170   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

  

ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის 

ბუნებრივ საფარიანი მინი 

სტადიონის მოწყობა 

12545,2   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
506   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
86,8   

  

ახ. ხიბულის გაშფერდის უბნის 

კალათბურთისა და ფრენბურთის 

სტადიონის მოწყობა 

13596,53   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
548,37   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
94,1   

  

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

13566,27   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
547,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93,59   

  

გაღმა ქარიატა შიდა სასოფლო 

გზების მოხრეშვა 
7260   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
300   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

გაღმა ქარიატა ჭაბურღილის 

ძრავის შეძენა და მონტაჟი 
425   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
27   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

გაmoRმა ქარიატა საბავშვო ბაღის 

სარემონტო სამუშაოები 
10497   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
420   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
60   

  

qariatis ხიდზე ლამპიონის 

მოწყობის სამუშაოები 
1142   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
40   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

პირველი ხორგის სასაფლაოს 

შემოღობვის სამუშაოები 
2835   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
115   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

პირველი ხორგის მოსაცდელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
1579   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

პირველი ხორგის შიდა სასოფლო 

გზების მოხრეშვა 
9143   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
373   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
54   

  

ყულევის შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვითი და გზის გასწვრივ 

ოთხი მილხიდის ჩალაგების 

სამუშაოები 

7527   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
306   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

          

92   
saqarTvelos mTavrobis 
05.072011 wlis #1402 gank. 
gamoyofili (gamart. Sesyidva) 

94260         

  

  
სოფელ ნოჯიხევის ნაფოშტუს 

უბანში მილხიდის მოწყობა 
5800 
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სოფელ ნოჯიხევის ნაფოშტუს 

უბანში მილხიდის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

500   

  

სოფელ პირველი მაისის 

სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის 

მოწყობა 

7810   

  

სოფელ პირველი მაისის 

სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის 

მოწყობis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

390   

  
სოფელ ხამისქურის საკუკაოს 

უბანში მილხიდის მოწყობა 
14950   

  
სოფელ ხამისქურის საკუკაოს 

უბანში მილხიდის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

750   
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ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის 

მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით 
11430   

  

ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის 

მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

570   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან 

არხის ამოწმენდა 

2190   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან 

არხის ამოწმენდis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

110   

  

სოფელ ნოჯიხევში 

პროფსასწავლებლის წინ არხის 

ამოწმენდა 

4760   

  

სოფელ ნოჯიხევში 

პროფსასწავლებლის წინ არხის 

ამოწმენდis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

240   

  

სოფელ პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა 

ჯობავას სახლის მიმდებარედ 

ნაპირგaმაგრება 

4760   

  

სოფელ პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა 

ჯობავას სახლის მიმდებარედ 

ნაპირგმაგრებis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

240   

  

სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში საჭოჭუოს საზღვართან 

დამბის ამაღლება 

1240   

  

სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში საჭოჭუოს საზღვართან 

დამბის ამაღლებis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

60   

  

სოფელ პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან დამბის 

ამაღლება 

700   

  

სოფელ პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან დამბის 

ამაღლებis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

50   

  

სოფელ პატარა ფოთში ლოლუა 

ლეონიდის სახლის უკან დამბის 

ამაღლება 

700   

  

სოფელ პატარა ფოთში ლოლუა 

ლეონიდის სახლის უკან დამბის 

ამაღლებis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

50   

  

სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში დაზიანებული დამბის 

აღდგენა 

2800   

  

სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში დაზიანებული დამბის 

აღდგენis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

200   
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სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით 

31828   

  

სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით  samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

1680   

  

სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით  samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

452   

              

93   
სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხებით 
86878,48         

    
15 ერთეული მგლის ბუნებიდან 

ამოღება 
4950         

    
სოფელ ყულევში სასმელი წყლის 

შეტანა 
6839,56         

    

 2011 წლის 25-26-27 თებერვლისა 

და 2-3-4 აპრილის სტიქიის 

(ქარის) შედეგად დაზიანებული 

ობიექტების აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

3036 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი 

II 
kvart. 

  

    

ქ. ხობის #1 საჯარო სკოლის 

შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

464,33 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi 

II 
kvart. 

  

    

ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

სახლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

278,6 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi 

II 
kvart. 

  

    

ქ. ხობის ფოთის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi 

II 
kvart. 

  

    

ქ. ხობის ც. დადიანის ქუჩაზე 

მდებარე კულტურის სახლის 

ფანჯრების შემინვის, შიდა 

ელგაყვანილობისა და სცენის 

განათების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi 

II 
kvart. 

  

94   
სტიქიით დაზიანებული 

ობიექტები (სარეზერვო ფონდი) 
          

  
  

ადმინისტრაციული შენობა ქ. 

ხობში 
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  ყოფილი რაიკომის შენობა 1182   
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  ბიის ადმინისტრაციული შენობა 832   

  
ჭალადიდის ადმინისტრაციული 

შენობა 
868   

  
პირველი ხორგის 

ადმინისტრაციული შენობა 
1875,95   

  

შ.ს.ს. ხობის რაიონული 

სამმართველოს შენობის 

შესასვლელის დაკიდული ჭერის 

შეკეთება 

1673   

  
ქვემო ქვალონის 

ადმინისტრაციული შენობა 
681,3   

  
ქ. ხობში კულტურის სახლის 

სახურავი 
1620   

  
პირველი ხორგის სასოფლო 

კლუბის სახურავი 
634,7   

  
ქვ. ქვალონის კულტურის სახლის 

სახურავი 
1806,7   

  
sof. xeTis winagolis ubnis 
sajaro skolis saxuravis 
SekeTeba 

3655   

  
sof. pirveli xorgis sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saxuravis SekeTeba 

1949,34   

  
sof. qariatis sajaro skolis 
Senobis saxuravis SekeTeba 3488   

  
sof. axali soflis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

2145   

  
xobis #1 sajaro skolis 
sajaro skolis saxuravis 
SekeTeba 

2136   

  
sof. Waladidis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

8499   

  
sof. biis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

3999   

  
sof. nojixevis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

2212   

  
sof. xeTis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

1800   

  
sof. pirveli maisis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

2255   

  
sof. patara foTis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1222   

  
sof. gaRma sajijaos sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

809   

  
sof. Waladidis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1225   

  
sof. Torsis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

1096   

  
sof. sagviCios sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

1371   

  
sof. axali soflis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

615   



278 

  
xobis #3 sabavSvo baRis 
(Wixus ubani) saxuravis 
SekeTeba 

545   

  
sof. qariataSi md. 
xobiswyalze arsebuli 
sacalfexo xidis SekeTeba 

4356   

  

ც. დადიანის ქუჩაზე 48 ბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

შეკეთება 

5446   

  

სტალინის ქ. #31-ში 

ორსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

1275   

  

ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 ბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

შეკეთება 

3006   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 4 

ბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

2047   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 

ორსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

3718   

      3442712,56         
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დ) განკარგულების მე-3 დანართში 150 ლარით შემცირდეს ელექტროენერგიის ხარჯების 

ასიგნება და დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

N 
დანაყოფ

ის კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 03142500 კვერცხი 579 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

2 03120000 ჭარხალი 257,9 

    ჯამი 836,9 

3 03212100 კარტოფილი 1815,9 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

4 03211130 ხახვი 259,6 

5 03221120 ნიორი 243,09 

6 03221300 მწვანილი 405,3 

7 03221112 სტაფილო 131,6 

8 03221211 ლობიო 289,48 

9 03212100 საკისელე 823,75 

10 03222321 ვაშლი 1302,72 

    ჯამი 5271,44 

11 15110000 საქ. ხორცი 1621,13 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

12 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 1215,78 

    ჯამი 2836,91 

13 15211000 თევზი (ლოქო) 1042,26 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

    ჯამი 1042,26 

14 15331425 ტომატ პასტა 328,25 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

15 15331140 კომბოსტო 265,92 

    ჯამი 594,17 

16 15411100 რაფინირებული ზეთი 208,08 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

    ჯამი 208,08 

17 15511600 შესქ. რძე 1205,6 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

18 15530000 კარაქი 1045,73 

19 15542000 ყველი 439,95 

    ჯამი 2691,28 

20 15625000 მანანის ბურღული 144,76 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

21 15614000 ბრინჯი 215,8 

    ჯამი 360,56 

22 15831000 შაქარი 1007,94 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

თებერვალი I - 

კვარტალი 

 

23 15811100 პური 1783,32 

24 15841000 მაკარონი 626,48 

25 15851100 ვერმიშელი 244,76 
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26 15872400 მარილი 58,9 

    ჯამი 3721,4 

27 03142500 კვერცხი 8613 გამარტივებ

ული 

ელექტრონ. 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
28 03120000 ჭარხალი 579 

    ჯამი 9192 

29 03212100 კარტოფილი 15227,7 გამარტივებ

ული 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
30 03211130 ხახვი 4755,45 

31 03221120 ნიორი 4064,58 

32 03221300 მწვანილი 4518,24 

33 03221112 სტაფილო 3010,8 

34 03221211 ლობიო 5790 

35 03212100 საკისელე 13027,5 

36 03222321 ვაშლი 4342,5 

    ჯამი 54736,77 

37 14400000 ქროლის მჟავა 399 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 

 

    ჯამი 399  

38 14810000 სახეხი 36 
გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 

    ჯამი 36 

39 15110000 საქ. ხორცი 14185,5 
გამარტივებ

ული 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 

40 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 12159 

    ჯამი 26344,5 

41 15211000 თევზი (ლოქო) 10422 
გამარტივებ

ული 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IIV 

კვარტალი 

    ჯამი 10422 

42 15331425 ტომატ პასტა 3628,02 გამარტივებ

ული 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
43 15331140 კომბოსტო 1389,6 

    ჯამი 5017,62 

44 15411100 რაფინირებული ზეთი 6021,6 
გამარტ. 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 

    ჯამი 6021,6 

45 15511600 შესქ. რძე 15860,54 გამარტივებ

ული 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
46 15530000 კარაქი 7376,46 

    ჯამი 23237 

47 15625000 მანანის ბურღული 1447,5 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
48 15614000 ბრინჯი 1158 

    ჯამი 2605,5 

49 15831000 შაქარი 5928,96 
გამარტივებ

ული 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 

50 15811100 პური 16860,48 

51 15811400 ფუნთუშა 3618,75 

52 15841000 მაკარონი 4632 

53 15851100 ვერმიშელი 5211 

54 15841000 კაკაო 1158 

55 15872400 მარილი 572,82 
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    ჯამი 37982,01 

56 18424000 ხელთათმნები 100 
გამარტივებ

ული 

ელექტრონ

ული 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი   

    ჯამი 100 

  

57 19244000 საფარდე ნაჭერი 400 
გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

    ჯამი 400   

58 91222100 თხევადი გაზი 10180 
გამარტ. 

ელექტრონ

ული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი   

    ჯამი 10180 
  

59 9000000 ელ. ენერგიის ხარჯი 7245 
გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი   

    ჯამი 7245   

60 22800000 ჟურნალები 266 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

61 22852100 ფაილი 340   

62 22852000 საქაღალდე 145   

63 22816100 ბლოკნოტი 140   

64 22815000 საკანც. რვეული 218   

65 22815000 ბრძანების წიგნი 28   

66 22800000 მატერ. ფას.აღრიცხ 60   

67 22800000 მიმდინარე ჟურ. 2   

68 22800000 უწყისის ფორმები 50   

    ჯამი 1249 
  

69 30193200 საქაღალდე თარო 60 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

70 30192130 ფანქარი 135   

71 30192160 მარკერი 70   

72 30197220 საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 80 
  

73 30192100 საშლელი 26   

74 30197644 ქსეროგრაფიის ქაღალდი 1480   

75 30141200 კალკულატორი 60   

76 30194310 სახაზავი 50   

77 30192170 სტიკერი სანიშნე 104   

78 30192170 სტიკერი მწებავი 84   

79 30197110 სტეპლერის ტყვიები 45   

80 30197110 სტეპლერი საშუალო 55   

81 30197210 ბაინდერი 245   

82 30192700 წებო 80   

83 30192160 კორექტორი 90   

84 30192133 ფანქრის სათლელი 30 
  

85 30192700 მაგიდის ნაბორი 60   

86 30192121 ბურთულიანი პასტა 90   

87 30197220 სკრეპი 15   

88 30192160 მარკერი 70   

89 30197220 ფაილებიანი საქაღალდე 80 
  

90 30199100 ფერადი ქაღალდი 227 
  

91 30199230 კონვერტი 30   
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    ჯამი 3266   

92 30237380   sd დისკი 10 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი   

93 30213300 კომპიუტერის კომპლექტი 2000 
  

94 30237310 კატრიჯის შეძენა 480 
  

    ჯამი 2490 
  

95 31410000 ელემენტი 10 
გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

    ჯამი 10   

96 31531000 ნათურა 120 
გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

    ჯამი 120 
  

97 31712111 
სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 
420 

გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

    ჯამი 420   

98 33711900 საპონი 200 გამარტივებ

ული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

99 33761000 ტვალეტის ქაღალდი 900   

    ჯამი 1100   

10
0 

37823600 სახატავი რვეული 147 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

    ჯამი 147   

10
1 

39224100 ცოცხი 550 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

10
2 

39224200 ჯაგრისები 100 
  

10
3 

39224320 ღრუბელი 54 
  

10
4 

39225300 ასანთი 150 
  

    ჯამი 854   

10
5 

39514100 ხელსახოცი 620 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

10
6 

39525800 საწმენდი ტილო 500 
  

10
7 

39525100 მტვრის საწმენდი ტილოები 120 
  

10
8 

39530000 მინის საწმენდი სითხე 250 
  

10
9 

39530000 მეტლახის საწ.სითხე 50 
  

11
0 

39530000 ავეჯის საწ.სითხე 30 
  

    ჯამი 1570 
  

11
1 

39831000 სარეცხი ფხვნილი 300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

11
2 

39831000 სარეცხი ფეირი 175 
  

11
3 

39831000 სარეცხი კომეტი 220 
  

11
4 

39832100 სარეცხი ჟელე 572 
  

11
5 

39831600 
ტვალეტის სარეცხი სითხე 

(იხვი) 
280 

  

    ჯამი 1547 
  

11
6 

41110000 წყლის ხარჯი 7400 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 7400   

11
7 

43132300 ბურღები 60 
      

  

    ჯამი 60       
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11
8 

44115811 ფარდის კარნიზი 100 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

აპრილი 

I - II 

კვარტალი 
  

    ჯამი 100   

11
9 

44619400 კასრი პოლიეთილენის 30 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 30   

12
0 

45000000 საამშენებლო სამუშაო 1706,77 
გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

II - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 1706,77   

12
1 

45317000 მრიცხველის მონტაჟი 2062 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

    ჯამი 2062   

12
2 

50320000 კატრიჯის დატუმბვა  220 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 220   

12
3 

51110000 კონდენც. მონტაჟი 200 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 200   

12
4 

60100000 
ავტო სატრანსპ. 

მომსახურეობა 
2500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 2500 
  

12
5 

64112000 წერილებთან დაკავშ. ხარჯი 50 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 50 
  

12
6 

64221000 ინტერნეტმომსახურება 800 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 

  

12
7 

64213000 ფიჭური მომსახ. 120 
გამარტ. 

შესყიდვა 
იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 920   

12
8 

66110000 ბანკის მომსახურეობა 300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    ჯამი 300   

12
9 

71319000 ექსპერტიზის მომსახურეობა 405 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

მარტი 

II  კვარტალი 

  

    ჯამი 405   

13
0 

71322100 ხარჯთაღრიცხვა 105 
გამარტ. 

შესყიდვა 

ივლისი-

აგვისტო 

I კვარტალი 
  

    ჯამი 105   

13
1 

79521000 ქსეროასლების გადაღება 1488 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ -

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

    
ჯამი 1488 

  

 

 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N78 

2011 წლის 29 აგვისტო 

ქ. ხობი 

 

„საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 
 

1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა  და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

„საწვავისა და სატელეფონო ბარათების ლიმიტის განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„დანართი N1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 25 მარტის N62 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირებისა და აპარატისთვის  

საწვავის ხარჯვის ლიმიტი 

 

N მხარჯავი სუბიექტების დასახელება 

ლიმიტი თვეში 

(ლიტრი) 

ლიმიტი წელიწადში 

(ლიტრი) 

ბენზინი დიზელი ბენზინი დიზელი 

1 საკრებულოს თავმჯდომარე 750 - 9000 - 

2 
საკრებულოს თავმჯდომარის 

მოადგილე 
- 150 - 1800 

3 საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე 80 - 960 - 

4 საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე 60 - 720 - 

5 საკრებულოს აპარატი 50 - 600 - 

 

2. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ამ განკარგულების საფუძველზე „ხობის 

მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში შესატან 

ცვლილებათა პროექტის მომზადება და ერთი თვის ვადაში წარმოდგენა. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N79 

2011 წლის 29 აგვისტო 

ქ. ხობი  

 

ხობის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო   

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „ბუნებრივი და 

ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის სიტუაციებზე 

ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 

აგვისტოს N415 ბრძანებულების  შესაბამისად: 

 

1. დამტკიცდეს: 

ა) „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა“ თანახმად პირველი დანართისა; 

ბ) „ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ევაკუაციის გეგმა“ თანახმად მე-2 დანართისა; 

გ) „ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების შტაბის შემადგენლობა“ თანახმად მე-3 დანართისა. 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირებისთვის განისაზღვროს: 

ა) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საშიში ობიექტების ნუსხა თანახმად მე-4 

დანართისა; 

ბ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპეციალური ტექნიკისა და  ტრანსპორტის 

ნუსხა თანახმად მე-5 დანართისა; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სატრანსპორტო და საინჟინრო 

ნაგებობების ნუსხა თანახმად მე-6 დანართისა; 

დ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დამცავი საშუალებებისა და ნაგებობების 

ნუსხა თანახმად მე-7 დანართისა; 

ე) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა 

თანახმად მე-8 დანართისა; 

ვ) ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ნუსხა თანახმად მე-9 დანართისა. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირებისთვის ცნობად იქნეს მიღებული ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  შემადგენლობა თანახმად მე-10 დანართისა. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად ერთი თვის ვადაში, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე 

დადიანის ქ. N192). 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა                                                                                                                             

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო  

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 

 

შესავალი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა შემუშავებულია „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის 

საგანგებო სიტუაციებისაგან მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის შესახებ“ საქართველოს 

კანონისა  და „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს N415 

ბრძანებულების შესაბამისად.  

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტაუაციებზე რეაგირების გეგმის დანიშნულებაა წინასწარ განისაზღვროს საგანგებო 

სიტუაციების თავიდან აცილების, შედეგების შერბილებისა და ლიკვიდაციის ღონისძიებები, მათი 

თანმიმდევრობა და ჩატარებისათვის საჭირო ძალები და საშუალებები. საგანგებო სიტუაციებზე 

რეაგირების გეგმამ უნდა უზრუნველყოს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებაში ჩართული 

სტრუქტურების, ძალებისა და საშუალებების კოორდინირებულ მოქმედებათა რეაგირების 

ოპერატიულობა. 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა განსაზღვრავს ფიზიკური, საჯარო და კერძო უწყებების საგანგებო  

სიტუაციებზე ერთიანი რეაგირების ღონისძიებებს, ეფექტურ მიმართულებებს და მათ მართვას 

ადგილობრივ დონეზე.  

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტაუაციებზე რეაგირების გეგმის მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მყოფი 

ფიზიკური და იურიდიული პირების, სამრეწველო და სოციალური დანიშნულების ობიექტებისა 

და ბუნებრივი გარემოს ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებისაგან 

დაცვის საერთო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ღონისძიებების წარმართვა. ასევე, საგანგებო 

სიტუაციების თავიდან აცილების, მისი განვითარების შემთხვევაში შედეგების შერბილებისა და 

ლიკვიდაციის ღონისძიებების შემუშავება და კოორდინირება.  

 

მუნიციპალიტეტის დახასიათება 

     

 ხობის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს დასავლეთ ნაწილში, კოლხეთის 

დაბლობის ცენტრში. მუნიციპალიტეტს ჩრდილოეთით ესაზღვრება ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტი, ჩრდილო-აღმოსავლეთით - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, აღმოსავლეთით -

სენაკის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთით - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სამხრეთ-დასავლეთით -

ქ. ფოთის ტერიტორია, დასავლეთით - შავი ზღვა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 676კმ2-ს 

შეადგენს და განთავსებულია ზღვის დონიდან 2-470 მ-მდე სიმაღლეზე. ტყეებისა და სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების სავარგულების საერთო ფართობია 29246 ჰა. 

მუნიციპალიტეტში არის 22 ადმინისტრაციული ერთეული, მათ შორის 1 ქალაქი, 15 თემი და 6 

სოფელი (სულ, დასახლებათა რაოდენობა - 1 ქალაქი და 57 სოფელი).                     

   მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 44044 ადამიანს, მათ შორის: ქალაქ ხობში - 7254,  ახალი 

ხიბულის თემში - 2264,  ახალსოფლის თემში - 1601, ბიის თემში - 837, გურიფულის თემში - 1063, 

ზემო ქვალონის თემში - 797, თორსა-დღვაბის თემში - 1580, ნოჯიხევის თემში - 3301, პირველი 

მაისის თემში - 2932, საჯიჯაოს თემში - 3440, ქარიატის თემში - 907, ქვემო ქვალონის თემში - 3156, 

შუა ხორგის თემში - 1596, ჭალადიდის თემში - 2792, ხამისკურის თემში - 1929, ხეთის თემში - 

3888, სოფელ პატარა ფოთში - 922, სოფელ პირველ ხორგაში - 837, სოფელ საგვიჩიოში - 654, სოფელ 
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ყულევში - 257, სოფელ შავღელეში - 1100, სოფელ ძველ ხიბულაში - 937. იძულებით 

გადაადგილებული პირი - 3538 ადამიანი;     

             

მოსალოდნელი საფრთხეების შეფასება 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსალოდნელია შემდეგი რისკები: მეწყერი, ქარიშხალი, 

წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა. 

 

რეაგირების მართვა  

 

რეაგირების მართვა ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და 

ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შტაბის (შემდგომში - „საგანგებო 

შტაბი“) მიერ დახმარების ფუნქციების გათვალისწინებით, ამ სფეროში არსებული და სხვა 

დამხმარე კანონმდებლობის მიხედვით. 

წარმოქმნილ საგანგებო სიტუაციებზე პირველადი მორეაგირე რაზმები ვალდებულნი არიან 

მუდმივ კავშირზე იმყოფებოდნენ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამორიგეოსთან, შესაძლო 

ძალთა მობილიზაციისა და ესკალაციის გართულების აცილების მიზნით. არსებული საკითხის 

ერთ სისტემაში მოქცევის მიზნით მოქმედებს პირველადი მორეაგირე ძალების ერთიანი ეთერი 

(სიხშირე), და ერთიანი საგანგებო ზარი - „საგანგებო ზარი”, რომლითაც სარგებლობს მოსახლეობა. 

იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა რამოდენიმე სხვადასხვა მორეაგირე ჯგუფის ჩართვა სალიკვიდაციო 

სამუშაოებში (მიუხედავად ავარიის ხასიათისა) დაუყოვნებლივ იკრიბება საგანგებო შტაბი. 

 

საგანგებო შტაბი 

 

საგანგებო შტაბი წარმოადგენს ადგილობრივ დონეზე მართვის ცენტრს, რომელიც კოორდინაციას 

უწევს საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებისა და ამ სიტუაციით გამოწვეული შედეგების 

ლიკვიდაციაში მონაწილე სუბიექტების საქმიანობას. 

საგანგებო შტაბი იკრიბება მინიმუმ წელიწადში ორჯერ, საგანგებო სიტუაციის წარმოქმნისას კი 

დაუყოვნებლივ. დამატებით შეკრების აუცილებლობას განსაზღვრავს საგანგებო შტაბის უფროსი. 

საგანგებო შტაბის შეკრების მიზანია: 

- მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განიხილოს: სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანების არსებული 

მდგომარეობა, მოსალოდნელი საგანგებო სიტუაციის თავიდან აცილების, პრევენციის, რეაგირების 

რაციონალური წინადადებები; 

- შეიმუშავოს სპეციალური პროგრამები მათი გადაჭრის მიზნით; 

- უზრუნველყოს მოსალოდნელ საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოება; 

- საგანგებო სიტუაციების საკითხებში ფინანსური რეზერვების პრიორიტეტულობის გამოყოფის 

საკითხების განხილვა. 

საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელი არის ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. საგანგებო შტაბის 

წევრები კომპლექტდება რეაგირების გეგმის ფუნქციებიდან გამომდინარე, საგანგებო შტაბის 

ხელმძღვანელს შეუძლია დაამატოს წევრი თავისივე შეხედულებით. საგანგებო შტაბის წევრების 

საქმიანობა არ ნაზღაურდება ბიუჯეტიდან. 

საგანგებო შტაბი მოქმედებს რეაგირების გეგმის ფუნქციების მიხედვით და იღებს 

გადაწყვეტილებებს მოსალოდნელ ან შექმნილ სიტუაციებზე, რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე 

დახმარების ჩარევამდე, ესე იგი მანამ, სანამ რეგიონულ ან ეროვნულ დონეზე არსებულ 

საკითხებში ჩართვა იქნება საჭირო. შემდგომ, მოქმედების მართვა რჩება იგივე, ხოლო 

გადაწყვეტილების მიღება და ხელმძღვანელობა ხორციელდება ეროვნული რეაგირების მიხედვით. 

საგანგებო სიტუაციის ზონაში საჭიროებიდან გამომდინარე იშლება საველე ოპერაციების ცენტრი, 

რომლის ხელმძღვანელს ნიშნავს საგანგებო შტაბის უფროსი. 

 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციები 
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საგანგებო სიტუაციების პრევენცია და ლიკვიდაციის ღონისძიებები ხორციელდება 14 ძირითადი 

ფუნქციის ამოქმედებით, თითოეული ფუნქციის კოორდინაციას ახდენს ძირითადი ორგანო 

დამხმარე ორგანოს მხარდაჭერით. 

ღონისძიებათა შესრულების გადანაწილება ხდება საგანგებო დახმარების ფუნქციების მიხედვით: 

 

ფუნქცია 1 - საგანგებო მართვის უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- საგანგებო მართვის ძირითადი მიმართულებების შემუშავება და მათი განხორციელების 

კოორდინაცია; 

- საგანგებო სიტუაციების დროს საგანგებო ვითარების ანალიზი და შეფასება; 

- საგანგებო სიტუაციის ზონიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე საგანგებო 

სიტუაციების თავიდან აცილების, ამ სიტუაციით გამოწვეული შედეგების სალიკვიდაციო, 

საძიებო-სამაშველო და სხვა გადაუდებელი  ღონისძიებების დაგეგმვა, საავარიო-სამაშველო 

ძალებისა და საშულებების განსაზღვრა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო - საგანგებო შტაბი. 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა    სოციალური 

დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- შსს დაცვის პოლიცია; 

- ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალი; 

- შპს „ შარა გზამშენი პირველი“; 

- შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“; 

- სოფლტექსერვისი; 

- შპს „პრაიმ ბეტონი“; 

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველო; 

- საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის ხობის სერვისცენტრი; 

- ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“. 

 

 

ძირითადი ორგანო -  საგანგებო შტაბი: 

საგანგებო სიტუაციის საფრთხის არსებობის ან მისი განვითარების შემთხვევაში საგანგებო შტაბი 

უზრუნველყოფს: 



289 

- განგაშის  გამოცხადებას; 

- შექმნილი მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი უწყებების და პირების შეტყობინებას; 

- მოხსენების წარდგენას საგანგებო შტაბისადმი შექმნილი საგანგებო ვითარების თაობაზე; 

- საველე ოპერაციების ცენტრის გაშლას, საგანგებო რეაგირების ჯგუფების დაკომპლექტებას; 

- საგანგებო სიტუაციების ზონებიდან ინფორმაციის მიღებას, გადამუშავებას, ვითარების შეფასებას 

და სათანადო ღონისძიებების დაგეგმვას; 

- საავარიო-სამაშველო, საძიებო-სამაშველო და გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოების 

განხორციელების კოორდინაციას; 

- ოპერაციების კოორდინაციას; 

- საგანგებო შტაბის მიერ გაცემული ბრძანებების შესრულების კონტროლს; 

- ინფორმაციის მართვას; 

- ლოჯოსტიკას - მოსახლეობის შეკრების, აღრიცხვის, ევაკუაციის, სამედიცინო დახმარების, 

კვებისა და პირველადი მოხმარების საგნების გაცემის უზრუნველყოფას. 

 

ფუნქცია 2 - კავშირგაბმულობის და შეტყობინების ღონისძიებების უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება 

და მათი განხორციელების კოორდინაცია; 

- ელექტრონული კომუნიკაციების, საფოსტო კავშირის და მაუწყებლობის საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა; 

  - ინფორმაციული ტექნოლოგიების რესურსების დაცვა, აღდგენა და უწყვეტობის  

უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური.  

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული  სამსახური; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალი; 

- შპს „სილქნეტის“ ხობის  განყოფილება; 

- შპს „საქართველოს ფოსტის“ ფილიალი „ხობის ფოსტა“; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“. 

 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური  უზრუნველყოფს: 

- კავშირგაბმულობისა და შეტყობინების ხარისხისა და დონის  შეფასებას; 

- შექმნილი მდგომარეობის შეფასებას და განსაზღვრავს საჭირო რესურსებს; 

- მონიტორინგის წარმოებას და ინფორმაციის საგანგებო შტაბისადმი  მიწოდებას; 

- საავარიო-სამაშველო, საძიებო-სამაშველო და გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოების ძალების 

კავშირს; 

- ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებზე საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების შესრულებას; 

- დასახლებული პუნქტების ახლოს დაზიანებული საკაბელო ხაზების აღდგენას; 

- კავშირგაბმულობისა და ფოსტის ქსელების ავარიული მდგომარეობის უმოკლეს დროში 

აღმოფხვრას, დახმარების აღმოჩენას კავშირგაბმულობისა და ფოსტის საწარმოებისათვის; 

- მოსახლეობისადმი ინფორმაციის მიწოდებას კერძო სამაუწყებლო საშუალებით, ასევე „ხმამაღლა 

მოლაპარაკე“  საშუალებით მოწყობილი ავტომანქანის გამოყენებით. 

დამხმარე ორგანოები: 



290 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური - კოორდიაციას უწევს 

საგანგებო სიტუაციების თავიდან აცილებას, მათი შედეგების ლიკვიდაციას, კავშირგაბმულობისა 

და შეტყობინების უზრუნველყოფას; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო - უზრუნველყოფს „ხმამაღლა მოლაპარაკე”  საშუალებით მოწყობილი 

ავტომანქანის გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალი, შპს „სილქნეტის“ ხობის განყოფილება, შპს 

„საქართველოს ფოსტის“ ფილიალი „ხობის ფოსტა“ - უზრუნველყოფენ საგანგებო სიტუაციებისას 

ელექტრონულ კომუნიკაციას და  საფოსტო კავშირს; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“ - ახორციელებს კავშირგაბმულობის, ელექტრონული 

კომუნიკაციის და  საფოსტო კავშირის მობილიზების მხარდაჭერას. 

 

ფუნქცია 3 - მოსახლეობის ევაკუაციის ღონისძიებების უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- მოსახლეობის ევაკუაციის უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია; 

- ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა; 

- საევაკუაციო მარშრუტებზე  უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; 

- მოსახლეობის შეტყობინება და ინფორმირება; 

- ევაკუირებულთა სამედიცინო უზრუნველყოფა; 

- ენერგო უზრუნველყოფა; 

- ცხოველების ევაკუაცია. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილათა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები: 

- სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- შპს „ლაზიკა“; 

- ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“; 

- ხობის რაიონული საავადმყოფო; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის  ფილიალი; 

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველო; 

- სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხობის სამსახური; 

- კერძო სექტორი. 

 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილათა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური უზრუნველყოფს: 

- მოსახლეობის ევაკუაციის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავებას; 

- ევაკუაციისათვის საჭირო სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობის განსაზღვრას; ევაკუაციის 

მარშრუტების შემუშავებას; 

- მოსახლეობის თავშესაფრებში  მოთავსებას, დროებითი თავშესაფრების (საველე კარვები) 

ნაგებობების შექმნას; 
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- კვებით უზრუნველყოფას მობილური კვების პუნქტების მეშვეობით; პირველადი მოხმარების 

საგნების მიწოდებას; 

- იმ პირების გამოვლენას, რომლებიც საჭიროებენ განსხვავებულ სპეციალიზებულ  დახმარებას 

(შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, სხვა ენაზე მოსაუბრე მოსახლეობა);  

- მოსახლეობისადმი სამედიცინო მომსახურების გაწევის კოორდინაციას. 

 

დამხმარე ორგანოები:  

- სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახური, ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები (რწმუნებულები) და 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური -  უზრუნველყოფენ მოსახლეობის ევაკუაციის 

ღონისძიებების მხარდაჭერას, საგანგებო სიტუაციების ზონაში საველე ქალაქების გაშლას, 

მოსახლეობის კვებას მოძრავი და სტაციონალური პუნქტების მეშვეობით.  

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო - უზრუნველყოფს ,,ხმამაღლა მოლაპარაკე”  საშუალებით მოწყობილი 

ავტომანქანის გამოყენებით მოსახლეობის ინფორმირებას, ევაკუაციის მარშრუტებზე და 

განსახლების ადგილებში საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას; 

- ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, ხობის რაიონული 

საავადმყოფო - ახორციელებენ ევაკუირებული მოსახლეობის განთავსების ადგილებში 

სამედიცინო პუნქტების გახსნას და სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფას; 

- შპს „ლაზიკა - უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაციას 

საავტომობილო ტრანსპორტის გამოყენებით; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის  ფილიალი - მოსახლეობის განთავსების ადგილებში 

ახორციელებს  ენერგომომარაგებას; 

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველო - უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების ზონიდან ცხოველთა ევაკუაციას; 

- ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი - შეიმუშავებს და განახორციელებს მოსწავლეთა 

საევაკუაციო ღონისძიებებს;  

- სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხობის სამსახური - გასცემს შესაბამის საბუთებს იმ 

მოქალაქეებზე, რომლებმაც დაკარგეს პირადობის მოწმობა. 

 

ფუნქცია 4 - საძიებო-სამაშველო, საავარიო-სამაშველო და საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 

ღონისძიებების უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- საძიებო-სამაშველო, საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების კოორდინაცია: 

- საძიებო-სამაშველო, საავარიო-სამაშველო და საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 

შესასრულებლად საჭირო ძალებისა და საშუალებების მზადყოფნის უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო სიტუაციების მართვის 

სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური; 
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- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“; 

- შპს „ლაზიკა“ ; 

- შპს „შარა-გზამშენი პირველი“; 

- შპს „შავი ზღის ტერმინალი“; 

- სოფლტექსერვისი; 

- შპს „პრაიმ ბეტონი“; 

- შპს „სილქნეტის“ ხობის განყოფილება; 

- შპს „საქართველოს ფოსტის“ ფილიალი „ხობის ფოსტა“; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალი; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები. 

 

ძირითადი ორგანო - სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაციის საგანგებო 

სიტუაციების მართვის სამსახური უზრუნველყოფს: 

- ოპერატიულ სამაშველო მოქმედებას; საავარიო-სამაშველო, საძიებო-სამაშველო და 

გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოების ძალებისა და საშუალებების გადანაწილებას; 

- დაზიანების მასშტაბების, დაზარალებულთა რაოდენობის, საინჟინრო და სპეციალიზებული 

ტექნიკის რაოდენობის განსაზღვრას და სამაშველო სამუშაოებში ჩაბმას;   

- პირველად სამედიცინო დახმარებას; მძიმე ავადმყოფების სხვა ქალაქებსა და სახელმწიფოებში 

შესაძლო ევაკუაციის ღონისძიებების შემუშავებას;   

- საგანგებო სიტუაციების ზონის შემოფარგვლას და იზოლირებას; 

- საგანგებო სიტუაციის ლოკალიზაციის სამუშაოებს; 

- ხანძრის ქრობის სამუშაოებს. 

 

დამხმარე ორგანოები:          

 - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური,   ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები - უზრუნველყოფენ  საავარიო-

სამაშველო, საძიებო-სამაშველო და გადაუდებელი აღდგენითი სამუშაოების შესრულებისას 

დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“, შპს „ლაზიკა“ შპს „შარა-გზამშენი პირველი“ -  

კოორდინაციას უწევენ სამაშველო და საავარიო-აღდგენით სამუშაოებში ჩაბმული ძალების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფას; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური - ახდენს  საგანგებო სიტუაციების ზონაში შენობა-ნაგებობების მდგრადობას და 

განსაზღვრავს მათ ვარგისიანობას; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო საგანგებო სიტუაციების ზონაში ამყარებს საზოგადოებრივ წესრიგს და 

კრძალავს ავტოტრანსპორტის შესვლას, გარდა სპეციალური მანქანებისა; შემოფარგლავს და იცავს 

პერიმეტრს, აწარმოებს ბრძოლას მაროდიორობის წინააღმდეგ; 

- შპს „სილქნეტის“ ხობის განყოფილება, შპს „საქართველოს ფოსტის“ ფილიალი „ხობის ფოსტა“, სს 

„ენერგო პროჯორჯიას“ ხობის ფილიალი - უწევს კოორდინაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის 

ორგანოების, საძიებო-სამაშველო, საავარიო-სამაშველო და საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების 

ფორმირებას, ჯგუფებისა და სხვა მონაწილე უწყებების კავშირით უზრუნველყოფას, საგანგებო 

სიტუაციების ზონაში ენერგომომარაგების კომუნიკაციების საავარიო-აღდგენითი ჯგუფების 

მუშაობას. 

 

ფუნქცია 5 - სატრანსპორტო უზუნველყოფა 
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საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- სატრანსპორტო უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია; 

- საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი საავტომობილო, სარკინიგზო საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა; 

- ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირება და დაცვის უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური 

დამხმარე ორგანოები: 

- შპს „ლაზიკა“ 

- შპს „შავი ზღის ტერმინალი“ 

- სოფლტექსერვისი 

- შპს „პრაიმ ბეტონი“ 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო 

- კერძო სექტორი 

- შპს „საქართველოს რკინიგზის“ ხობის რკინიგზის სადგური 

 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური უზრუნველყოფს: 

- საგანგებო სიტუაციის შეფასებას, საჭირო რესურსების განსაზღვრას; 

- საგანგებო შტაბისათვის ინფორმაციის მიწოდებას; 

- საევაკუაციო ღონისძიებების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას; 

- ევაკუაციისათვის საჭირო ავტომანქანების მობილიზებას, შესაბამისი ავტოტრანსპორტის 

მობილიზებას ცხოველთა ევაკუაციისათვის; 

- დაზარალებული მოსახლეობისათვის კვებით უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი 

ავტოტრანსპორტის მობილიზებას. 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- შპს „ლაზიკა“, შპს „საქართველოს რკინიგზის“ ხობის რკინიგზის სადგური, კერძო სექტორი - 

ახორციელებენ ტრანსპორტით უზრუნველყოფას  ევაკუაციისათვის;  

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო - უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების ზონებში სატრანსპორტო 

მოძრაობის რეგულირებას და ევაკუაციის მარშრუტებზე უსაფრთხო გადაადგილებას.  

 

ფუნქცია 6 - სამედიცინო უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- სამედიცინო უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელების 

კოორდინაცია; საგანგებო სიტუაციების დროს სამედიცინო ძალებისა და საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა; 

- სანიტარულ-ჰიგიენური ღონისძიებების უზრუნველყოფა; 

- გარდაცვლილთა აღრიცხვა; 

- სამედიცინო ტრანსპორტის უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 
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- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები:  

- ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“; 

- ხობის რაიონული საავადმყოფო; 

- შპს სასწრაფო დახმარება „03“; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- შსს დაცვის პოლიცია; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები; 

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველო; 

- კერძო სააფთიაქო ქსელი; 

- სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ხობის სამსახური. 

 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური უზრუნველყოფს: 

- საგანგებო სიტუაციების ზონაში მოსახლეობის ჯანმრთელობის მონიტორინგს; 

- სამედიცინო პერსონალის დაკომპლექტებას; 

- სამედიცინო ტრანსპორტის მოთხოვნის კოორდინაციას; 

- სამედიცინო აღჭურვილობის შეძენის, აწყობის და მიწოდების კოორდინაციას; 

- დაზარალებულთა დანიშნულების პუნქტებში გაგზავნის ორგანიზებას; 

- გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების გაწევას; 

- ჰიგიენურ და ეპიდსაწინააღმდეგო ზედამხედველობას; 

- მოსახლეობის წინასწარ შეტყობინებას სხვადასხვა სამედიცინო სამსახურის დისლოკაციის 

ადგილის შეცვლის თაობაზე. 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, ხობის რაიონული 

საავადმყოფო, შპს სასწრაფო დახმარება „03“ - ახორციელებენ გადაუდებელი სამედიცინო 

მომსახურების გაწევას, დაზარალებულთა დანიშნულების პუნქტებში გადაყვანას; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო - უზრუნველყოფს ავადმყოფების ტრანსპორტირების მარშრუტებსა და 

სასწრაფო დახმარების მანქანების დაუბრკოლებლად გადაადგილებას, კარანტინის ტერიტორიის 

იზოლაციას და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას. 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები (რწმუნებულები) - 

მონაწილეობენ საგანგებო სიტუაციების ზონაში დაზარალებულთათვის პირველადი სამედიცინო 

და სასწრაფო დახმარების აღმოჩენაში;  

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველო - ახორციელებს კვების პროდუქტების, საკვები ნედლეულის კონტროლს და 

ექსპერტიზას. აწყობს დაზიანების კერებში ფიტო და ვეტერინალურ კარანტინებს, წყვეტს 

ავადმყოფების კვებით უზრუნველყოფის საკითხებს; 

- კერძო სააფთიაქო ქსელი - ახორციელებს საჭირო მედიკამენტებით უზრუნველყოფას; 

- სამოქალაქო რეეტრის სააგენტოს ხობის სამსახური - აწარმოებს საგანგებო სიტუაციის შედეგად 

გარდაცვლილთა სიკვდილის მიზეზების დოკუმენტირებას, ფოტოგადაღებას და აღრიცხვას, 

აგრეთვე გარდაცვლილთა რეგისტრაციას. 

 

ფუნქცია 7 - ჰუმანიტარული მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 
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საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- საგანგებო სიტუაციებში ჰუმანიტარული მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების 

კოორდინაცია. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები: 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- კერძო სექტორი. 

 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა საქმეების სამსახური უზრუნველყოფს: 

- საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის ჰუმანიტარული 

მხარდაჭერის  ღონისძიებების შემუშავებას. 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო - უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების ზონებში ჰუმანიტარული 

ტვირთების ტრანსპორტირების რეგულირებას და უსაფრთხოებას, ევაკუაციაში მხარდაჭერას; 

- საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის ხობის სერვისცენტრი, კერძო სექტორი,  სურსათის 

(ფქვილი, შაქარი, ზეთი და ა.შ.) საწყობები და მაღაზიები  -  უზრუნველყოფენ დაზარალებული 

მოსახლეობის სასმელი წყლის, საკვებისა და პირველადი მოხმრების საგნების მიწოდებას. 

 

ფუნქცია 8 - მუნიციპალურ ხანძრებზე ხანძარსაწინააღმდეგო უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია; 

- სახანძრო ტექნიკის გადაადგილების უზრუნველყოფა; 

- ტრანსპორტით უზრუნველყოფა; 

- სამედიცინო უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური; 

- ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური; 

- ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“; 

- შპს „ლაზიკა“; 

-  შპს „შავი ზღის ტერმინალი“; 

- სოფლტექსერვისი; 

- შპს „პრაიმ ბეტონი“; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები; 
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- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო. 

 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახური უზრუნველყოფს:  

- ხანძარსაწინააღმდეგო ძალებისა და საშუალებების მოზიდვას და ხელმძღვანელობას;  

- მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის სფეროში ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებისათვის 

ზედამხედველობისა და კონტროლის უზრუნველყოფას; 

- მოსახლეობის დროულ შეტყობინებას მოსალოდნელი საშიშროების შესახებ; 

- სახანძრო-სამაშველო და საძიებო-სამაშველო სამუშაოების შესრულებას; 

- ხანძრის ქრობას; 

- სახანძრო ვითარების შეფასებას, ხანძრის წარმოშობის თვალსაზრისით ყველაზე საშიში 

ობიექტების მდგომარეობის შეფასებას; 

- ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურების ყველა მოსამსახურის სადღეღამისო რეჟიმზე გადაყვანას, 

სარეზერვო ტექნიკის მზადყოფნაში მოყვანას და დაკომპლექტებას; 

- ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან შემოსული შეტყობინების თანახმად სახანძრო-

სამაშველო ძალების ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზებას. 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური - ახორციელებს სახანძრო ვითარების შეფასებას, აგრეთვე ხანძრის ზონაში 

მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებების მხარდაჭერას; 

- ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილათა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახური, ხობის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები, ა(ა)იპ 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“, ხობის რაიონული 

საავადმყოფო, შპს სასწრაფო დახმარება „03“ - უზრუნველყოფენ ხანძარსაწინააღმდეგო 

ღონისძიებების ჩატარების დროს პირველადი სამედიცინო სასწრაფო დახმარების აღმოჩენას და 

დაზარალებულების გადაყვანას სამედიცინო დაწესებულებებში; 

- შპს „ლაზიკა“ - უზრუნველყოფს მოსახლეობის ტრანპორტირებას;  

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო, შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

სენაკის განყოფილების ობიექტების დაცვის დანაყოფი - უზრუნველყოფენ სახანძრო ტექნიკის 

დაუბრკოლებლად გადაადგილებას, საგანგებო სიტუაციის ზონის საზღვრების დაცვას  და 

საზოგადოებრივ წესრიგს. 

 

ფუნქცია 9 - ენერგომომარაგების უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- ენერგომომარაგების უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და მათი 

განხორციელების კოორდინაცია; 

- საგანგებო სიტუაციების დროს ენერგომომარაგების აღდგენითი ღონისძიებების 

უზრუნველყოფისთვის საჭირო ძალებისა და საშუალებების მზადყოფნის უზრუნველყოფა; 

-ენერგომომარაგების ობიექტების დაცვის უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები: 
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- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალი. 

 

ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური უზრუნველყოფს: 

- მოსახლეობისა და ტერიტორიის დაცვის სფეროში ენერგომატარებლებზე ზედამხედველობას და 

კონტროლს; 

- საავარიო-აღდგენითი და სხვა გადაუდებელი სამუშაოების შესრულებას ენერგომომარაგების 

კომუნიკაციებსა და ქსელებზე; 

- საგანგებო სიტუაციების დროს ზარალის მასშტაბების შეფასებას, ყველაზე უფრო 

დაზარალებული უბნების განსაზღვრას; 

- გაზის მაგისტრალის ავარიების შემთხვევაში საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების შესრულებას; 

- განსაკუთრებით  მნიშვნელოვანი ობიექტების ელექტროენერგიით მომარაგებას; 

- ქალაქის შიგნით დაზიანებული კაბელების აღდგენას; 

- ქალაქის მომმარაგებელი მაღალი ძაბვის საჰაერო ხაზების აღდგენას. 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო, შსს სახელმწიფო დაცვის ხობის სამსახური - უზრუნველყოფენ 

საგანგებო სიტუაციების დროს ენერგომომარაგების სისტემების ობიექტების დაცვას; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“, სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალი - 

მონაწილეობენ ენერგომომარაგების სისტემაში საავარიო-აღდგენითი სამუშაოების შესრულებაში. 

 

ფუნქცია 10 - მცენარეთა და ცხოველთა დაცვის უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- მცენარეთა და ცხოველთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების 

შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია; 

- მცენარეთა და ცხოველთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ძალებისა და საშუალებების 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა; 

- სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების დაცვის უზრუნველყოფა 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველო. 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- შპს „ლაზიკა“. 

 

 ძირითადი ორგანო - სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონალური სამმართველო უზრუნველყოფს: 

- საგანგებო სიტუაციების დროს ცხოველების საკვების საჭირო რესურსების გაანგარიშებას და 

მარაგის შექმნას; 

- მცენარეთა და ცხოველთა დაცვის ღონისძიებების დაგეგმვას და განხორციელებას; 
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- საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო სიტუაციების ზონიდან პირუტყვის ევაკუაციის 

ორგანიზებას; 

- საშიში ინფექციების გავრცელების თავიდან აცილების თაობაზე ზომების მიღებას და 

სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებას. 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური, ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები - კოორდინაციას უწევენ სსიპ 

„სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს 

შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებაში; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო - უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების დაცვას; 

- შპს „ლაზიკა“ - კოორდინაციას უწევს ტრანსპორტით უზრუნველყოფას.  

 

ფუნქცია 11 - მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და 

განხორციელების კოორდინაცია; 

- ტრანსპორტითა და კავშირგაბმულობით უზრუნველყოფა; 

- მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებების დაცვის უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები: 

- ტერიტორიული მართვის ორგანოები; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური; 

- შპს „ლაზიკა“; 

 - შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“; 

- სოფლტექსერვისი; 

- შპს „პრაიმ ბეტონი“; 

- შპს „სილქნეტის“ ხობის განყოფილება; 

- შპს „საქართველოს ფოსტის“ ფილიალი „ხობის ფოსტა“; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- კერძო სექტორი. 

 

 ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური 

უზრუნველყოფს: 

- საგანგებო სიტუაციების დროს საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებისა და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების რაოდენობის განსაზღვრას; 

- საძიებო-სამაშველო, საავარიო-სამაშველო და სხვა გადაუდებელ სამუშაოებში საჭირო 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების განსაზღვრას; 

- საგანგებო სიტუაციების ზონაში პირველადი მოხმარების ნივთებისა და სასიცოცხლო 

უზუნველყოფის საშუალებების (კარვები, თბილი ტანსაცმლის კომპლექტი, საბნები, 

ინდივიდუალური აფთიაქები  და სხვ.) ორგანიზებას; 

- დაზიანების ზონებში სამაშველო, საავარიო-აღდგენითი სამუშაოებისა და მომუშავე ტექნიკის 

საწვავ-საპოხი მასალების მარაგების შექმნის ორგანიზებას; 

- დაზარალებული მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების პუნქტებზე და მათი დროებით 

განსახლების ადგილებში წყლით, კვებით, სურსათითა და პირველადი მოხმარების სამრეწველო 
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საქონლით მომარაგებისათვის მარაგების შექმნას; მომარაგების მოძრავი პუნქტების შექმნის 

ორგანიზებას; 

- დაზიანების კერაში სპეციალური რეზერვების საწყობების ორგანიზებას; ბენზინგასამართი 

სადგურების მდგომარეობის შეფასებას და გამოყენებას; 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური, ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები, შპს „ლაზიკა“ - ახორციელებენ საგანგებო სიტუაციების 

ზონაში მატერიალური რესურსების გადაადგილებას საავტომობილო ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფას; 

- შპს „სილქნეტის“ ხობის განყოფილება, შპს „საქართველოს ფოსტის“ ფილიალი „ხობის ფოსტა“ - 

უზრუნველყოფენ კავშირგაბმულობას; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო - ახორციელებს მატერიალური რესურსების ტრანსპორტირების დროს 

მოძრაობის მარშრუტებზე დაუბრკოლებელი გადაადგილებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის 

უზუნველყოფას. 

 

ფუნქცია 12 - საინჟინრო უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- საგანგებო სიტუაციების საინჟინრო უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და 

განხორციელების კოორდინაცია; 

- ინფრასტრუქტურის აღდგენა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების  

სამსახური 

დამხმარე ორგანოები: 

- შპს „ლაზიკა“; 

- შპს „შავი ზღვის ტერმინალი“; 

- სოფლტექსერვისი; 

- შპს „პრაიმ ბეტონი“; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები; 

- შპს „ხობი დასუფთავება და განათება“; 

- კერძო სექტორი; 

- შპს „შარა-გზამშენი პირველი“. 

 

 ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების  სამსახური უზრუნველყოფს: 

- საგანგებო სიტუაციის შეფასებას, საჭირო რესურსების განსაზღვრას; 

- სამშენებლო ინფრასტრუქტურის მონიტორინგს და საგანგებო შტაბისათვის ინფორმაციის 

მიწოდებას; 

- სათანადო უწყებებთან ერთად ზარალის ხარჯების განსაზღვრას;  

- ქუჩების შესაძლო ჩამონაქცევების ადგილების განსაზღვრას, რომლებიც აფერხებს 

სატრანსპორტო მოძრაობას; 

- საინჟინრო-ტექნიკური ნაგებობის მოსახლეობის თავშესაფრებად გამოყენების  შესაძლებლობის 

განსაზღვრას;  

- საინჟინრო, საავარიო-აღდგენითი ღონისძიებების განხორციელებას ნგრევის ზონაში;  

- მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების ან მწყობრიდან გამოსვლის უბნების განსაზღვრას. 
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დამხმარე ორგანოები: 

- შპს „ლაზიკა“ - ახორციელებს საინჟინრო ნაგებობების, კომუნიკაციების, სპეციალური 

დანიშნულების შენობა-ნაგებობის, სატრანსპორტო მაგისტრალების, ენერგეტიკულ და 

საინფორმაციო სისტემებზე საგანგებო სიტუაციების დროს საინჟინრო ღონისძიებების 

ტრანსპორტით უზრუნველყოფას; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები, შპს „ხობი დასუფთავება და 

განათება“, შპს „შარა-გზამშენი პირველი“ და კერძო სექტორი - ახორციელებენ ინფრასტრუქტურის 

აღდგენას. 

 

ფუნქცია 13 - სურსათითა და წყლით უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- სასურსათო და წყლით უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და 

განხორციელების კოორდინაცია; 

- საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი სასურსათო და წყლით უზრუნველყოფის 

ძალებისა და საშუალებების მზადყოფნის უზრუნველყოფა; 

- სურსათისა და წყლის დაცვის უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები: 

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველო;  

- შპს „ლაზიკა“; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული  ორგანოები; 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალი; 

-  საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის ხობის სერვისცენტრი; 

- კერძო სექტორი. 

 

 ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის 

განვითარების სამსახური უზრუნველყოფს: 

- საგანგებო სიტუაციების ზონაში სასურსათო რესურსებისა და საჭირო მარაგების 

განსაზღვრას; 

- საველე კვების ბლოკების ფუნქციონირებას; 

- სასმელი წყლისა და სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის კონტროლს, რისკის ანალიზს, 

რომელიც მოიცავს რისკის შეფასებას, რისკის მართვას; 

- საგანგებო სიტუაციების ზონებში სურსათისა და ცხოველის საკვების უვნებლობას. 

 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები, სსიპ „სურსათის 

ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველო - ახორციელებენ 

წყლის მობილური რეზერვუარების უზრუნველყოფას, სურსათისა და წყლის განაწილებას; 

- შპს „ლაზიკა“ - უზრუნველყოფს სასურსათო პროდუქტების რესურსების 

ტრანსპორტირებას; 

- საქართველოს წყალმომარაგების კომპანიის ხობის სერვისცენტრი, კერძო სექტორი  - 

ახორციელებენ სასმელი წყლით, საკვებით და პირველადი მოხმარების საგნებით 

უზრუნველყოფას. 
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ფუნქცია 14 - კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ობიექტების ევაკუაციის ღონისძიებების 

უზრუნველყოფა 

 

საგანგებო დახმარების ფუნქციის ამოცანები: 

- კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ობიექტების უსაფრთხო ზონაში ევაკუაციის 

უზრუნველყოფის ძირითადი ღონისძიებების შემუშავება და მათი განხორციელების 

კოორდინაცია; 

- საევაკუაციო ღონისძიებების დაცვის უზრუნველყოფა; 

- ფინანსური ფასეულობების დაცვის უზრუნველყოფა. 

 

პასუხისმგებელი უწყება: 

ძირითადი ორგანო: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური. 

დამხმარე ორგანოები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური; 

- შპს „ლაზიკა“; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო; 

- შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სენაკის განყოფილების 

ობიექტების დაცვის დანაყოფი; 

- სს „ლიბერთი ბანკის“ ხობის ფილიალი. 

 

 ძირითადი ორგანო - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, 

ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური უზრუნველყოფს: 

- კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ობიექტების დაცვის ღონისძიებების გატარებას; 

სპეციალური შეფუთვისა და დატვირთვის მიზნით ფორმირების მომზადებას; 

- კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ობიექტების ტრანსპორტირებას; 

- კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ობიექტების განთავსების ობიექტების განსაზღვრას; 

- რეკომენდაციების გაწევას კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ობიექტების ევაკუაციასთან 

დაკავშირებული საკითხების მომზადებასა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვა-

განხორციელებაში. 

  

 დამხმარე ორგანოები: 

- შპს „ლაზიკა“ - უზრუნველყოფს კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ობიექტების 

ტრანსპორტირებას; 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველო, შსს სახელმწიფო დაცვის ხობის სამსახური - ევაკუაციის მარშრუტებზე 

და გამგზავნ და მიმღებ პუნქტებში უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვას; 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები, სს „ლიბერთი ბანკის“ ხობის 

ფილიალი - ახორციელებენ ფინანსური ფასეულობების დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებებს. 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ევაკუაციის გეგმა 

 

I  ნაწილი. 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციების შეტყობინებისთანავე  იწყება მოსახლეობის ევაკუაცია არსებული რეაგირების გეგმის  

შესაბამისად. 

მძლავრი საწარმოო ავარიები გამოიწვევს მუშა-მოსამსახურეთა და მოსახლეობის დაზიანებას, 

შესაძლოა  ობიექტებზე მოხდეს ძლიერ მოქმედი შხამიანი ნივთიერებების გადმოღვრა გარემოში, 

რაც გამოიწვევს ადგილმდებარეობის და გარემოს მოწამვლას. დასნებოვნების ზონაში შეიძლება 

მოექცეს მოსახლეობა რომლის რიცხვი შეადგენს 250 ადამიანს. 

სწრაფაალებადი ნივთიერებების არსებობამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, კერძო და სახელმწიფო 

ობიექტებზე, ხანძრის ლიკვიდაცია ხდება ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-

სამაშველო სამსახურის მეშვეობით. 

კოკისპირული წვიმების და თოვლის ინტენსიური დნობის პერიოდში ხდება მდინარე ხობის 

დონის მნიშვნელოვანი მომატება, რაც ქმნის  დასახლებული პუნქტების დატბორვის საშიშროებას.  

საშიშროების შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს დატბორილი და მეწყერსაშიში ზონებიდან 

მოსახლეობის, აგრეთვე პირუტყვის და შინაური ცხოველების ევაკუაცია. 

დატბორვისა და მეწყერსაშიში ზონებიდან დაზარალებული მოსახლეობა, მუნიციპალიტეტის 

ძალებით და საშუალებებით ევაკუირებული იქნებიან ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებში, 

სადაც არ არსებობს სტიქიური უბედურების საშიშროება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

შესაძლოა ძლიერი ქარები (ქარიშხალი), რომლებმაც შეიძლება ზარალი მიაყენოს 

მუნიციპალიტეტში განთავსებულ ობიექტებს, მწყობრიდან გამოიყვანოს კომუნალურ-

ენერგეტიკული ქსელი, დაირღვეს შეტყობინებისა და კავშირგაბმულობის სისტემები, გამოიწვიოს 

ხანძარი და ადამიანთა მსხვერპლი. ამასთან, ქუჩები და სატრანსპორტო მაგისტრალები შეიძლება 

ჩაიხერგოს შენობების, ნაგებობების ჩამონაქცევებით, სახურავების ნატეხებით, წაქცეული ხეებით, 

რაც შეაფერხებს ტრანსპორტისა  და მაშველების მოძრაობას დაზიანებულ რაიონებში. 

შესაძლო მსხვილი საწარმოო ავარიების, სტიქიური უბედურების შემცირების მიზნით 

მუნიციპალიტეტში უნდა განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები: 

ა) მოსახლეობის დასაცავად: 

- ჩატარდეს ქიმიური დასნებოვნების ზონიდან 250 ადამიანის, დატბორვის, მეწყერსაშიში და 

ნგრევის ზონიდან - 2000 ადამიანის ევაკუაცია; 

- სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებები. 

ბ) მატერიალური ფასეულობების დასაცავად: 

- მატერიალური ფასეულობების გამოტანა ნგრევის, დატბორვისა და მეწყერსაშიში 

ზონებიდან; 

- ხანძრის შემცირების მიზნით ობიექტების, ტერიტორიების, ხის სწრაფად აალებადი 

კონსტრუქციების, გზების გაწმენდა, წყალსაცავების ავსება წყლით, მზადყოფნაში უნდა იქნეს 

მოყვანილი მუნიციპალური სახანძრო-სამაშველო ძალები და ინვენტარები. 

სამაშველო და გადაუდებელი სამუშაოების აუცილებლობის წარმოქმნის შემთხვევაში მუშაობაში 

ჩაებას ხობის მუნიციპალიტეტის ძალები და საშუალებები. 

სტიქიური უბედურებების, მსხვილი საწარმოო ავარიების და კატასტროფების შესაძლო 

მასშტაბების შეფასებიდან შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი დასკვნები: 

1. სტიქიური უბედურებებიდან ხობის მუნიციპალიტეტისათვის ყველაზე დამახასიათებელია 

კოკისპირუილი წვიმები, წყალდიდობა და ქარიშხალი, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს 

ადამიანთა მსხვერპლი და მატერიალური ფასეულობების განადგურება. 
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2. შესაძლოა მოხდეს საწარმოო ავარიები, ძლიერმომქმედი შხამიანი ნივთიერებების გადმოღვრა 

ატმოსფეროში, რაც გამოიწვევს მუშა-მოსამსახურეთა და ობიექტებთან ახლო მდებარე 

მოსახლეობის დაზიანებას. 

3.  საწარმოო ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებასა და 

შემცირებაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ვითარების წინასწარ პროგნოზირებას, რაც გახდის 

შესაძლებელს: 

- დროულად მოხდეს მოსახლეობის შეტყობინება და აუცილებლობის  შემთხვევაში 

განხორციელდეს მათი ევაკუაცია; 

- ორგანიზაცია გაეწიოს მატერიალური ფასეულობების გამოტანას; 

- ჩატარდეს სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებები. 

4. სტიქიური უბედურებების მიერ გამოწვეული ზარალის დროული ლიკვიდაციისათვის და 

მოსახლეობის უშიშროების უზრუნველსაყოფად შეტყობინების და კავშირის სისტემები უნდა 

იმყოფებოდეს მუდმივ მზადყოფნაში. 

 

 

II  ნაწილი. 

 

მსხვილი საწარმოო ავარიების,  კატასტროფების და სტიქიური უბედურებების წარმოქმნის 

შემთხვევაში ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების შტაბის მიერ ღონისძიებების ჩატარება 

 

მსხვილი საწარმოო ავარიების, კატასტროფების და სტიქიური უბედურებების წარმოქმნის 

შემთხვევაში მართვის ორგანოების, სამაშველო ჯგუფების, მუშა-მოსამსახურეების და დანარჩენი 

მოსახლეობის შესატყობინებლად მოქმედებაში მოყვანილ იქნეს შეტყობინების და კავშირის ყველა 

ტექნიკური საშუალება. 

სიგნალები დადგინდეს: 

ძლიერ მოქმედი შხამიანი ნივთიერებების გადმოღვრის შემთხვევაში - ხშირი სირენის სიგნალები 

და ტექსტი რადიო და ტელესატრანსლაციო ქსელით; 

ხანძრის შემთხვევაში - ხანგრძლივი სირენის სიგნალები სახანძრო ავტომობილების მეშვეობით და 

ტექსტი რადიო და ტელესატრანსლაციო ქსელით; 

წყალდიდობის შემთხვევაში - სირენის წყვეტილი სიგნალები ავტოტრანსპორტის მეშვეობით. 

 

იმ ობიექტების და უბნების დაზვერვა და მეთვალყურეობა, სადაც წარმოიშვება საშიშროება,  

ხორციელდება ობიექტის ძალებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და 

სამაშველო სამსახურის მიერ. 

დაზვერვის მონაცემები წარმოდგენილ იქნეს სტიქიურ უბედურებასთან მებრძოლ ხობის 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე  რეაგირების შტაბში (შემდგომში - „საგანგებო შტაბი“), სადაც ხორციელდება 

მონაცემების დამუშავება და გადაწყვეტილებების მიღება.  

მსხვილი საწარმოო ავარიების, კატასტროფების და სტიქიური უბედურებების შემთხვევაში 

მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობამ განახორციელოს შემდეგი ღონისძიებები: 

- ჩატარდეს შექმნილი ვითარების შესახებ საგანგებო შტაბის სხდომა. 

- არსებული შეტყობინების და კავშირგაბმულობის საშუალებებით შექმნილი საშიშროების 

შესახებ ეცნობოს: მმართველობით ორგანოებს, სახანძრო-სამაშველო სამსახურს, ობიექტებთან 

ახლოს მცხოვრებ მოსახლეობას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე სამხედრო ბაზას. 

- განხორციელდეს მოსახლეობის სასწრაფო ევაკუაცია. 

- მოყვანილ იქნეს მზადყოფნაში სამაშველო ჯგუფები. 

- 24 საათის განმავლობაში მოყვანილ იქნეს მზადყოფნაში 1 თავშესაფარი, რომელიც 

განსაზღვრულია 1300 ადამიანზე, სარდაფები 25/5000 ადამიანზე, აუცილებლობის შემთხვევაში 

საჭიროა საცხოვრებელი ბინების ჰერმეტიზაცია და მოსახლეობის შეფარება. 
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- 4 საათის განმავლობაში მოყვანილ იქნეს მზადყოფნაში ავტოკოლონა საშიში ზონებიდან 

მოსახლეობის ევაკუაციისათვის. 

- ჩატარდეს  სახანძრო პროფილაქტიკური ღონისძიებები. 

- დაჩქარდეს ინჟინრულ-ტექნიკური ღონისძიებების განხორციელება, რომელიც დაკავშირებულია 

წარმოების ტექნოლოგიასთან, არსებული ინჟინრული ნაგებობების გამაგრებასთან ან ახლოს 

აშენებასთან და სხვა ღონისძიებებთან. 

- ორგანიზაცია გაეწიოს სამუშაოებს ადამიანების გადასარჩენად, დაზარალებულებს გაეწიოს 

სამედიცინო დახმარება და მოხდეს მათი ევაკუაცია რაიონულ საავადმყოფოში. 

- საზოგადოებრივი წესრიგის სამსახურს ეთხოვოს დასნებოვნებული და დანგრეული 

ზონების გარსშემორტყმა. 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის  უფროსმა: 

- გაატაროს  ღონისძიებები ხანძრის ჩასაქრობად, ძლიერმოქმედი ნივთიერებების 

ლოკალიზაციისა და ლიკვიდაციისათვის. 

 

ეთხოვოს შპს „ლაზიკას“: 

- გამოყოს ავტოტრანსპორტის აუცილებელი რაოდენობა. 

 

ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებების შედეგების ლიკვიდაციაში და მაშველი 

სამუშაოების ჩატარებაში უნდა ჩაებას: 

- ობიექტების მუშა-მოსამსახურეები; 

- სამაშველო ჯგუფები, რეზერვისტები; 

- სახანძრო და სამაშველო მანქანები. 

 

ქარიშხალის წარმოქმნის შემთხვევაში: 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველაზე საშიში და დამანგრეველი სტიქიური 

უბედურებაა – ქარიშხალი, იგი შეიძლება წარმოიქმნას მოულოდნელად და გამოიყვანოს 

მწყობრიდან კომუნალურ-ენერგეტიკული კონსტრუქციები, მოგლიჯოს შენობების და ნაგებობების 

სახურავები, გამოიწვიოს შენობების დანგრევა და მასიური ხანძრები. 

ქარიშხალის მიერ გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაციისათვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ხელმძღვანელობამ აუცილებელია განახორციელოს; 

- ჩატარდეს საგანგებო შტაბის სასწრაფო სხდომა; 

- დაზუსტდეს მაშველთა პირადი შემადგენლობა, ტექნიკის, მექანიზმების წესრიგში ყოფნა; 

- უნდა ჩატარდეს მთლიანად მუნიციპალიტეტის დაზვერვა, იმისათვის რომ დაზუსტდეს 

სტიქიური უბედურებების საზღვარი, მოცულობა და ნგრევის ხარისხი; 

- დაზვერვის შედეგად მიღებული მონაცემების საფუძველზე განისაზღვროს სამაშველო და 

გადაუდებელი საავარიო-აღდგენითი სამუშაოები მონაწილე ძალების რიცხვი და მათი ამოცანები; 

- მიეცეს მითითებები მაშველთა ჯგუფებს, მუშა-მოსამსახურეებს, მოსახლეობას, რომლებიც 

მონაწილეობენ მაშველი და გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარებაში. განხორციელდეს ადამიანთა 

გამოყვანა დანგრეული კონსტრუქციებიდან და ცეცხლმოკიდებული შენობებიდან; 

- ორგანიზაცია გაეწიოს ძალების მართვას მაშველი და სხვა გადაუდებელი საავარიო-

აღდგენითი სამუშაოების პროცესში; 

- დაადგინოს პირადი შემადგენლობის კვების რეჟიმი; 

- თვალყური ედევნოს პირადი შემადგენლობის უსაფრთხოების ღონისძიებების 

შენარჩუნებას; 

- ჩატარდეს შესრულებული სამუშაოების და პირადი შემადგენლობის დანაკარგების 

აღრიცხვა და გაკეთდეს მოხსენება და ეცნობოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის 

დეპარტამენტს ტელ: 832 752085; ფაქსი: 832 754229; მობ: 599-51-12-59. 
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წყალდიდობის წარმოქმნის შემთხვევაში: 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წყალდიდობა შეიძლება გამოიწვიოს კოკისპირულმა წვიმებმა, 

თოვლის ინტენსიურმა დნობამ, რაც გამოიწვევს მუნიციპალიტეტში გამავალ მდინარეზე წყლის 

დონის მნიშვნელოვან მომატებას. 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უნდა გაატაროს დატბორვის ზონაში ღონისძიებები, 

რომელიც მიმართული იქნება წყალდიდობის შედეგების შესამცირებლად. 

- მოსალოდნელი წყალდიდობის შესახებ ეცნობოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას და 

საკრებულოს, სამხედრო ნაწილს, მოსახლეობას არსებული შეტყობინების და კავშირის 

საშუალებების გამოყენებით. 

ჩატარდეს საგანგებო შტაბის სასწრაფო სხდომა: 

- დაწესდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ხელმძღვანელი შემადგენლობის და 

საგანგებო შტაბის წევრების სადღეღამისო მორიგეობა. 

- მომზადდეს ყველა სამაშველო საშუალებები და შესაძლო დატბორვის ზონაში მათი 

დროული მიწოდება. ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახურმა უნდა იქონიოს მუდმივი კავშირი იმ უბნებთან, რომლებსაც ემუქრება წყალდიდობის 

საფრთხე, ურთიერთმოქმედება სამხედრო ბაზასთან და საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების 

მართვის დეპარტამენტთან. 

 

საგანგებო სიტუაციების ძალებისა და საშუალებების მოქმედების უზრუნველყოფა მაშველი და 

სხვა გადაუდებელი საშუალებების და აგრეთვე მოსახლეობის მატერიალურ ფასეულობათა 

დაცვის ღონისძიებების ჩასატარებლად 

 

დაზვერვის ჩატარებაში მონაწილეობენ სადაზვერვო ჯგუფები: 

- დაზვერვის შედეგების გადაცემა განხორციელდეს არსებული კავშირის საშუალებებით 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურში, დაზვერვის 

შედეგად მიღებული მონაცემების შესწავლა და განზოგადოება განხორციელდეს საგანგებო შტაბის 

სხდომაზე. 

 

ინჟინრული უზრუნველყოფა: 

განხორციელდეს შემდეგი ღონისძიებები – სატრანსპორტო კომუნიკაციების აღმოფხვრა, ხიდების, 

ჯებირების შეკეთება და აღდგენა, კომუნალურ ენერგეტიკულ  და ტექნოლოგიურ ქსელებზე 

ავარიების ლიკვიდაცია, ძალებისა და საშუალებების მიწოდება დაზარალებულ ობიექტებზე. 

სამუშაოები განხორციელდეს მოკლე ვადაში. 

 

ქიმსაწინააღმდეგო დაცვა: 

გაეცეს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები ობიექტებს, რომლებსაც გააჩნიათ ძლიერმომქმედი 

შხამიანი ნივთიერებები (ამიაკი, ქლორი). განხორციელდეს დასნებოვნებული ზონის ქიმიური 

დაზვერვა, დადგინდეს და განისაზღვროს მათი საზღვრები. ჩატარდეს მოსახლეობის ევაკუაცია 

დასნებოვნებული ზონიდან. პასუხისმგებელი ობიექტების ხელმძღვანელები, რომლებიც იყენებენ 

ძლიერ მომქმედ შხამიან ნივთიერებებს. 

 

სამედიცინო უზრუნველყოფა: 

მოყვანილ იქნეს მზადყოფნაში სამედიცინო პერსონალი. აუცილებლობის შემთხვევაში პირველი 

სამედიცინო დახმარება გაეწიოს დაზარალებულ მოსახლეობას. ჩატარდეს სტიქიური 

უბედურებების, მსხვილი  საწარმოო ავარიების, კატასტროფების ადგილებში სამკურნალო -

ჰიგიენური ღონისძიებები. 

პასუხისმგებელი - ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“. 

 

 

 

სახანძრო-სამაშველო ღონისძიებები: 
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სტიქიური უბედურებების შემთხვევაში გატარდეს ღონისძიებები სახანძრო დაცვისა და 

სამაშველო სამუშაოების ჩასატარებლად. 

პასუხისმგებელი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახური. 

 

სატრანსპორტო უზრუნველყოფა: 

სტიქიური უბედურებების ზონიდან მოხდეს მოსახლეობის გაყვანა, მატერიალური 

ფასეულობების, პროდუქტების და მოსახლეობის პირადი ნივთების გატანა. 

გამოიყოს ავტოტრანსპორტის აუცილებელი რაოდენობა მოსახლეობის გამოსაყვანად უბედურების 

ზონიდან. 

პასუხისმგებელი – შპს „ლაზიკას“ ხელმძღვანელობა. 

 

საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა: 

ადგილებში, სადაც მიმდინარეობს სამაშველო და სხვა გადაუდებელი სამუშაოები, აგრეთვე 

ევაკუირებული და დაზარალებული მოსახლეობის განაწილების ადგილებში დაცული უნდა იყოს 

საზოგადოებრივი წესრიგი. 

სტიქიური უბედურების ადგილებში განხორციელდეს მოსახლეობის პირადი ქონების და 

მატერიალური ფასეულობების დაცვა. 

განხორციელდეს ქიმიური დასნებოვნებული ზონის გარშემორტყმა და ევაკუაციის მარშრუტებზე 

მოძრაობის რეგულირება. 

პასუხისმგებელი – შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის 

რაიონული პოლიციის სამმართველო. 

 

საგანგებო სიტუაციების ღონისძიებების მართვა: 

მუნიციპალიტეტის საგანგებო სიტუაციების ღონისძიებების მართვა განხორციელდეს მართვის 

პუნქტიდან ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან. 

საგანგებო შტაბის სამუშაო ადგილი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 

მართვის პუნქტის შეტყობინებისა და კავშირგაბმულობის საშუალებები იმყოფებოდეს წესრიგში 

და მუდმივ მზადყოფნაში. გატარებული ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად გამოყენებული უნდა 

იქნეს ყველა არსებული კავშირგაბმულობის საშუალება. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო 

სამსახურის საქართველოს შსს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტთან არსებული 

კავშირებია – სატელეფონო, სამხედრო ბაზასთან - სატელეფონო, სამხედრო აღრიცხვის, გაწევისა 

და მობილიზაციის სამსახურთან - სატელეფონო, მუნიციპალიტეტის ობიექტებთან - 

სატელეფონო. მოსახლეობის შეტყობინება ხდება მეგაფონებით, ხმამაღლა მოლაპარაკე 

საშუალებებით, შიკრიკების მეშვეობით. 

საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში სამაშველო ჯგუფების, მუშა-მოსამსახურეების, 

მოსახლეობის შეტყობინება და ინფორმაცია სტიქიური უბედურებების, ავარიების, 

კატასტროფების ადგილებში მათი მოქმედების და მოქცევის შესახებ ხორციელდება შეტყობინების, 

კავშირის სისტემების და სხვა საინფორმაციო საშუალებებით. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა   

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების შტაბის შემადგენლობა 

 

საგანგებო შტაბის ხელმძღვანელი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებელი - იგორ ტყებუჩავა (ტელ: 

577 959494); 

საგანგებო შტაბის წევრები: 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის უფროსი -

გოჩა არაჩემია (ტელ: 577 959469); 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წვევამდელთა, რეზერვისტთა, სამხედრო აღრიცხვის, 

გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი - ზაზა კუპრეიშვილი (ტელ: 577 959468); 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და 

ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი - ჯულიეტა ქვარაია (ტელ: 577 955467); 

- შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის რაიონული 

პოლიციის სამმართველოს უფროსი - ლექსო რაფავა (ტელ: 577 529649); 

- შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სენაკის განყოფილების 

ობიექტების დაცვის დანაყოფის ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინსპექტორი - ვალერი 

შელია (ტელ: 577 609406); 

- ხობის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი - ხათუნა გერგაია (ტელ: 599 794747); 

- სს „ენერგო პრო ჯორჯიას“ ხობის ფილიალის  დირექტორი - ზურაბ ბერაია (577 358900); 

- სს „შარა-გზამშენი პირველის“ დირექტორი - გულადი ბერაია (ტელ: 595 183838); 

- შპს „ხობი დასუთავება და განათებას“ დირექტორი - ნუკრი წოწონავა (ტელ: 579 834477); 

- სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური 

სამმართველოს სპეციალისტი ხობის მუნიციპალიტეტში - ვიტალი შუბითიძე (ტელ: 591 996519); 

- შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ხობის სერვისცენტრის 

მენეჯერი - ილია სალია (ტელ: 577 38-07-01); 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი - დავით 

ჭოჭუა (ტელ: 577 959465); 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

საქმეების სამსახურის  უფროსი - შოლინა კანკია (ტელ: 577 959466); 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სამსახურის უფროსი - იური ბუკია (ტელ: 577 955947); 

- სს „ლიბერთი ბანკის“ ხობის ფილიალის უფროსი - ლაჟვარდ ბუკია (ტელ: 595 512985); 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი - ბესიკ ნაჭყებია 

(ტელ: 577 959463) 

- ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოების ხელმძღვანელები -გამგეობის 

რწმუნებულები. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საშიში ობიექტების ნუსხა  

 

1. შპს „ყულევის ტერმინალი“. 

2. შპს „ბეღელი“ - საწვავის მარაგი. 

3. კერძო ბენზინგასამართი სადგურები - საწვავის მარაგი. 

4. შპს „შარა-გზამშენი პირველი“ -  ასფალტის დამამზადებელი ქარხანა - ადვილად აალებად 

ნივთიერებათა მარაგი. 

5.  შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპეციალური ტექნიკისა და  ტრანსპორტის 

ნუსხა 

 

რეგიონი 
მუნიციპალიტეტის 

დასახელება 

სატრანსპორტო 

საშუალების 

სახელმწიფო 

ნომერი 

ტრანსპორტისა და 

საინჟინრო ტექნიკის 

სახეობა 

საერთო 

რაოდენ

ობა 

სახელმ-

წიფო 

სექტორი 

კერძო 

სექტორი 

სამეგრელო ხობი 8184-GAU სახანძრო ავტომანქანა 1 1 

 
სამეგრელო ხობი QIQ-896 სახანძრო ავტომანქანა 1 1 

 
სამეგრელო ხობი SPS-507 სამაშველო ავტომანქანა 1 1  

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა სრული ჩამონათვალი 

 

 

N 

 

 

ადმინისტრაციუ

ლი ერთეული 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

სახელმწიფო 

ნომერი 

ტრანსპორტისა და 

საინჟინრო 

ტექნიკის სახეობა 

საერთო 

რაოდენობა 

სახელმწიფო 

სექტორი 

კერძო 

სექტორი 

1.  ხობი TIA-755 ტოიოტა ჰაილუქსი  

შსს სამეგრელოსა 

და ზემო 

სვანეთის 

სამხარეო მთავარ 

სამმართველოს 

ხობის რაიონული 

პოლიციის 

სამმართველო 

 

2.  ხობი CDC-285 ტოიოტა ჰაილუქსი  

შსს სამეგრელოსა 

და ზემო 

სვანეთის 

სამხარეო მთავარ 

სამმართველოს 

ხობის რაიონული 

პოლიციის 

სამმართველო 

 

3.  ხობი AIA-457 ნივა 21213  

შსს სამეგრელოსა 

და ზემო 

სვანეთის 

სამხარეო მთავარ 

სამმართველოს 

ხობის რაიონული 

პოლიციის 

სამმართველო 

 

4.  ხობი NUG-451 ფორდი    

5.  ხობი ICI-799 ფორდი    

6.  ხობი LTL-232 ფორდი    

7.  ხობი APP-318 ფორდი    

8.  ხობი QIO-621 ფორდი    

9.  ხობი QSQ-728 ფორდი    

10.  ხეთა YTY-660 ფორდი    

11.  ქვემო ქვალონი SNS-568 ფორდ ტრანზიტი    
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12.  ქვემო ქვალონი AAS-052 ფორდი    

13.  ქვემო ქვალონი BOX-898 ფორდი    

14.  ქვემო ქვალონი TYT-596 ფორდი    

15.  პირველი ხორგა BMS-023 ფორდ ტრანზიტი    

16.  ძველი ხიბულა IUR-905 ფორდ ტრანზიტი    

17.  ძველი ხიბულა 
DBR-798 

 
ფორდი    

18.  ძველი ხიბულა FAY-379 გაზელი    

19.  ძველი ხიბულა FAN-972 რაფი    

20.  პირველი მაისი ZYG-794 პაზ    

21.  პირველი მაისი ZYG-795 პაზ.672    

22.  პირველი მაისი LIG-423 მერსედესი    

23.  პირველი მაისი DAG-828 ფორდი    

24.  საჯიჯაო ITI-187 ფორდ ტრანზიტი    

25.  საჯიჯაო QIQ-909 მერსედესი    

26.  საჯიჯაო GAS-968 ფორდ ტრანზიტი    

27.  საჯიჯაო TAM-573 ფორდ ტრანზიტი    

28.  საჯიჯაო VOO-587 ფორდ ტრანზიტი    

29.  საჯიჯაო BMW-637 ფორდ ტრანზიტი    

30.  საჯიჯაო MMA-498 მერსედესი    

31.  საჯიჯაო BOO-037 ფორდ    

32.  საჯიჯაო WAW-695 ფორდ ტრანზიტი    

33.  საჯიჯაო LTL-232 ფორდ ტრანზიტი    

34.  ჭალადიდი LTL-076 ფორდი    

35.  ქარიატა AHA-993 
მიკროავტობუსი 

ფორდი 
   

36.  ქარიატა MCM-316 
მიკროავტობუსი 

ფორდი 
   

37.  ქარიატა FAN-467 
მიკროავტობუსი 

ფორდი 
   

38.  ქარიატა LIK-421 
მიკროავტობუსი 

მერსედესი 
   

39.  ქარიატა LTL-180 
მიკროავტობუსი 

ფორდი 
   

40.  ხამისკური IUR-388 ფორდი    

41.  ხამისკური DHL-512 ფორდი    

42.  ახალსოფელი XTX-412 მერსედეს-ბენცი    

43.  ახალსოფელი ICI-799 ფორდ ტრანზიტი    

44.  ახალსოფელი OGO-071 ფორდ ტრანზიტი    

45.  თორსა-დღვაბა TIS-214 ფორდი    

46.  თორსა-დღვაბა TBS-617 ფორდი    

47.  თორსა-დღვაბა PSP-386 ფორდი    

48.  თორსა-დღვაბა SYS-227 ფორდი    

49.  ნოჯიხევი FEF-094 ფორდი    

50.  ნოჯიხევი HEH-345 ფორდი    
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51.  ნოჯიხევი FEF-094 ფორდი    

52.  ნოჯიხევი QIQ-824 ფორდი    

53.  პატარა ფოთი PAP-494 ფორდი    

54.  პატარა ფოთი BCO-463 ფორდი    

55.  პატარა ფოთი BAF-560 ფორდი    

56.  პატარა ფოთი BAK-260 ფორდი    

57.  პატარა ფოთი EFG-664 ფორდი    

58.  პატარა ფოთი FFG-400 ფორდი    

59.  ბია DBV-091 ფორდი    

60.  ბია BAH-875 ფორდი    

61.  საგვიჩიო AAN-232 ფორდი    

62.  საგვიჩიო LRL-386 მერსედესი    

63.  ახალი ხიბულა ZXZ-958 ფორდი    

64.  ახალი ხიბულა SRS-029 ფორდი    

65.  ახალი ხიბულა WLW-183 ფორდი    

66.  ახალი ხიბულა 
DBT-345 

OHO-345 
ფორდი    

67.  ხეთა AAY-736 მერსედესი    

68.  ხეთა NTN-875 ფორდ ტრანზიტი    

69.  ხეთა YTY-660 ფორდ ტრანზიტი    

70.  ხეთა ZMS-015 ფორდ ტრანზიტი    

71.  ხეთა XQX-698 ფორდ ტრანზიტი    

72.  ხეთა FLF-931 ფორდ ტრანზიტი    

73.  ხეთა GCG-077 ფორდ ესკორტი    

74.  ხეთა LEV-675 ფორდ ესკორტი    

75.  ხეთა NBN-877 ფორდ ტრანზიტი    

76.  ხეთა GLG-806 ფორდი    

77.  გურიფული SCS-401 მიკრო ავტობუსი    

78.  ხობი BOB-810 მიკრო ავტობუსი    

79.  ხობი PPP-562 მიკრო ავტობუსი    

80.  ხობი WYW-869 მიკრო ავტობუსი    

81.  ხობი TSP-294 მიკრო ავტობუსი    

82.  ხობი ZIM-073 მიკრო ავტობუსი    

83.  ხობი BBC-465 მიკრო ავტობუსი    

84.  ხობი CTS- მიკრო ავტობუსი    

85.  ხობი BHP-130 მიკრო ავტობუსი    

86.  ხობი IKA-984 მიკრო ავტობუსი    

87.  ხობი TOT-655 მიკრო ავტობუსი    

88.  ხობი MCM-129 მიკრო ავტობუსი    

89.  ხობი WVW-838 მიკრო ავტობუსი    

90.  ხობი XTX-415 მიკრო ავტობუსი    

91.  ხობი BAR-903 მიკრო ავტობუსი    

92.  ხობი FBF-840 მიკრო ავტობუსი    



312 

93.  ხობი LEV-589 მიკრო ავტობუსი    

94.  საჯიჯაო ZUG-260 ზილ-130   კერძო 

95.  საჯიჯაო FAN-078 გაზ-52   კერძო 

96.  საჯიჯაო ICI-117 ზილ-130   კერძო 

97.  საჯიჯაო DQD-913 გაზ-52   კერძო 

98.  საჯიჯაო GAZ-968 გაზ-53   კერძო 

99.  საჯიჯაო FAT-073 კავზ   კერძო 

100.  საჯიჯაო ICI-117 კავზ   კერძო 

101.  საჯიჯაო PA-809 კუბანი   კერძო 

102.  საჯიჯაო AMS-395 გაზ-53   კერძო 

103.  საჯიჯაო PA809 ფაზ-51   კერძო 

104.  ახალი ხიბულა LAA-327 უაზი   კერძო 

105.  ახალი ხიბულა LAS-291 გაზ-53   კერძო 

106.  ხეთა KZX-176 ზილ-130   კერძო 

107.  ხეთა SAM-046 კამაზი   კერძო 

108.  გურიფული FAN-177 კამაზი   კერძო 

109.  ბია FAN-391 ვაზ-2121   კერძო 

110.  ბია SDS-543 უაზი   კერძო 

111.  ბია GAL-952 გაზ-53   კერძო 

112.  ნოჯიხევი MEG-280 მაზი   კერძო 

113.  ქარიატა ZUG-796 პაზ-205   კერძო 

114.  ქარიატა BEB-265 მაზი   კერძო 

115.  ზემო ქვალონი FAE-852 გაზ-53ა   კერძო 

116.  შუა ხორგა DAA-398 ექსკავატორი   კერძო 

117.  შუა ხორგა DAD-446 გაზ მისაბმელი   კერძო 

118.  ქვემო ქვალონი DED-553 გაზ-53   კერძო 

119.  ქვემო ქვალონი TBI-918 მაზი   კერძო 

120.  ქვემო ქვალონი FAF-219 გაზ-53   კერძო 

121.  ქვემო ქვალონი FBI-912 კამაზი   კერძო 

122.  ქვემო ქვალონი GAB-509 ზილი-147   კერძო 

123.  ქვემო ქვალონი FFS-026 კამაზი   კერძო 

124.  ხამისკური PBB-455 მაზი   კერძო 

125.  ჭალადიდი BEB-255 ზილ-130   კერძო 

126.  პირველი მაისი LAL-193 გაზ-66   კერძო 

127.  პირველი მაისი DBT-309 გაზ-53   კერძო 

128.  ხობი ZUG-794 პაზ-672   კერძო 

129.  ხობი ZUG-795 პაზ-672   კერძო 

130.  ხობი FAE-290 პაზ-672   კერძო 

131.  ხობი FAE-907 პაზ-672   კერძო 

132.  ხობი FAE-102 პაზ-672   კერძო 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სატრანსპორტო და საინჟინრო 

ნაგებობების ნუსხა 

 

 

ხიდები:  

1. სენაკი–ფოთი-სარფი     რკინა-ბეტონის 4 ც. 250 გრძ.მ. 

2. თბილისი-სენაკი-ლესელიძე   რკინა-ბეტონის 2 ც. 185 გრძ.მ. 

3. ნარაზენი-საჯიჯაო-გაღმა საჯიჯაო-ხორში რკინა-ბეტონის 2 ც. 320 გრძ.მ. 

4. ხობი-ხორგა-ჭალადიდი     რკინა-ბეტონის 2 ც. 143 მ. 

5. ახალი ხიბულა-ძველი ხიბულა    ლითონის 1 ც.  84 მ.  

6. სოფელი საგვიჩიო     რკინა-ბეტონის 1 ც. 10,5 მ. 

7.  ყულევი-ნაბადა      რკინა-ბეტონის 56 მ. 

8. შუა ქვალონი-გიმოზგონჯილი   რკინა-ბეტონის 1 ც.  8,7 მ. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 7 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული დამცავი საშუალებებისა და ნაგებობების 

ნუსხა 

 

ქ. ხობის N1 და  N2 საჯარო სკოლების სპორტული დარბაზები - საერთო რაოდენობა: 300 კაცი 

ქ. ხობის კინოთეატრის შენობა - 600 კაცი 

ქ. ხობის კულტურის სახლის შენობა - 800 კაცი 

ქ. ხობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი - 200 კაცი 

ქ. ხობის სამედიცინო დაწესებულება - 15 კაცი 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 8 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სამედიცინო დაწესებულებების ნუსხა 

 

1. შპს „ხობის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანება“ (გაერთიანებას ემსახურება 30 

ექიმი და 32 მედდა;  ხელმძღვანელი: მანანა საჯაია. მისამართი: ქ. ხობი, ჭყონდიდელის ქ. N2. ტელ: 

593 300509). 

2. შპ.ს. „ხობის ორთოპედიულ-ტრამვატოლოგიური განყოფილება“ (ექიმების რაოდენობა - 2, 

მედდების რაოდენობა - 9; ხელმძღვანელი: რევაზ მიხელაშვილი. მისამართი: ჭყონდიდელის ქ. N2. 

ტელ: 599 517458). 

3. შპს „აფხაზეთიდან იძულებით გადადგილებულ პირთა ხობის პოლიკლინიკა“ (ექიმების 

რაოდენობა - 8, მედდა - 5; ხელმძღვანელი: სვეტლანა გვათუა; მისამართი: ჭყონდიდელის ქ. N2. 

ტელ: 555 597634). 

4. შპს „ხობის უსაფრთხო დედობისა და ბავშვთა გადარჩენის ცენრი“ (ექიმების რაოდენობა - 7, 

მედდა - 23;  ხელმძღვანელი: ფიქრია დვალაძე; მისამართი: ჭყონდიდელის ქ. N2; ტელ: 599 197505). 

5. შპს „ჭალადიდის ამბულატორიების გაერთიანება“ (გაერთიანებაში შემავალია 7 საექიმო 

უბანი, ექიმების რაოდენობა - 7, მედდების რაოდენობა - 11; ხელმძღვანელი: რაფიელ დარსალია; 

მისამართი: სოფელი ჭალადიდი; ტელ: 599 911875. 

6. შპს „რაიცენტრალური საავადმყოფო“  (ექიმების რაოდენობა - 21, მედდების რაოდენობა - 

38; ხელმძღვანელი: ვლადიმერ ქანთარია; მისამართი: ჭყონდიდელის ქ. N2; ტელ: 595 308604). 

7. შპს „ხობის სასწრაფო დახმარება 03“ (ექიმების რაოდენობა - 8. მედდების რაოდენობა - 8; 

ხელმძღვანელი: ბეჟან კანკია; მისამართი: ჭყონდიდელის ქ.  N2;  ტელ: 593 249286). 

8. სასწრაფო დახმარების მანქანა - 3 ერთეული; 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

ნუსხა 

 

სკოლის დასახელება: ქ. ხობის N1 საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 50 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 346 

დირექტორი: ქეთევან გაბისონია 

ტელ: 577 122701 

 

სკოლის დასახელება: ქ. ხობის N2 საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 42 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 428 

დირექტორი: ნანა ქვარაია 

ტელ: 577 122707 

 

სკოლის დასახელება: ხამისკურის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 28 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 147. 

დირექტორი: ლელა კუკავა 

ტელ: 577 122761 

 

სკოლის დასახელება: ქარიატის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 18 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 100 

დირექტორი: მაია ალექსანდრია 

ტელ: 577 122750 

 

სკოლის დასახელება: ჭალადიდის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 28 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 331 

დირექტორი: ირმა ხარშილაძე 

ტელ: 577 122766 

 

სკოლის დასახელება: ახალსოფლის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 22 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 181 

დირექტორი: კუკრი ნაცვლიშვილი 

ტელ: 577 122710 

 

სკოლის დასახელება: ზუბის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 21 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 131 

დირექტორი: ნინო ჭილაია 

ტელ: 577 122718 
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სკოლის დასახელება: ახალი ხიბულის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 25 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 165 

დირექტორი: მანანა კიტია 

ტელ: 577 122715 

 

სკოლის დასახელება: პირველი მაისის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 26 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 204 

დირექტორი: ნინო ცხადაია 

ტელ: 577 122740 

 

სკოლის დასახელება: ხეთის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 34 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 282 

დირექტორი: მანანა ბაძაღუა 

ტელ: 577 122767 

 

სკოლის დასახელება: თორსის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 24 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 119 

დირექტორი: იამზე ლატარია 

ტელ: 577 122725 

 

სკოლის დასახელება: შუა ხორგის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 28 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 266 

დირექტორი: გულნარა ტაბაღუა 

ტელ: 577 122757 

 

სკოლის დასახელება: პატარა ფოთის  საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 18 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 83 

დირექტორი: ნესტან ხურცილავა 

ტელ: 577 122736 

 

სკოლის დასახელება:  პატარა ფოთის ციტრუსების საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 18 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 140 

დირექტორი: ვაჟა ქამაშიძე 

ტელ: 577 122751 

 

სკოლის დასახელება:  ქვემო ქვალონის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 29 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 292 

დირექტორი: ლუარა ყალიჩავა 

ტელ: 577 122744 

 

სკოლის დასახელება: შუა ქვალონის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 21 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 82 
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დირექტორი: ცისანა ცხადაია 

ტელ: 577 122754 

 

სკოლის დასახელება: ნოჯიხევის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 26 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 135 

დირექტორი: ნაზი ხასია 

ტელ: 577 122735 

 

სკოლის დასახელება: ბიის  საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 21 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 78 

დირექტორი: ნანა თირქია 

ტელ: 577 122720 

 

სკოლის დასახელება:  საჯიჯაოს საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 37 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 301 

დირექტორი: ელშუქი ტყებუჩავა 

ტელ: 577 122745 

 

სკოლის დასახელება: ძველი ხიბულის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 20 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 89 

დირექტორი: ზვიად ღვიჯილია 

ტელ: 577 122760 

 

სკოლის დასახელება: გაღმა საჯიჯაოს  საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 13 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 48 

დირექტორი: იზოლდა გოგოლაძე 

ტელ: 577 122765 

 

სკოლის დასახელება: ნოჯიხევის N1საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 15 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 53 

დირექტორი: ინგა ხვიჩია 

ტელ: 577 122726 

 

სკოლის დასახელება: ზემო ქვალონის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 12 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 49 

დირექტორი: ზოია გოგოლაშვილი 

ტელ: 577 122732 

 

სკოლის დასახელება: წინაგოლის  საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 17 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 77 

დირექტორი: ნანა ლომაია 

ტელ: 577 122742 
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სკოლის დასახელება: მეორე გურიფულის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 15 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 22 

დირექტორი: გრიგოლ იობაძე 

ტელ: 577 122755 

 

სკოლის დასახელება: ყულევის საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 16 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 51 

დირექტორი: ხატია ოჩიგავა 

ტელ: 577 122748 

 

სკოლის დასახელება: საგვიჩიოს საჯარო სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 14 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 31 

დირექტორი: სულიკო ტაბატაძე 

ტელ: 577 122769 

 

სკოლის დასახელება: საერო საშუალო  სკოლა                                                          

მასწავლებელთა რაოდენობა: 27 

მოსწავლეთა რაოდენობა: 204. 

დირექტორი: ბეატრის რუსია 

ტელ: 599 957070 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება 

N 
სააღმზრდელო დაწესებულების 

დასახელება დასახელება 

მთავარი სპეციალისტის  

სახელი, გვარი 
ტელეფონის ნომერი რაოდენობა 

1 ქარიატის საბავშვო ბაღი ნონა გიგიბერია 555 123274 30 

2 ყორათის საბავშვო ბაღი ნაირა ბერაია 577 123255 20 

3 ნოჯიხევის N2 საბავშვო ბაღი ნონა ალანია 568 336933 80 

4 ხობის N1 საბავშვო ბაგა–ბაღი მარინა შონია 591 230503 80 

5 ხობის N2 საბავშვო ბაგა–ბაღი ნარგიზა ტუღუში 591 649091 30 

6 ხობის N3 საბავშვო ბაგა–ბაღი თამარ დიდიშვილი 551 171465 45 

7 პირველი მაისის საბავშვო ბაგა–ბაღი ცისანა ქანდარია 555 428428 50 

8 ხეთის N1 საბავშვო ბაგა–ბაღი ჯულიეტა ბუკია 577 123266 70 

9 ახალი ხიბულის საბავშვო ბაღი ეკატერინე ლომაია 577 123282 40 

10 ზუბის საბავშვო ბაღი ლია ქაჯაია 577 123283 25 

11 ზემო ქვალონის საბავშვო ბაღი ეკა აბაკელია 577 123288 50 

12 პირველი ხორგის საბავშვო ბაღი მარინე მაშავა 577 123278 30 

13 ჭალადიდის  საბავშვო ბაღი მანანა სესქურია 577 123268 40 

14 ძველი  ხიბულის საბავშვო ბაღი ერიდა ჯიშკარიანი 577 123257 45 

15 გურიფულის საბავშვო ბაღი ელისო სხულუხია 577 123253 25 

16 გაღმა  საჯიჯაოს საბავშვო ბაღი ქეთო თუნთია 577 123289 40 

17 პატარა ფოთის საბავშვო ბაღი თინათინ ხელაია 577 123264 40 

18 ნოჯიხევის N1 საბავშვო ბაღი მაია ცქირია 577 123251 120 

19 ქვემო ქვალონის საბავშვო ბაღი ელეონარა პაპავა 577 123285 120 
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20 ახალი სოფლის საბავშვო ბაღი ფიქრია ჟორჟოლიანი 577 123267 120 

21 გაღმა ხორგია საბავშვო ბაღი ლიანა კვარაცხელია 577 123269 140 

22 საგვიჩიოს საბავშვო ბაღი ნანი გულიაშვილი 577 123258 70 

23 წინაგოლის საბავშვო ბაღი ეთერ ნადარაია 593 324871 40 

24 ხეთის N2  საბავშვო ბაღი ნათელა ქირია 577 123260 25 

25 ხამისქურის საბავშვო ბაღი ზაირა ქირია 555 439608 25 

26 შუა ხორგის საბავშვო ბაღი ინეზა ესებუა 577 123277 30 

27 თორსის საბავშვო ბაღი იათამზე შარია 577 123265 35 

28 ბიის საბავშვო ბაღი მზისადარ ნადარაია 577 123256 30 

29 საჯიჯაოს საბავშვო ბაღი ქეთევან შამათავა 577 123279 40 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 10 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N79 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის შემადგენლობა 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                მამუკა ჭოხონელიძე 

 
  

N სახელი, გვარი თანამდებობა 
სამუშაო 

გამოცდილება 

1 გოჩა არაჩემია სამსახურის უფროსი 2 

2 ცისანა სიხარულია მთ. სპეციალისტი 13 

3 გულად გაბრავა 
სპეციალისტი (სახანძრო 

ზედამხედველობის დარგში) 
9 

ხანძარსაწინააღმდეგო განყოფილება 

4 თეიმურაზ ბებურია განყოფილების უფროსი 6 

5 ბეჟან არჩილია რაზმის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 10 

6 გურამ ჭაკუა რაზმის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 30 

7 პლატონ შუშანია რაზმის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 7 

8 ფირან ერემაძე რაზმის უფროსი (უფროსი სპეციალისტი) 4 

9 გელა ქანთარია მძღოლი (სპეციალისტი) 6 

10 თენგიზ ქვარცხავა მძღოლი(სპეციალისტი) 6 

11 ველოდ კაკულია მძღოლი (სპეციალისტი) 28 

12 ანზორ ხასია მძღოლი (სპეციალისტი) 21 

13 ლევან ჭაჭია მძღოლი (სპეციალისტი) 3 

14 კობა ცხადაია მძღოლი (სპეციალისტი) 5 

15  რომან ფანცულაია მძღოლი (სპეციალისტი) 25 

16 როლანდ აბშილავა მძღოლი (სპეციალისტი) 7 

17 შოთა მიქავა მეხანძრე (სპეციალისტი) 4 

18 ვეფხვია ჭანტურია მეხანძრე (სპეციალისტი) 8 

19 რადიონ აკობია მეხანძრე (სპეციალისტი) 31 

20 რევაზ ხარებავა მეხანძრე (სპეციალისტი) 29 

21 რამაზ ჟიშკარიანი მეხანძრე (სპეციალისტი) 4 

22 ლევან ვადაქარია მეხანძრე (სპეციალისტი) 6 

23 ბესარიონ გვარამია მეხანძრე (სპეციალისტი) 4 

24 გოჩა ჭანტურია მეხანძრე (სპეციალისტი) 8 

25 გოჩა ლატარია მეხანძრე (სპეციალისტი) 10 

26 ვეფხვია გვასალია მეხანძრე (სპეციალისტი) 5 

27 ალექსანდრე ჩაჩიბაია მეხანძრე (სპეციალისტი) 5 

28 თემურ მირზოევი მეხანძრე (სპეციალისტი) 5 

29 მადონა ალექსანდრია მეელსმენე (სპეციალისტი) 30 

30 ნესტან კვიკვინია მეელსმენე (სპეციალისტი) 7 

31 მზექალა ალექსანდრია მეელსმენე (სპეციალისტი) 6 

32 ლიანა ქირია მეელსმენე (სპეციალისტი) 6 

სამაშველო განყოფილება 

33 ჯანიკო ჭაკუა განყოფილების უფროსი 4 

34 ფრიდონ ბუსკანძე მაშველი (სპეციალისტი) 3 

35 მამუკა ნაჭყებია მაშველი (სპეციალისტი) 2 თვე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N80 

2011 წლის 29 აგვისტო 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების ფოთისა და ხობის ეპარქიის საკუთრებაში 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის, 

„საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ 

ეკლესიას შორის“ კონსტიტუციური შეთანხმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

პარლამენტის 2002 წლის 22 ოქტომბრის N1697 დადგენილებისა და ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის 2011 წლის 29 აგვისტოს N692 წერილის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების ფოთისა და ხობის ეპარქიის 

საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე, თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 29 აგვისტოს N80 განკარგულებისა 

 

ფოთი-ხობის ეპარქიისთვის საკუთრებაში გადასაცემი ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

არსებული დამატებითი ქონების ნუსხა 

 

 

N მისამართი 

საჯარო რეესტრში 

განცხადების 

რეგისტრაციის 

ნომერი 

საკადასტრო კოდი 

1 სოფელი საჯიჯაო 882011386328 45.12.21.002 

2 სოფელი საჯიჯაო 882011386351 45.12.26.001 

3 სოფელი პატარა ფოთი 882011386370 45.08.24.007 

4 სოფელი ძველი ხიბულა 882011386384 45.17.22.006 

5 სოფელი ძველი ხიბულა 882011386399 45.17.22.005 

6 სოფელი ძველი ხიბულა 882011386411 45.17.22.004 

7 სოფელი ახალი ხიბულა 882011386433 45.02.24.025 

8 სოფელი პირველი ხორგა 882011386454 45.10.23.003 

9 სოფელი ახალი ხიბულა 882011386549 45.02.25.004 

10 სოფელი ახალი ხიბულა 882011386564 45.02.22.008 

11 სოფელი პირველი ხორგა 882011386576 45.10.23.004 

12 სოფელი ახალი ხიბულა 882011386596 45.02.23.004 

13 სოფელი საჯიჯაო 882011386611 45.12.27.006 

14 სოფელი საჯიჯაო 882011386632 45.12.21.003 

15 სოფელი საჯიჯაო 882011386650 45.12.27.005 

16 სოფელი ბია 882011386668 45.03.24.003 

17 სოფელი ნოჯიხევი 882011386680 45.07.23.023 

18 სოფელი ნოჯიხევი 882011386696 45.07.21.016 

19 სოფელი თორსა-დღვაბა 882011386721 45.06.21.004 

20 სოფელი თორსა–დღვაბა 882011387607 45.06.23.007 

21 სოფელი თორსა–დღვაბა 882011387610 45.06.23.005 

22 სოფელი ხამისკური 882011387613 45.19.23.029 

23 სოფელი ხეთა 882011387616 45.20.26.024 

24 სოფელი ხეთა 882011387620 45.20.23.018 

25 სოფელი ხეთა 882011387623 45.20.26.023 

26 სოფელი პირველი მაისი 882011387628 45.09.21.014 

27 სოფელი პირველი მაისი 882011387625 45.09.22.010 

28 სოფელი პირველი მაისი 882011387621 45.09.25.011 
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29 სოფელი პირველი მაისი 882011387617 45.09.22.009 

30 სოფელი ჭალადიდი 882011387615 45.18.24.002 

31 სოფელი ახალსოფელი 882011387611 45.01.22.005 

32 სოფელი ახალსოფელი 882011387608 45.01.21.006 

33 სოფელი საგვიჩიო 882011387605 45.11.22.010 

34 სოფელი შუა ხორგა 882011386507 45.16.21.002 

35 სოფელი შუა ხორგა 882011386498 45.16.22.005 

36 სოფელი ქვემო ქვალონი 882011386492 45.14.23.009 

37 სოფელი შუა ხორგა 882011386484 45.16.23.007 

38 სოფელი ქარიატა 882011386474 45.13.23.009 

39 სოფელი ქარიატა 882011386462 45.13.21.002 

40 სოფელი ყულევი 882011386451 45.15.21.013 

41 სოფელი ქვემო ქვალონი 882011386443 45.14.26.023 

42 სოფელი ყულევი 882011386431 45.15.21.012 

43 სოფელი პატარა ფოთი 882011386405 45.08.21.026 

44 სოფელი პატარა ფოთი 882011386393 45.08.21.027 

45 სოფელი ახალი სოფელი 882011386421 45.01.25.012 

46 სოფელი ჭალადიდი 882011386380 45.18.23.055 

47 სოფელი ჭალადიდი 882011386367 45.18.25.108 

48 ქალაქი ხობი 882011386354 45.21.26.012 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N81 

2011 წლის 8 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის თემის ტერიტორიის არაკეთილსაიმედო პუნქტად 

გამოცხადების შესახებ 

 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ვეტერინარიის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ცხოველთა საკარანტინო წესების 

დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2006 წლის 1 მაისის N2-71 

ბრძანების შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის თემში დაფიქსირებული 7 ადამიანის ჯილეხით 

დაავადების შემთხვევისა და ლაბორატორიის პირველადი ექსპერტიზის შედეგად ცხოველებში 

გამოვლენილი ჯილეხის (ციმბირული წყლული) დაავადების კერების სწრაფი ლოკალიზაციისა 

და ლიკვიდაციის მიზნით, ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის თემის ტერიტორია 

გამოცხადდეს ჯილეხის მხრივ არაკეთილსაიმედოდ. 

2. ქვემო ქვალონის თემის ტერიტორიაზე, როგორც არაკეთილსაიმედო პუნქტის 

ტერიტორიაზე, კარანტინის პირობებით იკრძალება: 

ა) ყველა სახეობის ცხოველის შეყვანა და გამოყვანა მის საზღვრებს გარეთ;  

ბ) მეცხოველეობის პროდუქტებისა და ნედლეულის დამზადება და გამოტანა; 

გ) მეურნეობის შიგნით ცხოველთა გადაჯგუფება;  

დ) ავადმყოფი ცხოველების რძის გამოყენება;  

ე) ცხოველის სახორცედ დაკვლა;  

ვ) ლეშის გაკვეთა და მკვდარი ცხოველის გატყავება; 

ზ) ქირურგიული ოპერაციების ჩატარება გადაუდებელი შემთხვევების გარდა; 

თ) ცხოველის დარწყულება საერთო გუბურიდან და სხვა წყალსაცავიდან; 

ი) ცხოველებით და მეცხოველეობის პროდუქტებით ვაჭრობა;  

კ) სასოფლო-სამეურნეო ბაზრობის, გამოფენების და სხვა საზოგადოებრივი ღონისძიებების 

ჩატარება, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანისა და ცხოველების თავშეყრასთან;  

ლ) კეთილსაიმედო სათეს მონაკვეთზე, საძოვარზე, სათიბ-სავარგულზე დამზადებული 

მარცვალი, უხეში და წვნიანი საკვები, რომლებსაც შეხება არ ჰქონია ჯილეხით ავადმყოფ 

ცხოველთან და არ არის გაჭუჭყიანებული მისი გამონადენებით, მათი გატანა, გაზიდვა დაიშვება 

მხოლოდ კარანტინის მოხსნის შემდეგ;  

მ) მარცვალი, უხეში და წვნიანი საკვები, რომლებიც დამზადებულია ან ინახება იმ ადგილებში, 

რომელთანაც უშუალო შეხებაში იმყოფებიან ჯილეხით ავადმყოფი ან მკვდარი ცხოველები, 

დაკარანტირებული პუნქტიდან, მეურნეობიდან, ფირმიდან, ფერმიდან გატანას არ ექვემდებარება 

და გამოიყენება ადგილზე ჯილეხის საწინააღმდეგოდ აცრილი ცხოველის საკვებად. 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას (ი. ტყებუჩავა): 

ა) ქვემო ქვალონის თემში მყოფი ყველა ამთვისებელი ცხოველის სულადობის დადგენა;  

ბ) ცხოველთა ძველი სამარხებისა და დაცემის ადგილების სანაციის მიზნით მათი დეზინფექცია 

და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ცხოველთა სამარხების განახლება-რესტავრაცია; 

გ) ქვემო ქვალონის თემის მოსახლეობისთვის საკარანტინო პირობების გაცნობის 

უზრუნველყოფა; 

დ) გატარებული ღონისძიებების შესახებ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის 

პერიოდულად ინფორმაციის წარდგენა; 
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ე) არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე საკარანტინო პირობების მოხსნის თაობაზე 

წინადადების წარმოდგენა; 

ვ) ადგილობრივ ბიუჯეტში საკარანტინო ღონისძიებებისთვის აუცილებელი  თანხების მოძიება. 

4. დაევალოს ა(ა)იპ „ხობის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს“ (შ. 

საბახტარაშვილი): 

ა) ქვემო ქვალონის თემის ტერიტორიაზე და მის მოსაზღვრე დასახლებებში აწარმოოს 

ადამიანთა ჯანმრთელობის მონიტორინგი; 

ბ) დასახოს და გაატაროს დაავადების სალიკვიდაციო ღონისძიებები; 

გ) ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოს მიაწოდოს პერიოდული ინფორმაცია 

ცხოველთა და ადამიანის ჯილეხით დაავადების შესახებ. 

5. ეთხოვოს სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალურ 

სამმართველოს, ამთვისებელ ცხოველთა იძულებითი, პროფილაქტიკური ვაქცინაცია, ცხოველთა 

სადგომის, დაკვლისა და დაცემის ადგილის დეზინფექცია და ყველა ვაქცინირებულ ცხოველზე 14 

დღიანი დაკვირვება ჯილეხთან ბრძოლის ინსტრუქციის შესაბამისად. 

6. ეთხოვოს შსს სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის სამხარეო მთავარ სამმართველოს ხობის 

რაიონული პოლიციის სამმართველოს (ლ. რაფავა) განკარგულების მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებულ საკარანტინო პირობებზე კონტროლის განხორციელება. 

7. ჯილეხის ლიკვიდაციის ვეტერინარულ-სანიტარული ღონისძიებები ჩატარდეს ცხოველების 

ჯილეხთან ბრძოლის ინსტრუქციის შესაბამისად. 

8. არაკეთილსაიმედო ტერიტორიაზე განთავსებული ფერმერული მეურნეობები და აგრეთვე 

მოსახლეობა ვალდებულნი არიან ცხოველთა უცნაური სიკვდილისა და იძულებითი დაკვლის 

ყველა შემთხვევის შესახებ აცნობონ ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებს და სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის რეგიონალურ სამმართველოს. 

9. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი ფერმერული და სხვა მეურნეობის, ფირმის 

(საწარმოს) ხელმძღვანელები, აგრეთვე მოსახლეობა პასუხისმებელნი არიან  ჯილეხთან ბრძოლის 

ღონისძიებათა ინსტრუქციით გათვალისწინებული წესების გატარებაზე. 

10. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე და გამოქვეყნდეს ოფიციალურ 

ბეჭდვით ორგანოში და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობის ოფიციალურ ვებგვერდებზე. 

11. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N82 

2011 წლის 8 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

 

„მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  

2010 წლის 17 ივნისის N313 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად,  

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

1. „მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის  

2010 წლის 17 ივნისის N313 ბრძანება.  

2. ბრძანება ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის დღიდან. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N83 

2011 წლის 8 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე განთავსებული 

ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 26 ივლისის N571 წერილის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემის ტერიტორიაზე (სოფელი 

პირველი გურიფული, სოფელი მეორე გურიფული) არსებულ ქუჩებზე განთავსებული ობიექტების 

ნუმერაცია თანდართული ორთოფოტოსა და მისამართების რეესტრის შესაბამისად.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.  

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 8 სექტემბრის N83 განკარგულებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი გურიფულის ორთოფოტო 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 8 სექტემბრის N83 განკარგულებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე გურიფულის ორთოფოტო 
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დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 8 სექტემბრის N83 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი გურიფულის მისამართების რეესტრი 

 

პირველი გურიფული I ქ. I შესახვევი N 2 

პირველი გურიფული I ქ. I შესახვევი N 4 

პირველი გურიფული I ქ. I ჩიხი N 1 

პირველი გურიფული I ქ. I ჩიხი N 2 

პირველი გურიფული I ქ. N 1 

პირველი გურიფული I ქ. N 10 

პირველი გურიფული I ქ. N 100 

პირველი გურიფული I ქ. N 101 

პირველი გურიფული I ქ. N 102 

პირველი გურიფული I ქ. N 103 

პირველი გურიფული I ქ. N 104 

პირველი გურიფული I ქ. N 105 

პირველი გურიფული I ქ. N 106 

პირველი გურიფული I ქ. N 107 

პირველი გურიფული I ქ. N 108 

პირველი გურიფული I ქ. N 109 

პირველი გურიფული I ქ. N 11 

პირველი გურიფული I ქ. N 110 

პირველი გურიფული I ქ. N 111 

პირველი გურიფული I ქ. N 112 

პირველი გურიფული I ქ. N 113 

პირველი გურიფული I ქ. N 114 

პირველი გურიფული I ქ. N 115 

პირველი გურიფული I ქ. N 116 

პირველი გურიფული I ქ. N 117 

პირველი გურიფული I ქ. N 118 

პირველი გურიფული I ქ. N 119 

პირველი გურიფული I ქ. N 12 

პირველი გურიფული I ქ. N 120 

პირველი გურიფული I ქ. N 121 

პირველი გურიფული I ქ. N 122 

პირველი გურიფული I ქ. N 123 

პირველი გურიფული I ქ. N 124 

პირველი გურიფული I ქ. N 125 

პირველი გურიფული I ქ. N 126 

პირველი გურიფული I ქ. N 127 

პირველი გურიფული I ქ. N 128 

პირველი გურიფული I ქ. N 129 

პირველი გურიფული I ქ. N 13 

პირველი გურიფული I ქ. N 130 

პირველი გურიფული I ქ. N 131 

პირველი გურიფული I ქ. N 133 

პირველი გურიფული I ქ. N 14 

პირველი გურიფული I ქ. N 15 

პირველი გურიფული I ქ. N 16 
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პირველი გურიფული I ქ. N 17 

პირველი გურიფული I ქ. N 18 

პირველი გურიფული I ქ. N 19 

პირველი გურიფული I ქ. N 2 

პირველი გურიფული I ქ. N 20 

პირველი გურიფული I ქ. N 21 

პირველი გურიფული I ქ. N 22 

პირველი გურიფული I ქ. N 23 

პირველი გურიფული I ქ. N 24 

პირველი გურიფული I ქ. N 25 

პირველი გურიფული I ქ. N 26 

პირველი გურიფული I ქ. N 27 

პირველი გურიფული I ქ. N 28 

პირველი გურიფული I ქ. N 29 

პირველი გურიფული I ქ. N 3 

პირველი გურიფული I ქ. N 30 

პირველი გურიფული I ქ. N 31 

პირველი გურიფული I ქ. N 32 

პირველი გურიფული I ქ. N 33 

პირველი გურიფული I ქ. N 34 

პირველი გურიფული I ქ. N 35 

პირველი გურიფული I ქ. N 36 

პირველი გურიფული I ქ. N 37 

პირველი გურიფული I ქ. N 38 

პირველი გურიფული I ქ. N 39 

პირველი გურიფული I ქ. N 4 

პირველი გურიფული I ქ. N 40 

პირველი გურიფული I ქ. N 41 

პირველი გურიფული I ქ. N 42 

პირველი გურიფული I ქ. N 43 

პირველი გურიფული I ქ. N 44 

პირველი გურიფული I ქ. N 45 

პირველი გურიფული I ქ. N 46 

პირველი გურიფული I ქ. N 47 

პირველი გურიფული I ქ. N 48 

პირველი გურიფული I ქ. N 49 

პირველი გურიფული I ქ. N 5 

პირველი გურიფული I ქ. N 50 

პირველი გურიფული I ქ. N 51 

პირველი გურიფული I ქ. N 52 

პირველი გურიფული I ქ. N 53 

პირველი გურიფული I ქ. N 54 

პირველი გურიფული I ქ. N 55 

პირველი გურიფული I ქ. N 56 

პირველი გურიფული I ქ. N 57 

პირველი გურიფული I ქ. N 58 

პირველი გურიფული I ქ. N 59 

პირველი გურიფული I ქ. N 6 

პირველი გურიფული I ქ. N 60 

პირველი გურიფული I ქ. N 61 

პირველი გურიფული I ქ. N 62 
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პირველი გურიფული I ქ. N 63 

პირველი გურიფული I ქ. N 64 

პირველი გურიფული I ქ. N 65 

პირველი გურიფული I ქ. N 66 

პირველი გურიფული I ქ. N 67 

პირველი გურიფული I ქ. N 68 

პირველი გურიფული I ქ. N 69 

პირველი გურიფული I ქ. N 7 

პირველი გურიფული I ქ. N 70 

პირველი გურიფული I ქ. N 71 

პირველი გურიფული I ქ. N 72 

პირველი გურიფული I ქ. N 73 

პირველი გურიფული I ქ. N 74 

პირველი გურიფული I ქ. N 75 

პირველი გურიფული I ქ. N 76 

პირველი გურიფული I ქ. N 77 

პირველი გურიფული I ქ. N 78 

პირველი გურიფული I ქ. N 79 

პირველი გურიფული I ქ. N 8 

პირველი გურიფული I ქ. N 80 

პირველი გურიფული I ქ. N 81 

პირველი გურიფული I ქ. N 82 

პირველი გურიფული I ქ. N 83 

პირველი გურიფული I ქ. N 84 

პირველი გურიფული I ქ. N 85 

პირველი გურიფული I ქ. N 86 

პირველი გურიფული I ქ. N 87 

პირველი გურიფული I ქ. N 88 

პირველი გურიფული I ქ. N 89 

პირველი გურიფული I ქ. N 9 

პირველი გურიფული I ქ. N 90 

პირველი გურიფული I ქ. N 91 

პირველი გურიფული I ქ. N 92 

პირველი გურიფული I ქ. N 93 

პირველი გურიფული I ქ. N 94 

პირველი გურიფული I ქ. N 95 

პირველი გურიფული I ქ. N 96 

პირველი გურიფული I ქ. N 97 

პირველი გურიფული I ქ. N 98 

პირველი გურიფული I ქ. N 99 

პირველი გურიფული II ქ. N 1 

პირველი გურიფული II ქ. N 10 

პირველი გურიფული II ქ. N 11 

პირველი გურიფული II ქ. N 12 

პირველი გურიფული II ქ. N 14 

პირველი გურიფული II ქ. N 16 

პირველი გურიფული II ქ. N 18 

პირველი გურიფული II ქ. N 2 

პირველი გურიფული II ქ. N 20 

პირველი გურიფული II ქ. N 3 

პირველი გურიფული II ქ. N 4 



334 

პირველი გურიფული II ქ. N 5 

პირველი გურიფული II ქ. N 6 

პირველი გურიფული II ქ. N 7 

პირველი გურიფული II ქ. N 8 

პირველი გურიფული II ქ. N 9 

პირველი გურიფული III ქ. I ჩიხი N 1 

პირველი გურიფული III ქ. I ჩიხი N 2 

პირველი გურიფული III ქ. I ჩიხი N 3 

პირველი გურიფული III ქ. N 1 

პირველი გურიფული III ქ. N 11 

პირველი გურიფული III ქ. N 13 

პირველი გურიფული III ქ. N 15 

პირველი გურიფული III ქ. N 17 

პირველი გურიფული III ქ. N 2 

პირველი გურიფული III ქ. N 3 

პირველი გურიფული III ქ. N 4 

პირველი გურიფული III ქ. N 5 

პირველი გურიფული III ქ. N 6 

პირველი გურიფული III ქ. N 7 

პირველი გურიფული III ქ. N 8 

პირველი გურიფული III ქ. N 9 

‘ 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 8 სექტემბრის N83 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე გურიფულის მისამართების რეესტრი 

 

მეორე გურიფული I ქ. I ჩიხი N 2 

მეორე გურიფული I ქ. N 1 

მეორე გურიფული I ქ. N 10 

მეორე გურიფული I ქ. N 100 

მეორე გურიფული I ქ. N 102 

მეორე გურიფული I ქ. N 104 

მეორე გურიფული I ქ. N 106 

მეორე გურიფული I ქ. N 108 

მეორე გურიფული I ქ. N 11 

მეორე გურიფული I ქ. N 110 

მეორე გურიფული I ქ. N 112 

მეორე გურიფული I ქ. N 114 

მეორე გურიფული I ქ. N 116 

მეორე გურიფული I ქ. N 118 

მეორე გურიფული I ქ. N 12 

მეორე გურიფული I ქ. N 120 

მეორე გურიფული I ქ. N 122 

მეორე გურიფული I ქ. N 124 

მეორე გურიფული I ქ. N 126 

მეორე გურიფული I ქ. N 128 

მეორე გურიფული I ქ. N 13 

მეორე გურიფული I ქ. N 130 

მეორე გურიფული I ქ. N 132 

მეორე გურიფული I ქ. N 134 

მეორე გურიფული I ქ. N 136 

მეორე გურიფული I ქ. N 138 

მეორე გურიფული I ქ. N 14 

მეორე გურიფული I ქ. N 140 

მეორე გურიფული I ქ. N 142 

მეორე გურიფული I ქ. N 144 

მეორე გურიფული I ქ. N 146 

მეორე გურიფული I ქ. N 148 

მეორე გურიფული I ქ. N 15 

მეორე გურიფული I ქ. N 150 

მეორე გურიფული I ქ. N 152 

მეორე გურიფული I ქ. N 154 

მეორე გურიფული I ქ. N 156 

მეორე გურიფული I ქ. N 158 

მეორე გურიფული I ქ. N 16 

მეორე გურიფული I ქ. N 160 

მეორე გურიფული I ქ. N 162 

მეორე გურიფული I ქ. N 164 

მეორე გურიფული I ქ. N 166 

მეორე გურიფული I ქ. N 168 

მეორე გურიფული I ქ. N 17 
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მეორე გურიფული I ქ. N 170 

მეორე გურიფული I ქ. N 172 

მეორე გურიფული I ქ. N 174 

მეორე გურიფული I ქ. N 176 

მეორე გურიფული I ქ. N 178 

მეორე გურიფული I ქ. N 18 

მეორე გურიფული I ქ. N 180 

მეორე გურიფული I ქ. N 182 

მეორე გურიფული I ქ. N 184 

მეორე გურიფული I ქ. N 186 

მეორე გურიფული I ქ. N 188 

მეორე გურიფული I ქ. N 19 

მეორე გურიფული I ქ. N 190 

მეორე გურიფული I ქ. N 192 

მეორე გურიფული I ქ. N 194 

მეორე გურიფული I ქ. N 196 

მეორე გურიფული I ქ. N 198 

მეორე გურიფული I ქ. N 2 

მეორე გურიფული I ქ. N 20 

მეორე გურიფული I ქ. N 200 

მეორე გურიფული I ქ. N 202 

მეორე გურიფული I ქ. N 204 

მეორე გურიფული I ქ. N 206 

მეორე გურიფული I ქ. N 208 

მეორე გურიფული I ქ. N 21 

მეორე გურიფული I ქ. N 22 

მეორე გურიფული I ქ. N 23 

მეორე გურიფული I ქ. N 24 

მეორე გურიფული I ქ. N 25 

მეორე გურიფული I ქ. N 26 

მეორე გურიფული I ქ. N 27 

მეორე გურიფული I ქ. N 28 

მეორე გურიფული I ქ. N 29 

მეორე გურიფული I ქ. N 3 

მეორე გურიფული I ქ. N 30 

მეორე გურიფული I ქ. N 31 

მეორე გურიფული I ქ. N 32 

მეორე გურიფული I ქ. N 33 

მეორე გურიფული I ქ. N 34 

მეორე გურიფული I ქ. N 35 

მეორე გურიფული I ქ. N 36 

მეორე გურიფული I ქ. N 37 

მეორე გურიფული I ქ. N 38 

მეორე გურიფული I ქ. N 39 

მეორე გურიფული I ქ. N 4 

მეორე გურიფული I ქ. N 40 

მეორე გურიფული I ქ. N 41 

მეორე გურიფული I ქ. N 42 

მეორე გურიფული I ქ. N 43 

მეორე გურიფული I ქ. N 44 

მეორე გურიფული I ქ. N 45 
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მეორე გურიფული I ქ. N 46 

მეორე გურიფული I ქ. N 47 

მეორე გურიფული I ქ. N 48 

მეორე გურიფული I ქ. N 49 

მეორე გურიფული I ქ. N 5 

მეორე გურიფული I ქ. N 50 

მეორე გურიფული I ქ. N 51 

მეორე გურიფული I ქ. N 52 

მეორე გურიფული I ქ. N 53 

მეორე გურიფული I ქ. N 54 

მეორე გურიფული I ქ. N 55 

მეორე გურიფული I ქ. N 56 

მეორე გურიფული I ქ. N 57 

მეორე გურიფული I ქ. N 58 

მეორე გურიფული I ქ. N 59 

მეორე გურიფული I ქ. N 6 

მეორე გურიფული I ქ. N 60 

მეორე გურიფული I ქ. N 61 

მეორე გურიფული I ქ. N 62 

მეორე გურიფული I ქ. N 63 

მეორე გურიფული I ქ. N 64 

მეორე გურიფული I ქ. N 65 

მეორე გურიფული I ქ. N 66 

მეორე გურიფული I ქ. N 67 

მეორე გურიფული I ქ. N 68 

მეორე გურიფული I ქ. N 69 

მეორე გურიფული I ქ. N 7 

მეორე გურიფული I ქ. N 70 

მეორე გურიფული I ქ. N 71 

მეორე გურიფული I ქ. N 72 

მეორე გურიფული I ქ. N 73 

მეორე გურიფული I ქ. N 74 

მეორე გურიფული I ქ. N 75 

მეორე გურიფული I ქ. N 76 

მეორე გურიფული I ქ. N 78 

მეორე გურიფული I ქ. N 8 

მეორე გურიფული I ქ. N 80 

მეორე გურიფული I ქ. N 82 

მეორე გურიფული I ქ. N 84 

მეორე გურიფული I ქ. N 86 

მეორე გურიფული I ქ. N 88 

მეორე გურიფული I ქ. N 9 

მეორე გურიფული I ქ. N 90 

მეორე გურიფული I ქ. N 92 

მეორე გურიფული I ქ. N 94 

მეორე გურიფული I ქ. N 96 

მეორე გურიფული I ქ. N 98 

მეორე გურიფული II ქ. N 1 

მეორე გურიფული II ქ. N 11 

მეორე გურიფული II ქ. N 13 

მეორე გურიფული II ქ. N 15 
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მეორე გურიფული II ქ. N 17 

მეორე გურიფული II ქ. N 3 

მეორე გურიფული II ქ. N 5 

მეორე გურიფული II ქ. N 7 

მეორე გურიფული II ქ. N 9 

მეორე გურიფული III ქ. N 1 

მეორე გურიფული III ქ. N 10 

მეორე გურიფული III ქ. N 11 

მეორე გურიფული III ქ. N 12 

მეორე გურიფული III ქ. N 13 

მეორე გურიფული III ქ. N 14 

მეორე გურიფული III ქ. N 2 

მეორე გურიფული III ქ. N 3 

მეორე გურიფული III ქ. N 4 

მეორე გურიფული III ქ. N 5 

მეორე გურიფული III ქ. N 6 

მეორე გურიფული III ქ. N 7 

მეორე გურიფული III ქ. N 8 

მეორე გურიფული III ქ. N 9 

მეორე გურიფული IV ქ. N 1 

მეორე გურიფული IV ქ. N 3 

მეორე გურიფული IV ქ. N 5 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N84 

2011 წლის 8 სექტემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე 

განთავსებული ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 3 აგვისტოს N609 წერილის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის ტერიტორიაზე არსებულ 

ქუჩებზე განთავსებული ობიექტების ნუმერაცია თანდართული ორთოფოტოსა და მისამართების 

რეესტრის შესაბამისად.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.  

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

  



340 

დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 8 სექტემბრის N84 განკარგულებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის ორთოფოტო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს 

თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 8 სექტემბრის N84 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის მისამართების რეესტრი 

პირველი ხორგა I ქ. II შეს. N 1 

პირველი ხორგა I ქ. II შეს. N 2 

პირველი ხორგა I ქ. N 1 

პირველი ხორგა I ქ. N 10 

პირველი ხორგა I ქ. N 100 

პირველი ხორგა I ქ. N 101 

პირველი ხორგა I ქ. N 102 

პირველი ხორგა I ქ. N 103 

პირველი ხორგა I ქ. N 104 

პირველი ხორგა I ქ. N 105 

პირველი ხორგა I ქ. N 106 

პირველი ხორგა I ქ. N 107 

პირველი ხორგა I ქ. N 108 

პირველი ხორგა I ქ. N 109 

პირველი ხორგა I ქ. N 11 

პირველი ხორგა I ქ. N 110 

პირველი ხორგა I ქ. N 111 

პირველი ხორგა I ქ. N 112 

პირველი ხორგა I ქ. N 113 

პირველი ხორგა I ქ. N 114 

პირველი ხორგა I ქ. N 115 

პირველი ხორგა I ქ. N 116 

პირველი ხორგა I ქ. N 117 

პირველი ხორგა I ქ. N 118 

პირველი ხორგა I ქ. N 119 

პირველი ხორგა I ქ. N 12 

პირველი ხორგა I ქ. N 120 

პირველი ხორგა I ქ. N 121 

პირველი ხორგა I ქ. N 122 

პირველი ხორგა I ქ. N 123 

პირველი ხორგა I ქ. N 124 

პირველი ხორგა I ქ. N 125 

პირველი ხორგა I ქ. N 126 

პირველი ხორგა I ქ. N 127 

პირველი ხორგა I ქ. N 128 

პირველი ხორგა I ქ. N 129 

პირველი ხორგა I ქ. N 13 

პირველი ხორგა I ქ. N 130 

პირველი ხორგა I ქ. N 131 

პირველი ხორგა I ქ. N 132 

პირველი ხორგა I ქ. N 133 

პირველი ხორგა I ქ. N 134 

პირველი ხორგა I ქ. N 135 

პირველი ხორგა I ქ. N 136 

პირველი ხორგა I ქ. N 137 

პირველი ხორგა I ქ. N 138 
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პირველი ხორგა I ქ. N 139 

პირველი ხორგა I ქ. N 14 

პირველი ხორგა I ქ. N 140 

პირველი ხორგა I ქ. N 141 

პირველი ხორგა I ქ. N 142 

პირველი ხორგა I ქ. N 143 

პირველი ხორგა I ქ. N 144 

პირველი ხორგა I ქ. N 145 

პირველი ხორგა I ქ. N 146 

პირველი ხორგა I ქ. N 147 

პირველი ხორგა I ქ. N 148 

პირველი ხორგა I ქ. N 149 

პირველი ხორგა I ქ. N 15 

პირველი ხორგა I ქ. N 150 

პირველი ხორგა I ქ. N 151 

პირველი ხორგა I ქ. N 152 

პირველი ხორგა I ქ. N 153 

პირველი ხორგა I ქ. N 154 

პირველი ხორგა I ქ. N 155 

პირველი ხორგა I ქ. N 156 

პირველი ხორგა I ქ. N 157 

პირველი ხორგა I ქ. N 158 

პირველი ხორგა I ქ. N 159 

პირველი ხორგა I ქ. N 16 

პირველი ხორგა I ქ. N 160 

პირველი ხორგა I ქ. N 161 

პირველი ხორგა I ქ. N 162 

პირველი ხორგა I ქ. N 163 

პირველი ხორგა I ქ. N 164 

პირველი ხორგა I ქ. N 165 

პირველი ხორგა I ქ. N 166 

პირველი ხორგა I ქ. N 167 

პირველი ხორგა I ქ. N 168 

პირველი ხორგა I ქ. N 169 

პირველი ხორგა I ქ. N 17 

პირველი ხორგა I ქ. N 170 

პირველი ხორგა I ქ. N 171 

პირველი ხორგა I ქ. N 172 

პირველი ხორგა I ქ. N 173 

პირველი ხორგა I ქ. N 174 

პირველი ხორგა I ქ. N 175 

პირველი ხორგა I ქ. N 176 

პირველი ხორგა I ქ. N 177 

პირველი ხორგა I ქ. N 178 

პირველი ხორგა I ქ. N 179 

პირველი ხორგა I ქ. N 18 

პირველი ხორგა I ქ. N 180 

პირველი ხორგა I ქ. N 181 

პირველი ხორგა I ქ. N 182 

პირველი ხორგა I ქ. N 183 

პირველი ხორგა I ქ. N 184 
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პირველი ხორგა I ქ. N 185 

პირველი ხორგა I ქ. N 186 

პირველი ხორგა I ქ. N 187 

პირველი ხორგა I ქ. N 188 

პირველი ხორგა I ქ. N 189 

პირველი ხორგა I ქ. N 19 

პირველი ხორგა I ქ. N 191 

პირველი ხორგა I ქ. N 193 

პირველი ხორგა I ქ. N 195 

პირველი ხორგა I ქ. N 197 

პირველი ხორგა I ქ. N 199 

პირველი ხორგა I ქ. N 2 

პირველი ხორგა I ქ. N 20 

პირველი ხორგა I ქ. N 201 

პირველი ხორგა I ქ. N 203 

პირველი ხორგა I ქ. N 205 

პირველი ხორგა I ქ. N 207 

პირველი ხორგა I ქ. N 209 

პირველი ხორგა I ქ. N 21 

პირველი ხორგა I ქ. N 211 

პირველი ხორგა I ქ. N 213 

პირველი ხორგა I ქ. N 215 

პირველი ხორგა I ქ. N 217 

პირველი ხორგა I ქ. N 219 

პირველი ხორგა I ქ. N 22 

პირველი ხორგა I ქ. N 221 

პირველი ხორგა I ქ. N 223 

პირველი ხორგა I ქ. N 225 

პირველი ხორგა I ქ. N 227 

პირველი ხორგა I ქ. N 229 

პირველი ხორგა I ქ. N 23 

პირველი ხორგა I ქ. N 231 

პირველი ხორგა I ქ. N 233 

პირველი ხორგა I ქ. N 235 

პირველი ხორგა I ქ. N 237 

პირველი ხორგა I ქ. N 239 

პირველი ხორგა I ქ. N 24 

პირველი ხორგა I ქ. N 241 

პირველი ხორგა I ქ. N 243 

პირველი ხორგა I ქ. N 25 

პირველი ხორგა I ქ. N 26 

პირველი ხორგა I ქ. N 27 

პირველი ხორგა I ქ. N 28 

პირველი ხორგა I ქ. N 29 

პირველი ხორგა I ქ. N 3 

პირველი ხორგა I ქ. N 30 

პირველი ხორგა I ქ. N 31 

პირველი ხორგა I ქ. N 32 

პირველი ხორგა I ქ. N 33 

პირველი ხორგა I ქ. N 34 

პირველი ხორგა I ქ. N 35 
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პირველი ხორგა I ქ. N 36 

პირველი ხორგა I ქ. N 37 

პირველი ხორგა I ქ. N 38 

პირველი ხორგა I ქ. N 39 

პირველი ხორგა I ქ. N 4 

პირველი ხორგა I ქ. N 40 

პირველი ხორგა I ქ. N 41 

პირველი ხორგა I ქ. N 42 

პირველი ხორგა I ქ. N 43 

პირველი ხორგა I ქ. N 44 

პირველი ხორგა I ქ. N 45 

პირველი ხორგა I ქ. N 46 

პირველი ხორგა I ქ. N 47 

პირველი ხორგა I ქ. N 48 

პირველი ხორგა I ქ. N 49 

პირველი ხორგა I ქ. N 5 

პირველი ხორგა I ქ. N 50 

პირველი ხორგა I ქ. N 51 

პირველი ხორგა I ქ. N 52 

პირველი ხორგა I ქ. N 53 

პირველი ხორგა I ქ. N 54 

პირველი ხორგა I ქ. N 55 

პირველი ხორგა I ქ. N 56 

პირველი ხორგა I ქ. N 57 

პირველი ხორგა I ქ. N 58 

პირველი ხორგა I ქ. N 59 

პირველი ხორგა I ქ. N 6 

პირველი ხორგა I ქ. N 60 

პირველი ხორგა I ქ. N 61 

პირველი ხორგა I ქ. N 62 

პირველი ხორგა I ქ. N 63 

პირველი ხორგა I ქ. N 64 

პირველი ხორგა I ქ. N 65 

პირველი ხორგა I ქ. N 66 

პირველი ხორგა I ქ. N 67 

პირველი ხორგა I ქ. N 68 

პირველი ხორგა I ქ. N 69 

პირველი ხორგა I ქ. N 7 

პირველი ხორგა I ქ. N 70 

პირველი ხორგა I ქ. N 71 

პირველი ხორგა I ქ. N 72 

პირველი ხორგა I ქ. N 73 

პირველი ხორგა I ქ. N 74 

პირველი ხორგა I ქ. N 75 

პირველი ხორგა I ქ. N 76 

პირველი ხორგა I ქ. N 77 

პირველი ხორგა I ქ. N 78 

პირველი ხორგა I ქ. N 79 

პირველი ხორგა I ქ. N 8 

პირველი ხორგა I ქ. N 80 

პირველი ხორგა I ქ. N 81 
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პირველი ხორგა I ქ. N 82 

პირველი ხორგა I ქ. N 83 

პირველი ხორგა I ქ. N 84 

პირველი ხორგა I ქ. N 85 

პირველი ხორგა I ქ. N 86 

პირველი ხორგა I ქ. N 87 

პირველი ხორგა I ქ. N 88 

პირველი ხორგა I ქ. N 89 

პირველი ხორგა I ქ. N 9 

პირველი ხორგა I ქ. N 90 

პირველი ხორგა I ქ. N 91 

პირველი ხორგა I ქ. N 92 

პირველი ხორგა I ქ. N 93 

პირველი ხორგა I ქ. N 94 

პირველი ხორგა I ქ. N 95 

პირველი ხორგა I ქ. N 96 

პირველი ხორგა I ქ. N 97 

პირველი ხორგა I ქ. N 98 

პირველი ხორგა I ქ. N 99 

პირველი ხორგა II ქ. N 1 

პირველი ხორგა II ქ. N 2 

პირველი ხორგა II ქ. N 4 

პირველი ხორგა II ქ. N 6 

პირველი ხორგა II ქ. N 8 

პირველი ხორგა III ქ. N 1 

პირველი ხორგა III ქ. N 11 

პირველი ხორგა III ქ. N 13 

პირველი ხორგა III ქ. N 15 

პირველი ხორგა III ქ. N 2 

პირველი ხორგა III ქ. N 3 

პირველი ხორგა III ქ. N 4 

პირველი ხორგა III ქ. N 5 

პირველი ხორგა III ქ. N 7 

პირველი ხორგა III ქ. N 9 

პირველი ხორგა IV ქ. N 1 

პირველი ხორგა IV ქ. N 2 

პირველი ხორგა IV ქ. N 3 

პირველი ხორგა V ქ. N 1 

პირველი ხორგა V ქ. N 2 

პირველი ხორგა V ქ. N 4 

პირველი ხორგა V ქ. N 6 

პირველი ხორგა V ქ. N 8 

პირველი ხორგა VI ქ. N 2 

პირველი ხორგა VI ქ. N 4 

პირველი ხორგა VI ქ. N 6 

პირველი ხორგა VI ქ. N 8 

პირველი ხორგა VII ქ. N 1 

პირველი ხორგა VII ქ. N 3 

 

 

 



346 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

 

 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N85 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველ დანართში შემცირდეს: 

10130 ლარით - საწვავის (4090 ლიტრი ბენზინი) შეძენის ასიგნება; 1 ცალი 500 ლარის 

ღირებულების ქსეროქსის შეძენის ასიგნება; 1 ცალი 1400 ლარის ღირებულების მაგიდის 

კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 1 ცალი 1700 ლარის ღირებულების სატელიტური 

ანტენის შეძენის ასიგნება; 1 ცალი 240 ლარის ღირებულების დიქტოფონის შეძენის ასიგნება; 2 

ცალი 400 ლარის ღირებულების კომპიუტერის მაგიდის შეძენის ასიგნება; 4 ცალი 320 ლარის 

ღირებულების საოფისე თაროს შეძენის ასიგნება; 22 ცალი 2640 ლარის ღირებულების სკამის 

შეძენის ასიგნება; 1 ცალი 500 ლარის ღირებულების მისადგმელიანი მაგიდის შეძენის ასიგნება; 

5000 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე წმინდა სამების ეკლესიის მიმდებარე 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 600 ლარით - სასტუმრო „კოლხეთის“ წინ 

მდებარე ამორტიზირებული ღობის დემონტაჟი და ცოტნე დადიანის სკვერის სამღებრო 

სამუშაოების ასიგნება; 14000 ლარით - სოფელ შავღელეში 9 კმ. გზის ორმული შეკეთების 

სამუშაოების ასიგნება; 1500 ლარით - სოფელ შავღელეს წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 800 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე ეკლესიის უკანა მხარეს 

სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 11000 ლარით - ქ. ხობში ჩაის კომბინატის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე (ბარათაშვილის ქუჩიდან) სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

ასიგნება; 55200 ლარით - ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის I ეტაპის 

სამუშაოების ასიგნება; 200 ლარით - სოფელ საგვიჩიოს ცენტრში სანიაღვრე არხის მოწყობის I 

ეტაპის სამუშაოების ასიგნება; 1100 ლარით სოფელ ყულევში სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 600 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ჯაპიშაქარში მდინარე ჭანისწყალზე 

ნაპირსამაგრი სამუშაოების ასიგნება; 1250 ლარით - შუა ხორგის თემში ცენტრალური სტადიონის 

კეთილმოწყობის ასიგნება; 6700 ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ საკვიკვინიოში მდინარე 

მუნჩიას გასწორხაზების სამუშაოების ასიგნება; 4500 ლარით - სოფელ შავღელეს წყალსადენის 

სისტემის რეაბილიტაციის II ეტაპის სამუშაოების ასიგნება; 6400 ლარით - ურთის მთაზე 

რადიომონიტორინგის სტაციონალურ სადგურთან მისასვლელი გზის ორმული შეკეთების 

სამუშაოების ასიგნება; 900 ლარით - სოფელ პირველი ხორგის ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება; 700 ლარით - შუა ხორგის თემის 

ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება; 9000 ლარით - 

სოფელ ხეთის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების ასიგნება; 2100 ლარით - სოფელ 

ახალი ხიბულის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების ასიგნება; 1000 ლარით - სოფელ 

პატარა ფოთის საჯარო სკოლის ეზოს შემოკავების სამუშაოების ასიგნება; 3000 ლარით - ქ. ხობის 
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ახალი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების ასიგნება; 11910 ლარით - ,,ყოფილი აგროსამრეწველო 

გაერთიანების შენობის ფასადის შეღებვის სამუშაოების“ ასიგნება; 5500 ლარით - ხეთის თემში, 

წინაგოლის საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნება;ნ 2500 ლარით - სოფელ საჯიჯაოს კულტურის სახლში კრივისა და ჭიდაობის ოთახების 

მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 400 ლარით - გამგეობის შენობის ქარისაგან დაზიანებული 

სახურავისა და ნალექებისაგან მიღებული ხარვეზების შეკეთების სამუშაოების ასიგნება; 4700 

ლარით - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ცენტრის სახურავისა და დაზიანებული ჭერის რემონტის 

სამუშაოების ასიგნება; 700 ლარით - ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული პროგრამის 

შესყიდვის ასიგნება; 700 ლარით - სატრანსპორტო მომსახურების ხარჯები; 710 ლარით - ქ. ხობში 

აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის I ეტაპის ობიექტის სამუშაოების 

ტექზედამხედველის ასიგნება; 1750 ლარით - ქ. ხობში აღმაშენებლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის 

მოწყობის I ეტაპის ობიექტის ექსპერტიზის ასიგნება; 250 ლარით - ხეთის თემში, წინაგოლის 

საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტის 

შედგენის ასიგნება; 200 ლარით - ღონისძიების „შეხვედრა საჯარო სკოლის თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებთან თემაზე: ,,როგორ ვიცნობთ საკუთარ უფლებებსა და მოვალეობებს“  

ასიგნება; 900 ლარით - კარადის შეძენის ასიგნება; 

ბ) განკარგულების პირველ დანართში გადიდდეს: 

1440 ლარით - საწვავის (600 ლიტრი დიზელის საწვავი) შეძენის ასიგნება; 26 ლარით - 

პლასტმასის გობის შეძენის ასიგნება; 3 ლარით - ელგადამყვანის შეძენის ასიგნება; 12 ლარით -

ნათურის ვაზნის (ბუდე) შეძენის ასიგნება; 44 ლარით როზეტის შეძენის ასიგნება; 2 ლარით -

ელექტროჩანგალის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით - ნათურის შეძენის ასიგნება; 144 ლარით -

ეკონომნათურის შეძენის ასიგნება; 1 ლარით - ელსადენის სამაგრების შეძენის ასიგნება; 1.5 ლარით 

- საიზოლაციო ლენტის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - წყლის მრიცხველის შეძენის ასიგნება; 65 

ლარით - დენის მრიცხველის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით - სამუშაო მაგიდის შეძენის ასიგნება; 

98 ლარით - სასალფეთქე-სამარილეს შეძენის ასიგნება; 25 ლარით - სასადილოსთვის ჯამების 

შეძენის ასიგნება; 4 ლარით - სამზარეულოს დანების შეძენის ასიგნება; 160 ლარით - ლანგრების 

შეძენის ასიგნება; 40 ლარით - ქვაბის (დიდი) შეძენის ასიგნება; 6 ლარით - დიდი კოვზის (ჩამჩა) 

შეძენის ასიგნება; 25 ლარით - ჩაის ჭიქების შეძენის ასიგნება; 20 ლარით - კოვზების შეძენის 

ასიგნება; 20 ლარით - კოვზების შეძენის ასიგნება; 45 ლარით - საშუალო თეფშების შეძენის 

ასიგნება; 114 ლარით - ყვავილის ქოთნების შეძენის ასიგნება; 14 ლარით - თეფშების საწრეტის 

შეძენის ასიგნება; 24 ლარით - გაზის რედუქტორების შეძენის ასიგნება; 18 ლარით - ხორცის საჩეხი 

ნაჯახის შეძენის ასიგნება; 215 ლარით - ფარდების შეძენის ასიგნება; 12 ლარით - თექის შეძენის 

ასიგნება; 126 ლარით - მაგიდის გადასაფარებლების შეძენის ასიგნება; 15 ლარით - სუფრის 

ხელსახოცების შეძენის ასიგნება; 70 ლარით - ფარდის საკიდების (შტორი) შეძენის ასიგნება; 46 

ლარით - ფარდის გადასაკეთებლის შეძენის ასიგნება; 57 ლარით - გაზქურის შეძენის ასიგნება; 14 

ლარით ყავის სახარშების შეძენის ასიგნება; 22 ლარით - ელექტროჩაიდანის შეძენის ასიგნება; 75 

ლარით - ელექტროღუმელის შეძენის ასიგნება; 1650 ლარით - დახლ-მაცივრის შეძენის ასიგნება; 

700 ლარით - კონდიციონერის შეძენის ასიგნება; 1.5 ლარით - ლურსმნის შეძენის ასიგნება; 121 

ლარით - კაბელის შეძენის ასიგნება; 10 ლარით - კარის ანჯამის შეძენის ასიგნება; 8 ლარით - გაზის 

ბალონების შეძენის ასიგნება; 70 ლარით - დახლ-მაცივრის შეძენის ასიგნება; 12700 ლარით - 

პირველი მაისის თემში ოქროს საწმისის უბნის წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 3800 ლარით - სოფელ თორსის საბავშვო ბაღის საკანალიზაციო სისტემის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 5620 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ჯაპიშაქარში 1,9 

კმ. გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების ასიგნება; 4000 ლარით - ქ. ხობში ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 6400 

ლარით - პირველი მაისის თემში ბონდის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე მუნჩიის 

გასწორხაზებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ასიგნება; 2350 ლარით - ხეთის ყოფილი 

პროფტექნიკუმის შენობაში ჩასახლებული დევნილებისათვის წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების სამუშაოების ასიგნება; 1400 ლარით - სოფელ ქარიატის საჯარო სკოლის ოთახის 

სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 2700 ლარით - „ცოტნე დადიანის ქუჩაზე, ყოფილი 

საგადასახადო სამსახურის შენობის მიმდებარედ, მხატვრული პანოს რეაბილიტაციის 
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სამუშაოების“ ასიგნება; 2350 ლარით - ქ. ხობში კულტურის სახლის ელექტრო გაყვანილობისა და 

განათების სისტემის შეკეთების სამუშაოების სამუშაოების ასიგნება; 7720 ლარით - შუა ხორგის 

თემში 2 ცალი ტუმბოს შეძენისა და დამონტაჟების სამუშაოების ასიგნება; 5250 ლარით - 

სტიქიისაგან (ქარი) დაზიანებული  სოფელ თორსის საჯარო სკოლის ფანჯრების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 1200 ლარით - ქ. ხობის ცენტრში (ყოფილი საგადასახადოს შენობის წინ) 

სკამებისა და დეკორატიული ღობის აღდგენისა და სამღებრო სამუშაოების ასიგნება; 200 ლარით - 

კონდიციონერების რემონტის ასიგნება; 250 ლარით - სტიქიისაგან (ქარი) დაზიანებული სოფელ 

თორსის საჯარო სკოლის ფანჯრების რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნება; 

150 ლარით - ქ. ხობში კულტურის სახლის ელექტრო გაყვანილობისა და განათების სისტემის 

შეკეთების სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნება; 380 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ 

ჯაპიშაქარში 1,9 კმ. გზის ორმული შეკეთების სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნება; 280 

ლარით - შუა ხორგის თემში 2 ცალი ტუმბოს შეძენისა და დამონტაჟების სამუშაოების პროექტის 

შედგენის ასიგნება; 50 ლარით - ქ. ხობის ცენტრში (ყოფილი საგადასახადოს შენობის წინ) 

სკამებისა და დეკორატიული ღობის აღდგენისა და სამღებრო სამუშაოების პროექტის შედგენის 

ასიგნება; 300 ლარით - პირველი მაისის თემში ბონდის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე 

მუნჩიის გასწორხაზებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნება; 150 ლარით 

- ხეთის ყოფილი პროფტექნიკუმის შენობაში ჩასახლებული დევნილებისათვის წყალმომარაგების 

სისტემის მოწესრიგების სამუშაოების პროექტის შედგენის ასიგნება; 200 ლარით - პროგრამა 

„პატრიოტის“ ღონისძიების (სატრანსპორტო მომსახურება) ასიგნება; 26200 ლარით - ნაგავსაყრელი 

პოლიგონის მოვლა-შენახვის ხარჯების ასიგნება; 

გ) ამ განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, განგარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანაყ

ოფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდ

ვის 

ობიექტ

ის 

მიწოდ

ების 

სავარა

უდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    Warxali 120,4         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
120,4 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    

kartofili 614         

xaxvi 236,75         

niori 133,4         

mwvanili 229,02         

stafilo 246,2         

barda (700 gr.) 136         

xili 345,63         

wiwibura 658         

lobio 240         

wiwaka 8,12         
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kiseli 358         

qiSmiSi 46,1         

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და 

თხილეული 

3251,22 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    gaTbobis xarji (SeSa) 4895         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
4895 

gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

    

benzini   137170         

dizelis sawvavi 9250         

Txevadi gazi 437,6         

4 091 საწვავი 146857,6 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Tebervai 

I-IV 
kvart.   

    el. energiis safasuri 67984         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
67984 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    qloris mJava 155         

6 144 
მარილისა და სუფთა 

ნატრიუმის ქლორიდი 
155 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    saxexi 18         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
18 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart.   

    
xorci 1221,8 

  
      

qaTmis barkali 590,34       

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, 

ხორცი და ხორცის 

პროდუქტები 

1812,14 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart. 

  

    
tomati 222,6 

    
    

kombosto 119,72     

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და 

მონათესავე პროდუქტები 
342,32 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    
zeTi 228         

margarini (250 gr.) 134         

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
362 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    Sesqelebuli rZe (400 gr.) 504         

11 155 რძის პროდუქტები 504 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    
mananis burRuleuli 87,36 

      
  

brinji 170,72   

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

258,08 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    

marili 22,4 

      

  

Saqari 379   

fafis masala 277,82   

puri 2064   

13 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
2743,22 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Tebervali 

I 
kvart.   

    

xelTaTmani 66         

sportuli tansacmeli 450         

rezinis xelTaTmani 36         
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14 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
552 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
marti 

I-IV 
kvart.   

    kedliს saaTi 230         

15 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
230 

gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

    პლასტმასის გობი 26         

16 195 
რეზინისა და პლასტმასის 

მასალები 
26         

    xelovnuri tyavi 300 
gamart. 
Sesyidva 

aprili 
II 

kvart. 
  

17 197 
sinTetikuri rezina da 
boWko 

300         

    
sakadastro rukebis 
damzadeba 

29160         

18 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები 

და საინფორმაციო 

ფურცლები 

29160 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

ssm-Si normatiuli 
aqtebis gamoqveynebis 
xarjebi 

10135         

24 saaTi (1 wliT) 312         

kviris palitra 104         

xobis moambe 4032         

biznesi da kanonmdebloba 120         

ekonomiksi 36         

kolxuri versia 375         

sityva da saqme 150         

gamoc. obieqtivi 300         

saqarTvelos ekonomika 54         
gazeT ,,egrisis macne""--s 
gamowera da inf. ganT. 

2500         

sakanonmdeblo macne 600         

dedaqalaqi da regioni 300         

gazeTi mrwamsi 300         

Jurn. ,,imedi pliusi 360         
გაზ. ,,მთავარი თემა 

საქართველოში" 

სპეციალური ნომერი 

300         

jumber leJavas gamocema 
Tavisi mogzaurobis 
Sesaxeb 

300         

19 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

20278 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    
sigelebis, mowmobebis da 
suvenirebis damzadeba 

1500         

20 224 

მარკები, ქვითრების 

ფორმები, საკრედიტო 

ბარათები, სააქციო 

სერთიფიკატები, ვაჭრობის 

სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და 

სახემძღვანელოები 

1500 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    
faili 852         

saqaRalde (celuloidis) 221,5         
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damWeriani saqaRalde 50         

bloknoti 658         

rveuli patara 10         

sakancelario rveuli 60         

brZanebis wigni 124         
korespodenciebis 
aRricxvis Jurnali 

201         

materialur faseulobaTa 
davTari 

20         

mimd. angariSsworebis 
davTari 

10         

uwyisis formebi 8         

sasaqonlo zednadebi 30         

21 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

2244,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    kaustikuri soda 24         

22 243 
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკალიები 
24 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart.   

    

feradi flomasteri 4         

sakanc. Jurnali 368         

sakancelario dana 39         

saqaRalde Taro 130         

fanqari 99,7         

markeri 136         

saSleli 23         

asakinZi lenti 2         
sakancelario nivTebis 
Casawyobi 

560         

kalkulatori 679         

faqsis qaRaldi 80         

konverti 50         

konverti AA4 150         

konvertiAAAA5 50         

konverti patara 70         

saqmis yda 35         

Wikarti 45         

klipsi 130         

saxazavi 42         

stikeri (saniSne qaRaldi) 588         

stikeri (mwebavi) 70         

antistepleri 60         

wawuna 14         

magidis kalendris dafa 43         

skoCi 31         

magidis kalendari 176         

dasawebebeli lenti 35         

სტეპლერის ტყვიები 174         

სტეპლერი პატარა 215         
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სტეპლერი საშუალო 560         

სტეპლერი დიდი 250         

ბაინდერი 1453         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 406,5         

დირაკოლი 155         

webo 240         

qaRaldis samagri 22         

faili 875         

koreqtori 335,5         

beWdis baliSi 4         

lenti oqmebisaTvis 1         

fanqris saTleli 13         

burTuliani pasta 519,1         

burTuliani pasta 148         

qaRaldis samagri(skrepi) 15         

markeri 43         

failebiani saqaRalde 203         

safanqre Wiqa 10         

magidis kompleqti 295         
qaRaldi sabeWdi AA4 80 

გრ./500 
11500         

qaRaldi saweri   A4A45 

გრ./200 
1191         

qaRaldi mowmobebisaTvis 100         

feradi qaRaldi 50         

saoqme qaRaldi 55         

beWedi, Stampi 925         

qseroqsi 500         

23 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

23967,8 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
Tebervali 

I-IV 
kvart.   

    

dvd diski 310         

cd  diski 102         

skaneri 0         

fleSmexsiereba 235         

skaneri 450         

,,UPS"'SeZena 80         

katrijis SeZena 6060         

qseroqsis katrijis SeZena 840         

katrijis SeZena 400         
magidis kompiuteris 
kompleqti 

23400         

24 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
31877 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    
გენერატორი 

(კარბურატორიანი) 
600         

25 311 
ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

600 
gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

    adaptori (damcavi) 200         
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el. gadamyvani didi 110         

el. gadamyvani patara 28         

ავტომატური ამომრთველი 86         
koaqsiuri SemaerTebeli 
(CamWeri) 

60         

ნათურის ვაზნა (ბუდეები) 12         

denis maregulirebeli 300         

26 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

796 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart.   

    

el. gamagrZelebeli 882         

el. gamanawilebeli 140         

rozeti 111         

eleqtro Cangali 2         

CamrTveli 15         

27 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1150 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart.   

    
elementi 25         

fotoaparatis elementi 36         

28 314 
აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ბატარეები 

61 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart. 

  

    

naTura 435         

ეკონათურა 144         

wertilovani naTura 200         

gare ganaTebis naTura 300         

29 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

1079 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

    

elsadenis samagrebi 1         

izolenta 1,5         

el. SeduRebis Cxiri 80         

30 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
82,5 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva- 
marti 

I-IV 
kvart.   

    

kondensatori 130         
satelefono baraTebis 
SeZena 

20650         

31 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

20780 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
aprili 

I-IV 
kvart.   

    mobiluri telefoni 3110         

32 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და 

სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

3110 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart.   

    

gare mikrofoni 20         

video kaseta 940         

televizori 1800         

satelituri antena 0         

televizori 1000         

diqtofoni 0         
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Stativi 150         

33 323 

ტელე და 

რადიომიმღებები და ხმის 

ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების 

აპარატურა 

3910 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
ivnisi 

I-IV 
kvart. 

  

    

komp. qselis, video 
sistemis da IP sadg. 
montaJi da instalacia 

14350         

34 324 ქსელები 14350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

  

  telefoni (stac.) 300         

  modemi 200         

  telefoni (ekraniT) 240         

  
satelituri antenის 

რეცივერი 
60         

35 325 

satelekomunikacio 
mowyobilobebi da 

maრagebi 
800 

gamart. 
Sesyidva 

Teberv-
agvisto 

I-IV 
kvart.   

    

saponi 83,5         

sarecxi saponi 218         

tualetis qaRaldi 300         

pirsaxoci 30         

36 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
631,5 

gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart. 

  

    saTadarigo nawilebi 41300         

37 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

41300 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    
didi motoriani navi 8000         

patara motoriani navi 3000         

38 345 გემები და ნავები 11000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnis-
agvisto 

II-IV 
kvart.   

    

eleqtro qanCi 500         

eleqtro makrateli 500         
specialuri formis 
kompleqti 

6408         

maRalyeliani baTinkebi 3600         

cecxlgamZle kostumi 3000         
cecxlgamZle rezinis 
waRebi 

7000         

39 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების 

მოწყობილობები 

21008 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

aprili-
maisi 

I-IV 
kvart.   

    
droSa (saqrTvelo) 405         

droSa (evropa) 245         

40 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
650 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    saWidao tatami 10000         

41 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
10000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I 

kvart.   
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koordinatebis dasadgeni 
xelsawyo GG.P.S 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

42 381 
სანავიგაციო და 

მეტეოროლოგიური 

ხელსაწყოები 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ.   

    
lazeruli manZilsazomi 600         
spidometriani meqanikuri 
manZilsazomi 

200         

43 383 საზომი ხელსაწყოები 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

    წყლის მრიცხველი 50         

    დენის მრიცხველები 336         

44 385 
საკონტროლო და 

გამოსაცდელი აპარატურა 
386 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

    
fotoaparati 350         

cifruli fotoaparati 950         

45 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

agvist-
aprili 

I-IV 
kvart.   

    

rkinis karada 950         

kompiuteris magida 0         

televizoris magida 250         

მოსაბრუნებელი სავარძელი 1549         

savarZeli 1650         

saofise Taro 0         

samuSao magida 400         

skami 450         

taxti 400         

magida misadgmeliT 0         

46 391 ავეჯი 5649 
gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

ტუშის კალამი 130         

makrateli 56         

suraTis CarCo 200         

saTli (vedro) 121         

cocxi 736         

nagvis yuTi 398         

aqandazi 70         

Rrubeli 23,3         

sanTeli 2,5         

iatakis jagrisi 10         
abazanis sarkis 
kompleqti 

100         

sasalfeTqe, samarile 98         

ჯამი 25         

samzareulos danebi 4         

langari (fodnosi) 160         

qvabi didi 40         

Cerbaki 6         

Cais Wiqa 25         

kovzi didi 20         

saini saSualo 45         
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yvavilis qoTani 114         

47 392 ავეჯეულობა 2383,8 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

    

საინის საწრეტი 14         

გაზის რედუქტორი 24         

ხორცსაჩეხი ნაჯახი 18         

48 393 სხვადასხვა მოწყობილობები 56 
gamart. 
Sesyidva 

seqtemberi 
III 
kvart.   

    

xaliCa (gza-kvala) 750         

farda 445         

xelsaxoci 149         

tilo iatakis sawmendi 338,5         

tilo magidis 670         

 minis sawmendi 170         

fexsawmendi Teqa 62         

xaliCa 800         

magidis gadasafarebeli 126         

სუფრის ხელსახოცი 15         

fardis sakidi (Storebi) 70         
fardis gadasakeTebeli 
(tisonka) 

46         

iatakis sawmendi joxi 230         

49 395 ქსოვილის ნივთები 3871,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    

ventilatori 875 

      

  
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

220   

xelis saSrobi aparati 300   

mtversasruti 130   

gazqura 57   

yavis saxarSi 14   

eleqtroCaidani 22   

ელექტროღუმელი 75   

macivari 1100   

50 397 საოჯახო ტექნიკა 2793 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv.-
seqtemb 

I-IV 
kvart.   

    

sarecxi Jele 291         

avejis sawmendi siTxe 40         

sarecxi siTxe (mJava) 84         
sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

175         

Jaluzis sawmendi 10         

dezodori 300         

tualetis sawmendi (ixvi) 200         
WurWlis sarecxi 
saSualeba 

48         

51 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1148 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Tebervali 

I-IV 
kvart.   

    wylis xarji 8444         

52 411 ბუნებრივი წყალი 8444 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    
sawvavis saqaCi xelis 
tumbo 

50         
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53 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკური ენერგიის 

გამოყენება 

50 
gamart. 
Sesyidva 

აპრილი 
II 

kvart.   

  
  daxl-macivari 1650         

  kondicioneri 7150         

54 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

8800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi-
ivlisi 

I-IV 
kvart.   

    
avtomanqanis sarecxi 
danadgari 

1600         

55 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანისნულების 

სპეციალური დანისნულების 

მანქანა-დანადგარები 

1600 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

    eleqtroburRi 100         

56 431 სამთო მანქანები 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

    

sof. qvemo qvalonis 
kulturis saxlis 
saxuravis SeZena 

3000 

      

  

laminirebuli parketi 200   

lursmani 1,5   
samSeneblo masalebis 
SeZena 

1700   

57 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური 

ნივთები/საგნები 

4901,5 
gamart. 
Sesyidva 

april-
ivlisi 

II-III 
kvart.   

  
  თაროედი 180         

  სამუშაო მაგიდა 320         

58 442 სტრუქტურული მასალები 500 
gamart. 
Sesidva 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

    კაბელი 333         

59 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
333 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi 
II 

kvart.   

    

karada 0         

მრიცხველის ყუთი 36         
sof. SavReles 
saxelwodebis 3 c. 
trafaretis mowyoba 

1100         

sof. SavRelis ter. 
organos ofisis 
warwera 

70         

rkinis karada 1500         

karada xis 500         

60 444 
სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

3206 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
agvisto 

I_IV 
kvart.   

    

karis saxeluri 50         

saketis gulari 45         
metaloplastmasis karis 
,,petli" 

50         

metaloplastmasis karis 
saketi 

40         

anjama karis 10         

brtyeltuCa 8         
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karis saketi 2125         

boqlomi 78         

61 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

2406 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart.   

    გაზის ბალონი 70         

62 446 

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები 

70 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi 
IV 
kvart.   

    

saRebavi 200         
c. dadianis quCaze centr. 
gzis gaswvriv yofili 
kolxeTis meurneobis 
Sesaxvevamde mosaxleobis 
Robis SesaRebad 
saRebavis SeZena 

3500         

63 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
3700 

gamart. 
Sesyidva 

april-
agvisto 

II-III 
kvart.   

    

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

8460         

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebi 

1400         

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre 
arxis amowmendis 
samuSaoebi 

2900         

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris 
samRebro samuSaoebi 

3000         

dabali ganaTebis 
demontaJis samuSaoebi 

500         

64 451 
ადგილის/სამშენებლო 

მოედნის მოსამზადებელი 

სამუშაო 

16260 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebi 

20410         

Zv. xibulis sajakonios 
ubnis da Zikis karis 
terit. stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

7000         

sof. sajijaos centridan 
md. xobiswylis xidamde 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

3000         

sof. xamisquris 
safarcvanios ubanSi 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

2500         
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sof. patara foTis 
SaReles ubanSi 9 km gzis 
ormuli SekeTeba 

18710         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis mowyobis I 
etapi 

7560         

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis 
moxreSva 

4200         

sof. Sua xorgis 
salatarios ubanSi gzis 
moxreSva 

3200         

q. xobis quCebis movla-
Senaxva 

30000         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi xidis 
reabilitacia 

13500         

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebi 

4780         

sof. pirveli maisis 
oqros sawmisis ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

19400         

sof. patara foTis 
SavReles ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

5200         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

18530         

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 
saxlebs Soris 
wyalsadenis 
reabilitacia 

4780         

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana 
mxares saniaRvre arxebis 
mowyoba 

3800         

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmenda 

4300         

q. xobis aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmenda 

4750         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmenda 

16780         

sof. axalsoflis 
saSonios ubnis saniaRvre 
arxis amowmenda 50 grZ.m. 

300         

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis 
I etapi 

4580         
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sof. yulevSi saniaRvre 
arxis mowyobis 
samuSaoebi 

2730         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

27780         

sof. Torsis sabavSvo 
baRis sakanalizacio 
sistemis reabilitacia 

6670         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

18530         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebi 

158300         

sof. patara foTSi md. 
rionze garRveuli dambis 
aRdgena 

700         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis 
mowyobis samuSaoebi 

55340         

sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

4300         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis I 
etapis samuSaoebi 

27310         

p. maisSi sakvikvinios 
ubanSi md. munCias 
gasworxazebis samuSaoebi 

2300         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis 
mowyobis samuSaoebi 

39000         

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis 
sistemis reabilitaxciis 
II etapis samuSaoebi 

9700         

sagviCios wyalsadenis 
Sida qselis mowesrigebis 
samuSaoebi 

4350         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur 
sadgurTan misasvleli 
gzis ormuli SekeTeba 

23600         

q. xobSi guramiSvilis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyoba 

86000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze 
napirgamagrebis 
samuSaoebi 

369000         

mini stadionebis 
movla-Senaxvis 
samuSaoebi 

10000         
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ქ. ხობში ჭყონდიდელის 

ქუჩის მიმდებარე 

მთავარი არხის ამოწმენდა 

ერთი მილხიდის 

მოწყობით და ერთი 

მილხიდის 

რეაბილიტაციით 

17200         

ყოფილი კერამიკული 

ქარხნის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით 

და დამბის ამაღლება 

1550         

q. xobSi kostavasa da 
wereTlis quCebze gare 
kanalizaciis 
sareabilitacio 
samuSaoebi 

1827         

დავით აღმაშენებლის 

ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან 

დ. აღმაშენებლის I ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები 

32000         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi 1,9 km. gzis 
ormuli SekeTebis 
samuSaoebi 

5620         

q. xobSi vaJa-fSavelas 
quCis mimdebare 
teritoriaze 
kanalizaciis qselis 
reabilitaciis samusaoebi 

4000         

სოფ. პირველ მაისში 

ბონდის ხიდის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდ. მუნჩიის 

გასწორხაზებისა და 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

6400         

ხეთის პროფტექნიკუმის 

შენობაში ჩასახლებული 

დევნილებისათვის 

წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების სამუSაოები 

2350         

sajijaos kulturis 
saxlis mimdebare 
teritoriis moxreSvis 
samuSaoebi 

1400         

65 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1115237 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2170         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

3830         
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sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

1970         

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

9530         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebi 

11860         

sof. patara foTis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebi 

8240         

sof. qariatis sajaro 
skolis kabinetis 
saremonto samuSaoebi 

3790         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-
samontaJo samuSaoebi 

8530         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebi 

23330         

Sss elmeurneobis 
remonti 

400         

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis remontis 
samuSaoebi 

2250         

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebi 

2870         

kulturis saxlis win 
mdebare skveris 
dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebi 

2500         

c. dadianis quCaze 
(yofili sagadasaxado 
samsaxuris Senobis 
mimdebared) mxatvruli 
panos reabilitaciis 
samuSaoebi 

7860         

q. xobSi mixeil iosavas 
sax. quCaze gare ganaTebis 
mowyoba 

2420         

sof. SavReles sajaro 
skolis oTaxebis remonti 

11500         

q. xobSi kulturis 
saxlis el. gayvanilobisa 
da ganaTebis sistemis 
SekeTebis samuSaoebi 

2350         

sof. Sua xorgaSi 2 cali 
tumbos SeZeniasa da 
damontaJebis samuSaoebi 

7720         

c. dadianis quCaze 
arsebul parkebsa da 
skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis 
samuSaoebi 

8600         
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66 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
121720 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv-
noember 

I-IV 
kvart.   

    

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis 
fasadis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

3350         

gamgeobis Sesasvleli 
karebis gamocvla da 
svetis remontis 
samuSaoebi 

3700         

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebi 

6200         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebi 

1900         

q. xobSi c. dadianis 
quCaze 5 
mravalsarTuliani 
saxlis fasadebis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

86500         

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebi 

14890         

p. maisis skolis 
nawilobrivi 
reabilitaciis samuSaoebi 

1500         

stiqiisagan (qari) 
dazianebuli sof. 
Torsis sajaro skolis 
fanjrebis 
reabilitacia 

5250         

sajijaos kulturis 
saxlis SenobaSi krivisa 
da Widaobis oTaxebis 
mowyobis samuSaoebi 

41000         

gamgeobis Senobis 
qarisagan dazianebuli 
saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebi 

2450         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis 
SeRebvis samuSaoebi 

850         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebi 

1850         

q. xobis centrSi (yofili 
sagadasaxados Senobis 
win) skamebisa da 
dekoratiuli Robis 
aRdgenisa da saRebro 
samuSaoebi 

1200         

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris 
remontis samuSaoebi 

6800         
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67 454 
შენობის მოწყობის 

სამუშაოები 
177440 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv-
noember 

I-IV 
kvart.   

    
finans. analizisa da 
buRaltr. programa 

2190         

68 484 

საქმიანი გარიგებებისა და 

პირადი ბიზნესის 

წარმართვის პროგრამული 

პაკეტები 

2190 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I 

kvart.   

    
saqmiswarmoebis 
eleqtronuli programa 

2250         

69 489 
სხვადასხვა პროგრამული 

პაკეტები და კომპიუტერული 

სისტემები 

2250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I 

kvart.   

    
manqanis recxva 1440 

  
  

I-IV 
kvart. 

  
transportis mimdinare 
remontis xarji 

13000     

70 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

14440 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare 
ganaTebis sistemaze el. 
mricxvelebis montaJis 
samuSaoebi 

4300         

71 502 

თვითმფრინავების, 

რკინიგზის, საგზაო და 

საზღვაო მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4300 
gamart. 
Sesidva 

ianvari 
I 

kvart.   

    
katrijis datumbva 3660         
kompiuteruli 
momsaxureba 

9275         

72 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

12935 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

    
kondicioneris remonti 
da montaJi 

500         

73 511 
ელექტრო და მექანიკური 

მოწყობილობების მონტაჟი 
500 

gamart. 
Sesyidva 

maisi 
II 

kvart.   

    
sasadiloebisa da saz. 
kvebis obieqtis 
momsaxureba 

46500         

74 555 
სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

46500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart. 
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gawvevis xarjebi 
(satransporto 
momsaxureba) 

12600         

75 601 
საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები 

12600 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    
werilebTan 
dakavSirebuli safosto 
momsaxurebebi 

1860         

76 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
1860 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    

satelefono momsaxureba 19978         

internetmomsaxureba 7636         

fiWuri momsaxureba 12308         

77 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
39922 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    
bankis momsaxurebis 
xarji 

2000         

78 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
2000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    
manqanis dazRveva 3000         

piradi Semadg. dazRveva 8000         

79 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
11000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 
kvart.   

    

q. xobSi aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis 
samuSaoebis zedamxedveli 

0         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis 
mowyobis samuSaoebis 
zedamxedveli 

570         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze 
napirgamagrebis 
samuSaoebis 
zedamxedveli 

1840         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebis 
zedamxedveli 

1350         

80 712 
არქიტეტქტურული და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

3760 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-maisi 
I-II 

kvart.   

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare 
ganaTebis sistemaze el. 
mricxvelebis montaJis 

samuSaoebis proeqtiს 

შედგენა 

200         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

540         
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wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

900         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

160         

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli 
darbazis saremonto 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

330         

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 km 
gzis ormuli SekeTebis 
proeqtis Sedgena 

1260         

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 km 
gzis ormuli SekeTebis 
proeqtis eqspertiza 

220         

sof. patara foTis 
SavReles ubanSi 9 km 
gzis ormuli SekeTebis 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

530         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

2000         

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo 
gadasasvlelis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

340         

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis 
moxreSvis proeqtis 
Sedgena 

300         

sof. pirveli maisis 
bondis xidis gamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

540         

sof. pirveli maisis 
bondis xidis gamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110         

sof. pirveli maisis 
bondis xidis gamagrebis 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

270         
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sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

220         

sof. pirveli maisis 
oqros sawmisis ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

300         

sof. patara foTis 
SavReles ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

300         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 
saxlebs Soris 
wyalsadenis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

220         

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana 
mxares saniaRvre arxebis 
mowyobis proeqtis 
Sedgena 

200         

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis 
Sedgena 

200         

q. xobis aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

150         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis 
Sedgena 

1200         

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis 
eqspertiza 

210         



368 

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis 
amowmendis obieqtis 
eqspertiza 

530         

q. xobSi aRmaSeneblis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis I etapis 
obieqtis eqspertiza 

0         

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis 
I etapis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

220         

sof. yulevSi saniaRvre 
arxis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

170         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

1200         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis eqspertiza 

210         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

530         

sof. Torsis sabavSvo 
baRis sakanalizacio 
sistemis reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

130         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri obieqtis 
eqspertiza 

4350         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

2550         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

440         

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis 
mowyobis obieqtis 
eqspertiza 

1100         
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sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

200         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

1200         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

190         

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

170         

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130         

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

820         

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. xeTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

350         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110         

sof. axali xibulis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. patara foTis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

430         

sof. patara foTis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

70         

sof. patara foTis 
sajaro skolis ezos 
Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

180         
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sof. qariatis sajaro 
skolis kabinetis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

110         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-
samontaJo samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

820         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-
samontaJo samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

140         

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-
samontaJo samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

350         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

750         

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130         

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis 
fasadis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

policiis ezoSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

70         

gamgeobis Sesasvleli 
karebis gamocvla da 
svetis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300         

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, 
ventilaciisa da 
el.meurneobis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300         

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis 
sistemis reabilitaxciis 
II etapis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

500         

sagviCios wyalsadenis 
Sida qselis mowesrigebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

350         
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p. maisSi sakvikvinios 
ubanSi md. munCias 
gasworxazebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

400         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

q. xobSi c. dadianis 
quCaze 5 
mravalsarTuliani 
saxlis fasadebis 
keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

3500         

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

900         

c. dadianis quCaze 
arsebul parkebsa da 
skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

400         

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris 
samRebro samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

300         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

1000         

p. maisis skolis 
nawilobrivi 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

200         

stiqiisagan (qari) 
dazianebuli sof. 
Torsis sajaro skolis 
fanjrebis 
reabilitacia 

250         

sajijaos kulturis 
saxlis SenobaSi krivisa 
da Widaobis oTaxebis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

1500         

sajijaos kulturis 
saxlis mimdebare 
teritoriis moxreSvis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         
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moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris 
remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

500         

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre 
arxis amowmendis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis 
RonisZiebebis proeqtis 
Sedgena 

1400         

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis 
RonisZiebebis proeqtis 
eqspertiza 

600         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur 
sadgurTan misasvleli 
gzis ormuli SekeTebis 
saproeqto-saxarjT. 
dok. Sedgena 

1500         

q. xobSi guramiSvilis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis proeqtis Sedegena 

4000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze 
napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

12000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze 
napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

1590         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze 
napirgamagrebis 
Sesrulebul samusaoTa 
eqspertiza 

6960         

gamgeobis Senobis 
qarisagan dazianebuli 
saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis 
SeRebvis samuSaoebis 
proerqtis Sedgena 

50         
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kulturis saxlis win 
mdebare skveris 
dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

komp. qselis, video 
sistemis da IP sadg. 

montaJiსა da instalaciის 

პროექტის შედგენა 

650         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

ქ. ხობში ჭყონდიდელის 

ქუჩის მიმდებარე მთავარი 

არხის ამოწმენდა ერთი 

მილხიდის მოწყობით და 

ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციიs 
samusaoebis proeqtis 
Sedgena 

1100         

ყოფილი კერამიკული 

ქარხნის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და 

დამბის ამაღლებis 
samusaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

c. dadianis quCaze 
(yofili sagadasaxado 
samsaxuris Senobis 
mimdebared) mxatvruli 
panos reabilitaciis 
samuSaoebis mproeqtis 
Sedgena 

350         

დავით აღმაშენებლის 

ქუჩაზე წერეთლის ქუჩიდან 

დ. აღმაშენებლის I ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოებიs proeqtis 
Sedgena 

1500         

q. xobSi mixeil iosavas 
sax. quCaze gare ganaTebis 

mowyobის სამუშაოების 

პროექტის შედგენა 

280         

sof. SavReles sajaro 
skolis oTaxebis 
remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

500         

q. xobSi kulturis 
saxlis el. gayvanilobisa 
da ganaTebis sistemis 
SekeTebis samuSaoebis 

პროექტის შედგენა 

150         
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sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi 1,9 km. gzis 
ormuli SekeTebis 

samuSaoebiს პროექტის 

შედგენა 

380         

sof. Sua xorgaSi 2 cali 
tumbos SeZeniasa da 

damontaJebis samuSaoebiს 

პროექტის შედგენა 

280         

q. xobis centrSi (yofili 
sagadasaxados Senobis 
win) skamebisa da 
dekoratiuli Robis 
aRdgenisa da saRebro 

samuSaoebiს პროექტის 

შედგენა 

50         

სოფ. პირველ მაისში 

ბონდის ხიდის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდ. მუნჩიის 

გასწორხაზებისა და 

ნაპირსამაგრი სამუშაოებიs 
proeqtis Sedgena 

300         

ხეთის პროფტექნიკუმის 

შენობაში ჩასახლებული 

დევნილებისათვის 

წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების სამუSაოებიs 
proeqtis Sedgena 

150         

istoriul Zeglebze - 
,,jaxuTis cixe", 
,,naberayu", 
,,misaronferdi", 
,,macxomeri" da ,,Seliebis 
dixaguZuba" dazverviTi 
samuSaoebis Catareba 

1500         

81 713 საინჟინრო მომსახურებები 79470 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
oqtomberi 

I-IV 
kvart.   

    

Zeglebis monitoringi-
daTvaliereba, 
mdgomareobis Semowmeba, 
axali Zeglebis aRricxva 
da saaRricxvo baraTebis 
Sedgena 

700         

82 717 მონიტორინგი და კონტროლი 700 
gamart. 
Sesyidva 

mart-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    kodeqsis ganaxleba 1560         

83 723 
მონაცემთა ბაზების 

მომსახურება 
1560 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    veb-gverdis xarji 750         

84 724 ინტერნეტ მომსახურებები 750 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    

policiis ezoSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebi 

1300         

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebi 

1430         
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85 764 
მოწყობილობის 

დაყენება/მდებარეობის 

რეგულირება 

2730 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I 

kvart.   

    
savaldebulo auditi 3500         
sxvadasxva auditoruli 
moms. 

5000         

86 792 
საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 

8500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

    
administraciuli Senobis 
dacvis xarjebi 

52800         

87 797 

გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

52800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    

heraldikis xarjebi 4200         

ადმინისტრაც. 

სამართალდარღვევის 

ოქმის ფორმების beWdva 

500         

korespodenciis 
aRricxvis Jurnalis 
dabeWdva 

150         

88 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4850 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
ivlisi 

I-II 
kvart.   

    

megruli simRerebis 
festivalTan 
dakavSirebiT 
sainformacio bukletis 
gamoSveba 

4300 
      

  

sainformacio almanaxis 
gamoSveba 

832   

saangariSo - stenduri 
konferenciis mowveva, 
gamofena-fotografia-
xobis mniSvnelovani 
Zeglebi 

300         

municipalitetis 
teritoriasTan 
dakavSirebuli 
istoriuli pirebis - 
gubaz mefis, cotne 
dadianis, agreTve axali 
da uaxlesi istoriis 
moRvaweTa biografiebis 
momzadeba da gamocema 

2500         

Sexvedra sajaro skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTan 
Temaze: ,,rogor vicnobT 
sakuTar uflebebsa da 
movaleobebs 

115         

diskusia: ,,erTi 
varsklavia marto Cemi, 
mxolod erTi guli 
gasacemi" 

475         

moswavle-axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi 
konferencia 

800         
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musikialuri 
SemoqmedebiTi konkursi - 
,,varskvlavebi" (saestrado 
Janri) 

1600         

,,inteleqt-Sou - 2011" 
(municipalitetis 
masStabiT) 

1180         

,,silamazis mejlisi" 
kulturis centrTan 
TanamSromlobiT 

1150         

Semxvedri RonisZieba 
(saprezidento programa - 
,,patrioti) 

450         

RonisZieba ,,Semodgomis 
dizaini" 

550         

sxvadasxva konkursSi 
gamarjvebulTaTvis 
eqskursia 

1750         

,,mraval axal wels" 
socialurad daucveli 
axalgazrdobisaTvis 
saaxalwlo RonisZieba 

1930         

saxalxo mTqmelebis 
gamovlena da megruli 
folkloris saRamos 
mowyoba 

700         

"gamocema ,,faqtebi 
saqarTvelos regionebi 
2010 

600         

megruli tradiciebis 
popularizacia, maTi 
gamovlena kulturaSi 
(malanuroba,marula, 
TarCia, romelic aisaxeba 
cekvebSi, simRerebSi) 

300         

89 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

19532 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-
dekemberi 

II-IV 
kvart. 

  

    gawvevis saeqimo komisia 1800         

90 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
1800 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    
nagavsayreli poligonis 
momsaxureba 

134800         

91 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

134800 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    arqivis momsaxureba 6000         

92 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული 

დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

Sejibreba sacurao 
saxeobebSi ,,lazursa" da 
,,menCurua""-Si 

138         

cxenosnoba - xobis 
municipalitetis 
pirveloba 

2320         
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qarTuli Widaoba -  xobis 
municipalitetis 
pirveloba 

227         

magidis CogburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba (Wabukebi-
gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

447         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
didebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba) 

180         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
axalgazrdebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba, gza, 
kveba) 

250         

berZnul-romauli Widaoba 
xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro 
skolebis moswavleTa 
Soris 

217         

Wadraki xobis 
municipalitet. pirveloba 
sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

317         

mZleosnoba - xobis 
municipalitetis 
sagazafxulo pirveloba 

323         

mZleosnoba - olimpiuri 
TamaSebis prizioris m. 
azaraSvilis Tasis 
gaTamaSeba (xobis 
nakrebis transportireba 
da kveba) 

470         

kalaTburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba (Wabukebi-
gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

418         

biliardi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis mixeil 
iosavas saxelobis 
turniri 

300         

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis daTa 
xurcilavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467         

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba saq. 
prezidentis Tasze mini-
fexburTSi 

727         
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fexburTi - samegrelo- 
zemo svaneTis reg. 
pirveloba saq. 
prezidentis Tasze 
(transportireba) 

160         

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba warmoeba-
dawesebulebebs Soris m. 
kitias saxelobis Tasze 

467         

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
xobeli gmirebis sax. 
Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi (sajaro 
skolebis gundebi) 

507         

fexburTi - xobis 
municipalitetis 
pirveloba soflebis 
gundebs Soris 

4331         

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis goga beraias 
sax. Tasis gaTamaSeba 
mini-fexburTSi 

457         

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistebis goga 
WiTanavasa da levan 
turavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467         

fexburTi - rusuli 
agresiis Sedegad 
tragikulad daRupuli 
rezervistis zviad 
daTuaSvilis sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467         

sporti yvelasaTvis - 
xobis municipalitetis 
pirveloba sajaro 
skolebs Soris ,,mxiaruli 
startebi" 

12290         

Semxvedri RonisZieba 
sportis sxvadasxva 
saxeobebSi 

2875         

93 926 სპორტული მომსახურებები 28822 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    asociaciebis sawevro 1800         

94 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
1800 

gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I 
kvart. 

  

      2452896,1         

95   
სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა 
722601 
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sof. საგვიჩიოs 

ცენტრალური სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

6688   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

272   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

40   

  

sof. საგვიჩიოs მე-3 

უბნის სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

6157   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

250   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

36   

  

sof. qv. qvalonis 
gimozgonjilis ubnis 

ი. ვეკუას ქუჩის 

წყალსადენის მოწყობა 

3958   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

161   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

24   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ვ. 

ფშაველას ქუჩაზე #1 და 

#2 ხიდbogirების 

რეაბილიტაცია 

7794   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

317   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

46   

  

sof. qv. qvalonis 
gvimaronis ubnis 

სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

10838   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

443   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

64   
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sof. qv. qvalonis 

ბულიშის უბნის 

ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

157   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

23   

  

სოფ. ქვალონის ბულიშის 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3967   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

161   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

24   

  

sof. qv. qvalonis 

დურღენას უბნის 

ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

3854   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

157   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

23   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის 

დურღენას უბნის 

სასაფლაოს ქუჩის 

მოხრეშვა 

8024   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

326   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

48   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის 

დურღენას უბნის ნ. 

დუმბაძის ქუჩის 

წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 

4718   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

192   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

28   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის 

დურღენას უბნის ქარჩავას 

ქუჩის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 

4946   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

201   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

29   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის 

ჭითაუშქურის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 

7527   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

305   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

45   

  

პატარა ფოთის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
8374   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

341   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

50   

  

პატარა ფოთის II უბნის 

სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

13257   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

539   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

79   

  

პატარა ფოთის III უბნის 

სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

3576   

  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

145   



382 

  

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

21   

  

პატარა ფოთის I უბანში 

სტადიონის განათების 

მოწყობა 

2782   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

113   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

17   

  

პატარა ფოთის შავღელის 

უბნის შიდა გზების 

რემონტი წვრილმარცვ-

ლოვანი 

ასფალტობეტონით 

20914   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

851   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

124   

  

I გურიფულის მინი 

stadionis მოწყობა 
11394   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

463   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

68   

  

II გურიფულის არსებული 

სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

კეთილმოწყობა 

6077   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

247   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

36   

  

II გურიფულის 

სასაფლაოს 

კეთილმოწყობა 

1184   



383 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

48   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

7   

  

II გურიფულის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
4638   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

188   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

28   

  

ახალი სოფელის 

ცენტრალური გზის 

მოხრეშვა 

13832   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

562   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

78   

  

ახალი სოფელის გაღმა 

პირველი ხორგის უბნის 

გზის მოხრეშვა 

14509   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

589   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

82   

  

ჭალადიდის საბაჟოს 

უბნის გზის მოხრეშვა 
22316   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

906   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

133   

  

ჭალადიდი საბაჟოს უბნის 

სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

7874   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

322   



384 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

47   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს 

უბნის saniaRvre arxis 

მოწყობა 

1609   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

65   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

10   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს 

უბნის გზის მოხრეშვა 
6041   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

244   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

30   

  

ჭალადიდი საჭოჭუოს 

უბნის გზის მოხრეშვა 
10824   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

441   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

64   

  

ნოჯიხევის კუთხე 

ნოჯიხევის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 

7569   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

307   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

43   

  

ნოჯიხევის centris 

უბნიs მილხიდის 

რეაბილიტაცია 

5552   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

225   



385 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

33   

  

ნოჯიხევის უბანი 

ცენტრში არსებული 

სკვერის დეკორატიული 

ღობის ამაღლება 

11407   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

463   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

68   

  

ნოჯიხევის უბანი 

წყალსადენის მოწყობა 
4509   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

183   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

27   

  

ნოჯიხევის უბანი 

ცხაურის მოწყობა 
2367   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

96   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

13   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

მილხიდის მოწყობა 
7279   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

296   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

43   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
3509   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

143   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

20   



386 

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს 

უბნის მინი სტადიონის 

ღობის აღდგენითი 

სამუშაოები 

1411   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

57   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

8   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს 

უბნის შიდა გზების 

მოხრეშვა 

4138   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

168   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

25   

  

ნოჯიხევის დასახლების 

უბნის საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

4550   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

185   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

27   

  

ნოჯიხევის დასახლების 

უბნის ჭაბურღილის 

მოწყობა 

2679   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

109   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

15   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 
15680   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

637   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

93   



387 

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
9538   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

387   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

57   

  

ხეთის ნოჩხონის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7697   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

312   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

46   

  

ხეთის წინაგოლის უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
12791   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

520   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

76   

  

ხეთის საქირიოს უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
12829   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

522   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

76   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

რკინიგზის ქვეშ 

სანიაღვრე არხის მოწყობა 

7053   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

286   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

42   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

მინი სტადიონის მოწყობა 
4148   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

169   



388 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

25   

  

პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 

5157   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

209   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

31   

  

პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბნის 

ხიდბოგირის შეკეთება 

4698   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

190   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

28   

  

პირველი მაისის ჭიხუს 

უბნის ეკლესიის 

მიმდებარე ეზოს 

შემოღობვა 

1790   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

73   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

11   

  

პირველი მაისის ჭიხუს 

უბნის ავტოსადგომის 

მოწყობა 

23956   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

973   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

143   

  

პირველი მაისის 

ბულიწყუს უბნის გზების 

მოხრეშვა 

8553   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

347   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

51   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის 

მინი სტადიონის მოწყობა 
7442   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

302   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

44   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
5211   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

212   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

31   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის 

უბნის ეკლესიასთან და 

სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზის 

აღდგენითი სამუშაოები 

11273   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

458   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

67   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის 

უბნის ხიდბოგირის 

რეაბილიტაცია 

3631   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

147   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

22   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სარიტუალო სახლის 

მოწყობა 

9369   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

380   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

56   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სასაფლაოს გზის 

გაფართოება 

11140   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

452   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

66   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

არსებული მინი 

სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

8041   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

326   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

48   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სატაბაღუოს დასaხლ. 

მილხიდის მოწყობა 

4635   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

188   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

28   

  

ხამისქურის საკუკაოს 

უბნის საყანე ფართობის 

შემოკავება 

4479   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

182   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

18   

  

ხამისქურის საკუკაოს 

უბნის ხიდბოგირის 

მოწყობა 

7514   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

305   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

45   

  

ხამისქურის საქირიოს 

უბნის ხიდბოგირის 

მოწყობა 

8015   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

325   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

48   

  

ხამისქურის საქირიოს 

უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია  

4554   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

185   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

27   

  

ხამისქურის ხამისქურის 

უბნის გზების მოხრეშვა 
13067   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

531   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

78   

  

თორსის საბუკიოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
11194   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

455   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

67   

  

თორსის თორსის უბნის 

ცენტრიდან დღვაბამდე 

გზა 

16304   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

662   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

97   

  

თორსის დღვაბის უბნის 

ხიდის რეაბილიტაცია 
4291   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

174   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

26   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 

4279,62   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

172,01   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

29,62   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 

2183,95   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

88,08   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

15,12   

  

ზ. ქვალონის საკუჭაოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
6786,33   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

273,7   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

46,97   

  

ზ. ქვალონის სახოჭოლაოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3935,89   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

158,74   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

27,24   
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ზ. ქვალონის ცენტრის 

უბნის ადმინისტრაციული 

ცენტრისა და საბავშვო 

ბაღის შემოკავება 

3118,73   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

126   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

22   

  

ძველი ხიბულის 

საჯაკონიოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 

11485,29   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

463,22   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

79,49   

  

ძველი ხიბულის 

საჯაკონიოს უბნის 

მილხიდის მოწყობა 

3055,62   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

123,23   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

21,15   

  

შუა ხორგის სკოლის 

სპორტული დარბაზის 

სარემონტო სამუშაოები 

32203   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

1308   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

192   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

წისქვილის მოწყობა 
4744,14   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

191,34   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

32,83   
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ბიის ცენტრის უბნის 

რუსთაველის ქუჩაზე 

წყალსადენის 

მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

3401   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

137   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

24   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

მოსაცდელის მოწქყობა 
3516,82   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

141,84   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

24,34   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
1256   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

50,64   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

9,36   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

სასაფლაოს მისასვლელი 

გზის შეკეთება 

3118,24   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

125,76   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

21,58   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

სასმელი წყლის 

მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

2287,97   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

92,3   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

15,84   
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სოფ. ნოჯიხევსა და სოფ. 

ბიას შორის 

დამაკავშირებელ გზაზე 

მილხიდის მოწყობა 

4370   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

170   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

30   

  

ახ. ხიბულის ცენტრის 

უბნის ბუნებრივ 

საფარიანი მინი 

სტადიონის მოწყობა 

12545,2   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

506   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

86,8   

  

ახ. ხიბულის გაშფერდის 

უბნის კალათბურთისა და 

ფრენბურთის სტადიონის 

მოწყობა 

13596,53   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

548,37   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

94,1   

  

ახ. ხიბულის ზუბის 

უბნის წყალსადენის 

რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

13566,27   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

547,14   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

93,59   

  

გაღმა ქარიატა შიდა 

სასოფლო გზების 

მოხრეშვა 

7260   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

300   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

45   

  

გაღმა ქარიატა 

ჭაბურღილის ძრავის 

შეძენა და მონტაჟი 

425   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

27   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

5   

  

გაmoRმა ქარიატა 

საბავშვო ბაღის 

სარემონტო სამუშაოები 

10497   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

420   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

60   

  

qariatis ხიდზე 

ლამპიონის მოწყობის 

სამუშაოები 

1142   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

40   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

5   

  

პირველი ხორგის 

სასაფლაოს შემოღობვის 

სამუშაოები 

2835   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

115   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

18   

  

პირველი ხორგის 

მოსაცდელის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 

1579   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

64   
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საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

10   

  

პირველი ხორგის შიდა 

სასოფლო გზების 

მოხრეშვა 

9143   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

373   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

54   

  

ყულევის შიდა სასოფლო 

გზის მოხრეშვითი და 

გზის გასწვრივ ოთხი 

მილხიდის ჩალაგების 

სამუშაოები 

7527   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

306   

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

ექსპერტიზა 

45   

          

96   

saqarTvelos mTavrobis 
05.072011 wlis #1402 
gank. gamoyofili 
(gamart. Sesyidva) 

94260         

  

  
სოფ. ნოჯიხევის ნაფოშტუს 

უბანში მილხიდის მოწყობა 
5800 
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სოფ. ნოჯიხევის ნაფოშტუს 

უბანში მილხიდის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

500   

  

სოფ. პირველი მაისის 

სალომაიოს უბანში ხიდ-

ბოგირის მოწყობა 

7810   

  

სოფ. პირველი მაისის 

სალომაიოს უბანში ხიდ-

ბოგირის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

390   

  
სოფ. ხამისქურის საკუკაოს 

უბანში მილხიდის მოწყობა 
14950   

  

სოფ. ხამისქურის საკუკაოს 

უბანში მილხიდის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

750   

  

ქ. ხობში სახანძროს უკან 

არხის მოწყობა მილხიდის 

ჩალაგებით 

11430   



398 

  

ქ. ხობში სახანძროს უკან 

არხის მოწყობა მილხიდის 

ჩალაგებით samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

570   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან 

არხის ამოწმენდა 

2190   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან 

არხის ამოწმენდis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

110   

  

სოფ. ნოჯიხევში 

პროფსასწავლებლის წინ 

არხის ამოწმენდა 

4760   

  

სოფ. ნოჯიხევში 

პროფსასწავლებლის წინ 

არხის ამოწმენდis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

240   

  

სოფ. პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა 

ჯობავას სახლის 

მიმდებარედ ნაპირგaმაგრება 

4760   

  

სოფ. პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა 

ჯობავას სახლის 

მიმდებარედ ნაპირგმაგრებis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

240   

  

სოფ. პატარა ფოთის #4 

უბანში საჭოჭუოს 

საზღვართან დამბის 

ამაღლება 

1240   

  

სოფ. პატარა ფოთის #4 

უბანში საჭოჭუოს 

საზღვართან დამბის 

ამაღლებis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

60   

  

სოფ. პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან 

დამბის ამაღლება 

700   

  

სოფ. პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან 

დამბის ამაღლებis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

50   

  

სოფ. პატარა ფოთში 

ლოლუა ლეონიდის სახლის 

უკან დამბის ამაღლება 

700   

  

სოფ. პატარა ფოთში 

ლოლუა ლეონიდის სახლის 

უკან დამბის ამაღლებis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

50   
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სოფ. პატარა ფოთის #4 

უბანში დაზიანებული 

დამბის აღდგენა 

2800   

  

სოფ. პატარა ფოთის #4 

უბანში დაზიანებული 

დამბის აღდგენis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

200   

  

სოფ. პირველ მაისში 

ბონდის ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით 

31828   

  

სოფ. პირველ მაისში 

ბონდის ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით  
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

1680   

  

სოფ. პირველ მაისში 

ბონდის ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით  
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

452   

                

97   
სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხებით 
89677,48         

  

  
15 ერთეული მგლის 

ბუნებიდან ამოღება 
4950         

  
სოფ. ყულევში სასმელი 

წყლის შეტანა 
6839,56         

  

 2011 წლის 25-26-27 

თებერვლისა და 2-3-4 

აპრილის სტიქიის (ქარის) 

შედეგად დაზიანებული 

ობიექტების აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

3036 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი 

II 
kvart.   

  

ქ. ხობის #1 საჯარო 

სკოლის შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

საკანალიზაციო ქსელში 

შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

464,33 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi 

II 
kvart.   

  

ა.ი.პ. ,,ხობის 

მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

სახლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

საკანალიზაციო ქსელში 

შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

278,6 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi 

II 
kvart.   



400 

  

ქ. ხობის ფოთის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi 

II 
kvart.   

  

ქ. ხობის ც. დადიანის 

ქუჩაზე მდებარე კულტურის 

სახლის ფანჯრების 

შემინვის, შიდა 

ელგაყვანილობისა და 

სცენის განათების 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi 

II 
kvart. 

  

  
mawanwala ZaRlebis 
problemis mogvareba 

1300 
გამარტ. 

შესყიდვა 
თებერვალი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

ქ. ხობის კოსტავასა და 

წერეთლის ქუჩებზე გარე 

კანალიზაციის ქსელის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებიs საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi 

II 
kvart.   

  

 750 (შვიდას ორმოცდაათი) 

ლარი სოფ. შუა ქვალონის 

ჭაბურღილის საქაჩი ტუმბოს 

რემონტისათვის; 

750 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლისი 

III 

კვარტ.   

  

ქ. ხობის ვაჟა ფშაველას 

ქუჩის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე 

კანალიზაციის ქსელის 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

100 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლისი 

III 

კვარტ. 
  

  

სოფ. ქვემო ქვალონის 

ტერიტორიაზე პირუტყვის 

სამარხის მოწყობის 

სამუშაოების 

დასაფინანსებლად 

499 
გამარტ. 

შესყიდვა 
სექტემბერი 

III 

კვარტ.   

  

სტიქიით დაზიანებული 

ობიექტები (სარეზერვო 

ფონდი) 

          

  
ადმინისტრაციული შენობა ქ. 

ხობში 
517 
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  ყოფილი რაიკომის შენობა 1182   

  
ბიის ადმინისტრაციული 

შენობა 
832   

  
ჭალადიდის 

ადმინისტრაციული შენობა 
868   

  
პირველი ხორგის 

ადმინისტრაციული შენობა 
1875,95   
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შ.ს.ს. ხობის რაიონული 

სამმართველოს შენობის 

შესასვლელის დაკიდული 

ჭერის შეკეთება 

1673   

  
ქვემო ქვალონის 

ადმინისტრაციული შენობა 
681,3   

  
ქ. ხობში კულტურის სახლის 

სახურავი 
1620   

  
პირველი ხორგის სასოფლო 

კლუბის სახურავი 
634,7   

  
ქვ. ქვალონის კულტურის 

სახლის სახურავი 
1806,7   

  

sof. xeTis winagolis 
ubnis sajaro skolis 
saxuravis SekeTeba 

3655   

  

sof. pirveli xorgis 
sajaro skolis 
sportuli darbazis 
saxuravis SekeTeba 

1949,34   

  

sof. qariatis sajaro 
skolis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

3488   

  

sof. axali soflis 
sajaro skolis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

2145   

  

xobis #1 sajaro 
skolis sajaro skolis 
saxuravis SekeTeba 

2136   

  

sof. Waladidis sajaro 
skolis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

8499   

  

sof. biis sabavSvo 
baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

3999   

  

sof. nojixevis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

2212   

  

sof. xeTis sabavSvo 
baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

1800   

  

sof. pirveli maisis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

2255   

  

sof. patara foTis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

1222   

  

sof. gaRma sajijaos 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

809   

  

sof. Waladidis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

1225   

  

sof. Torsis sabavSvo 
baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

1096   
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sof. sagviCios sabavSvo 
baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

1371   

  

sof. axali soflis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

615   

  

xobis #3 sabavSvo 
baRis (Wixus ubani) 
saxuravis SekeTeba 

545   

  

sof. qariataSi md. 
xobiswyalze arsebuli 
sacalfexo xidis 
SekeTeba 

4356   

  

ც. დადიანის ქუჩაზე 48 

ბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

5446   

  

სტალინის ქ. #31-ში 

ორსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

1275   

  

ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 

ბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

3006   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 4 

ბინიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

2047   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 

ორსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

3718   

    სულ ჯამი 3359434,56         

 

 

დ) განკარგულების მე-2 დანართში გადიდდეს: 

19600 ლარით - სათბობად შეშის შეძენის ასიგნება; 

 

ე) ამ განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“  ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილების 

გათვალისწინებით, განკარგულების დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის  - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 
 

N 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 03142500 კვერცხი 579 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
2 03120000 ჭარხალი 257,9 

3   ჯამი 836,9 
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4 03212100 კარტოფილი 1815,9 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
5 03211130 ხახვი 259,6 

6 03221120 ნიორი 243,09 

7 03221300 მწვანილი 405,3 

8 03221112 სტაფილო 131,6 

9 03221211 ლობიო 289,48 

10 03212100 საკისელე 823,75 

11 03222321 ვაშლი 1302,72 

12   ჯამი 5271,44 

13 15110000 საქ. ხორცი 1621,13 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
14 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 1215,78 

15   ჯამი 2836,91 

16 15211000 თევზი (ლოქო) 1042,26 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 17   ჯამი 1042,26 

18 15331425 ტომატ პასტა 328,25 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
19 15331140 კომბოსტო 265,92 

20   ჯამი 594,17 

21 15411100 რაფინირებული ზეთი 208,08 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 22   ჯამი 208,08 

23 15511600 შესქ. რძე 1205,6 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
24 15530000 კარაქი 1045,73 

25 15542000 ყველი 439,95 

26   ჯამი 2691,28 

27 15625000 მანანის ბურღული 144,76 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
28 15614000 ბრინჯი 215,8 

29   ჯამი 360,56 

30 15831000 შაქარი 1007,94 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

თებერვალი I - კვარტალი მე–10 მუხლის 

მე–3 პუნქტის 

,,ბ" ქვეპუნქტი 
31 15811100 პური 1783,32 

32 15841000 მაკარონი 626,48 

33 15851100 ვერმიშელი 244,76 

34 15872400 მარილი 58,9 

35   ჯამი 3721,4 

36 03142500 კვერცხი 8613 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონ. 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

37 03120000 ჭარხალი 579   

38   ჯამი 9192   

39 03212100 კარტოფილი 15227,7 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 
  

40 03211130 ხახვი 4755,45   

41 03221120 ნიორი 4064,58   

42 03221300 მწვანილი 4518,24   

43 03221112 სტაფილო 3010,8   

44 03221211 ლობიო 5790   

45 03212100 საკისელე 13027,5   

46 03222321 ვაშლი 4342,5   

47   ჯამი 54736,77   

48 03413000 საწვავი ხის მასალა (შეშა) 19600,0 გამარტ. 

ელექტ. 

ტენდერი 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV-კვარტალი   

49   ჯამი 19600,0   

50 14400000 ქროლის მჟავა 399   იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

51   ჯამი 399   

52 14810000 სახეხი 36   იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

53   ჯამი 36   
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54 15110000 საქ. ხორცი 14185,5   იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 
  

55 15131500 ქათ. ხორცი ახალი 12159   

56   ჯამი 26344,5   

57 15211000 თევზი (ლოქო) 10422 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IIV კვარტალი   

58   ჯამი 10422 
  

59 15331425 ტომატ პასტა 3628,02 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

60 15331140 კომბოსტო 1389,6   

61   ჯამი 5017,62   

62 15411100 რაფინირებული ზეთი 6021,6 გამარტ. 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

63   ჯამი 6021,6   

64 15511600 შესქ. რძე 15860,54 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი 
  

65 15530000 კარაქი 7376,46   

66   ჯამი 23237   

67 15625000 მანანის ბურღული 1447,5 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

68 15614000 ბრინჯი 1158   

69   ჯამი 2605,5   

70 15831000 შაქარი 5928,96 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

71 15811100 პური 16860,48   

72 15811400 ფუნთუშა 3618,75   

73 15841000 მაკარონი 4632   

74 15851100 ვერმიშელი 5211   

75 15841000 კაკაო 1158   

76 15872400 მარილი 572,82   

77   ჯამი 37982,01   

78 18424000 ხელთათმნები 100 გამარტივებუ

ლი 

ელექტრონუ

ლი შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

79   ჯამი 100 
  

80 19244000 საფარდე ნაჭერი 400 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

81   ჯამი 400   

82 91222100 თხევადი გაზი 10180 გამარტ. 

ელექტრონუ

ლი ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

83   ჯამი 10180   

84 9000000 ელ. ენერგიის ხარჯი 7395 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

85   ჯამი 7395   

86 22800000 ჟურნალები 266 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

87 22852100 ფაილი 340   

88 22852000 საქაღალდე 145   

89 22816100 ბლოკნოტი 140   

90 22815000 საკანც. რვეული 218   

91 22815000 ბრძანების წიგნი 28   

92 22800000 მატერ. ფას.აღრიცხ 60   

93 22800000 მიმდინარე ჟურ. 2   

94 22800000 უწყისის ფორმები 50   

95   ჯამი 1249   

96 30193200 საქაღალდე თარო 60 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

97 30192130 ფანქარი 135   

98 30192160 მარკერი 70   

99 30197220 საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 80   

100 30192100 საშლელი 26   

101 30197644 ქსეროგრაფიის ქაღალდი 1480   
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102 30141200 კალკულატორი 60   

103 30194310 სახაზავი 50   

104 30192170 სტიკერი სანიშნე 104   

105 30192170 სტიკერი მწებავი 84   

106 30197110 სტეპლერის ტყვიები 45   

107 30197110 სტეპლერი საშუალო 55   

108 30197210 ბაინდერი 245   

109 30192700 წებო 80   

110 30192160 კორექტორი 90   

111 30192133 ფანქრის სათლელი 30   

112 30192700 მაგიდის ნაბორი 60   

113 30192121 ბურთულიანი პასტა 90   

114 30197220 სკრეპი 15   

115 30192160 მარკერი 70   

116 30197220 ფაილებიანი საქაღალდე 80   

117 30199100 ფერადი ქაღალდი 227   

118 30199230 კონვერტი 30   

119   ჯამი 3266   

120 30237380   sd დისკი 10 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV კვარტალი   

121 30213300 კომპიუტერის კომპლექტი 2000   

122 30237310 კატრიჯის შეძენა 480   

123   ჯამი 2490   

124 31410000 ელემენტი 10 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

125   ჯამი 10   

126 31531000 ნათურა 120 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

127   ჯამი 120   

128 31712111 
სატელეფონო ბარათების 

შეძენა 
420 

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი   

129   ჯამი 420   

130 33711900 საპონი 200 გამარტივებუ

ლი შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

131 33761000 ტვალეტის ქაღალდი 900   

132   ჯამი 1100   

133 37823600 სახატავი რვეული 147 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

134   ჯამი 147   

135 39224100 ცოცხი 550 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

136 39224200 ჯაგრისები 100   

137 39224320 ღრუბელი 54   

138 39225300 ასანთი 150   

139   ჯამი 854 
  

140 39514100 ხელსახოცი 620 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

141 39525800 საწმენდი ტილო 500   

142 39525100 მტვრის საწმენდი ტილოები 120   

143 39530000 მინის საწმენდი სითხე 250   

144 39530000 მეტლახის საწ.სითხე 50   

145 39530000 ავეჯის საწ.სითხე 30   

146   ჯამი 1570   

147 39831000 სარეცხი ფხვნილი 300 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

148 39831000 სარეცხი ფეირი 175   

149 39831000 სარეცხი კომეტი 220   

150 39832100 სარეცხი ჟელე 572   
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151 39831600 
ტვალეტის სარეცხი სითხე 

(იხვი) 
280 

  

152   ჯამი 1547   

153 41110000 წყლის ხარჯი 8600 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

154   ჯამი 8600   

155 43132300 ბურღები 60       
  

156   ჯამი 60       
  

157 44115811 ფარდის კარნიზი 100 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

აპრილი 

I - II კვარტალი 
  

158   ჯამი 100   

159 44619400 კასრი პოლიეთილენის 30 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

160   ჯამი 30   

161 45000000 საამშენებლო სამუშაო 1706,77 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

II - IV 

კვარტალი 
  

162   ჯამი 1706,77   

163 45317000 მრიცხველის მონტაჟი 967 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

164   ჯამი 967   

165 50320000 კატრიჯის დატუმბვა  220 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

166   ჯამი 220   

167 51110000 კონდენც. მონტაჟი 200 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

168   ჯამი 200   

169 60100000 
ავტო სატრანსპ. 

მომსახურეობა 
2500 

გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

170   ჯამი 2500   

171 64112000 წერილებთან დაკავშ. ხარჯი 50 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

172   ჯამი 50   

173 64221000 ინტერნეტმომსახურება 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი   

174 64213000 ფიჭური მომსახ. 120 გამარტ. 

შესყიდვა იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

175   ჯამი 920   

176 66110000 ბანკის მომსახურეობა 300 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

177   ჯამი 300   

178 71319000 ექსპერტიზის მომსახურეობა 405 გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

მარტი 

I კვარტალი   

179   ჯამი 405   

180 79521000 ქსეროასლების გადაღება 1488 გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალ -

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

181   ჯამი 1488   

 

ვ) განკარგულების მე-5 დანართში გადიდდეს: 

135 ლარით - მინერალური სასუქის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით - საპრიზო თასების შეძენის 

ასიგნება; 100 ლარით - ჭადრაკის შეძენის ასიგნება; 80 ლარით ელექტროგამაგრძელებლების 

შეძენის ასიგნება; 500 ლარით - მობილური ტელეფონების შეძენის ასიგნება; 2200 ლარით - 

ბურთების შეძენის ასიგნება; 175 ლარით - კარის საკეტების ასიგნება; 1500 ლარით - სტადიონის 

ბილბორდების განახლების სამუშაოების ასიგნება; 1300 ლარით - სტადიონის ტრიბუნებზე ხის 

დასაჯდომების განახლების სამუშაოების ასიგნება; 

 

ზ) ამ განკარგულების პირველი პუნქტის „ვ“  ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, განკარგულების დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 
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შპს  საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

N 

დანაყო

ფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირე 

ბულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    benzini 2150         

    dizeli 5365         

1 091 საწვავი 7515 
gamart. 
eleqter. 
tenderi 

ianvari-
dekember

i 
I-IV   

    elenergiis xarji 2520         

2 093 
ელექტრო, სითბური, 

მზისა და ბირთვული 

ენერგია 

2520 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember

i 
I-IV   

    მინერალური სასუქი 135         

3 143 
ქიმიკატები და სასუქი 

მინერალები 
135         

    gamaTeTrebeli arieli 90         

4 144 
marilisa da sufTa 
natriumis qloridi 

90 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    Saqari 11         

5 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
11 

gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    mineraluri wyali 120         

    gamagrilebeli sasmeli 120         

    civi Cai 130         

6 159 
sasmelebi, Tambaqo da 
monaTesave produqtebi 

370 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I   

    molis saTibi 1000         

    
molis saTibi xelis 
aparati 

200         

7 163 
mosavlis asaRebi 
manqanebi 

1200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    celi 15         

    sekatori 15         

    namgali 16         

8 168 
sasoflo-sameurneo da 
satyeo manqanebis 
nawilebi 

46 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I   

    mekaris xelTaTmani 300         

9 184 
specialuri 
tansacmeli da 
aqsesuarebi 

300 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    Tasi 200         

    Wadraki 100         

10 185 saCuqrebi dajildoebi 300 
gamart. 
Sesyidva 

agvisti III    

    
sportuli fexsacmeli 
(bucebi) 

12000         

11 188 fexsacmeli 12000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
noemberi 

I-IV   
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    faili 10         

    
saqaRalde 
(celuloidis) 

15         

    bloknoti 49         

    sagadaxdo davaleba 20         

    swrafCamkeri 15         

    
materialur 
faseulobaTa davTari 

4         

    
mimd. angariSsworebis 
davTari 

4         

    uwyisis formebi 3         

    sabuRaltro formebi 2         

    brZanebis wigni 15         

12 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

137 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

თებერვა

ლი 

I-IV   

    skoCi 100         

    beWdis baliSi 8         

    sakan.nivT.Casawyobi 30         

    fanqari 10         

    kalkulatori 75         

    სტეპლერის ტყვიები 10         

    ბაინდერი 18         

    koreqtori 10         

    burTuliani pasta 20         

    avtokalami 30         

    qaRaldi sabeWdi 240         

    qaRaldi saweri 100         

    formati 50         

13 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

701 
gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    videodiski. dvd 40         

    fleSmexsiereba 100         

    magidis kompiuteri 1600         

14 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
1740 

gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

ივნისი 
I-IV   

    ელექტრ. გამაგრძელებელი 80         

15 313 იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 
80 

gamart. 
Sesyidva 

აგვისტო III    

    kameris elementi 160         

16 314 
აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები 

და პირველადი ბატარეები 

160 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II   

    naTura 36         

17 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

36 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember

i 
I-IV   
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satelefono baraTebis 

SeZena 
720         

18 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

720 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV   

    
mobiluri 
telefoni 

500         

19 322 

რადიო-ტელეფონის, 

რადიო-ტელეგრაფის, 

რადიო-მაუწყებლობის და 

სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

500 
gamart. 
Sesyidva 

აგვისტო III    

    
musikaluri studiuri 
centri 

1460         

    televizori 300         

20 323 

ტელე და რადიო 

მიმღებები და ხმის ან 

ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქტირების 

აპარატურა 

1760 
gamart. 
Sesyidva 

april-
ivnisi 

II   

    qloreTili 320         

21 336 
farmacevtuli 
produqtebi 

320 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I   

    saponi 20         

22 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember
i 

I-IV   

    avto manqanis Sesyidva 41000         

23 341 
Zraviani satransporto 
saSualebebi 

41000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberva
li 

I   

    saxelmwifo droSa 50         

    evro kavSiris droSa 50         

24 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
100 

gamart. 
Sesyidva 

თებერვა

ლი 
I   

    burTi 2200         

    gadasasxami 240         

    fiSkebi 50         

25 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
2490 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

მარტი 
I   

    saweri magida 600         

    wignebis karada 200         

26 391 ავეჯი 800 
gamart. 
Sesyidva 

ივნისი II   

    saTli (vedro) 64         

    cocxi 168         

    aqandazi 60         

    vedro aluminis 96         

    langari 16         

    focxi 10         

    erTjeradi Wiqebi 20         

    Cais Wiqebi 12         
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27 392 ავეჯეულობა 446 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    tilo iatakis sawmendi 40         

    tilo magidis 12,50         

    salfeTki 20         

28 395 ქსოვილის ნივთები 72,5 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

60         

    eleqtro Caidani 30         

29 397 საოჯახო ტექნიკა 90 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

სექტემბე

რი 

I-III   

    sarecxi siTxe (mJava) 90         

    sarecxi fxvnili 97,5         

30 398 
საწმენდი და 

საპრიალებელი 

პროდუქტები 

187,5 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    wylis xarji 2000         

31 411 ბუნებრივი წყალი 2000 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    lursmani 7         

    daxerxili masala 2100         

    lursmani 56         

32 441 
კონსტრუქციის მასალები 

და ანალოგიური 

ნივთები/საგნები 

2163 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი I   

    boqlomi 80         

    bari 16         

    Toxi 14         

    najaxi 30         

    კარის საკეტრი 175         

    brtyeltuCa 8         

33 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

323 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    zeTovani saRebavi 120         

34 448 
saRebavebi da 
pigmentebi 

120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I   

    stadიონის remonti 4120         

35 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

4120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberva
li 

I   

    
სტადიონის 

ბილბორდების განახლება 
1500         

    
ტრიბუნებზე ხის 

დასაჯდომების რემონტი 
1300         



411 

36 454 
შენობის მოწყობის 

სამუშაოები 
2800         

    
kompiuteruli 
momsaxureba 

360         

37 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

360 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    
fexburTelTa binis 
qira 

1400         

38 552 

salaSqro adgilebi da 
sxva dabinavebis 
adgilebi, oRond ara 
sastumroSi 

1400 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    fexburTelebis kveba 4800         

39 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების 

მომსახურებები 

4800 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერ

ი 

I-IV   

    savaldebulo auditi 500         

40 792 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური 

მომსახურებები 

500 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    medikamentebis SeZena 2400         

41 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2400 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekember

i 
I-IV   

                

    სულ ჯამი 96713,0         

 
თ) განკარგულების მე-6 დანართში გადიდდეს: 

900 ლარით - ძრავის ზეთების შეძენის ასიგნება; 600 ლარით - ტრანსპორტის დაქირავების 

ასიგნება; 
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ი) ამ განკარგულების პირველი პუნქტის „თ“  ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, განკარგულების დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2011  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
sakalasifikacio 

jgufi 
Sesy. 

klasif. 
ზომის 

ერთ 

raoden
oba an 
mocul
oba 

sava
rau
do 
Rire
bul
eba 

Sesyidvis 
saSu 
aleba 

Sesyidvis 
ganxorcie

lebis 
vadebi 

miwode
bis 

vadebi 
SeniSvna 

  

სკვერებისა და 

პარკებისათვის 

დეკორატიული 

მცენარეების შეძენა 

03452000     7492 
gamart. 
Sesyidv

a 

მარტი-

მაისი 
IIkv   

1   jami 034 7492         

  
elenergiis 
xarji 

0900000
0 

კვ 8470 1440 
gamart. 
Sesyidv
a 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

2   jami 090 1440         

  

გარე განათების 

ელ.ენერგიის ღირ-

ბა 

09310000     75000 
gamart. 
Sesyidv
a 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV 
kv   

  

შადრევნის 

ელ.ენერგიის 

ხარჯი 

09310000     3200 
gamart. 
Sesyidv
a 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV 
kv   

3   jami 093 78200         

  დიზელი 09134100 ლ 9840 20664 გამარტ. 

ელექტრ

.ტენდე

რი 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ბენზინი 09132000 ლ 3240 6447 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

4   jami 091 27111         

  Zravis zeTebi 0921100 l   900 
gamart.

Se 

seqtember
-
dekemberi 

111-
1Vkv 

  

    jami 092   900         

  ხელთათმანი 18424000 ცალი 156 468 
gamart. 
Sesyidv
a 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

5   jami  184 468         

  ფაილი 22852100 შეკვრა 12 120 

gamart. 
Sesyidv

a 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  საქაღალდე 22852000 ცალი 12 48 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ბლოკნოტი 22816100 ცალი 10 60 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ბრძანების წიგნი 22815000 ცალი 1 12 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  

მატერიალურ 

ფასეულობათა 

აღრიცხვის 

დავთრი 

22800000 ცალი 7 21 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   
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შემოსული და 

გასული 

კორესპონდენციებ

ის ჟურნალი 

22800000 ცალი 4 40 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  უწყისის ფორმები 22800000 ცალი 30 6 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  სალაროს წიგნი 22815000 ცალი 1 12 dekemberi IV kv   
6   jami 0228 319         

  

შემოსავალ-

გასავლის 

ორდერები 

30199100 შეკვრა 24 48 

g
am
ar

t
ი

ვე
ბ

უ
ლ

ი
 S

es
yi
d
va
 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ბაინდერი 30197210 ცალი 16 240 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  სტეპლერი 30197110 ცალი 3 17 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  koreqtori 30192160 cali 12 36 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  დირაკოლი 30192160 ცალი 2 10 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  
burTuliani 
pasta 

30192123 cali 24 24 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  
სტეპლერის 

ტყვიები 
30197110 შეკვრა 24 24 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

30192170 
Sekvr

a 
12 36 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  fanqari 30192130 cali 12 12 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  
საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

30197220 ცალი 12 60 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  კალკულატორი 30141200 cali 3 57 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  თაბახის ფურცელი 30197630 cali 30 270   იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  
უბრალო 

ფურცელი 
30197630 cali 12 36   იანვარი-

dekemberi 
I-IV 
kv   

7   jami:301 870         

  კატრიჯის შეძენა 30237310 cali 1 121 
gamart. 
Sesyidv
a 

ივლისი-
dekemberi 

III-IV 
kv   

  
kompiuteris 
kompleqti 

30213300 cali 1 1000         

8   jami:302 1121         

 

ცოცხალი 

მცენარეები 

ბოლქვები და 

ამონაყრები 

3121100 ცალი   4600         

 
  

ჯამი 
312 

  4600           

 
ცოცხი 39224100 ცალი 180 1080 

gamart. 
Sesyidv

a 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  აქანდაზი 39224350 ცალი 70 210 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ვედრო 39224330 ცალი 36 108 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  სახაზავი 3929500 ცალი 10 10   
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

9   jami392 1408         

  რეზინის ჩექმა 18812200 cali 26 390 
gamart. 
Sesyidv
a 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

10   jami188 390         
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საწვიმარი 

(ლაბადა) 
18221300 ცალი 26 782 

gamart. 
Sesyidv
a 

      

11   jami182 782         

  ფოცხი 44511340 ცალი 6 60 

gamart. 
Sesyidv

a 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ცელი 44511340 ცალი 4 56 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ბარი 44511340 ცალი 5 30 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  ლაფათქა 44511340 ცალი 12 72 იანვარი-
dekemberi 

I-IV 
kv   

12   jami445 218         

13 კაპ.ხარჯი 45262522     1508 
გამარტ.  

შესყიდვა 

მარტი -

მაისი 
Iiკვ   

    ჯამი452 1508         

  ელ,სადენი 31321210 მეტრი 400 400 
გამარტ.  

შესყიდვა 

seqtember
i-
dekemberi 

III-IV 
kv   

      
ჯამი 
313 

  400         

  
აკუმულატორი Ст-
180 

31431000 cali 2 540 

gamart. 
Sesyidv

a 

aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

  
აკუმულატორი Ст-
180 

31431000 cali 1 540 
aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

  
აკუმულატორი Ст-
12 

31431000 cali 2 120 
aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

  აკუმულატორი Ст 31431000 cali 1 350 
aprili-
dekemberi 

II-
IVkv 

  

14   jami: 314 1550         

15 
გასანათებელი 

მოწყობილობები 

და ელ.ნათურები 

31500000     30617 
გამარტ. 

ელ.ტენდე

რი 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kv   

  პროჟექტორი 31519100 ცალი 60 900 
გამარტ. 

ელ.ტენდე

რი 

seqtember
i-
dekemberi 

III-IV 
kv 

  

    jami: 315 31517         

  saburavi320-508 34350000 cali 2 500 

gamart. 
Sesyidv

a 

ianvari-
marti 

Ikv   

  saburavi 315/25 34350000 cali 4 1497 
ivnisi- 
dekemberi 

II-
IVkv 

  

15   ჯამი: 343 1997 
seqtember
i-
dekemberi 

III-IV 
kv   

  
saburavi 
motoroleris 

  cali 6 420 
gamart.
Sesyidv

a 

seqtember 
dekemberi 

111-
1Vkv   

16   jami;  420         

  
Sadrevnis wylis 
xarjvis 
Rirebuleba 

41110000     1800 
gamart.
Sesyidv

a 

ivlis-
dekemberi 

111-
1Vkv   

17   jami:411          1800         

  
satvirTomanqanis 
daqiraveba 

60181000     600   
seqtembe
r-
dekembei 

111-
1Vkv 

  

    jami 601   600         

  sul jami: 
1651
11 
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კ) განკარგულების მე-9 დანართში გადიდდეს: 

1000 ლარით - კომპიუტერული ტექნიკის შეძენის ასიგნება;  50 ლარით - სამედიცინო 

ხარჯების ასიგნება; 200 ლარით  - EVDO  USB-ინტერნეტ-მოდემის ქსელში ჩართვისა და მისი 

ყოველთვიური საააბონენტო გადასახადის მომსახურეობის ასიგნება; 50 ლარით მატყლის 

შეძენის ასიგნება; 20 ლარით - ჩასათექი ნემსის შეძენის ასიგნება; 20 ლარით - ტულის ქსოვილის 

შეძენის ასიგნება; 60 ლარით - ელექტრო ბურღის (ინტერ სკოლი) 580 ვტ შეძენის ასიგნება; 26 

ლარით ელექტრო გამაგრძელებელი 4-ნი სადენით 5მ ჩამრთველით შეძენის ასიგნება; 16 ლარით - 

სავარცხელის  DEKOR 30 სმ ის შეძენის ასიგნება; 8 ლარით - გონიო  60სმ-ის შეძენის  ასიგნება; 20 

ლარით - თარაზო ყვითელი 50სმ-ის შეძენის ასიგენება; 6 ლარით - ბურღის ნაცმი ბეტონზე 8-10მმ 

შეძენის ასიგნება; 9 ლარით - კვნეტარა N8-ის  შეძენის ასიგნება; 96,2  ლარით - კერამიკული ფილა 

Geo Dank Brown 25x40 -ის შეძენის ასიგნება; 9 ლარით - ნიჩაბის შეძენის ასიგნება; 3 ლარით -

რეზინის ჩაქუჩი CKTOB-ის შეძენის ასიგნება; 20 ლარით - PLANET BEJ 40x40-ის შეძენის ასიგნება; 

4,80 ლარით - ბეტონის ლურსმანის შეძენის ასიგნება; 8 ლარით - პატარა გაზის შეძენის ასიგნება; 

100 ლარით - ბალგარკა 180-1800 ინტერ-ის შეძენის ასიგნება; 5 ლარით - B29003-N ამრევი ჩხირი 

დიდის შეძენის ასიგნება; 12 ლარით - ფისოვანიცემენტი BETEKFAYFIKS 25 კგ-იანი ტომრის 

შეძენის ასიგნება; 15 ლარით - მეტალის საჭრელი დისკი რა180-ის შეძენის ასიგნება; 16 ლარით -  

მოსაბათქაშებელი ქაფჩა HS077-ის შეძენის ასიგნება; 220 ლარით - საიუველირო ხელსაწყოს  

შეძენის  ასიგნება; 120 ლარით - მინანქრის ფხვნილის შეძენის ასიგნება; 220 ლარით - ვერცხლის 

ყალიბების შეძენის ასიგნება; 80 ლარით - ფილების საჭრელი ხელსაწყოს შეძენის ასიგენება; 6  

ლარით - ალმასის  (შუშის  საჭრელი) შეძენის ასიგება; 24 ლარით - მაგიდის სანათის შეძენის 

ასიგნება; 11 ლარით - კედლის საათის  შეძენის ასიგნება; 35 ლარით - საქართველოს დროშის 

შეძენის ასიგნება; 

 

ლ) ამ განკარგულების პირველი პუნქტის „კ“  ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, განკარგულების დანართი 9 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

პროფესიული სწავლების ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 

დანაყ

ოფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 

სავარაუ

დო 

ღირებუ

ლება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    gaTbobis xarji (SeSa) 400         

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
400 

gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi 
IV 

kvart.   

    სამუხრუჭე სითხე 14         

    dizelis sawvavi 1350         

2 091 საწვავი 1364 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    el. energiis safasuri 635         

3 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა 

და ბირთვული ენერგია 
635 

gamart. 
Sesyidva 

მარტი-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

მინანქრის ფხვნილი 120         

ზუმფარა 4         

ალმასი სარკის 6         
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4 145 

სამთო მრეწველობასა და 

კარიერის დამუშავებასთან 

დაკავშირებული 

პროდუქტები 

130 
gamart. 
Sesyidva 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV 
kvart.   

    ბალგარკის ქვა 6         

5 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტები 
6         

    xelTaTmani 12         

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი 

და აქსესუარები 
12 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 
kvart. 

  

    kedliს saaTi 11         

7 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
11 

gamart. 
Sesyidva 

  
IV 

kvart.   

    მატყლი 130         

8 192 
ტექსტილის ნაჭრები და 

ნართები 
130 

gamart. 
Sesyidva 

      

    სამშენებლო ძაფი 3         

9 194 ტექსტილის ნართი და ძაფი 3 
gamart. 
Sesyidva 

      

    საბურავის კამერა 30         

10 195 
რეზინისა და პლასტმასის 

მასალები 
30 

gamart. 
Sesyidva 

      

  

  

საიუველირო ხელსაწყო 220         

  გაზი პატარა 8         

  ფილების საჭრელი 80         

11 225 sabeWdi formebian cili 308 
gamart. 
Sesyidva 

      

    

faili 28         
materialur 
faseulobaTa davTari 

12         

mimd. angariSsworebis 
davTari 

12         

12 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

52 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

fanqari 4         

markeri 15         

kalkulatori 15         

Wikarti 7,5         
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

14         

skoCi 6         

სტეპლერი საშუალო 12         

სტეპლერის ტყვიები 3         

ბაინდერი 66         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 54         

webo 5         

koreqtori 8         

burTuliani pasta 13,5         

ფორმატი 8         
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qaRaldi sabeWdi AA4 80 

გრ./500 
180         

qaRaldi saweri   A4A45 

გრ./200 
10         

qaRaldi 
mowmobebisaTvis 

60         

feradi qaRaldi 12         

13 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

493 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

მარტი-
Tebervali 

I-IV 
kvart.   

    ნოუთბუქი 1800         

    
პერსონალური 

კომპიუტერები 
1000         

    
qseroqsis katrijis 
SeZena 

90         

14 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
2890 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    

el. gamagrZelebeli 26         

el.როზეტის კოლოფი 1         

ელ rozeti 6         

CamrTveli 8         

15 313 
იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 
41 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart.   

    
 ფარის naTura 15         

მაგიდის სანათი 24         

16 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

39 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

    
izolenta 1         

el. SeduRebis Cxiri 18         

17 316 
ელეტრომოწყობილობები 

და აპარატურა 
19 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva- 
marti 

I-IV 
kvart.   

    
satelefono baraTebis 
SeZena 

450         

18 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

450 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 
kvart.   

    modemi 200         

19 325 

satelekomunikacio 
mowyobilobebi da 

maრagebi 

200 
gamart. 
Sesyidva ოტომბერი 

I-IV 
kvart.   

  

  

binti arasteriluri 0,6         

  bamba araster 0,4         

  validoli 0,5         

  wnevis aparati 27         

  no-Spa 0,8         

  kofeini 1,6         

  paracetamoli 0,3         

  niRabi (samedicino) 0,4         

  Termometri 1,2         

  suprastini 1,6         
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  no-Spa 0,5         

  rehidroni 1         

  kapti 1,1         

  deqsametazoni 0,6         

  Txevadi saponi 3         

  Sprici 0,6         

  anatoqsini 2,4         

  Spateli 7         

  Spateli 4         

  steriluri binti 0,8         

20 331 

პირველადი სამედიცინო 

დახმარების 

არასამკურნალო 

დანიშნულების წამლები 

55,4         

    

iodi 0,5         

briliantis mwvane 0,5         

niSaduris spirti 0,6         

korvaloli 0,8         

samedicino spirti 1,2         

wyalbadis zeJangi 0,6         

furacilini 0,4         

21 336 სამედიცინო ხსნარები 5         

    

Tmis saRebavi 21         

filebis,, savarcxeli" 8         

kvnetara 9         

saponi 6         

22 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
44 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 
kvart.   

  

  

saWis marTvis 
daboloebebi 

25         

  muSa cilindri 22         

  xundebi 34         

  saburavi 100         

23 343 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

181 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

  
I-IV 

kvart. 
  

    droSa (saqrTvelo) 35         

24 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე მოწყობილობები 
35 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

  

  

vercxlis yalibebi 220         

  funji 6         

  samRebro lilvaki 7         

  funji 6         

  funji (maklavica) 5         

25 378   244 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart.   

    

aqandazi 4         

cocxi 20         

nemsi (CasaTeqi) 15         
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nemsi (CasaTeqi) 20         

სანაგვე ურნა 7         

26 392 ავეჯეულობა 66 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

    

tuli 24         

tuli 20         

 iatakis tilo 10         

 magidis tilo 4         

 minis sawmendi 8         

Teqis aqsesuarebi 20         

27 395 ქსოვილის ნივთები 86 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    
მაკრატელი პარიკმახერის 10 

      
  

ფენი 35   

28 397 საოჯახო ტექნიკა 45 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv.-
seqtemb 

I-IV 
kvart.   

    zeTis filtri 10         

29 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანისნულების 

სპეციალური 

დანისნულების მანქანა-

დანადგარები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

    

el.burRi 60         

balgarka  100         

burRis nacmi 2,5         

burRis nacmi 3         
burRis pirebi liTonis 
damuSavebisTvis 

2,5         

matalis saWreli diski 15         

30 431 სამთო მანქანები 183 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart.   

    

betoni lursmani 5 

      

  

lursmani 7   

kafelis kanti 10   

keramikuli fila 21   

keramikuli fila 30   

fisovani cementi 12   

keramikuli fila 39   

cementi 40   

filis jvaredini 5   

31 441 
კონსტრუქციის მასალები 

და ანალოგიური 

ნივთები/საგნები 

169 
gamart. 
Sesyidva 

april-
ivlisi 

II-III 
kvart.   

    saxanZro dafa 450         

32 444 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და 

მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

450 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
agvisto 

I_IV 
kvart.   

    

mosabaTqaSebeli qafCa 8         

qafCa 8         

rezinis CaquCi 3         

Tarazo 10         
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gonio 8         

malka 8         

Tarazo 10         

amrevi Cxiri 6         

niCabi 7         

33 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

68 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart.   

  

  

koloreqsi 3         

  saRebavi samSeneblo 20         

  ფუგა 2         

  saRebavi samSeneblo 22         

34 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
47 

gamart. 
Sesyidva 

april-
agvisto 

II-III 
kvart.   

    
transportis mimdinare 
remontis xarji 

250         

35 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    katrijis datumbva 105         

36 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

105 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I-IV 
kvart.   

    
bankis momsaxurebis 
xarji 

100         

37 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
100 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    veb-gverdis xarji 450         

38 724 ინტერნეტ მომსახურებები 450 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    სულ ჯამი 9806         

 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                   მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N86 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 

სექტემბრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ოქტომბრის N824 წერილის შესაბამისად: 

1.  „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 

სექტემბრის N34 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 8 სექტემბრის N34  განკარგულებისა 
 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნუსხა 
 

N 
შენობის 

დასახელება 
მისამართი 

სართ

ული 

ოთახის 

ფართი 

(კვ.მ) 

სარგებლ

ობის 

ფორმა 

ორგანიზაცია, ვისაც გადაეცემა ქონება 

1. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 

ცოტნე  

დადიანის 

ქ. N185 

III 44,55 
უზუფრუ

ქტი 

სსიპ „სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონალურ სამმართველო 

2. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 

ცოტნე  

დადიანის 

ქ. N185 

IV 20 
უზუფრუ

ქტი 

სსიპ „პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

პრობაციის ბიურო ხობის რაიონში 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

  

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N87 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 

ოქტომბრის N40 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ოქტომბრის N824 წერილის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 

ოქტომბრის N40 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის  1 ოქტომბრის  N40  განკარგულებისა 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება 

 

N შენობის დასახელება მისამართი სართული 

ოთახის 

ფართი 

(კვ.მ) 

სარგებლობის ფორმა 

1. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 

ცოტნე  დადიანის 

ქ. N189 

I 164 ქირავნობა 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                                 მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N88 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობისთვის ხობის მუნიცაპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 

ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის, 

„ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ 

დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული)  ქონების 

ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის წესის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 25 ივნისის N123 დადგენილების და 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2011 წლის 4 ოქტომბრის N829 წერილის შესაბამისად: 

1. მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამოწერაზე თანახმად დანართისა. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192) 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 11 ოქტომბრის N88 განკარგულებისა 

 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ჩამოსაწერი ქონება 
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1 
ჭალადიდის  თემში, 

საჭოჭუოს ბაღის შენობა 
1978 1 22984 827,43 22156,57 2250 ჩამოსაწერი 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N89 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების ფოთისა და ხობის ეპარქიის საკუთრებაში 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 

აგვისტოს N80 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად: 

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დამატებითი ქონების 

ფოთისა და ხობის ეპარქიის საკუთრებაში გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 აგვისტოს N80 განკარგულება. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                              მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N90 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე 

განთავსებული ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 10 ოქტომბრის N858 წერილის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის ტერიტორიაზე არსებულ 

ქუჩებზე განთავსებული ობიექტების ნუმერაცია თანდართული ორთოფოტოსა და მისამართების 

რეესტრის შესაბამისად.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.  

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 11 ოქტომბრის N90 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის ორთოფოტო 
 

 
 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 



428 
 

დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 11 ოქტომბრის N90 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფოთის მისამართების რეესტრი 

 

პატარა ფოთი I ქ.  N1 

პატარა ფოთი I ქ. N10 

პატარა ფოთი I ქ. N12 

პატარა ფოთი I ქ. N14 

პატარა ფოთი I ქ. N16 

პატარა ფოთი I ქ. N18 

პატარა ფოთი I ქ. N2 

პატარა ფოთი I ქ. N20 

პატარა ფოთი I ქ. N22 

პატარა ფოთი I ქ. N3 

პატარა ფოთი I ქ. N4 

პატარა ფოთი I ქ. N5 

პატარა ფოთი I ქ. N6 

პატარა ფოთი I ქ. N7 

პატარა ფოთი I ქ. N8 

პატარა ფოთი I ქ. N9 

პატარა ფოთი II ქ. N1 

პატარა ფოთი II ქ. N10 

პატარა ფოთი II ქ. N100 

პატარა ფოთი II ქ. N101 

პატარა ფოთი II ქ. N102 

პატარა ფოთი II ქ. N103 

პატარა ფოთი II ქ. N104 

პატარა ფოთი II ქ. N105 

პატარა ფოთი II ქ. N106 

პატარა ფოთი II ქ. N107 

პატარა ფოთი II ქ. N108 

პატარა ფოთი II ქ. N109 

პატარა ფოთი II ქ. N11 

პატარა ფოთი II ქ. N110 

პატარა ფოთი II ქ. N111 

პატარა ფოთი II ქ. N112 

პატარა ფოთი II ქ. N113 

პატარა ფოთი II ქ. N114 

პატარა ფოთი II ქ. N115 

პატარა ფოთი II ქ. N116 

პატარა ფოთი II ქ. N117 

პატარა ფოთი II ქ. N118 

პატარა ფოთი II ქ. N119 

პატარა ფოთი II ქ. N12 

პატარა ფოთი II ქ. N120 

პატარა ფოთი II ქ. N121 

პატარა ფოთი II ქ. N122 

პატარა ფოთი II ქ. N123 
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პატარა ფოთი II ქ. N124 

პატარა ფოთი II ქ. N125 

პატარა ფოთი II ქ. N126 

პატარა ფოთი II ქ. N127 

პატარა ფოთი II ქ. N128 

პატარა ფოთი II ქ. N129 

პატარა ფოთი II ქ. N13 

პატარა ფოთი II ქ. N130 

პატარა ფოთი II ქ. N131 

პატარა ფოთი II ქ. N132 

პატარა ფოთი II ქ. N133 

პატარა ფოთი II ქ. N134 

პატარა ფოთი II ქ. N135 

პატარა ფოთი II ქ. N136 

პატარა ფოთი II ქ. N137 

პატარა ფოთი II ქ. N138 

პატარა ფოთი II ქ. N139 

პატარა ფოთი II ქ. N14 

პატარა ფოთი II ქ. N140 

პატარა ფოთი II ქ. N141 

პატარა ფოთი II ქ. N142 

პატარა ფოთი II ქ. N143 

პატარა ფოთი II ქ. N144 

პატარა ფოთი II ქ. N145 

პატარა ფოთი II ქ. N146 

პატარა ფოთი II ქ. N147 

პატარა ფოთი II ქ. N148 

პატარა ფოთი II ქ. N149 

პატარა ფოთი II ქ. N15 

პატარა ფოთი II ქ. N150 

პატარა ფოთი II ქ. N151 

პატარა ფოთი II ქ. N152 

პატარა ფოთი II ქ. N153 

პატარა ფოთი II ქ. N154 

პატარა ფოთი II ქ. N155 

პატარა ფოთი II ქ. N156 

პატარა ფოთი II ქ. N157 

პატარა ფოთი II ქ. N158 

პატარა ფოთი II ქ. N159 

პატარა ფოთი II ქ. N16 

პატარა ფოთი II ქ. N160 

პატარა ფოთი II ქ. N161 

პატარა ფოთი II ქ. N162 

პატარა ფოთი II ქ. N163 

პატარა ფოთი II ქ. N164 

პატარა ფოთი II ქ. N165 

პატარა ფოთი II ქ. N166 

პატარა ფოთი II ქ. N167 

პატარა ფოთი II ქ. N168 

პატარა ფოთი II ქ. N169 
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საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N91 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე განთავსებული 

ობიექტებისთვის ნუმერაციის მინიჭების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის 26 სექტემბრის N801 წერილის შესაბამისად: 

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის ტერიტორიაზე არსებულ ქუჩებზე 

განთავსებული ობიექტების ნუმერაცია თანდართული ორთოფოტოსა და მისამართების რეესტრის 

შესაბამისად.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე.  

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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დანარათი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 11 ოქტომბრის N91 განკარგულებისა 
 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის ორთოფოტო 
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დანარათი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 11 ოქტომბრის N91 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყულევის მისამართების რეესტრი 

 

ყულევი I ქ. I ჩიხი N2 

ყულევი I ქ.  N 1 

ყულევი I ქ. N 10 

ყულევი I ქ. N 100 

ყულევი I ქ. N 102 

ყულევი I ქ. N 104 

ყულევი I ქ. N 106 

ყულევი I ქ. N 108 

ყულევი I ქ. N 11 

ყულევი I ქ. N 110 

ყულევი I ქ. N 112 

ყულევი I ქ. N 114 

ყულევი I ქ. N 116 

ყულევი I ქ. N 118 

ყულევი I ქ. N 12 

ყულევი I ქ. N 120 

ყულევი I ქ. N 122 

ყულევი I ქ. N 124 

ყულევი I ქ. N 126 

ყულევი I ქ. N 128 

ყულევი I ქ. N 13 

ყულევი I ქ. N 130 

ყულევი I ქ. N 132 

ყულევი I ქ. N 134 

ყულევი I ქ. N 136 

ყულევი I ქ. N 138 

ყულევი I ქ. N 14 

ყულევი I ქ. N 140 

ყულევი I ქ. N 142 

ყულევი I ქ. N 144 

ყულევი I ქ. N 146 

ყულევი I ქ. N 148 

ყულევი I ქ. N 15 

ყულევი I ქ. N 150 

ყულევი I ქ. N 152 

ყულევი I ქ. N 154 

ყულევი I ქ. N 156 

ყულევი I ქ. N 158 

ყულევი I ქ. N 16 

ყულევი I ქ. N 160 

ყულევი I ქ. N 162 

ყულევი I ქ. N 164 

ყულევი I ქ. N 166 

ყულევი I ქ. N 168 

ყულევი I ქ. N 17 
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ყულევი I ქ. N 170 

ყულევი I ქ. N 172 

ყულევი I ქ. N 174 

ყულევი I ქ. N 176 

ყულევი I ქ. N 178 

ყულევი I ქ. N 18 

ყულევი I ქ. N 180 

ყულევი I ქ. N 182 

ყულევი I ქ. N 184 

ყულევი I ქ. N 186 

ყულევი I ქ. N 188 

ყულევი I ქ. N 19 

ყულევი I ქ. N 190 

ყულევი I ქ. N 192 

ყულევი I ქ. N 194 

ყულევი I ქ. N 196 

ყულევი I ქ. N 198 

ყულევი I ქ. N 2 

ყულევი I ქ. N 20 

ყულევი I ქ. N 200 

ყულევი I ქ. N 202 

ყულევი I ქ. N 204 

ყულევი I ქ. N 206 

ყულევი I ქ. N 208 

ყულევი I ქ. N 21 

ყულევი I ქ. N 210 

ყულევი I ქ. N 212 

ყულევი I ქ. N 214 

ყულევი I ქ. N 216 

ყულევი I ქ. N 218 

ყულევი I ქ. N 22 

ყულევი I ქ. N 220 

ყულევი I ქ. N 222 

ყულევი I ქ. N 224 

ყულევი I ქ. N 226 

ყულევი I ქ. N 228 

ყულევი I ქ. N 23 

ყულევი I ქ. N 230 

ყულევი I ქ. N 232 

ყულევი I ქ. N 234 

ყულევი I ქ. N 236 

ყულევი I ქ. N 238 

ყულევი I ქ. N 24 

ყულევი I ქ. N 25 

ყულევი I ქ. N 26 

ყულევი I ქ. N 27 

ყულევი I ქ. N 28 

ყულევი I ქ. N 29 

ყულევი I ქ. N 3 

ყულევი I ქ. N 30 

ყულევი I ქ. N 31 
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ყულევი I ქ. N 32 

ყულევი I ქ. N 33 

ყულევი I ქ. N 34 

ყულევი I ქ. N 35 

ყულევი I ქ. N 36 

ყულევი I ქ. N 38 

ყულევი I ქ. N 4 

ყულევი I ქ. N 40 

ყულევი I ქ. N 42 

ყულევი I ქ. N 44 

ყულევი I ქ. N 46 

ყულევი I ქ. N 48 

ყულევი I ქ. N 5 

ყულევი I ქ. N 50 

ყულევი I ქ. N 52 

ყულევი I ქ. N 54 

ყულევი I ქ. N 56 

ყულევი I ქ. N 58 

ყულევი I ქ. N 6 

ყულევი I ქ. N 60 

ყულევი I ქ. N 62 

ყულევი I ქ. N 64 

ყულევი I ქ. N 66 

ყულევი I ქ. N 68 

ყულევი I ქ. N 7 

ყულევი I ქ. N 70 

ყულევი I ქ. N 72 

ყულევი I ქ. N 74 

ყულევი I ქ. N 76 

ყულევი I ქ. N 78 

ყულევი I ქ. N 8 

ყულევი I ქ. N 80 

ყულევი I ქ. N 82 

ყულევი I ქ. N 84 

ყულევი I ქ. N 86 

ყულევი I ქ. N 88 

ყულევი I ქ. N 9 

ყულევი I ქ. N 90 

ყულევი I ქ. N 92 

ყულევი I ქ. N 94 

ყულევი I ქ. N 96 

ყულევი I ქ. N 98 

ყულევი II ქ. N 1 

ყულევი II ქ. N 1ა 

ყულევი II ქ. N 2 

ყულევი II ქ. N 3 

ყულევი III ქ. I ჩიხი N 1 

ყულევი III ქ. II ჩიხი N 1 

ყულევი III ქ. II ჩიხი N 3 

ყულევი III ქ. N 10 

ყულევი III ქ. N 12 
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ყულევი III ქ. N 14 

ყულევი III ქ. N 16 

ყულევი III ქ. N 18 

ყულევი III ქ. N 2 

ყულევი III ქ. N 20 

ყულევი III ქ. N 22 

ყულევი III ქ. N 24 

ყულევი III ქ. N 26 

ყულევი III ქ. N 28 

ყულევი III ქ. N 30 

ყულევი III ქ. N 32 

ყულევი III ქ. N 34 

ყულევი III ქ. N 36 

ყულევი III ქ. N 38 

ყულევი III ქ. N 4 

ყულევი III ქ. N 40 

ყულევი III ქ. N 42 

ყულევი III ქ. N 44 

ყულევი III ქ. N 46 

ყულევი III ქ. N 6 

ყულევი III ქ. N 8 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N92 

2011 წლის 11 ოქტომბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის თემის ტერიტორიის არაკეთილსაიმედო პუნქტად 

გამოცხადების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 8 სექტემბრის N81 

განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 

 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„ვეტერინარიის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „ცხოველთა საკარანტინო წესების დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2006 წლის 1 მაისის N2-71 ბრძანებისა და 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტოს“ 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსის 2011 წლის 7 ოქტომბრის 

N301 წერილის შესაბამისად: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის თემის ტერიტორიაზე გაუქმდეს ჯილეხის 

კერების სალიკვიდაციო და საკარანტინო-შემზღუდავი ღონისძიებები. 

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ქვემო ქვალონის თემის 

ტერიტორიის არაკეთილსაიმედო პუნქტად გამოცხადების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2011 წლის 8 სექტემბრის N81 განკარგულება. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე და გამოქვეყნდეს ოფიციალურ ბეჭდვით 

ორგანოში და ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ოფიციალურ ვებგვერდებზე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე                              მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N93 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

საკრებულოს წევრის - ემზარ დანელიას უფლებამოსილების ვადამდე  შეწყვეტის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 322-ე მუხლის 

„ვ“ პუნქტის თანახმად: 

1. ცნობად იქნეს მიღებული საკრებულოს წევრის ემზარ დანელიას უფლებამოსილების ვადამდე 

შეწყვეტა, მისი საკრებულოს წევრისთვის შეუთავსებელ თანამდებობაზე დანიშვნის გამო. 

2. „ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს 

გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლეობის წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2006 წლის 13 ნოემბრის N38/2006 დადგენილების პირველი 

მუხლის თანახმად, ეცნობოს N66 ხობის საოლქო საარჩევნო კომისიას საკრებულოს წევრის ემზარ 

დანელიას  უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N94 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 

ივნისის N11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო-საპროცედურო საკითხთა კომისიის 

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 

ივნისის N11 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული 

კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს ემზარ დანელია. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N95 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი 

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N15 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის თანახმად:  

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკური განვითარების საკითხთა (სოფლის 

მეურნეობა, მრეწველობა, მშენებლობა, ვაჭრობა, მომსახურება, ინფრასტრუქტურა, ბუნებრივი 

რესურსებისა და გარემოს დაცვა) კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ივნისის N15 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს 

ცვლილება და განკარგულებით დამტკიცებული კომისიის შემადგენლობიდან გამოყვანილ იქნეს 

ემზარ დანელია. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N96 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 

სექტემბრის N34 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის 2011 წლის 7 ნოემბრის N956 

წერილის შესაბამისად: 

1. „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების სარგებლობის უფლებით 

გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 8 

სექტემბრის N34 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და განკარგულების დანართი 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2010 წლის 8 სექტემბრის N34  განკარგულებისა 

 

სარგებლობის უფლებით გადასაცემი, ხობის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  

ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების ნუსხა 
 

 
 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი; ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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N 
შენობის 

დასახელება 
მისამართი 

სართ

ული 

ოთახის 

ფართი 

(კვ.მ) 

სარგებლ

ობის 

ფორმა 

ორგანიზაცია, ვისაც გადაეცემა ქონება 

1. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 

ცოტნე  

დადიანის 

ქ. N185 

III 35,8 
უზუფრუ

ქტი 

სსიპ „სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონალური სამმართველო 

2. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 

ცოტნე  

დადიანის 

ქ. N185 

IV 20 
უზუფრუ

ქტი 

სსიპ „პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

პრობაციის ბიურო ხობის რაიონში 

3. 
ადმინისტრაციული 

შენობა 

ქ. ხობი 

ცოტნე  

დადიანის 

ქ. N185 

III 17,75 
უზუფრუ

ქტი 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N97 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 

შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების   გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულების პირველ დანართში შემცირდეს: 

8150 ლარით - საწვავის შეძენის ასიგნება; 16500 ლარით - საკადასტრო რუკების დამზადების 

ასიგნება; 1500 ლარით - სსმ-ში ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების ხარჯების ასიგნება; 1110 

ლარით - სიგელების, მოწმობებისა და სუვენირების დამზადების ასიგნება; 6400 ლარით - 

კომპიუტერების შეძენის ასიგნება; 900 ლარით - 3 ცალი მობილური ტელეფონის შეძენის ასიგნება; 

2800 ლარით - 7 ცალი ტელევიზორის შეძენის ასიგნება; 700 ლარით - კონდიციონერის შეძენის 

ასიგნება; 1000 ლარით - რკინის კარადის შეძენის ასიგნება; 3500 ლარით - ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 

ცენტრალური გზის გასწვრივ ყოფილი კოლხეთის მეურნეობის შესახვევამდე მოსახლეობის ღობის 

შესაღებად საღებავის შეძენის ასიგნება; 300 ლარით - ახალსოფლის თემში, საშონიოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 700 ლარით - სოფელ პატარა ფოთში მდინარე 

რიონზე გარღვეული დამბის აღდგენის სამუშაოს ასიგნება; 2700 ლარით - პირველ მაისის თემში, 

სოფელ საკვიკვინიოში მდინარე მუნჩიის გასწორხაზების სამუშაოების ასიგნება; 79000 ლარით - ქ. 

ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე 5 მრავალსართულიანი სახლის ფასადების კეთილმოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 1700 ლარით - პროგრამული უზრუნველყოფის ხარჯების ასიგნება; 2750 

ლარით - ტრანსპორტის მიმდინარე რემონტის ასიგნება; 5000 ლარით - სატრანსპორტო 

მომსახურების ხარჯების ასიგნება (გაწვევის ხარჯები); 2000 ლარით - სატელეფონო მოსახურების 

ხარჯების ასიგნება; 3000 ლარით - ავტომანქანის დაზღვევის ასიგნება; 2500 ლარით - სპორტული 

ღონისძიებების ასიგნება; 900 ლარით - ასოციაციების საწევროს ასიგნება; 

ბ) განკარგულების პირველ დანართში გადიდდეს: 

532 ლარით - სამუშაო ტანსაცმელის, სპეცტანსაცმელისა და აქსესუარების შეძენის ასიგნება; 

6174 ლარით - გარე ტანსაცმელის შეძენის ასიგნება; 555 ლარით - სპეციალური სამოსის შეძენის 

ასიგნება; 5421 ლარით - სპეციალური და სამუშაო ფეხსაცმელების შეძენის ასიგნება; 200 ლარით - 

მაგნიტური დაფის შეძენის ასიგნება; 1500 ლარით - 3 ცალი ქსეროქსის (კომბაინი) შეძენის 

ასიგნება; 1320 ლარით - ბენზინის ძრავიანი, 2,5 კვტ-იანი გადასატანი ელექტროგენერატორის 

შეძენის ასიგნება; 288 ლარით - 3 როზეტიანი ელექტრო გამაგრძელებლის (50 მ-იანი ცილინდრზე) 

შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - ფარნებისათვის დურასელის კვების ბლოკის შეძენის ასიგნება; 750 

ლარით - სამხედრო ინდივიდუალური ხელის ფარანის (კობრა) შეძენის ასიგნება; 70 ლარით - 

სამედიცინო ჩანთის შეძენის ასიგნება; 2750 ლარით - ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილების 

ასიგნება; 325 ლარით - სამაშველო თოკის 12 მმ (100 მ) შეძენის ასიგნება; 48 ლარით - სამაშველო 

რგოლის შეძენის ასიგნება; 30000 ლარით - სიჩქარის საზომი რადარის შეძენის ასიგნება; 200 

ლარით - პროექტორის ეკრანის შეძენის ასიგნება; 900 ლარით - 6 ცალი მაგიდის შეძენის ასიგნება; 

760 ლარით - გადასატანი მოტორიანი წყლის ტუმბოს 77 მმ (გამდენი-შემწოვი) შეძენის ასიგნება; 

2200 ლარით - 2 ცალი კონდიციონერის შეძენის ასიგნება; 1080 ლარით - გამდენი სახელურის (51 



449 

მმ) შეძენის ასიგნება; 216 ლარით - გამდენი სახელურის (66 მმ) შეძენის ასიგნება; 216 ლარით - 

გამდენი სახელურის (77 მმ) შეძენის ასიგნება; 540 ლარით - რკინის საჭრელი მაკრატლის შეძენის 

ასიგნება; 432 ლარით - ელექტრო ძაბვის ქვეშ მყოფი სადენის გადასაჭრელი მაკრატლის შეძენის 

ასიგნება; 436 ლარით - 2 ცალი ძალაყინის შეძენის ასიგნება; 30 ლარით - 5 კგ-იანი ჩაქუჩის (ურო) 

შეძენის ასიგნება; 21,8 ლარით - დიდი ნაჯახის შეძენის ასიგნება; 12 ლარით - პატარა ნაჯახის 

შეძენის ასიგნება; 30 ლარით - ცულის შეძენის ასიგნება; 684 ლარით - ელექტრო ბურღის 

(პერფორატორით) შეძენის ასიგნება; 78 ლარით - 9 ცალი ბოქლომის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით - 

ბენზოხერხის შეძენის ასიგნება; 4750 ლარით - ჭალადიდის თემში ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის რაებილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 69850 ლარით - ჭალადიდის თემში 

გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა 

და გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟის სამუშაოების ასიგნება; 2150 ლარით - ტრანსპორტის 

დაქირავების ასიგნება; 5000 ლარით - საფოსტო მომსახურების ხარჯების ასიგნება; 250 ლარით - 

ჭალადიდის თემში ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის რაებილიტაციის სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1000 ლარით - ჭალადიდის თემში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და გარე 

საინჟინრო ქსელების მონტაჟის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2700 

ლარით - პირველი მაისის თემში ბონდის ხიდის აღდგენისა და ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების 

ასიგნება. 

გ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით, 

განკარგულების დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# 
დანა 

ყოფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვ

ნა 

    Warxali 120,4         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეულის 

პროდუქტები 
120,4 

gamart. 
Sesyidv

a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   

    

kartofili 614         

xaxvi 236,75         

niori 133,4         

mwvanili 229,02         

stafilo 246,2         

barda (700 gr.) 136         

xili 345,63         

wiwibura 658         

lobio 240         

wiwaka 8,12         

kiseli 358         

qiSmiSi 46,1         

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და თხილეული 
3251,22 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   
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    gaTbobis xarji (SeSa) 4895         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
4895 

gamart. 
Sesyidv

a 

oqtombe
ri 

IV 
kvart.   

    

benzini   129020         

dizelis sawvavi 9250         

Txevadi gazi 437,6         

4 091 საწვავი 138707,6 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

ianvar-
Tebervai 

I-IV 
kvart.   

    el. energiis safasuri 67984         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
67984 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart.   

    qloris mJava 155         

6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
155 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart.   

    saxexi 18         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
18 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari 
I 

kvart.   

    
xorci 1221,8 

  
      

qaTmis barkali 590,34       

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 
1812,14 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   

    
tomati 222,6 

    
    

kombosto 119,72     

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები 
342,32 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   

    
zeTi 228         

margarini (250 gr.) 134         

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული ზეთები 

და ცხიმები 
362 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   

    Sesqelebuli rZe (400 gr.) 504         

11 155 რძის პროდუქტები 504 
gamart. 
Sesyidv

a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   

    
mananis burRuleuli 87,36 

      
  

brinji 170,72   

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

258,08 
gamart. 
Sesyidv

a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   

    

marili 22,4 

      

  

Saqari 379   

fafis masala 277,82   

puri 2064   

13 158 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 2743,22 
gamart. 
Sesyidv

a 

ianvar-
Teberva
li 

I 
kvart.   

    სამხედრო ფორმა კამუფლირებული 410         
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  სპეც ხელთათმანი სამუშაო 32         

  სამაშველო ხელთათმანი 90         

14 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი 

და აქსესუარები 
532 

gamart. 
Sesyidv

a 

ოქტომბე

რი 

  IV 
kvart.   

  

  ქურთუკი-შარვალი 5520         

  კეპი 264         

  
დისპეჩერებისათვის სამუშაო ჟილეტი 

კამუფლირებული 
250         

  წყალგაუმტარი გრძელი ლაბადა (პლაში) 140         

15 182 გარე ტანსაცმელი 6174 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ოქტომბე

რი 

  IV 
kvart.   

  
  მაისური 525         

  სამხედრო მაიკა 30         

16 183 სამოსი 555 
gamart. 
Sesyidv

a 

ოქტომბე

რი 

  IV 
kvart.   

    

xelTaTmani 66         

sportuli tansacmeli 450         

rezinis xelTaTmani 36         

17 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
552 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvar-
marti 

I-IV 
kvart.   

    kedliს saaTi 230         

18 185 
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 
230 

gamart. 
Sesyidv

a 
marti 

I-IV 
kvart.   

  

  ფეხსაცმელი სამხედრო (ბატინკა) 564         

  სამუშაო ფეხსაცმელი 1200         

  დისპეჩერებისათვის სამუშაო ფეხსაცმელი 795         

  ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა) 282         

  ცეცხლგამძლე ჩექმა 2580         

19 188 ფეხსაცმელი 5421 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ნოემბერი 
IV 

kvart.   

    პლასტმასის გობი 26         

20 195 რეზინისა და პლასტმასის მასალები 26 
gamart. 
Sesyidv

a 

ოქტომბე

რი 

IV 
kvart.   

    xelovnuri tyavi 300         

21 197 sinTetikuri rezina da boWko 300 
gamart. 
Sesyidv

a 
aprili 

II 
kvart.   

    sakadastro rukebis damzadeba 12660         

22 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
12660 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart.   

    

ssm-Si normatiuli aqtebis 
gamoqveynebis xarjebi 

8635         

24 saaTi (1 wliT) 312         
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kviris palitra 104         

xobis moambe 4032         

biznesi da kanonmdebloba 120         

ekonomiksi 36         

kolxuri versia 375         

sityva da saqme 150         

gamoc. obieqtivi 300         

saqarTvelos ekonomika 54         
gazeT ,,egrisis macne""--s gamowera 
da inf. ganT. 

2500         

sakanonmdeblo macne 600         

dedaqalaqi da regioni 300         

gazeTi mrwamsi 300         

Jurn. ,,imedi pliusi 360         

გაზ. ,,მთავარი თემა საქართველოში" 

სპეციალური ნომერი 
300         

jumber leJavas gamocema Tavisi 
mogzaurobis Sesaxeb 

300         

23 222 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები 
18778 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart.   

    
sigelebis, mowmobebis da 
suvenirebis damzadeba 

390         

24 224 

მარკები, ქვითრების ფორმები, 

საკრედიტო ბარათები, სააქციო 

სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახემძღვანელოები 

390 
gamart. 
Sesyidv

a 

Teberva
l-

dekember
i 

I-IV 
kvart.   

    

faili 852         

saqaRalde (celuloidis) 221,5         

damWeriani saqaRalde 50         

bloknoti 658         

rveuli patara 10         

sakancelario rveuli 60         

brZanebis wigni 124         
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 

201         

materialur faseulobaTa 
davTari 

20         

mimd. angariSsworebis davTari 10         

uwyisis formebi 8         

sasaqonlo zednadebi 30         

25 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

2244,5 
gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart. 

  

    kaustikuri soda 24         

26 243 
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკალიები 
24 

gamart. 
Sesyidv

a 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    

feradi flomasteri 4         

sakanc. Jurnali 368         

sakancelario dana 39         

saqaRalde Taro 130         
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fanqari 99,7         

markeri 136         

saSleli 23         

asakinZi lenti 2         

sakancelario nivTebis Casawyobi 560         

kalkulatori 679         

faqsis qaRaldi 80         

konverti 50         

konverti AA4 150         

konvertiAAAA5 50         

konverti patara 70         

saqmis yda 35         

Wikarti 45         

klipsi 130         

saxazavi 42         

stikeri (saniSne qaRaldi) 588         

stikeri (mwebavi) 70         

antistepleri 60         

wawuna 14         

magidis kalendris dafa 43         

skoCi 31         

magidis kalendari 176         

dasawebebeli lenti 35         

სტეპლერის ტყვიები 174         

სტეპლერი პატარა 215         

სტეპლერი საშუალო 560         

სტეპლერი დიდი 250         

ბაინდერი 1453         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 406,5         

დირაკოლი 155         

webo 240         

qaRaldis samagri 22         

faili 875         

koreqtori 335,5         

beWdis baliSi 4         

lenti oqmebisaTvis 1         

fanqris saTleli 13         

burTuliani pasta 519,1         

burTuliani pasta 148         

qaRaldis samagri(skrepi) 15         

markeri 43         

failebiani saqaRalde 203         

safanqre Wiqa 10         

magidis kompleqti 295         

qaRaldi sabeWdi AA4 80 გრ./500 11500         

qaRaldi saweri   A4A45 გრ./200 1191         

qaRaldi mowmobebisaTvis 100         

feradi qaRaldi 50         

saoqme qaRaldi 55         
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beWedi, Stampi 925         

magnituri dafa 200         

qseroqsi 2000         

27 301 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა 
25667,8 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

ianvari-
Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    

dvd diski 310         

cd  diski 102         

fleSmexsiereba 235         

skaneri 450         

,,UPS"'SeZena 80         

katrijis SeZena 6060         

qseroqsis katrijis SeZena 840         

katrijis SeZena 400         

magidis kompiuteris kompleqti 17000         

28 302 
კომპიუტერული მოწყობილობები 

დამარაგი 
25477 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    
ელ. გენერატორი გადასატანი, ბენზინის 

ძრავით 2,5 კვტ 
1320         

    გენერატორი (კარბურატორიანი) 600         

29 311 
ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

1920 
gamart. 
Sesyidv

a 
maisi 

II 
kvart.   

    

adaptori (damcavi) 200         

el. gadamyvani didi 110         

el. gadamyvani patara 28         

ავტომატური ამომრთველი 86         

koaqsiuri SemaerTebeli (CamWeri) 60         

ნათურის ვაზნა (ბუდეები) 12         

denis maregulirebeli 300         

30 312 
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 
796 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart.   

    

el. gamagrZelebeli 882         

el. gamanawilebeli 140         

rozeti 111         

eleqtro Cangali 2         
ელ. გამაგრძელებელი 50 მ-იანი ბარაბანზე, 

3 როზეტიანი 
288         

CamrTveli 15         

31 313 იზოლირებული მავთული და კაბელი 1438 
gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

elementi 25         
ფანრებისათვის დურასელის კვების ბლოკი 

(ბატარეიკები) 
50         

fotoaparatis elementi 36         

32 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი ბატარეები 
111 

gamart. 
Sesyidv
a 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   
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naTura 435         

ეკონათურა 144         

wertilovani naTura 200         
სამხედრო ინდივიდუალური ხელის 

ფარანი (კობრა) 
750         

gare ganaTebis naTura 300         

33 315 
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
1829 

gamart. 
Sesyidv
a 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    

elsadenis samagrebi 1         

izolenta 1,5         

el. SeduRebis Cxiri 80         

34 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
82,5 

gamart. 
Sesyidv

a 

Teberva- 
marti 

I-IV 
kvart.   

    
kondensatori 130         

satelefono baraTebis SeZena 20650         

35 317 
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური 

და ელექტროტექნიკური მომარაგება 
20780 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
aprili 

I-IV 
kvart.   

    mobiluri telefoni 2210         

36 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-მაუწყებლობის 

და სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

2210 
gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

gare mikrofoni 20         

video kaseta 940         

televizori           

satelituri antena 0         

televizori           

diqtofoni 0         

Stativi 150         

37 323 

ტელე და რადიომიმღებები და 

ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1110 
gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
ivnisi 

I-IV 
kvart.   

    
komp. qselis, video sistemis da IP 
sadg. montaJi da instalacia 

14350         

38 324 ქსელები 14350 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvari 
I 

kvart.   

  

  telefoni (stac.) 300         

  modemi 200         

  telefoni (ekraniT) 240         

  satelituri antenის რეცივერი 60         

39 325 
satelekomunikacio 

mowyobilobebi da maრagebi 
800 

gamart. 
Sesyidv
a 

Teberv-
agvisto 

I-IV 
kvart.   

    სამედიცინო ჩანთა 70         

40 331 samedicino mowyobilobebi 70 
gamart. 
Sesyidv
a 

oqtombe
ri 

 IV 
kvart.   

    
saponi 83,5         

sarecxi saponi 218         
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tualetis qaRaldi 300         

pirsaxoci 30         

41 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 631,5 
gamart. 
Sesyidv
a 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    saTadarigo nawilebi 41300         

42 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის 

41300 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart.   

    
didi motoriani navi 8000         

patara motoriani navi 3000         

43 345 გემები და ნავები 11000 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

ivnis-
agvisto 

II-IV 
kvart.   

    

eleqtro qanCi 500         

სამაშველო თოკი 12 მმ (100 მ) 325         

სამაშველო რგოლი 48         

            

eleqtro makrateli 500         

44 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
1373 

gamart. 
Sesyidv
a 

aprili-
oqtombe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    რადარი 30000         

45 357 სამხედრო ელექტრონული სისტემები 30000 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

ოქტომბე

რი 

  IV 
kvart.   

    
droSa (saqrTvelo) 405         

droSa (evropa) 245         

46 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
650 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    saWidao tatami 10000         

47 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
10000 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

Teberva
li 

I 
kvart. 

  

    
koordinatebis dasadgeni 
xelsawyo GG.P.S 

600         

48 381 
სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური 

ხელსაწყოები 
600 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

    

lazeruli manZilsazomi 600         
spidometriani meqanikuri 
manZilsazomi 

200         

49 383 საზომი ხელსაწყოები 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

  
  წყლის მრიცხველი 50         

  დენის მრიცხველები 336         

50 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
386 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი 

II 

კვარტ. 
  

    fotoaparati 350         
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proeqtoris ekrani 200   
 

    

cifruli fotoaparati 950         

51 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

agvist-
aprili 

I-IV 
kvart.   

    

rkinis karada 950         

kompiuteris magida 0         

televizoris magida 250         

მოსაბრუნებელი სავარძელი 1549         

savarZeli 1650         

samuSao magida 1900         

skami 450         

magida misadgmeliT 0         

52 391 ავეჯი 6749 

gamart. 
eleqtr
. 
Sesyidv
a 

ianvari-
dekember
i 

I-IV 
kvart.   

    

ტუშის კალამი 130         

makrateli 56         

suraTis CarCo 200         

saTli (vedro) 121         

cocxi 736         

nagvis yuTi 398         

aqandazi 70         

Rrubeli 23,3         

sanTeli 2,5         

iatakis jagrisi 10         

abazanis sarkis kompleqti 100         

sasalfeTqe, samarile 98         

ჯამი 25         

samzareulos danebi 4         

langari (fodnosi) 160         

qvabi didi 40         

Cerbaki 6         

Cais Wiqa 25         

kovzi didi 20         

saini saSualo 45         

yvavilis qoTani 114         

53 392 ავეჯეულობა 2383,8 
gamart. 
Sesyidv
a 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    

საინის საწრეტი 14         

გაზის რედუქტორი 24         

ხორცსაჩეხი ნაჯახი 18         

54 393 სხვადასხვა მოწყობილობები 56 
gamart. 
Sesyidv
a 

ოქტომბე

რი 

  IV 
kvart.   

    

xaliCa (gza-kvala) 750         

farda 445         

xelsaxoci 149         

tilo iatakis sawmendi 338,5         

tilo magidis 670         
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 minis sawmendi 170         

fexsawmendi Teqa 62         

xaliCa 800         

magidis gadasafarebeli 126         

სუფრის ხელსახოცი 15         

fardis sakidi (Storebi) 70         

fardis gadasakeTebeli (tisonka) 46         

iatakis sawmendi joxi 230         

55 395 ქსოვილის ნივთები 3871,5 
gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart.   

    

ventilatori 875 

      

  

eleqtroRumeli (gamaTbobeli) 220   

xelis saSrobi aparati 300   

mtversasruti 130   

gazqura 57   

yavis saxarSi 14   

eleqtroCaidani 22   

ელექტროღუმელი 75   

macivari 1100   

56 397 საოჯახო ტექნიკა 2793 
gamart. 
Sesyidv
a 

Teberv.-
seqtemb 

I-IV 
kvart.   

    

sarecxi Jele 291         

avejis sawmendi siTxe 40         

sarecxi siTxe (mJava) 84         

sacxi (iatakis saprialebeli) 175         

Jaluzis sawmendi 10         

dezodori 300         

tualetis sawmendi (ixvi) 200         

WurWlis sarecxi saSualeba 48         

57 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1148 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari-
Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    wylis xarji 8444         

58 411 ბუნებრივი წყალი 8444 
gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I-IV 
kvart. 

  

  
  

გადასატანი მოტორიანი წყლის ტუმბო 77 

მმ (გამდენი-შემწოვი) 
760         

  sawvavis saqaCi xelis tumbo 50         

59 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკური ენერგიის გამოყენება 
810 

gamart. 
Sesyidv

a 
აპრილი 

II 
kvart.   

  
  daxl-macivari 1650         

  kondicioneri 8650         

60 425 
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები 
10300 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

maisi-
ivlisi 

I-IV 
kvart.   

    avtomanqanis sarecxi danadgari 1600         
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61 429 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 

დანისნულების სპეციალური 

დანისნულების მანქანა-დანადგარები 

1600 
gamart. 
Sesyidv

a 
marti 

I-IV 
kvart.   

    eleqtroburRi 100         

62 431 სამთო მანქანები 100 
gamart. 
Sesyidv

a 
marti 

I-IV 
kvart.   

    

sof. qvemo qvalonis kulturis 
saxlis saxuravis SeZena 

3000 

      

  

laminirebuli parketi 200   

lursmani 1,5   

samSeneblo masalebis SeZena 1700   

63 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4901,5 

gamart. 
Sesyidv

a 

april-
ivlisi 

II-III 
kvart. 

  

  

  თაროედი 180         

  სავარძელი (ტახტი) 400         

  სამუშაო მაგიდა 320         

64 442 სტრუქტურული მასალები 900 
gamart. 
Sesyidv

a 

სექტემბე

რ-

ოქტომბე

რო 

II-IV 
kvart.   

    კაბელი 333         

65 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
333 

gamart. 
Sesyidv

a 
ivnisi 

II 
kvart.   

    

karada 0         

მრიცხველის ყუთი 36         
sof. SavReles saxelwodebis 3 c. 
trafaretis mowyoba 

1100         

sof. SavRelis ter. organos 
ofisis warwera 

70         

rkinis karada 500         

გამდენი სახელური 51 მმ 1080         

გამდენი სახელური 66 მმ 216         

გამდენი სახელური 77 მმ 216         

რკინის საჭრელი მაკრატელი 540         

ელექტრო ძაბვის გადასაჭრელი მაკრატელი 432         

karada xis 500         

66 444 
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

4690 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

marti-

ოქტომბე

რი 

I_IV 
kvart.   

    

karis saxeluri 50         

saketis gulari 45         

metaloplastmasis karis ,,petli" 50         

metaloplastmasis karis saketi 40         

anjama karis 10         

brtyeltuCa 8         

karis saketi 2125         

ძალაყინი 436         

ჩაქუჩი 5 კგ-იანი (ურო) 30         

ნაჯახი დიდი 21,8         
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ნაჯახი პატარა 12         

ცული 30         

ელექტრო დრელი (პერფორატორით) 684         

boqlomi 78         

67 445 
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

3619,8 
gamart. 
Sesyidv
a 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart.   

    გაზის ბალონი 70         

68 446 

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები 

70 
gamart. 
Sesyidv
a 

oqtombe
ri 

  IV 
kvart.   

    

saRebavi 200         

ბენზოხერხი 400         
c. dadianis quCaze centr. gzis 
gaswvriv yofili kolxeTis 
meurneobis Sesaxvevamde 
mosaxleobis Robis SesaRebad 
saRebavis SeZena 

          

69 448 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 600 
gamart. 
Sesyidv
a 

april-
oqtombe
ri 

II-IV 
kvart.   

    

wminda samebis eklesiis mimdebare 
teritoriis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

8460         

sof. biaSi yofili satraqtoro 
gaerTianebis teritoriis 
saamSeneblo narCenebisagan 
gawmendi samuSaoebi 

1400         

xamisquris centris teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmendis 
samuSaoebi 

2900         

sastumro ,,kolxeTi"-s win mdebare 
amortizirebuli Robis demontaJi 
da c. dadianis skveris samRebro 
samuSaoebi 

3000         

dabali ganaTebis demontaJis 
samuSaoebi 

500         

70 451 
ადგილის/სამშენებლო მოედნის 

მოსამზადებელი სამუშაო 
16260 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

marti-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    

sof. sajijaos sajaro skolis 
sportuli darbazis saremonto 
samuSaoebi 

20410         

Zv. xibulis sajakonios ubnis da 
Zikis karis terit. stiqiiT daz. 
gzis reabilitacia 

7000         

sof. sajijaos centridan md. 
xobiswylis xidamde stiqiiT daz. 
gzis reabilitacia 

3000         

sof. xamisquris safarcvanios 
ubanSi stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

2500         

sof. patara foTis SaReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli SekeTeba 

18710         

sof. zemo qvalonis sarkinigzo 
gadasasvlelis mowyobis I etapi 

7560         
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nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSva 

4200         

sof. Sua xorgis salatarios 
ubanSi gzis moxreSva 

3200         

q. xobis quCebis movla-Senaxva 30000         
sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
xidis reabilitacia 

13500         

sof. sajijaos gaRma sajijaos 
ubanSi md. zanaZgaze arsebuli 
xidis gamagrebis samuSaoebi 

4780         

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitacia 

19400         

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

5200         

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

18530         

q. xobis cotne dadianis quCaze 
#30 da #51 saxlebs Soris 
wyalsadenis reabilitacia 

4780         

q. xobSi cotne dadianis quCaze 
eklesiis ukana mxares saniaRvre 
arxebis mowyoba 

3800         

kolxeTis dasaxlebis mimdebare 
teritoriaze saniaRvre arxis 
amowmenda 

4300         

q. xobis aRmaSeneblis quCidan 
kolxeTis dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmenda 

4750         

q. xobSi Cais kombinatis mimdebare 
teritoriaze (baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre arxis 
amowmenda 

16780         

sof. sagviCios centrSi saniaRvre 
arxis mowyobis I etapi 

4580         

sof. yulevSi saniaRvre arxis 
mowyobis samuSaoebi 

2730         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

27780         

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

6670         

q. xobSi rapos Senobis mimdebare 
teritoriaze sakanalizacio 
sistemis reabilitacia 

18530         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze napirsamagri 
samuSaoebi 

158300         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis samuSaoebi 

55340         

sof. Sua xorgaSi centraluri 
stadionis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

4300         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis I etapis 
samuSaoebi 

27310         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebi 

39000         
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patara foTSi SavRelis ubanSi 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebi 

9700         

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis samuSaoebi 

4350         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTeba 

23600         

q. xobSi guramiSvilis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

86000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebi 

369000         

mini stadionebis movla-
Senaxvis samuSaoebi 

10000         

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე მთავარი არხის 

ამოწმენდა ერთი მილხიდის 

მოწყობით და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციით 

17200         

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და 

დამბის ამაღლება 

1550         

q. xobSi kostavasa da wereTlis 
quCebze gare kanalizaciis 
sareabilitacio samuSaoebi 

1827         

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დ. აღმაშენებლის 

I ჩიხამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები 

32000         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
1,9 km. gzis ormuli SekeTebis 
samuSaoebi 

5620         

q. xobSi vaJa-fSavelas quCis 
mimdebare teritoriaze 
kanalizaciis qselis 
reabilitaciis samusaoebi 

4000         

სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. 

მუნჩიის გასწორხაზებისა და 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

6400         

ხეთის პროფტექნიკუმის შენობაში 

ჩასახლებული დევნილებისათვის 

წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების სამუSაოები 

2350         

სოფ. ჭალადიდის 

ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის რაებილიტაციის 

სამუშაოები 

4750         

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis moxreSvis 
samuSaoebi 

1400         
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71 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1116687 

eleqtr
. 

tender
i 

ianvar-
noemberi 

I-IV 
kvart.   

    

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo samuSaoebi 

2170         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo samuSaoebi 

3830         

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo samuSaoebi 

1970         

sof. xeTis sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebi 

9530         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

11860         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

8240         

sof. qariatis sajaro skolis 
kabinetis saremonto samuSaoebi 

3790         

sof. sajijaos kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo samuSaoebi 

8530         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebi 

23330         

Sss elmeurneobis remonti 400         
gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-kanalizacxiis, 
ventilaciisa da el.meurneobis 
remontis samuSaoebi 

2250         

sof. nojixevSi axali sasaflaos 
Semokavebis samuSaoebi 

2870         

kulturis saxlis win mdebare 
skveris dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis samuSaoebi 

2500         

c. dadianis quCaze (yofili 
sagadasaxado samsaxuris Senobis 
mimdebared) mxatvruli panos 
reabilitaciis samuSaoebi 

7860         

q. xobSi mixeil iosavas sax. 
quCaze gare ganaTebis mowyoba 

2420         

sof. SavReles sajaro skolis 
oTaxebis remonti 

11500         

q. xobSi kulturis saxlis el. 
gayvanilobisa da ganaTebis 
sistemis SekeTebis samuSaoebi 

2350         

sof. Sua xorgaSi 2 cali tumbos 
SeZeniasa da damontaJebis 
samuSaoebi 

7720         

სოფ. ჭალადიდში ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და 

გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟის 

სამუშაოები 

69850         

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis samuSaoebi 

8600         
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72 453 სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 191570 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

Teberv-
noember 

I-IV 
kvart.   

    

q. xobSi c. dadianis quCis #195 
sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

3350         

gamgeobis Sesasvleli karebis 
gamocvla da svetis remontis 
samuSaoebi 

3700         

Zv. xibulis adm. saxlis saxuravis 
saremonto samuSaoebi 

6200         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis samuSaoebi 

1900         

q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

7500         

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis SeRebvis 
samuSaoebi 

14890         

p. maisis skolis nawilobrivi 
reabilitaciis samuSaoebi 

1500         

stiqiisagan (qari) dazianebuli 
sof. Torsis sajaro skolis 
fanjrebis reabilitacia 

5250         

sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da Widaobis 
oTaxebis mowyobis samuSaoebi 

41000         

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis samuSaoebi 

2450         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebi 

850         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis oTaxebis 
saremonto samuSaoebi 

1850         

q. xobis centrSi (yofili 
sagadasaxados Senobis win) 
skamebisa da dekoratiuli Robis 
aRdgenisa da saRebro samuSaoebi 

1200         

moswavle-axalgazrdobis centris 
saxuravisa da dazianebuli Weris 
remontis samuSaoebi 

6800         

73 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 98440 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

Teberv-
noember 

I-IV 
kvart.   

    
finans. analizisa da buRaltr. 
programa 

490         

74 484 
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

ბიზნესის წარმართვის პროგრამული 

პაკეტები 

490 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvari 
I 

kvart.   

    
saqmiswarmoebis eleqtronuli 
programa 

2250         
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75 489 
სხვადასხვა პროგრამული პაკეტები და 

კომპიუტერული სისტემები 
2250 

gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I 
kvart.   

    

manqanis recxva 1440 
  

  
  

  
transportis mimdinare remontis 
xarji 

11550     

76 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

12990 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart.   

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 
montaJis samuSaoebi 

4300         

77 502 

თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო 

და საზღვაო მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4300 
gamart. 
Sesidva 

ianvari 
I 

kvart.   

    
katrijis datumbva 3660         

kompiuteruli momsaxureba 9275         

78 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

12935 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    
kondicioneris remonti da 
montaJi 

500         

79 511 
ელექტრო და მექანიკური 

მოწყობილობების მონტაჟი 
500 

gamart. 
Sesyidv

a 
maisi 

II 
kvart. 

  

    
sasadiloebisa da saz. kvebis 
obieqtis momsaxureba 

46500         

80 555 
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი 

კვების საწარმოების მომსახურებები 
46500 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

marti 
I-IV 

kvart.   

  
  ტრანსპორტის დაქირავება 2150         

  
gawvevis xarjebi (satransporto 
momsaxureba) 

7600         

81 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
9750 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart.   

    
werilebTan dakavSirebuli 
safosto momsaxurebebi 

6860         

82 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
6860 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

satelefono momsaxureba 17978         

internetmomsaxureba 7636         

fiWuri momsaxureba 12308         
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83 642 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 37922 
gamart. 
Sesyidv
a 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    bankis momsaxurebis xarji 2000         

84 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
2000 

gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I-IV 
kvart.   

    
manqanis dazRveva           

piradi Semadg. dazRveva 8000         

85 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
8000 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

ianvari 
I-IV 
kvart.   

    

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis samuSaoebis 
zedamxedveli 

570         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis zedamxedveli 

1840         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze napirsamagri 
samuSaoebis zedamxedveli 

1350         

86 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
3760 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

marti-
maisi 

I-II 
kvart.   

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 

montaJis samuSaoebis proeqtiს 

შედგენა 

200         

wminda samebis eklesiis mimdebare 
teritoriis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

540         

wminda samebis eklesiis mimdebare 
teritoriis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis eqspertiza 

110         

sof. sajijaos sajaro skolis 
sportuli darbazis saremonto 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

900         

sof. sajijaos sajaro skolis 
sportuli darbazis saremonto 
samuSaoebis proeqtis eqspertiza 

160         

wminda samebis eklesiis mimdebare 
teritoriis keTilmowyobis 
obieqtis eqspertiza 

270         

sof. sajijaos sajaro skolis 
sportuli darbazis saremonto 
samuSaoebis obieqtis eqspertiza 

330         

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis Sedgena 

1260         

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis eqspertiza 

220         
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sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

530         

sof. zemo qvalonis sarkinigzo 
gadasasvlelis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

2000         

sof. zemo qvalonis sarkinigzo 
gadasasvlelis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis eqspertiza 

340         

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSvis 
proeqtis Sedgena 

300         

sof. pirveli maisis bondis xidis 
gamagrebis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

540         

sof. pirveli maisis bondis xidis 
gamagrebis samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110         

sof. pirveli maisis bondis xidis 
gamagrebis samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. sajijaos gaRma sajijaos 
ubanSi md. zanaZgaze arsebuli 
xidis gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

220         

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

300         

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis Sedgena 

300         

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis Sedgena 

820         

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. axalsoflis sanadaraios 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         

q. xobis cotne dadianis quCaze 
#30 da #51 saxlebs Soris 
wyalsadenis reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

220         

q. xobSi cotne dadianis quCaze 
eklesiis ukana mxares saniaRvre 
arxebis mowyobis proeqtis 
Sedgena 

200         

kolxeTis dasaxlebis mimdebare 
teritoriaze saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis Sedgena 

200         

q. xobis aRmaSeneblis quCidan 
kolxeTis dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmendis proeqtis 
Sedgena 

150         
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q. xobSi Cais kombinatis mimdebare 
teritoriaze (baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis Sedgena 

1200         

q. xobSi Cais kombinatis mimdebare 
teritoriaze (baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre arxis 
amowmendis proeqtis eqspertiza 

210         

q. xobSi Cais kombinatis mimdebare 
teritoriaze (baraTaSvilis 
quCidan) saniaRvre arxis 
amowmendis obieqtis eqspertiza 

530         

sof. sagviCios centrSi saniaRvre 
arxis mowyobis I etapis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

220         

sof. yulevSi saniaRvre arxis 
mowyobis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

170         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

1200         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis eqspertiza 

210         

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

530         

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis Sedgena 

130         

q. xobSi rapos Senobis mimdebare 
teritoriaze sakanalizacio 
sistemis reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820         

q. xobSi rapos Senobis mimdebare 
teritoriaze sakanalizacio 
sistemis reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140         

q. xobSi rapos Senobis mimdebare 
teritoriaze sakanalizacio 
sistemis reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
md. Waniswyalze napirsamagri 
obieqtis eqspertiza 

4350         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

2550         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

440         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
stadionis mowyobis obieqtis 
eqspertiza 

1100         

sof. Sua xorgaSi centraluri 
stadionis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

200         

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1200         
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samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis eqspertiza 

190         

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

130         

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

170         

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

130         

sof. xeTis sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

820         

sof. xeTis sajaro skolis ezos 
Semokavebis samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140         

sof. xeTis sajaro skolis ezos 
Semokavebis obieqtis eqspertiza 

350         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

540         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis eqspertiza 

110         

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

270         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

430         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis eqspertiza 

70         

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

180         

sof. qariatis sajaro skolis 
kabinetis saremonto samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

110         

sof. sajijaos kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

820         

sof. sajijaos kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

140         

sof. sajijaos kulturis saxlis 
eleqtro-samontaJo samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

350         

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

750         

sof. nojixevSi axali sasaflaos 
Semokavebis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130         
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q. xobSi c. dadianis quCis #195 
sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

150         

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

Sua xorgis skolaSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

70         

gamgeobis Sesasvleli karebis 
gamocvla da svetis remontis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300         

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-kanalizacxiis, 
ventilaciisa da el.meurneobis 
remontis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

Zv. xibulis adm. saxlis saxuravis 
saremonto samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300         

patara foTSi SavRelis ubanSi 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

500         

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

350         

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100         

q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

3500         

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis SeRebvis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

900         

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi dabali 
ganaTebis mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

400         

sastumro ,,kolxeTi"-s win mdebare 
amortizirebuli Robis demontaJi 
da c. dadianis skveris samRebro 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

300         

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1000         

p. maisis skolis nawilobrivi 
reabilitaciis proeqtis Sedgena 

200         

stiqiisagan (qari) dazianebuli 
sof. Torsis sajaro skolis 
fanjrebis reabilitacia 

250         

sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da Widaobis 
oTaxebis mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

1500         

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis moxreSvis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100         
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sof. biaSi yofili satraqtoro 
gaerTianebis teritoriis 
saamSeneblo narCenebisagan 
gawmendi samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100         

moswavle-axalgazrdobis centris 
saxuravisa da dazianebuli Weris 
remontis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

500         

xamisquris centris teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmendis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

100         

nagavsayreli poligonis movla-
SZenaxvis RonisZiebebis proeqtis 
Sedgena 

1400         

nagavsayreli poligonis movla-
SZenaxvis RonisZiebebis proeqtis 
eqspertiza 

600         

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTebis saproeqto-saxarjT. 
dok. Sedgena 

1500         

q. xobSi guramiSvilis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis proeqtis 
Sedegena 

4000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

12000         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

1590         

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
Sesrulebul samusaoTa 
eqspertiza 

6960         

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

150         

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebis proerqtis Sedgena 

50         

kulturis saxlis win mdebare 
skveris dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100         

komp. qselis, video sistemis da IP 

sadg. montaJiსა da instalaciის 

პროექტის შედგენა 

650         

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis oTaxebis 
saremonto samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         
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ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე მთავარი არხის ამოწმენდა 

ერთი მილხიდის მოწყობით და 

ერთი მილხიდის რეაბილიტაციიs 
samusaoebis proeqtis Sedgena 

1100         

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე არხის 

ამოწმენდა გაფართოებით და დამბის 

ამაღლებis samusaoebis proeqtis 
Sedgena 

150         

c. dadianis quCaze (yofili 
sagadasaxado samsaxuris Senobis 
mimdebared) mxatvruli panos 
reabilitaciis samuSaoebis 
mproeqtis Sedgena 

350         

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დ. აღმაშენებლის 

I ჩიხამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოებიs proeqtis Sedgena 

1500         

q. xobSi mixeil iosavas sax. 

quCaze gare ganaTebis mowyobის 

სამუშაოების პროექტის შედგენა 

280         

sof. SavReles sajaro skolis 
oTaxebis remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

500         

q. xobSi kulturis saxlis el. 
gayvanilobisa da ganaTebis 
sistemis SekeTebis samuSaoebis 

პროექტის შედგენა 

150         

sof. sajijaos japiSaqris ubanSi 
1,9 km. gzis ormuli SekeTebis 

samuSaoebiს პროექტის შედგენა 
380         

sof. Sua xorgaSi 2 cali tumbos 
SeZeniasa da damontaJebis 

samuSaoebiს პროექტის შედგენა 
280         

q. xobis centrSi (yofili 
sagadasaxados Senobis win) 
skamebisa da dekoratiuli Robis 

aRdgenisa da saRebro samuSaoebiს 

პროექტის შედგენა 

50         

სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. 

მუნჩიის გასწორხაზებისა და 

ნაპირსამაგრი სამუშაოებიs proeqtis 
Sedgena 

300         

ხეთის პროფტექნიკუმის შენობაში 

ჩასახლებული დევნილებისათვის 

წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების სამუSაოებიs 
proeqtis Sedgena 

150         

სოფ. ჭალადიდის 

ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის რაებილიტაციის 

სამუშაოებიs saproeqto 
dokumentaciis Sedgena 

250         
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სოფ. ჭალადიდში ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და 

გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟის 

სამუშაოებიs saproeqto 
dokumentaciis Sedgena 

1000         

istoriul Zeglebze - ,,jaxuTis 
cixe", ,,naberayu", ,,misaronferdi", 
,,macxomeri" da ,,Seliebis 
dixaguZuba" dazverviTi 
samuSaoebis Catareba 

1500         

87 713 საინჟინრო მომსახურებები 80320 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvar-
oqtombe

ri 

I-IV 
kvart.   

    

Zeglebis monitoringi-
daTvaliereba, mdgomareobis 
Semowmeba, axali Zeglebis 
aRricxva da saaRricxvo 
baraTebis Sedgena 

700         

88 717 მონიტორინგი და კონტროლი 700 
gamart. 
Sesyidv

a 

mart-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    kodeqsis ganaxleba 1560         

89 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 1560 
gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I-IV 
kvart.   

    veb-gverdis xarji 750         

90 724 ინტერნეტ მომსახურებები 750 
gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I-IV 
kvart. 

  

    

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebi 

1300         

Sua xorgis skolaSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebi 

1430         

91 764 
მოწყობილობის 

დაყენება/მდებარეობის რეგულირება 
2730 

gamart. 
Sesyidv

a 

Teberva
li 

I 
kvart.   

    
savaldebulo auditi 3500         

sxvadasxva auditoruli moms. 5000         

92 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 
8500 

gamart. 
eleqtr
. 
tender
i 

Teberva
li 

I-IV 
kvart.   

    
administraciuli Senobis dacvis 
xarjebi 

52800         

93 797 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
52800 

gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I-IV 
kvart.   

    

heraldikis xarjebi 4200         

ადმინისტრაც. 

სამართალდარღვევის ოქმის 

ფორმების beWdva 

500         

korespodenciis aRricxvis 
Jurnalis dabeWdva 

150         

94 798 
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
4850 

gamart. 
Sesyidv
a 

ianvar-
ivlisi 

I-II 
kvart.   
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megruli simRerebis festivalTan 
dakavSirebiT sainformacio 
bukletis gamoSveba 

4300 
      

  

sainformacio almanaxis gamoSveba 832   
saangariSo - stenduri 
konferenciis mowveva, gamofena-
fotografia-xobis mniSvnelovani 
Zeglebi 

300         

municipalitetis teritoriasTan 
dakavSirebuli istoriuli 
pirebis - gubaz mefis, cotne 
dadianis, agreTve axali da 
uaxlesi istoriis moRvaweTa 
biografiebis momzadeba da 
gamocema 

2500         

Sexvedra sajaro skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTan Temaze: 
,,rogor vicnobT sakuTar 
uflebebsa da movaleobebs 

115         

diskusia: ,,erTi varsklavia marto 
Cemi, mxolod erTi guli 
gasacemi" 

475         

moswavle-axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi konferencia 

800         

musikialuri SemoqmedebiTi 
konkursi - ,,varskvlavebi" 
(saestrado Janri) 

1600         

,,inteleqt-Sou - 2011" 
(municipalitetis masStabiT) 

1180         

,,silamazis mejlisi" kulturis 
centrTan TanamSromlobiT 

1150         

Semxvedri RonisZieba 
(saprezidento programa - 
,,patrioti) 

450         

RonisZieba ,,Semodgomis dizaini" 550         
sxvadasxva konkursSi 
gamarjvebulTaTvis eqskursia 

1750         

,,mraval axal wels" socialurad 
daucveli axalgazrdobisaTvis 
saaxalwlo RonisZieba 

1930         

saxalxo mTqmelebis gamovlena da 
megruli folkloris saRamos 
mowyoba 

700         

"gamocema ,,faqtebi saqarTvelos 
regionebi 2010 

600         

megruli tradiciebis 
popularizacia, maTi gamovlena 
kulturaSi (malanuroba,marula, 
TarCia, romelic aisaxeba 
cekvebSi, simRerebSi) 

300         

95 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
19532 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

april-
dekember

i 

II-IV 
kvart.   

    gawvevis saeqimo komisia 1800         

96 851 ჯანდაცვის სამსახურის მომსახურებები 1800 
gamart. 
Sesyidv

a 

ianvari-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    
nagavsayreli poligonis 
momsaxureba 

134800         
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97 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
134800 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvari 
I-IV 

kvart.   

    arqivis momsaxureba 6000         

98 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 

დაწესებულებების მომსახურებები 

6000 
gamart. 
Sesyidv

a 
ianvari 

I-IV 
kvart.   

    

cxenosnoba - xobis 
municipalitetis pirveloba 

2320         

qarTuli Widaoba -  xobis 
municipalitetis pirveloba 

227         

magidis CogburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

347         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati didebSi 
(xobis municipalitetis nakrebis 
transportireba) 

180         

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
axalgazrdebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba, gza, kveba) 

250         

berZnul-romauli Widaoba xobis 
municipalitet. pirveloba sajaro 
skolebis moswavleTa Soris 

217         

Wadraki xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

267         

mZleosnoba - xobis 
municipalitetis sagazafxulo 
pirveloba 

323         

mZleosnoba - olimpiuri 
TamaSebis prizioris m. 
azaraSvilis Tasis gaTamaSeba 
(xobis nakrebis transportireba 
da kveba) 

470         

kalaTburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

378         

biliardi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad daRupuli 
rezervistis mixeil iosavas 
saxelobis turniri 

300         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad daRupuli 
rezervistis daTa xurcilavas 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

467         

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba saq. 
prezidentis Tasze mini-
fexburTSi 

418         

fexburTi - samegrelo- zemo 
svaneTis reg. pirveloba saq. 
prezidentis Tasze 
(transportireba) 

160         
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fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
warmoeba-dawesebulebebs Soris m. 
kitias saxelobis Tasze 

467         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad daRupuli 
xobeli gmirebis sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 
(sajaro skolebis gundebi) 

507         

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
soflebis gundebs Soris 

2831         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad daRupuli 
rezervistis goga beraias sax. 
Tasis gaTamaSeba mini-fexburTSi 

357         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad daRupuli 
rezervistebis goga WiTanavasa da 
levan turavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467         

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad daRupuli 
rezervistis zviad daTuaSvilis 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

367         

sporti yvelasaTvis - xobis 
municipalitetis pirveloba 
sajaro skolebs Soris ,,mxiaruli 
startebi" 

12290         

Semxvedri RonisZieba sportis 
sxvadasxva saxeobebSi 

2875         

99 926 სპორტული მომსახურებები 26485 

gamart. 
eleqtr

. 
tender

i 

ianvar-
dekember

i 

I-IV 
kvart. 

  

    asociaciebis sawevro 900         

100 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
900 

gamart. 
Sesyidv

a 

marti-
aprili 

I 
kvart.   

      2430231,9         

101   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 722601 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 შ

ეს
ყი

დ
ვა
 

მა
ი

ს
-ი

ვ
ნი

ს
ი
 

I-
IV

 კ
ვა

რ
ტ
. 

  

  

  

sof. საგვიჩიოs ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6688   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
272   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
40   

  

sof. საგვიჩიოs მე-3 უბნის 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
6157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
250   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ubnis ი. ვეკუას 

ქუჩის წყალსადენის მოწყობა 

3958   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ვ. ფშაველას 

ქუჩაზე #1 და #2 ხიდbogirების 

რეაბილიტაცია 

7794   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
317   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

  

sof. qv. qvalonis gvimaronis 

ubnis სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

10838   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
443   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

sof. qv. qvalonis ბულიშის 

უბნის ავტომოსაცდელის მოწყობა 
3854   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფ. ქვალონის ბულიშის უბნის 

გზების მოხრეშვა 
3967   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

sof. qv. qvalonis დურღენას 

უბნის ავტომოსაცდელის მოწყობა 
3854   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის სასაფლაოს ქუჩის მოხრეშვა 
8024   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ნ. დუმბაძის ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4718   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
192   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   
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სოფ. ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ქარჩავას ქუჩის წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 

4946   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
201   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29   

  

სოფ. ქვ. ქვალონის ჭითაუშქურის 

უბნის წყალსადენის მოწყობა 
7527   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

პატარა ფოთის შიდა გზების 

მოხრეშვა 
8374   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
341   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
50   

  

პატარა ფოთის II უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
13257   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
539   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79   

  
პატარა ფოთის III უბნის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
3576   

  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
145   

  
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21   

  

პატარა ფოთის I უბანში 

სტადიონის განათების მოწყობა 
2782   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
113   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
17   

  

პატარა ფოთის შავღელის უბნის 

შიდა გზების რემონტი 

წვრილმარცვ-ლოვანი 

ასფალტობეტონით 

20914   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
851   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
124   

  

I გურიფულის მინი stadionis 

მოწყობა 
11394   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

  

II გურიფულის არსებული 

სტადიონის კეთილმოწყობა 

კეთილმოწყობა 

6077   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
247   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

II გურიფულის სასაფლაოს 

კეთილმოწყობა 
1184   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
48   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
7   

  

II გურიფულის სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 
4638   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ახალი სოფელის ცენტრალური 

გზის მოხრეშვა 
13832   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
562   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

ახალი სოფელის გაღმა პირველი 

ხორგის უბნის გზის მოხრეშვა 
14509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
589   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
82   

  

ჭალადიდის საბაჟოს უბნის გზის 

მოხრეშვა 
22316   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
906   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
133   

  

ჭალადიდი საბაჟოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
7874   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
322   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
47   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს უბნის 

saniaRvre arxis მოწყობა 
1609   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
65   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
6041   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
244   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

  

ჭალადიდი საჭოჭუოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
10824   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
441   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

უბნის ხიდბოგირის მოწყობა 
7569   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
307   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის centris უბნიs 

მილხიდის რეაბილიტაცია 
5552   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
225   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
33   

  

ნოჯიხევის უბანი ცენტრში 

არსებული სკვერის 

დეკორატიული ღობის ამაღლება 

11407   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

  

ნოჯიხევის უბანი წყალსადენის 

მოწყობა 
4509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
183   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ნოჯიხევის უბანი ცხაურის 

მოწყობა 
2367   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
96   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
13   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

მილხიდის მოწყობა 
7279   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
296   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის ცხაურის 

მოწყობა 
3509   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
143   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
20   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის მინი 

სტადიონის ღობის აღდგენითი 

სამუშაოები 

1411   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
57   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
8   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
4138   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
168   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბნის 

საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

4550   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბნის 

ჭაბურღილის მოწყობა 
2679   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
109   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 
15680   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
637   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
9538   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
387   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
57   

  

ხეთის ნოჩხონის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7697   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
312   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

  

ხეთის წინაგოლის უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
12791   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
520   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

  

ხეთის საქირიოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
12829   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
522   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

რკინიგზის ქვეშ სანიაღვრე არხის 

მოწყობა 

7053   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
286   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
42   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
4148   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
169   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის შიდა გზების მოხრეშვა 
5157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
209   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის ხიდბოგირის შეკეთება 
4698   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
190   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ეკლესიის მიმდებარე ეზოს 

შემოღობვა 

1790   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
73   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
11   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ავტოსადგომის მოწყობა 
23956   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
973   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
143   

  

პირველი მაისის ბულიწყუს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
8553   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
347   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
51   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
7442   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
302   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
44   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
5211   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
212   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ეკლესიასთან და სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზის აღდგენითი 

სამუშაოები 

11273   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
458   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ხიდბოგირის რეაბილიტაცია 
3631   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
147   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სარიტუალო სახლის მოწყობა 
9369   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
380   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
56   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სასაფლაოს გზის გაფართოება 
11140   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
452   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
66   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

არსებული მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

8041   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სატაბაღუოს დასaხლ. მილხიდის 

მოწყობა 

4635   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

საყანე ფართობის შემოკავება 
4479   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
182   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
7514   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
8015   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
325   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
4554   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

გზების მოხრეშვა 
13067   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
531   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

თორსის საბუკიოს უბნის გზების 

მოხრეშვა 
11194   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
455   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  
თორსის თორსის უბნის 

ცენტრიდან დღვაბამდე გზა 
16304   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
662   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
97   

  

თორსის დღვაბის უბნის ხიდის 

რეაბილიტაცია 
4291   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
174   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
26   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის ხიდბოგირის 

მოწყობა 

4279,62   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
172,01   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29,62   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის გზების 

მოხრეშვა 

2183,95   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
88,08   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,12   

  

ზ. ქვალონის საკუჭაოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
6786,33   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
273,7   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46,97   

  

ზ. ქვალონის სახოჭოლაოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
3935,89   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
158,74   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27,24   

  

ზ. ქვალონის ცენტრის უბნის 

ადმინისტრაციული ცენტრისა და 

საბავშვო ბაღის შემოკავება 

3118,73   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
126   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
11485,29   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463,22   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79,49   
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ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის მილხიდის მოწყობა 
3055,62   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
123,23   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,15   

  

შუა ხორგის სკოლის სპორტული 

დარბაზის სარემონტო სამუშაოები 
32203   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
1308   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
192   

  

ბიის ცენტრის უბნის წისქვილის 

მოწყობა 
4744,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
191,34   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
32,83   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

რუსთაველის ქუჩაზე 

წყალსადენის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

3401   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
137   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

მოსაცდელის მოწქყობა 
3516,82   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
141,84   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24,34   

  

ბიის საშონიოს უბნის ცხაურის 

მოწყობა 
1256   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
50,64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
9,36   

  

ბიის საშონიოს უბნის სასაფლაოს 

მისასვლელი გზის შეკეთება 
3118,24   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
125,76   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,58   

  

ბიის საშონიოს უბნის სასმელი 

წყლის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

2287,97   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
92,3   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,84   

  

სოფ. ნოჯიხევსა და სოფ. ბიას 

შორის დამაკავშირებელ გზაზე 

მილხიდის მოწყობა 

4370   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
170   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

  

ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის 

ბუნებრივ საფარიანი მინი 

სტადიონის მოწყობა 

12545,2   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
506   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
86,8   

  

ახ. ხიბულის გაშფერდის უბნის 

კალათბურთისა და ფრენბურთის 

სტადიონის მოწყობა 

13596,53   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
548,37   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
94,1   

  

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

13566,27   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
547,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
93,59   

  

გაღმა ქარიატა შიდა სასოფლო 

გზების მოხრეშვა 
7260   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
300   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

გაღმა ქარიატა ჭაბურღილის 

ძრავის შეძენა და მონტაჟი 
425   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
27   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

გაmoRმა ქარიატა საბავშვო ბაღის 

სარემონტო სამუშაოები 
10497   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
420   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
60   

  
qariatis ხიდზე ლამპიონის 

მოწყობის სამუშაოები 
1142   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
40   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

პირველი ხორგის სასაფლაოს 

შემოღობვის სამუშაოები 
2835   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
115   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

პირველი ხორგის მოსაცდელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
1579   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

პირველი ხორგის შიდა სასოფლო 

გზების მოხრეშვა 
9143   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
373   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
54   

  

ყულევის შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვითი და გზის გასწვრივ 

ოთხი მილხიდის ჩალაგების 

სამუშაოები 

7527   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
306   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

          

102   
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gamoyofili (gamart. Sesyidva) 
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სოფ. ნოჯიხევის ნაფოშტუს უბანში 

მილხიდის მოწყობა 
5800 
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სოფ. ნოჯიხევის ნაფოშტუს უბანში 

მილხიდის მოწყობis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

500   

  
სოფ. პირველი მაისის სალომაიოს 

უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობა 
7810   

  
სოფ. პირველი მაისის სალომაიოს 

უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

390   

  
სოფ. ხამისქურის საკუკაოს უბანში 

მილხიდის მოწყობა 
14950   

  
სოფ. ხამისქურის საკუკაოს უბანში 

მილხიდის მოწყობis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

750   

  
ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის 

მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით 
11430   
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ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის 

მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

570   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან არხის 

ამოწმენდა 

2190   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან არხის 

ამოწმენდis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

110   

  
სოფ. ნოჯიხევში პროფსასწავლებლის 

წინ არხის ამოწმენდა 
4760   

  

სოფ. ნოჯიხევში პროფსასწავლებლის 

წინ არხის ამოწმენდis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

240   

  

სოფ. პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბანში ჟორა ჯობავას სახლის 

მიმდებარედ ნაპირგaმაგრება 

4760   

  

სოფ. პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბანში ჟორა ჯობავას სახლის 

მიმდებარედ ნაპირგმაგრებis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

240   

  

სოფ. პატარა ფოთის #4 უბანში 

საჭოჭუოს საზღვართან დამბის 

ამაღლება 

1240   

  

სოფ. პატარა ფოთის #4 უბანში 

საჭოჭუოს საზღვართან დამბის 

ამაღლებis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

60   

  

სოფ. პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან დამბის 

ამაღლება 

700   

  

სოფ. პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან დამბის 

ამაღლებis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

50   

  

სოფ. პატარა ფოთში ლოლუა 

ლეონიდის სახლის უკან დამბის 

ამაღლება 

700   

  

სოფ. პატარა ფოთში ლოლუა 

ლეონიდის სახლის უკან დამბის 

ამაღლებis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

50   

  
სოფ. პატარა ფოთის #4 უბანში 

დაზიანებული დამბის აღდგენა 
2800   

  
სოფ. პატარა ფოთის #4 უბანში 

დაზიანებული დამბის აღდგენis 
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

200   

  
სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის 

აღდგენა ნაპირგამაგრებით 
34528   

  

სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის 

აღდგენა ნაპირგამაგრებით  
samuSaoebis proeqtis Sedgena 

1680   

  

სოფ. პირველ მაისში ბონდის ხიდის 

აღდგენა ნაპირგამაგრებით  
samuSaoebis proeqtis eqspertiza 

452   
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103   
სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 

თანხებით 
89677,48         

  

  
15 ერთეული მგლის ბუნებიდან 

ამოღება 
4950         

  
სოფ. ყულევში სასმელი წყლის 

შეტანა 
6839,56         

  

 2011 წლის 25-26-27 თებერვლისა და 

2-3-4 აპრილის სტიქიის (ქარის) 

შედეგად დაზიანებული ობიექტების 

აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესადგენად 

3036 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

აპრილი 
II 

kvart.   

  

ქ. ხობის #1 საჯარო სკოლის 

შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

საკანალიზაციო ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

464,33 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

maisi 
II 

kvart.   

  

ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს მოსწავლე-

ახალგაზრდობის სახლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

ქსელში შექმნილი ანტისანიტარიული 

კერის პრევენციისათვის 

278,6 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

maisi 
II 

kvart.   

  

ქ. ხობის ფოთის ქუჩაზე სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

ქ. ხობის ც. დადიანის ქუჩაზე 

მდებარე კულტურის სახლის 

ფანჯრების შემინვის, შიდა 

ელგაყვანილობისა და სცენის 

განათების სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესადგენად 

600 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  
mawanwala ZaRlebis problemis 

mogvareba 
1300 

გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

თებერვა

ლი 

I-IV 

კვარტ.   

  

ქ. ხობის კოსტავასა და წერეთლის 

ქუჩებზე გარე კანალიზაციის ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებიs 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

ivnisi 
II 

kvart. 
  

  

 750 (შვიდას ორმოცდაათი) ლარი 

სოფ. შუა ქვალონის ჭაბურღილის 

საქაჩი ტუმბოს რემონტისათვის; 

750 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

ივლისი 
III 

კვარტ.   

  

ქ. ხობის ვაჟა ფშაველას ქუჩის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

კანალიზაციის ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

100 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

ივლისი 
III 

კვარტ.   

  

სოფ. ქვემო ქვალონის ტერიტორიაზე 

პირუტყვის სამარხის მოწყობის 

სამუშაოების დასაფინანსებლად 

499 
გამარტ. 

შესყიდვ

ა 

სექტემბე

რი 

III 

კვარტ.   

  
სტიქიით დაზიანებული ობიექტები 

(სარეზერვო ფონდი) 
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  ადმინისტრაციული შენობა ქ. ხობში 517 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 შ

ეს
ყი

დ
ვ

ა 

მა
ი

ს-
ი

ვლ
ი

სი
 

II
-I

II
 კ

ვ
არ

ტ
. 

  

  ყოფილი რაიკომის შენობა 1182   

  ბიის ადმინისტრაციული შენობა 832   

  
ჭალადიდის ადმინისტრაციული 

შენობა 
868   

  
პირველი ხორგის ადმინისტრაციული 

შენობა 
1875,95   

  

შ.ს.ს. ხობის რაიონული სამმართველოს 

შენობის შესასვლელის დაკიდული 

ჭერის შეკეთება 

1673   

  
ქვემო ქვალონის ადმინისტრაციული 

შენობა 
681,3   

  ქ. ხობში კულტურის სახლის სახურავი 1620   

  
პირველი ხორგის სასოფლო კლუბის 

სახურავი 
634,7   

  
ქვ. ქვალონის კულტურის სახლის 

სახურავი 
1806,7   

  

sof. xeTis winagolis ubnis 
sajaro skolis saxuravis 
SekeTeba 

3655   

  

sof. pirveli xorgis sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saxuravis SekeTeba 

1949,34   

  
sof. qariatis sajaro skolis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

3488   

  

sof. axali soflis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

2145   

  

xobis #1 sajaro skolis 
sajaro skolis saxuravis 
SekeTeba 

2136   

  

sof. Waladidis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

8499   

  
sof. biis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

3999   

  
sof. nojixevis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

2212   

  
sof. xeTis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

1800   

  

sof. pirveli maisis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

2255   

  

sof. patara foTis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1222   

  

sof. gaRma sajijaos sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

809   

  
sof. Waladidis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

1225   

  
sof. Torsis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

1096   

  
sof. sagviCios sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

1371   
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sof. axali soflis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

615   

  

xobis #3 sabavSvo baRis 
(Wixus ubani) saxuravis 
SekeTeba 

545   

  

sof. qariataSi md. 
xobiswyalze arsebuli 
sacalfexo xidis SekeTeba 

4356   

  

ც. დადიანის ქუჩაზე 48 ბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

შეკეთება 

5446   

  

სტალინის ქ. #31-ში ორსართულიანი 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

შეკეთება 

1275   

  

ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 ბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

შეკეთება 

3006   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 4 ბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის სახურავის 

შეკეთება 

2047   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 

ორსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

3718   

სულ ჯამი 3339470,36         

 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                            მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N98 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების სახელდების 

შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის 

სამთავრობო კომისიის 2011 წლის 26 სექტემბრის N9 დასკვნის საფუძველზე: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემში არსებულ ქუჩებს, თანდართულ 

ორთოფოტოებზე (დანართი 1, დანართი 2) მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი 

სახელები: 

ა)  სოფელ პირველ გურიფულში: 

ა.ა) „01 ქუჩას“ – რუბენ ბახიას სახელი; 

ა.ბ) „02 ქუჩას“ – წმინდა ნინოს სახელი; 

ა.გ)  „03 ქუჩას“ – წმინდა კვირიკესა და ივლიტას სახელი; 

ბ) სოფელ მეორე გურიფულში: 

ბ.ა) „01 ქუჩას“ – თბილისის სახელი; 

ბ.ბ) „02 ქუჩას“ – ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელი; 

ბ.გ)  „03 ქუჩას“ – წმინდა გიორგის სახელი; 

ბ.დ)  „04 ქუჩას“ – 26 მაისის სახელი; 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემში, სოფელ პირველი გურიფულის  თანდართულ 

ორთოფოტოზე (დანართი 1) მონიშნული „01 ქუჩის 01 შესახვევს“ ეწოდოს რუბენ ბახიას პირველი 

შესახვევი. 

3. ხობის მუნიციპალიტეტის გურიფულის თემში არსებული ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე 

ჩიხებს, თანდართულ ორთოფოტოებზე (დანართი 1, დანართი 2) მონიშნული ჩიხების 

შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა)  სოფელ პირველ გურიფულში: 

ა.ა) „01 ქუჩის 01 ჩიხს“ – რუბენ ბახიას პირველი ჩიხი; 

ა.ბ)  „03 ქუჩის 01 ჩიხს“ – წმინდა კვირიკესა და ივლიტას პირველი ჩიხი; 

ბ) სოფელ მეორე გურიფულში „01 ქუჩის 01 ჩიხს“ – თბილისის პირველი ჩიხი. 

4. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას - ერთი თვის ვადაში უზრუნველყოს ქუჩების 

სახელდებათა მაჩვენებლების დამზადება. 

5. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

6. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 8 ნოემბრის N98 განკარგულებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი გურიფულის ორთოფოტო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე  

რუბენ ბახიას 

ქუჩა 

წმინდა ნინოს 

ქუჩა 

წმინდა კვირიკესა 

და ივლიტას ქუჩა 

რუბენ ბახიას 

პირველი 

შესახვევი 

რუბენ ბახიას 

პირველი ჩიხი 

წმინდა კვირიკესა 

და ივლიტას 

პირველი ჩიხი 
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დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 8 ნოემბრის N98 განკარგულებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე გურიფულის ორთოფოტო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             მამუკა ჭოხონელიძე 

  

თბილისის ქუჩა 

ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის 

ქუჩა 

წმინდა გიორგის 

ქუჩა 

26 მაისის ქუჩა 

თბილისის 

პირველი ჩიხი 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N99 

2011 წლის 8 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების 

სახელდების შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, 

„გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გეოგრაფიული 

ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, აღრიცხვისა და დაცვის 

სამთავრობო კომისიის 2011 წლის 26 სექტემბრის N9 დასკვნის საფუძველზე: 

1. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგაში არსებულ ქუჩებს, თანდართულ 

ორთოფოტოზე (დანართი 1) მონიშნული ქუჩების შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩას“ – ალიო მირცხულავას სახელი; 

ბ) „02 ქუჩას“ – წმინდა გიორგის სახელი; 

გ)  „03 ქუჩას“ – „ზურაბ ყუფუნიას“ სახელი; 

დ) „04 ქუჩას“ – დავით აღმაშენებლის სახელი; 

ე) „05 ქუჩას“ – იოანე ნათლისმცემლის სახელი; 

ვ)  „06 ქუჩას“ – წმინდა ნინოს სახელი; 

ზ)  „07 ქუჩას“ – თავისუფლების სახელი; 

2. ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველ ხორგაში არსებული ქუჩების გადაკვეთაზე 

მდებარე შესახვევებს, თანდართულ ორთოფოტოზე (დანართი 1) მონიშნული შესახვევების 

შესაბამისად, ეწოდოს შემდეგი სახელები: 

ა) „01 ქუჩის 01 შესახვევს“ – ალიო მირცხულავას პირველი შესახვევი; 

ბ)  „01 ქუჩის 02 შესახვევს“ – ალიო მირცხულავას მეორე შესახვევი; 

3. დაევალოს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობას - ერთი თვის ვადაში უზრუნველყოს ქუჩების 

სახელდებათა მაჩვენებლების დამზადება. 

4. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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დანართი 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

2011 წლის 8 ნოემბრის N99 განკარგულებისა 

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ პირველი ხორგის ორთოფოტო 
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წმინდა გიორგის 

ქუჩა 

ალიო მიცხულავას 

ქუჩა 

ალიო მირცხულავას 

პირველი შესახვევი 

ზურაბ ყუფუნიას 

ქუჩა 

ალიო მირცხულავას 

მეორე შესახვევი 

დავით 

აღმაშენებლის ქუჩა 

იოანე 

ნათლისმცემლის 

ქუჩა 

წმინდა ნინოს ქუჩა 

თავისუფლების ქუჩა 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N100 

2011 წლის 21 ნოემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის თანამდებობიდან  იგორ ტყებუჩავას განთავისუფლებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

მიეცეს თანხმობა ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობიდან იგორ ტყებუჩავას განთავისუფლების თაობაზე.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N101 

2011 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“  შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის და 

„არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულების შესაბამისად: 

1. „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ“  ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2007 წლის 31 ივლისის N52 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

ა) განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი რედაქციით: 

„1. ცენტრის ფუნქციებია: 

ა) სასწავლო აღმზრდელობითი მუშაობის წარმართვა 6-დან 18 წლამდე ასაკის 

მოსწავლეებთან; 

ბ) სკოლასთან, სხვადასხვა სკოლისგარეშე დაწესებულებასთან, ოჯახთან და 

საზოგადოებასთან თანამშრომლობა; 

გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობისთვის თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზებასა და ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობა; 

დ) მოსწავლეთა მრავალმხრივი ნიჭისა და მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა, 

მოზარდ თაობაში მეცნიერების, ტექნიკის, ხელოვნებისადმი ინტერესის გაღრმავება; 

ე) ბავშვთა და მოზარდთა ინტერესებისა და მიდრეკილებების, მათი სულიერი და 

ინტელექტუალური შესაძლებლობების და ჰუმანური თვისებების ჩამოყალიბება; 

ვ) სკოლების და სკოლისგარეშე დაწესებულებების წრეობრივი (მხატვრული შემოქმედების, 

ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობის, სპორტული, ტექნიკური) მუშაობის ხელშეწყობა; 

ზ) მოსწავლეებისთვის ეროვნულ-კულტურული მემკვიდრეობის, ქართული და მსოფლიოს 

ხელოვნების ნიმუშების გაცნობა; 

თ) მოსწავლეებისთვის მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლების გაცნობა-სწავლება; 

ი) მოსწავლეთა ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა; 

კ) კონკურსების, ფესტივალებისა და სხვა ღონისძიებების საშუალებით განსაკუთრებული 

მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა და წარმოჩენა; 

ლ) განსაკუთრებული სახელოვნებო ნიჭითა და უნარით დაჯილდოებულ ბავშვთა 

გამოვლენა და მათვის სპეციალური პროგრამებით განათლების მიღების უზრუნველყოფა; 

მ) ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-

გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში; 

ნ) სპორტის სახეობების მიხედვით მუნიციპალიტეტში, ეროვნული ნაკრები გუნდების 

კანდიდატებისა და სელექციის მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების 

მზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისთვის რეზერვის 

მომზადება; 

ო) მოსწავლეების (სპორტსმენების) მომზადება ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობისა და 

წევრობის კანდიდატობისთვის; 
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პ) კრივის სახეობაში თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვით, საკუთარი სპორტულ 

ღონისძიებათა კალენდრის შემუშავებითა და შესრულებით სპორტული რეზერვების მომზადების 

ეფექტური სისტემის შექმნა; 

ჟ) მოსწავლე-ახალგაზრდობაში კომპიუტერული მუშაობის უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება; 

თეორიული და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება; 

რ) წრეობრივი მეცადინეობების ჩატარება ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში და 

ახალგაზრდებისთვის ინფორმატიკის საფუძვლების სწავლება; 

ს) შესაბამისი პროფილის დაწესებულებებთან თანამშრომლობა; 

ტ) საინფორმაციო ბანკის შექმნა.“. 

ბ) განკარგულებით დამტკიცებული წესდების მე-5 მუხლს დაემატოს შემდეგი რედაქციის „ე“  

ქვეპუნქტი: 

„ე) კრივის სკოლა.“. 

2.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანის ქ. N192) 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N102 

2011 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბ კოლხეთის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად:  

 1. დაფუძნდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი“. 

2. დამტკიცდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ თანდართული წესდება. 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის ვალდებულება 

დაეკისროს იურიდიული პირის დირექტორს. 

4.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 9 დეკემბრის N102 განკარგულებისა 

 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბ კოლხეთის“ წესდება 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი კოლხეთი“ (შემდგომში - „კლუბი“). 

2. კლუბი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის, „სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, სხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ამ წესდების შესაბამისად. 

3. კლუბი თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით. 

4. კლუბს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული პირის 

სხვა რეკვიზიტები. 

5. კლუბი უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან. 

6. კლუბის იურიდიული მისამართია: ქ. ცოტნე დადიანის ქ. N185. 

 

მუხლი 2. კლუბის დაფუძნება 

1. კლუბის  დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

2. კლუბის წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

3. კლუბის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე.  

 

მუხლი 3. კლუბის მიზნები და ამოცანები 

1. კლუბის მიზანია: 

ა) მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს და საერთაშორისო (მათ შორის „ფიფა“-ს 

და „უეფა“-ს ეგიდით) ტურნირებში მონაწილეობის მიღება; 

ბ) საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ რეგლამენტით განსაზღვრულ ვადებში 

ჩემპიონატებისა და თასების მატჩების ჩატარების უზრუნველყოფა; 

გ) საფეხბურთო კლუბების შექმნისა და სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების მომზადების 

უზრუნველყოფა; 

დ) სპორტული დაოსტატებისთვის საჭირო პირობების შექმნა; 

ე) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფეხბურთის პოპულარიზაციის მიზნით ფეხბურთის 

განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა და ფეხბურთის პროპაგანდა; 

ვ)  ბავშვთა საფეხბურთო ჯგუფების შექმნა, ნიჭიერი ფეხბურთელების შერჩევა და აღზრდა. 

2. თავისი მიზნის მისაღწევად კლუბი: 

ა) ზრუნავს თავისი პერსონალის, სპორტსმენების, მწვრთნელების, მსაჯების და სხვა 

სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებაზე; 

ბ) ხელს უწყობს საერთაშორისო თანამშრომლობას და ქვეყნის მასშტაბით შესაბამის 

დაწესებულებებთან ურთიერთობას; 

გ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

 

მუხლი 4. კლუბის ადმინისტრაცია 

კლუბის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

მუხლი 5. კლუბის ხელმძღვანელობა 
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1. კლუბს ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. კლუბის ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

უძღვება კლუბის საქმეებს. 

3. დირექტორი: 

ა) წარმართავს კლუბის საერთო საქმიანობას, ახორციელებს ადმინისტრაციისა და კლუბის 

საქმიანობის კოორდინაციას; 

ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს კლუბის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობაზე, 

პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე; 

გ) კლუბში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

კლუბის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით;  

დ) დამფუძნებელთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

კლუბის თანამშრომლებს;  

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს  კლუბის სახელით; 

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს  კლუბის  შინაგანაწესს, სამუშაო 

გეგმებს; 

ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს კლუბის ფინანსურ და მატერიალურ საშუალებებს; 

თ) კანონის ფარგლებში დებს შრომით ხელშეკრულებებს და მუშაკთა მიმართ იყენებს 

წამახალისებელ და დისციპლინურ ზომებს; 

ი) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად;  

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე;  

ლ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს  კლუბს  ყველა ინსტანციაში; 

მ) ახორციელებს კლუბის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ, კანონმდებლობით ნებადართულ 

სხვა საქმიანობას. 

 

მუხლი 6. კლუბის დაფინანსება 

1. კლუბის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს: 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები; 

ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი; 

გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება მხოლოდ 

ცენტრის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად. 

 

მუხლი 7. კლუბის  ქონება  

კლუბს უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით შეიძლება 

გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება. 

 

მუხლი 8. კლუბის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება  

კლუბი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და  წარუდგინოს 

დამფუძნებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

 

მუხლი 9. სახელმწიფო კონტროლი 

1. კლუბი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. 

2. კლუბის  სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.  

 

მუხლი 10. კლუბის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 
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წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 11. კლუბის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

1. კლუბის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. კლუბის უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის 

რეგისტრაციის მომენტიდან. 

3. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთრებაში. 

4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს. 

 

მუხლი 12. გარდამავალი დებულებანი 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

კლუბი კოლხეთი“ წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საფეხბურთო 

კლუბ კოლხეთის“ უფლებამონაცვლეს. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N103 

2011 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ზოგიერთი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების 

შესახებ 

 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების შესაბამისად, 

ძალადაკარგულად გამოცხადდეს: 

ა) „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ წესდების 

დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2009 წლის 19 აგვისტოს N360 

ბრძანება; 

ბ) „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საფეხბურთო კლუბ კოლხეთის“ 

დირექტორის დანიშვნის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 4 ივნისის N260 

ბრძანება. 

2. ბრძანებები ძალადაკარგულად გამოცხადდეს საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტის გამოცემის დღიდან. 

3. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N104 

2011 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად:  

1. დაფუძნდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

სათნოების სახლი“. 

2. დამტკიცდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ თანდართული წესდება. 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლის“ სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის ვალდებულება დაეკისროს იურიდიული 

პირის დირექტორს. 

4.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 9 დეკემბრის N104 განკარგულებისა 

 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლის“  წესდება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა „ხობის 

მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი“ (შემდგომში - „სახლი“). 

2. სახლი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ამ 

წესდების შესაბამისად. 

3. სახლი თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით. 

4. სახლს აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული პირის 

სხვა რეკვიზიტები. 

5. სახლი უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან. 

6. სახლის იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი. სტალინის ქ. N6. 

 

მუხლი 2. სახლის დაფუძნება 

1. სახლის  დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

2. სახლის წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

3. სახლის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე.  

 

მუხლი 3. სახლის მიზნები 

სახლის მიზანია: 

ა) ცენტრის მიზანია ხობის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ, სიღარიბის ზღვარს 

მიღმა მყოფ მოქალაქეთა უფასოდ კვების უზრუნველყოფა; 

ბ) სოციალურად დაუცველ პირთა ხელშეწყობა; 

გ) სოციალურად დაუცველ პირთა საზოგადოებასთან ადაპტაციის მიზნით სპეციალური 

პროგრამების მომზადება და განხორციელება; 

დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველი პირების აღრიცხვა, მათზე 

სოციალური დახმარებისა და კანონით გათვალისწინებული სხვა შეღავათების  დაწესების შესახებ 

წინადადებების მომზადება. 

 

მუხლი 4. სახლის ადმინისტრაცია 

სახლის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილისა და ფინანსური 

მენეჯერისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

მუხლი 5. სახლის ხელმძღვანელობა 

1. სახლს ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. სახლის ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

უძღვება სახლის საქმეებს. 

3. დირექტორი: 
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ა) წარმართავს სახლის საერთო საქმიანობას, ახორციელებს ადმინისტრაციისა და სახლის 

საქმიანობის კოორდინაციას; 

ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს სახლის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობაზე, 

პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე; 

გ) სახლში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს სახლის 

საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით;  

დ) დამფუძნებელთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

სახლის თანამშრომლებს;  

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს  სახლის სახელით; 

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს  სახლის  შინაგანაწესს, სამუშაო 

გეგმებს; 

ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს სახლის ფინანსურ და მატერიალურ საშუალებებს; 

თ) კანონის ფარგლებში დებს შრომით ხელშეკრულებებს და მუშაკთა მიმართ იყენებს 

წამახალისებელ და დისციპლინურ ზომებს; 

ი) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად;  

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე;  

ლ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს  სახლს  ყველა ინსტანციაში; 

მ) ახორციელებს სახლის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ, კანონმდებლობით ნებადართულ 

სხვა საქმიანობას. 

 

მუხლი 6. სახლის დაფინანსება 

1. სახლის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს: 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები; 

ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი; 

გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება მხოლოდ 

სახლის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად. 

 

მუხლი 7. სახლის ქონება  

სახლს უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით შეიძლება 

გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება. 

 

მუხლი 8. სახლის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება  

სახლი ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და  წარუდგინოს 

დამფუძნებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 

 

მუხლი 9. სახელმწიფო კონტროლი 

1. სახლი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. 

2. სახლის  სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.  

 

მუხლი 10. სახლის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 

წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 11. სახლის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

1. სახლის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
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2. სახლის უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის რეგისტრაციის 

მომენტიდან. 

3. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთრებაში. 

4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს. 

 

მუხლი 12. გარდამავალი დებულებანი 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის სათნოების 

სახლი“  წარმოადგენს უმწეოთა სასადილოს  უფლებამონაცვლეს. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N105 

2011 წლის 9 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარისთვის ხობის მუნიციპალიტეტის 

გამგებლის თანამდებობაზე გოგა ღურწკაიას დანიშვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე 

მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტისა და „ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დებულების  (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2008 

წლის 25 დეკემბრის N109 დადგენილების 89-ე მუხლის შესაბამისად, მიეცეს თანხმობა ხობის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს ხობის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 

თანამდებობაზე გოგა ღურწკაიას დანიშვნაზე.  

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N106 

2011 წლის 27 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

„ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებაში ცვლილების 

შეტანის თაობაზე 

 

1. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის  

შესაბამისად, „ხობის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი  შესყიდვების გეგმის 

დამტკიცების  შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 26 იანვრის N51 

განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

 

ა) განკარგულების პირველ დანართში შემცირდეს: 150 ლარით -  საწვავის შეძენის ასიგნება; 200 

ლარით - ელექტროენერგიის საფასურის ასიგნება; 1400 ლარით - სსმ-ში ნორმატიული აქტების 

გამოქვეყნების ხარჯების ასიგნება; 20 ლარით - ფაილების შეძენის ასიგნება; 20 ლარით -  

ბლოკნოტის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - 10 ცალი სტიკერის შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - 1 

ცალი სტეპლერის (დიდი) შეძენის ასიგნება; 700 ლარით - საბეჭდი ქაღალდის შეძენის ასიგნება; 

210 ლარით - კარტრიჯების შეძენის ასიგნება; 400 ლარით - სატელეფონო ბარათების შეძენის 

ასიგნება; 300 ლარით - 1 ცალი რკინის კარადის შეძენის ასიგნება; 500 ლარით - 1 ცალი რკინის 

კარადის შეძენის ასიგნება; 1850 ლარით -  ქ. ხობში წერეთლის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 5850 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქ. N185 მდებარე 

ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო სისტემის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 72 ლარით - შუა ხორგის თემში გამგეობის ტერიტორიული 

ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება; 792 ლარით 

- სოფელ ძველ ხიბულაში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოების ასიგნება; 500 ლარით - ახალი ხიბულის საჯარო სკოლის 

ეზოს შემოკავების სამუშაოების ასიგნება; 2850 ლარით - სოფელ შავღელეს საჯარო სკოლის 

ოთახების რემონტის ასიგნება; 490 ლარით - ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული აღრიცხვის 

პროგრამის ასიგნება; 825 ლარით - კომპიუტერის მომსახურების ხარჯების ასიგნება; 1400 ლარით - 

სატელეფონო ასიგნება; 4500 ლარით - ჰერალდიკის ხარჯების ასიგნება; 1445 ლარით - გაწვევის 

საექიმო კომისიის ხარჯების ასიგნება; 1068 ლარით - სოფელ საგვიჩიოს ცენტრალური სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 984 ლარით -  სოფელ საგვიჩიოს მე-3 უბნის სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 632 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ 

გიმოზგონჯილში ი. ვეკუას ქუჩის წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 1244 ლარით - 

ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ გიმოზგონჯილში ვ. ფშაველას ქუჩაზე N1 და N2 ხიდბოგირების 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 1731 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ გვიმარონში 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 1199,8 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, 

სოფელ ბულიშში ავტომოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 633 ლარით - ქვემო 

ქვალონის თემში, სოფელ ბულიშში გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 1200 ლარით - ქვემო 

ქვალონის თემში, სოფელ დურღენაში ავტომოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 1554,15 

ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ დურღენაში სასაფლაოს ქუჩის მოხრეშვის სამუშაოების 

ასიგნება; 753,1 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ დურღენაში ნ. დუმბაძის ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 790,2 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, 
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სოფელ დურღენაში ქარჩავას ქუჩის წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 1337 

ლარით - პატარა ფოთის შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 7509 ლარით - პატარა 

ფოთის II უბნის სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 571 ლარით - პატარა ფოთის 

III უბნის სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 444 ლარით - პატარა ფოთის I 

უბანში სტადიონის განათების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 3344 ლარით - სოფელ შავღელეში 

შიდა გზების წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონით რემონტის სამუშაოების ასიგნება; 1819,3 

ლარით - გურიფულის თემში, სოფელ პირველი გურიფულის მინი სტადიონის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 970 ლარით - გურიფულის თემში, სოფელ მეორე გურიფულში არსებული 

სტადიონის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 347,9 ლარით - გურიფულის თემში, სოფელ 

მეორე გურიფულის სასაფლაოს კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 1180,15 ლარით - 

გურიფულის თემში, სოფელ მეორე გურიფულში სანიაღვრე არხის ამოწმენდის სამუშაოების 

ასიგნება; 115,68 ლარით - ახალსოფლის თემში, ცენტრალური გზის მოხრეშვის სამუშაოების 

ასიგნება; 2316,3 ლარით - ახალსოფლის თემში, სოფელ გაღმა პირველი ხორგის გზის მოხრეშვის 

სამუშაოების ასიგნება; 3563 ლარით - ჭალადიდის თემში, სოფელ საბაჟოში გზის მოხრეშვის 

სამუშაოების ასიგნება; 66,3 ლარით - ჭალადიდის თემში, სოფელ საბაჟოში სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 14 ლარით - ჭალადიდის თემში, სოფელ საღვამიჩაოში 

სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 964 ლარით - ჭალადიდის თემში, სოფელ 

საღვამიჩაოში გზის მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 1728 ლარით - ჭალადიდის თემში, სოფელ 

საჭოჭუოში გზის მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 1249,32 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ 

კუთხენოჯიხევში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 886 ლარით - ნოჯიხევის თემის 

ცენტრში მილხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 2023,83 ლარით - ნოჯიხევის თემის 

ცენტრში არსებული სკვერის დეკორატიული ღობის ამაღლების სამუშაოების ასიგნება; 720,3 

ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნოჯიხევში წყალსადენის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 378 

ლარით -  ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნოჯიხევში ცხაურის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 1162 

ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ ზენში მილხიდის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 360 

ლარით -  ნოჯიხევის თემში, სოფელ ზენში ცხაურის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 225 ლარით 

- ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნაფოჩტუში მინი სტადიონის ღობის აღდგენითი სამუშაოების 

ასიგნება; 661 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნაფოჩტუში შიდა გზების მოხრეშვის 

სამუშაოების ასიგნება; 726 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ დასახლებაში საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობის ასიგნება; 2679 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ დასახლებაში ჭაბურღილის 

მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 131,14 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ლარჩვაში წყალსადენის 

მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 20 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ლარჩვაში წყალსადენის 

მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1523 ლარით - ხეთის 

თემში, სოფელ ლარჩვაში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 12 ლარით - ხეთის თემში, 

სოფელ ლარჩვაში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 1229,1 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ნოჩხონში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 

ასიგნება; 6 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ნოჩხონში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2042 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ წინაგოლაში 

შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 10 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ წინაგოლაში 

შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2133,44 

ლარით - ხეთის თემში, საქირიოს უბნის შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 10 ლარით 

- ხეთის თემში, საქირიოს უბნის შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1126 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ოხვამეკარში რკინიგზის 

ქვეშ სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 662 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ 

ოხვამეკარში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 823 ლარით - პირველი მაისის 

თემში, სოფელ საკვიკვინიოში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 41 ლარით - 

პირველი მაისის თემში, სოფელ საკვიკვინიოში ხიდბოგირის შეკეთების სამუშაოების ასიგნება; 

15,28 ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ ჭიხუში ეკლესიის მიმდებარე ეზოს შემოღობვის 

სამუშაოების ასიგნება; 201 ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ ჭიხუში ავტოსადგომის 

მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 40 ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ ჭიხუში 

ავტოსადგომის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 74,7 
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ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ ბულიწყუში გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 

1188 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ გაღმა საჯიჯაოში მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების 

ასიგნება; 832 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ გაღმა საჯიჯაოში შიდა გზების მოხრეშვის 

სამუშაოების ასიგნება; 1800 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ჯაპიშაქარში ეკლესიასთან და 

სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის აღდგენითი სამუშაოების ასიგნება; 580 ლარით - საჯიჯაოს 

თემში, სოფელ ჯაპიშაქარში ხიდბოგირის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 1497 ლარით - 

საჯიჯაოს თემში, სოფელ ზენში სარიტუალო სახლის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 1778 

ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ზენში სასაფლაოს გზის გაფართოების სამუშაოების ასიგნება; 

1284 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ზუბში არსებული მინი სტადიონის კეთილმოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 740 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ზუბის სატაბაღუოს დასახლებაში 

მილხიდის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 714 ლარით - ხამისკურის თემში, სოფელ საკუკავოში 

საყანე ფართობის შემოკავების სამუშაოების ასიგნება; 1200 ლარით - ხამისკურის თემში, სოფელ 

საკუკავოში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 1734,4 ლარით - ხამისქურის თემში, 

სოფელ საქირიოში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 727,2 ლარით - ხამისქურის 

თემში, სოფელ საქირიოში წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 2086 ლარით -  

ხამისქურის თემში, სოფელ ხამისქურში გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 1787 ლარით -  

თორსა-დღვაბის თემში, სოფელ საბუკიოში გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 135,64 

ლარით - თორსა-დღვაბის თემში, სოფელ თორსის ცენტრიდან სოფელ დღვაბამდე გზის 

მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 685 ლარით - თორსა-დღვაბის თემში, სოფელ დღვაბაში ხიდის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 683,67 ლარით - ზემო ქვალონის თემში, სოფელ საალანიო-

საფაჩულიოში ხიდბოგირის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 348,89 ლარით - ზემო ქვალონის 

თემში, საკუჭაოს უბნის გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 1084,12 ლარით - ზემო 

ქვალონის თემში, საკუჭავოს უბნის გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 628,76 ლარით -  

ზემო ქვალონის თემში, სოფელ სახოჭოლავოში გზების მოხრეშის სამუშაოების ასიგნება; 741,2 

ლარით -  ზემო ქვალონის თემის ადმინისტრაციული ცენტრისა და საბავშვო ბაღის შემოკავების 

სამუშაოების ასიგნება; 1834,96 ლარით - სოფელ ძველი ხიბულის საჯაკონიოს უბნის გზების 

მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 488,62 ლარით - ძველი ხიბულის საჯაკონიოს უბანში 

მილხიდის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 5141 ლარით - შუა ხორგის სკოლის სპორტული 

დარბაზის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 42 ლარით - შუა ხორგის სკოლის სპორტული 

დარბაზის სარემონტო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 757,88 

ლარით - ბიის თემის ცენტრში წისქვილის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 543 ლარით - ბიის 

თემის ცენტრში რუსთაველის ქუჩაზე წყალსადენის მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნება; 561,81 ლარით - ბიის თემის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 

201,06 ლარით - ბიის თემში, საშონიოს უბანში ცხაურის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 498,24 

ლარით - ბიის თემში, საშონიოს უბანში სასაფლაოს მისასვლელი გზის შეკეთების სამუშაოების 

ასიგნება; 2287,97 ლარით - ბიის თემში, საშონიოს უბანში სასმელი წყლის მაგისტრალის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 1518 ლარით - ნოჯიხევისა და ბიის დამაკავშირებელ 

გზაზე მილხიდის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 2004,3 ლარით - ახალი ხიბულის თემის 

ცენტრში ბუნებრივსაფარიანი მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 10 ლარით -  

ახალი ხიბულის თემის ცენტრში ბუნებრივსაფარიანი მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 115,65 ლარით - ახალი ხიბულის თემში, სოფელ 

გაშფერდში კალათბურთისა და ფრენბურთის სტადიონის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 10 

ლარით - ახალი ხიბულის თემში, სოფელ გაშფერდში კალათბურთისა და ფრენბურთის 

სტადიონის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2211,67 

ლარით - ახალი ხიბულის თემში, სოფელ ზუბში წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

ასიგნება; 20 ლარით - ახალი ხიბულის თემში, სოფელ ზუბში წყალსადენის რეაბილიტაციის 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 1160 ლარით - ქარიატის თემში, სოფელ გაღმა ქარიატის შიდა სასოფლო გზების 

მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 70 ლარით - ქარიატის თემში, სოფელ გაღმა ქარიატაში 

ჭაბურღილის ძრავის შეძენისა და მონტაჟის სამუშაოების ასიგნება; 2357,5 ლარით - ქარიატის 

თემში, სოფელ გამოღმა ქარიატის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 218 ლარით -  
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ქარიატის თემში, ხიდზე ლამპიონის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 23,06 ლარით - სოფელ 

პირველი ხორგის სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოების ასიგნება; 13,14 ლარით - სოფელ პირველ 

ხორგაში მოსაცდელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ასიგნება; 77,06 ლარით - სოფელ პირველი 

ხორგის შიდა სასოფლო გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 1202 ლარით - სოფელ ყულევის 

შიდა სასოფლო გზის მოხრეშვითი და გზის გასწვრივ ოთხი მილხიდის ჩალაგების სამუშაოების 

ასიგნება; 527 ლარით - პირველი მაისის თემში, სალომაიოს უბანში ხიდ-ბოგირის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 2540 ლარით - ხამისკურის თემში, სოფელ საკუკავოში მილხიდის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 100 ლარით - ქ. ხობში თაყაიშვილის ქუჩიდან სპორტის ქუჩის გადაკვეთაზე 

არსებული არხის მოწყობის (მილხიდის ჩალაგებით) სამუშაოების ასიგნება; 350 ლარით -  ქ. ხობში 

ცოტნე დადიანისა და სტალინის ქუჩებს შორის მონაკვეთზე არსებული არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების ასიგნება; 770 ლარით - ნოჯიხევის თემში, ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის ტერიტორიაზე არხის ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 760 ლარით - 

პირველი მაისის თემში, სოფელ საკვიკვინიოში ნაპირგამაგრების სამუშაოების ასიგნება; 200 

ლარით - სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში საჭოჭუოს საზღვართან დამბის ამაღლების 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 240 ლარით - სოფელ პატარა ფოთში 

ორ დაზიანებულ უბანზე დამბის ამაღლების სამუშაოების ასიგნება (თითოეული - 120 ლარის 

ოდენობით); 460 ლარით - სოფელ პატარა ფოთის N4 უბანში დაზიანებული დამბის აღდგენის 

სამუშაოების ასიგნება; 460 ლარით - პირველო მაისის თემში ბონდის ხიდის აღდგენის 

(ნაპირგამაგრებით) სამუშაოების ასიგნება; 3000 ლარით -  მეგრული სიმღერების ფესტივალზე 

საინფორმაციო ბუკლეტის გამოშვების ხარჯების ასიგნება; 300 ლარით - მეგრული სიმღერების 

ფესტივალზე საინფორმაციო ბუკლეტის გამოშვების ხარჯების ასიგნება; 14450 ლარით - 

კომპიუტერული ქსელის, ვიდეო სისტემისა და IP სადგურის მონტაჟისა და ინსტალაციის 

სამუშაოების ასიგნება; 1540 ლარით -  გერბების დამზადების ასიგნება; 

 

ბ) განკარგულების პირველ დანართში გადიდდეს: 1040 ლარით -  470 ლიტრი ბენზინის შეძენის 

ასიგნება; 78 ლარით - ჟურნალ „ტაბულას“ გამოწერის ასიგნება; 300 ლარით - საახალწლო 

მისალოცების ბეჭდვის ასიგნება; 375 ლარით - 15 ცალი ბეჭდის დამზადების ასიგნება; 30 ლარით -  

2 შეკვრა შტრიხ-კოდის შემცველი ეტიკეტის შეძენის ასიგნება; 60 ლარით - 1 ცალი ფაქსიმილიეს 

შტამპის დამზადების ასიგნება; 300 ლარით - 5 ცალი ფლეშმეხსიერების შეძენის ასიგნება; 160 

ლარით - 8 ცალი ავტომატური ამომრთველის შეძენის ასიგნება; 88 ლარით - 8 ცალი კოაქსიური 

შემაერთებლის (ჩამჭერის) შეძენის ასიგნება; 150 ლარით - 5 ცალი ტელეფონის აპარატის შეძენის 

ასიგნება; 120 ლარით - ავტომობილის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ასიგნება; 160 ლარით - 1 

ცალი შტრიხ-კოდების წამკითხავი მოწყობილობის შეძენის ასიგნება; 260 ლარით - 13 ცალი 

სამაგიდო დროშის შეკერვის ასიგნება; 400 ლარით - 1 ცალი მოსაბრუნებელი სავარძლის შეძენის 

ასიგნება; 400 ლარით - 1 ცალი საშობაო ნაძვის ხის შეძენის ასიგნება; 250 ლარით - 1 ცალი კარადის 

დამზადების ასიგნება; 250 ლარით - 1 ცალი მაგიდის დამზადების ასიგნება; 300 ლარით - 1 ცალი 

კარადის გადაკეთების ასიგნება; 165 ლარით - 115 მეტრი კაბელის შეძენის ასიგნება; 30 ლარით - 2 

ცალი მრიცხველის ყუთის შეძენის ასიგნება; 23800 ლარით - ჭალადიდის თემში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის გარე მიმდებარე ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის დამატებითი სამუშაოების ასიგნება; 1850 ლარით - ჭალადიდის თემში 

ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის რაებილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 4800 

ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩაზე არსებულ პარკებსა და სკვერებში დაბალი განათების 

მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 1050 ლარით - ქ. ხობში ცოტნე დადიანის ქუჩის N195 

საცხოვრებელი სახლის ფასადის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 2850 ლარით - პირველი 

მაისის სკოლის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 300 ლარით - შტრიხ-

კოდებით ინვენტარიზაციის პროგრამის შეძენის ასიგნება; 30 ლარით - ტრანსპორტის მიმდინარე 

რემონტის ასიგნება; 350 ლარით - წერილებთან დაკავშირებული საფოსტო მომსახურების ასიგნება; 

700 ლარით - ჭალადიდის თემში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული 

შენობის გარე მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის დამატებითი სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1295 ლარით - ბეჭდვითი მომსახურების ასიგნება; 200 ლარით 

- სატელევიზიო მომსახურების ასიგნება; 1500 ლარით - 10 ცალი დროშის შეკერვის ასიგნება; 900 
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ლარით - 6 ცალი დროშის სადგამის შეძენის ასიგნება; 400 ლარით -  20 ვიმპელის შეძენის ასიგნება; 

4400 ლარით - 2 ცალი გერბის დამზადების ასიგნება; 1972 ლარით - საგვიჩიოს ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 80 ლარით - სოფელ საგვიჩიოს ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 

2929,84 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ გვიმარონში წყლის ტუმბოს შეძენისა და 

დამონტაჟების სამუშაოების ასიგნება; 137,7 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ გვიმარონში 

წყლის ტუმბოს შეძენისა და დამონტაჟების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 4257,07 ლარით - ქვემო ქვალონის თემში, სოფელ დურღენაში წერეთლის ქუჩაზე 

წყალსადენი მილების რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 200,08 ლარით - ქვემო ქვალონის 

თემში, სოფელ დურღენაში წერეთლის ქუჩაზე წყალსადენი მილების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 4784,86 ლარით - ქვემო ქვალონის 

თემში, სოფელ ჭითაუშქურში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 160 ლარით - ქვემო 

ქვალონის თემში, სოფელ ჭითაუშქურში ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 9471 ლარით - სოფელ პატარა ფოთში გამგეობის 

ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 390 

ლარით - სოფელ პატარა ფოთში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 3214 ლარით - სოფელ 

შავღელეში წყალსადენის შიდა ქსელის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 130 ლარით -  

სოფელ შავღელეში წყალსადენის შიდა ქსელის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1749,3 ლარით - სოფელ გურიფულის I უბანში სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 70 ლარით - სოფელ გურიფულის I უბანში სტადიონის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2398,05 ლარით -  

სოფელ გურიფულის II უბანში საყანე გზაზე მილხიდების მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 100 

ლარით - სოფელ გურიფულის II უბანში საყანე გზაზე მილხიდების მოწყობის სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2341,98 ლარით - ახალსოფლის თემში, სოფელ 

გაღმა პირველ ხორგაში სპორტული მოედნის შემოღობვის სამუშაოების ასიგნება; 90 ლარით -  

ახალსოფლის თემში, სოფელ გაღმა პირველ ხორგაში სპორტული მოედნის შემოღობვის 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 6085 ლარით - ჭალადიდის თემში, 

სოფელ საბაჟოში სანიაღვრე არხების ამოწმენდის სამუშაოების ასიგნება; 250 ლარით - ჭალადიდის 

თემში, სოფელ საბაჟოში სანიაღვრე არხების ამოწმენდის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 2890 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნოჯიხევში მილხიდის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 110 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნოჯიხევში 

მილხიდის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 5267,35 

ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნოჯიხევში გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 200 

ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ ნოჯიხევში გზების მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 3633 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ დასახლებაში 

წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 170 ლარით - ნოჯიხევის თემში, სოფელ 

დასახლებაში წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 5609,28 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ლარჩვაში საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი 

რემონტის სამუშაოების ასიგნება; 255,4 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ლარჩვაში საბავშვო ბაღის 

ნაწილობრივი რემონტის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2920 

ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ლარჩვაში საბავშვო ბაღის წყალმომარაგების მოწესრიგების 

სამუშაოების ასიგნება; 120 ლარით - ხეთის თემში, სოფელ ლარჩვაში საბავშვო ბაღის 

წყალმომარაგების მოწესრიგების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 

1358,24 ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ ჭიხუში ეკლესიის კიბესთან მისასვლელის 

კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 50 ლარით - პირველი მაისის თემში, სოფელ ჭიხუში 

ეკლესიის კიბესთან მისასვლელის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 1629 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ზენში ჭაბურღილის მოწყობის 

სამუშაოების ასიგნება; 70 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ ზენში ჭაბურღილის მოწყობის 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 3840 ლარით - საჯიჯაოს თემში, 

სოფელ ზენში გზის მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 160 ლარით - საჯიჯაოს თემში, სოფელ 
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ზენში გზის მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 3840 ლარით 

- საჯიჯაოს თემში, სოფელ ჯაპიშაქარში გზის მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 160 ლარით - 

საჯიჯაოს თემში, სოფელ ჯაპიშაქარში გზის მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის 

შედგენის ასიგნება; 6158,6 ლარით - ხამისქურის თემში, სოფელ საქირიოში წყალსადენის 

რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 303 ლარით - ხამისქურის თემში, სოფელ საქირიოში 

წყალსადენის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 280 

ლარით - თორსა-დღვაბის თემის ცენტრში ჯვრის კეთილმოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 13 

ლარით - თორსა-დღვაბის თემის ცენტრში ჯვრის კეთილმოწყობის სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2207,14 ლარით - თორსა-დღვაბის თემის ცენტრში  

მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების ასიგნება; 107,5 ლარით - თორსა-დღვაბის თემის ცენტრში  

მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 3351,64 

ლარით - ზემო ქვალონის თემის ცენტრში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 135 

ლარით - ზემო ქვალონის თემის ცენტრში შიდა გზების მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 2233,58 ლარით - სოფელ ძველ ხიბულაში ღელე სკურჩაზე 

არსებული ხიდის შეკეთების სამუშაოების ასიგნება; 90 ლარით - სოფელ ძველ ხიბულაში ღელე 

სკურჩაზე არსებული ხიდის შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 4983 ლარით - შუა ხორგის თემში, სკოლის სპორტული დარბაზის სარემონტო 

სამუშაოების ასიგნება; 200 ლარით - შუა ხორგის თემში, სკოლის სპორტული დარბაზის 

სარემონტო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 6148,99 ლარით - ბიის 

თემის ცენტრში წისქვილის რეაბილიტაციის სამუშაოების ასიგნება; 220 ლარით - ბიის თემის 

ცენტრში წისქვილის რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის 

ასიგნება; 4201,62 ლარით - სოფელ ახალ ხიბულაში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოების ასიგნება; 170 ლარით - სოფელ ახალ 

ხიბულაში გამგეობის ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 3655,5 ლარით - ქარიატის თემში, 

ხიდიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის მოხრეშვის სამუშაოების ასიგნება; 150 ლარით - ქარიატის 

თემში, ხიდიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის მოხრეშვის სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1152 ლარით - სოფელ ყულევში კლუბის შენობის სარემონტო 

სამუშაოების ასიგნება; 50 ლარით - სოფელ ყულევში კლუბის შენობის სარემონტო სამუშაოების 

საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 5617 ლარით - პირველი მაისის თემში, 

საფილიპიოს უბანში ნიაღვრისგან დაზიანებული სარკინიგზო გადასასვლელის მოწესრიგების 

სამუშაოების ასიგნება; 200 ლარით - პირველი მაისის თემში საფილიპიოს უბანში ნიაღვრისგან 

დაზიანებული სარკინიგზო გადასასვლელის მოწესრიგების სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 120 ლარით - ახალი ხიბულის თემში, ზუბი-ძველი ხიბულის 

საავტომობილო გზის მე-3 კმ-ზე წყალდიდობისგან წარეცხილი მილხიდის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 350 ლარით - სოფელ პატარა ფოთში 

მდინარე რიონის მარჯვენა ნაპირზე წყალდიდობისგან წარეცხილი დამბის ამაღლების 

სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 120 ლარით - ზემო ქვალონის თემში 

ღელე სკურიას წყალდიდობისგან წარეცხილი დამბის აღდგენითი სამუშაოების საპროექტო 

დოკუმენტაციის შედგენის ასიგნება; 1495 ლარით - 23 ცალი მინათების პროჟექტორის შეძენის 

ასიგნება; 434 ლარით - 62 ცალი პლაფონის შეძენის ასიგნება; 120 ლარით - 20 ცალი ეჟექტორის 

შეძენის ასიგნება; 360 ლარით - 20 ცალი დროსელის შეძენის ასიგნება; 250 ლარით -  10 ცალი 

ნათურა თეთრი პროჟექტორის შეძენის ასიგნება; 230 ლარით - 1 ცალი მობილური ტელეფონის 

შეძენის ასიგნება; 70 ლარით - ბეჭდის მექანიზმის შეძენის ასიგნება; 3823,56 ლარით -  36 ცალი 

ფარდა გრძელმოკლე, 3X0,5 მ-იანის შეძენის ასიგნება; 1274.52 ლარით - 12 ცალი კომპოზიცია 

,,ლოლო" 3X0,5 მ-იანის შეძენის ასიგნება; 5947,56 ლარით - 36 ცალი მორბენალი ფარდა, ფიფქებით  

3X0,8 მ-იანის შეძენის ასიგნება; 1203,72 ლარით - 12 ცალი გირლიანდა დიდი ბურთი არანაკლებ D 

20 სმ შეძენის ასიგნება; 424,84 ლარით - 4 ცალი მორბენალი ფარდა, ჭრელი 3X0,8 მ-იანის შეძენის 

ასიგნება; 141,6 ლარით - 4 ცალი სტრინგი, დიოდის ნათურით 20 გრძ. მ-იანის შეძენის ასიგნება; 

94,4 ლარით - მავთული (კაბელი) აპპვ, 2X2,5 (ალუმინის) შეძენის ასიგნება; 123 ლარით - მავთული 

(კაბელი) პპვ 2X1,5 (სპილენძის) შეძენის ასიგნება; 424,8 ლარით - დამჭერები პლასტმასის 
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(,,ხამუტი") შეძენის ასიგნება; 2124 ლარით - თეთრი, სტრინგი ფარდა ზომით 3X4 შეძენის ასიგნება; 

740 ლარით - 37 ცალი სამაგიდე დროშის შეკერვის ასიგნება; 600 ლარით - 30 ცალი ვიმპელის 

შეკერვის ასიგნება; 200 ლარით - 20 ცალი სურათის ჩარჩოს შეძენის ასიგნება; 

 

გ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 1 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვრის N51 განკარგულებისა 

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების  

2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N 

დანაყ

ოფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდ

ო ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    Warxali 120,4         

1 031 
სოფლის მეურნეობისა და 

ბაღჩეულის პროდუქტები 
120,4 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

    

kartofili 614         

xaxvi 236,75         

niori 133,4         

mwvanili 229,02         

stafilo 246,2         

barda (700 gr.) 136         

xili 345,63         

wiwibura 658         

lobio 240         

wiwaka 8,12         

kiseli 358         

qiSmiSi 46,1         

2 032 
ბურღულეული, კარტოფილი, 

ბოსტნეული, ხილი და 

თხილეული 

3251,22 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

    gaTbobis xarji (SeSa) 4895         

3 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
4895 

gamart. 
Sesyidva 

oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

    

benzini   129910         

dizelis sawvavi 9250         

Txevadi gazi 437,6         

4 091 საწვავი 139597,6 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
Teberv
ai 

I-IV 
kvart. 

  

    el. energiis safasuri 67794         

5 093 
ელექტრო, სითბური, მზისა და 

ბირთვული ენერგია 
67794 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    qloris mJava 155         
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6 144 
მარილისა და სუფთა ნატრიუმის 

ქლორიდი 
155 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    saxexi 18         

7 148 
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი 
18 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    
xorci 1221,8 

  
      

qaTmis barkali 590,34       

8 151 
ცხოველური პროდუქტები, 

ხორცი და ხორცის პროდუქტები 
1812,14 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

    
tomati 222,6 

    
    

kombosto 119,72     

9 153 
ხილი, ბოსტნეული და 

მონათესავე პროდუქტები 
342,32 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

    
zeTi 228         

margarini (250 gr.) 134         

10 154 
ცხოველური ან მცენარეული 

ზეთები და ცხიმები 
362 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

    Sesqelebuli rZe (400 gr.) 504         

11 155 რძის პროდუქტები 504 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

    
mananis burRuleuli 87,36 

      
  

brinji 170,72   

12 156 
დაფქვილი მარცვლეულის 

პროდუქტები, სახამებელი და 

სახამებლის პროდუქტები 

258,08 
gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

    

marili 22,4 

      

  

Saqari 379   

fafis masala 277,82   

puri 2064   

13 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
2743,22 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
Teberv
ali 

I kvart.   

  

  
სამხედრო ფორმა 

კამუფლირებული 
410         

  სპეც ხელთათმანი სამუშაო 32         

  სამაშველო ხელთათმანი 90         

14 181 
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 
532 

gamart. 
Sesyidva 

ოქტომბ

ერი 

  IV 
kvart.   

  

  ქურთუკი-შარვალი 5520         

  კეპი 264         

  
დისპეჩერებისათვის სამუშაო 

ჟილეტი კამუფლირებული 
250         

  
წყალგაუმტარი გრძელი ლაბადა 

(პლაში) 
140         

15 182 გარე ტანსაცმელი 6174 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ოქტომბ

ერი 

  IV 
kvart. 

  

  
  მაისური 525         

  სამხედრო მაიკა 30         

16 183 სამოსი 555 
gamart. 
Sesyidva 

ოქტომბ

ერი 

  IV 
kvart. 

  



 519

    

xelTaTmani 66         

sportuli tansacmeli 450         

rezinis xelTaTmani 36         

17 184 
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
552 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    kedliს saaTi 230         

18 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
230 

gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

  

  ფეხსაცმელი სამხედრო (ბატინკა) 564         

  სამუშაო ფეხსაცმელი 1200         

  
დისპეჩერებისათვის სამუშაო 

ფეხსაცმელი 
795         

  ჩექმა მაღალყელიანი (ვიტიაშკა) 282         

  ცეცხლგამძლე ჩექმა 2580         

19 188 ფეხსაცმელი 5421 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ნოემბერ

ი 

IV 
kvart. 

  

    პლასტმასის გობი 26         

20 195 
რეზინისა და პლასტმასის 

მასალები 
26         

    xelovnuri tyavi 300 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II kvart.   

21 197 
sinTetikuri rezina da 
boWko 

300         

    
sakadastro rukebis 
damzadeba 

12660         

22 221 
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები 
12660 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari
-
dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

ssm-Si normatiuli aqtebis 
gamoqveynebis xarjebi 

7235         

24 saaTi (1 wliT) 312         

kviris palitra 104         

xobis moambe 4032         

biznesi da kanonmdebloba 120         

ekonomiksi 36         

kolxuri versia 375         

sityva da saqme 150         

gamoc. obieqtivi 300         

saqarTvelos ekonomika 54         
gazeT ,,egrisis macne""--s 
gamowera da inf. ganT. 

2500         

sakanonmdeblo macne 600         

dedaqalaqi da regioni 300         

gazeTi mrwamsi 300         

Jurn. ,,imedi pliusi 360         

გაზ. ,,მთავარი თემა 

საქართველოში" სპეციალური 

ნომერი 

300         

Jurnali ,,tabula" 78         
jumber leJavas gamocema 
Tavisi mogzaurobis Sesaxeb 

300         

23 222 
გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

17456 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 
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საახალწლო მისალოცი 

ბარათების დაბეჭდვა 
300         

    
sigelebis, mowmobebis da 
suvenirebis damzadeba 

390         

24 224 

მარკები, ქვითრების ფორმები, 

საკრედიტო ბარათები, სააქციო 

სერთიფიკატები, ვაჭრობის 

სარეკლამო მასალა, კატალოგები 

და სახემძღვანელოები 

690 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
al-

dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

faili 832         

saqaRalde (celuloidis) 221,5         

damWeriani saqaRalde 50         

bloknoti 638         

rveuli patara 10         

sakancelario rveuli 60         

brZanebis wigni 124         
korespodenciebis aRricxvis 
Jurnali 

201         

materialur faseulobaTa 
davTari 

20         

mimd. angariSsworebis 
davTari 

10         

uwyisis formebi 8         

sasaqonlo zednadebi 30         

25 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

2204,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    kaustikuri soda 24         

26 243 
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკალიები 
24 

gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    

feradi flomasteri 4         

sakanc. Jurnali 368         

sakancelario dana 39         

saqaRalde Taro 130         

fanqari 99,7         

markeri 136         

saSleli 23         

asakinZi lenti 2         
sakancelario nivTebis 
Casawyobi 

560         

kalkulatori 679         

faqsis qaRaldi 80         

konverti 50         

konverti AA4 150         

konvertiAAAA5 50         

konverti patara 70         

saqmis yda 35         

Wikarti 45         

klipsi 130         

saxazavi 42         

stikeri (saniSne qaRaldi) 538         

stikeri (mwebavi) 70         

antistepleri 60         
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wawuna 14         

magidis kalendris dafa 43         

skoCi 31         

magidis kalendari 176         

dasawebebeli lenti 35         

სტეპლერის ტყვიები 174         

სტეპლერი პატარა 215         

სტეპლერი საშუალო 560         

სტეპლერი დიდი 200         

ბაინდერი 1453         

საქაღალდე (swrafCamkeri) 406,5         

დირაკოლი 155         

webo 240         

qaRaldis samagri 22         

faili 875         

koreqtori 335,5         

beWdis baliSi 4         

lenti oqmebisaTvis 1         

fanqris saTleli 13         

burTuliani pasta 519,1         

burTuliani pasta 148         

qaRaldis samagri(skrepi) 15         

markeri 43         

failebiani saqaRalde 203         

safanqre Wiqa 10         

magidis kompleqti 295         

qaRaldi sabeWdi AA4 80 

გრ./500 
11200         

qaRaldi saweri   A4A45 

გრ./200 
1191         

qaRaldi mowmobebisaTvis 100         

feradi qaRaldi 50         

saoqme qaRaldi 55         

beWedi, Stampi 1300         

magnituri dafa 200         
Strix-kodebis Semcveli 
etiketi 

30         

Stampi-faqsimilie 60         

qseroqsi 2000         

27 301 
საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, პრინტერების 

და ავეჯის გარდა 

25732,8 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari
-
Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    

dvd diski 310         

cd  diski 102         

skaneri 0         

fleSmexsiereba 535         

skaneri 450         

,,UPS"'SeZena 80         

katrijis SeZena 5850         

qseroqsis katrijis SeZena 840         

katrijis SeZena 400         
magidis kompiuteris 
kompleqti 

17000         
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28 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები დამარაგი 
25567 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari
-marti 

I-IV 
kvart. 

  

    
ელ. გენერატორი გადასატანი, 

ბენზინის ძრავით 2,5 კვტ 
1320         

    გენერატორი (კარბურატორიანი) 600         

29 311 
ელექტრონული ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

1920 
gamart. 
Sesyidva 

maisi II kvart.   

    

adaptori (damcavi) 200         

el. gadamyvani didi 110         

el. gadamyvani patara 28         

ავტომატური ამომრთველი 276         
koaqsiuri SemaerTebeli 
(CamWeri) 

148         

ნათურის ვაზნა (ბუდეები) 12         

denis maregulirebeli 300         

30 312 
ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 

1074 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
oqtomb
eri 

I-IV 
kvart. 

  

    

el. gamagrZelebeli 882         

el. gamanawilebeli 140         

rozeti 111         

eleqtro Cangali 2         

ელ. გამაგრძელებელი 50 მ-იანი 

ბარაბანზე, 3 როზეტიანი 
288         

CamrTveli 15         

31 313 
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
1438 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
oqtomb
eri 

I-IV 
kvart. 

  

    

elementi 25         

ფანრებისათვის დურასელის 

კვების ბლოკი (ბატარეიკები) 
50         

fotoaparatis elementi 36         

32 314 
აკუმულატორები, პირველადი 

ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები 

111 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    

naTura 435 
gamart. 
Sesyidva 

      

ეკონათურა 144 
gamart. 
Sesyidva 

      

wertilovani naTura 200 
gamart. 
Sesyidva 

      

მინათების პროჟექტორი 1495 
gamart. 
Sesyidva 

      

პლაფონი 434 
gamart. 
Sesyidva 

      

ეჟექტორი 120 
gamart. 
Sesyidva 

      

დროსელი 360 
gamart. 
Sesyidva 

      

ნათურა თეთრი პროჟექტორის 250 
gamart. 
Sesyidva 

      

სამხედრო ინდივიდუალური 

ხელის ფარანი (კობრა) 
750 

gamart. 
Sesyidva 

      

ფარდა გრძელმოკლე, 3X0,5 3823,56 გამარტ.       
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კომპოზიცია ,,ლოლო"  3X0,5 1274,52 ელექტრ. 

შესყიდვა 

      

მორბენალი ფარდა, ფიფქებით  

3X0,8 
5947,56       

გირლიანდა დიდი ბურთი 

არანაკლე D 20სმ 
1203,72       

მორბენალი ფარდა, ჭრელი 424,84       

სტრინგი, დიოდის ნათურით 20 

მ. 
141,6       

სტრინგი ფარდა 3x4 2124       

gare ganaTebis naTura 300 
gamart. 
Sesyidva 

      

33 315 
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები 
19427,8 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv

ali,დე

კემბერი 

I-IV 
kvart.   

    

elsadenis samagrebi 1         

izolenta 1,5         

el. SeduRebis Cxiri 80         

34 316 
ელეტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
82,5 

gamart. 
Sesyidva 

Teberv
a- 

marti 

I-IV 
kvart. 

  

    

kondensatori 130         
satelefono baraTebis 
SeZena 

20010         

35 317 
ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური მომარაგება 

20140 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
aprili 

I-IV 
kvart. 

  

    mobiluri telefoni 2440         

36 322 

რადიო-ტელეფონის, რადიო-

ტელეგრაფის, რადიო-

მაუწყებლობის და 

სატელევიზიო გადამცემი 

აპარატურა 

2440 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
oqtomb
eri 

I-IV 
kvart. 

  

    

gare mikrofoni 20         

video kaseta 940         

televizori           

satelituri antena 0         

televizori           

diqtofoni 0         

Stativi 150         

37 323 
ტელე და რადიომიმღებები და 

ხმის ან ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქცირების აპარატურა 

1110 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-ivnisi 

I-IV 
kvart. 

  

    

komp. qselis, video sistemis 
da IP sadg. montaJi da 
instalacia 

0         

38 324 ქსელები 0 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari I kvart.   

  

  telefoni (stac.) 450         

  modemi 200         

  telefoni (ekraniT) 240         

  
satelituri antenის 

რეცივერი 
60         

39 325 
satelekomunikacio 

mowyobilobebi da maრagebi 
950 

gamart. 
Sesyidva 

Teberv-
agvist
o 

I-IV 
kvart. 

  

    სამედიცინო ჩანთა 70         
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40 331 samedicino mowyobilobebi 70 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomb
eri 

 IV 
kvart.   

    

saponi 83,5         

sarecxi saponi 218         

tualetis qaRaldi 300         

pirsaxoci 30         

41 337 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 631,5 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    saTadarigo nawilebi 41420         

42 343 
ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათი ძრავებისათვის 

41420 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari
-

dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    
didi motoriani navi 8000         

patara motoriani navi 3000         

43 345 გემები და ნავები 11000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ivnis-
agvist

o 

II-IV 
kvart. 

  

    

eleqtro qanCi 500         

სამაშველო თოკი 12 მმ (100 მ) 325         

სამაშველო რგოლი 48         
Strix-kodebis wamkiTxavi 
mowyobiloba 

160         

eleqtro makrateli 500         

44 351 
საგანგებო სიტუაციებისა და 

უსაფრთხოების მოწყობილობები 
1533 

gamart. 
Sesyidva 

aprili
-
oqtomb
eri 

I-IV 
kvart. 

  

    რადარი 30000         

45 357 
სამხედრო ელექტრონული 

სისტემები 
30000         

    

droSa (saqrTvelo) 405         

samagido droSa (Sesakeri) 260         

            

droSa (evropa) 245         

46 358 
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები 
910 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-marti 

I-IV 
kvart. 

  

    saWidao leibi 10000         

47 374 
სპორტული საქონელი და 

მოწყობილობები 
10000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv
ali 

I kvart.   

    
koordinatebis dasadgeni 
xelsawyo GG.P.S 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

48 381 
სანავიგაციო და 

მეტეოროლოგიური 

ხელსაწყოები 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

    

lazeruli manZilsazomi 600         
spidometriani meqanikuri 
manZilsazomi 

200         

49 383 საზომი ხელსაწყოები 800 
გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

  
  წყლის მრიცხველი 50         

  დენის მრიცხველები 336         

50 385 
საკონტროლო და გამოსაცდელი 

აპარატურა 
386 

გამარტ. 

შესყიდვა 
მაისი II კვარტ.   

    
fotoaparati 350         

proeqtoris ekrani 200   
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cifruli fotoaparati 950         

51 386 ოპტიკური ხელსაწყოები 1500 
გამარტ. 

შესყიდვა 

agvist-
aprili 

I-IV 
kvart.   

    

rkinis karada 70         

kompiuteris magida 0         

televizoris magida 250         

მოსაბრუნებელი სავარძელი 1949         

savarZeli 1650         

saofise Taro 0         

samuSao magida 1900         

skami 450         

magida misadgmeliT 0         

52 391 ავეჯი 6269 
gamart. 
eleqtr. 
Sesyidva 

ianvari
-
dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

ტუშის კალამი 130         

makrateli 56         

suraTis CarCo 200         

saTli (vedro) 121         

cocxi 736         

nagvis yuTi 398         

aqandazi 70         

Rrubeli 23,3         

sanTeli 2,5         

iatakis jagrisi 10         

abazanis sarkis kompleqti 100         

sasalfeTqe, samarile 98         

ჯამი 25         

samzareulos danebi 4         

langari (fodnosi) 160         

qvabi didi 40         

Cerbaki 6         

Cais Wiqa 25         

kovzi didi 20         

saini saSualo 45         

saSobao naZvis xe 400         

yvavilis qoTani 114         

53 392 ავეჯეულობა 2783,8 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    

საინის საწრეტი 14         

გაზის რედუქტორი 24         

ხორცსაჩეხი ნაჯახი 18         

54 393 სხვადასხვა მოწყობილობები 56         

    

xaliCa (gza-kvala) 750         

farda 445         

xelsaxoci 149         

tilo iatakis sawmendi 338,5         

tilo magidis 670         

 minis sawmendi 170         

fexsawmendi Teqa 62         

xaliCa 800         

magidis gadasafarebeli 126         

სუფრის ხელსახოცი 15         

fardis sakidi (Storebi) 70         
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fardis gadasakeTebeli 
(tisonka) 

46         

iatakis sawmendi joxi 230         

55 395 ქსოვილის ნივთები 3871,5 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-marti 

I-IV 
kvart.   

    

ventilatori 875 

      

  
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

220   

xelis saSrobi aparati 300   

mtversasruti 130   

gazqura 57   

yavis saxarSi 14   

eleqtroCaidani 22   

ელექტროღუმელი 75   

macivari 1100   

56 397 საოჯახო ტექნიკა 2793 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv.
-

seqtemb 

I-IV 
kvart. 

  

    

sarecxi Jele 291         

avejis sawmendi siTxe 40         

sarecxi siTxe (mJava) 84         
sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

175         

Jaluzis sawmendi 10         

dezodori 300         

tualetis sawmendi (ixvi) 200         

WurWlis sarecxi saSualeba 48         

57 398 
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები 
1148 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-
Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    wylis xarji 8444         

58 411 ბუნებრივი წყალი 8444 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

  
  

გადასატანი მოტორიანი წყლის 

ტუმბო 77 მმ (გამდენი-შემწოვი) 
760         

  sawvavis saqaCi xelis tumbo 50         

59 421 
საწარმოო დანადგარები და 

მექანიკური ენერგიის გამოყენება 
810 

gamart. 
Sesyidva 

აპრილი II kvart.   

  
  daxl-macivari 1650         

  kondicioneri 8650         

60 425 
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები 
10300 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

maisi-
ivlisi 

I-IV 
kvart. 

  

    
avtomanqanis sarecxi 
danadgari 

1600         

61 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანისნულების 

სპეციალური დანისნულების 

მანქანა-დანადგარები 

1600 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    eleqtroburRi 100         

62 431 სამთო მანქანები 100 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    

sof. qvemo qvalonis 
kulturis saxlis saxuravis 
SeZena 

3000 

      

  

laminirebuli parketi 200   

lursmani 1,5   
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samSeneblo masalebis SeZena 1700   

63 441 
კონსტრუქციის მასალები და 

ანალოგიური ნივთები/საგნები 
4901,5 

gamart. 
Sesyidva 

april-
ivlisi 

II-III 
kvart. 

  

  

  თაროედი 180         

  სავარძელი (ტახტი) 400         

  კარადა 250         

  მაგიდა 250         

  კარადის გადაკეთება 300         

  სამუშაო მაგიდა 320         

64 442 სტრუქტურული მასალები 1700 
gamart. 
Sesyidva 

სექტემბ

ერ-

ოქტომბ

ერო 

II-IV 
kvart. 

  

    კაბელი 715,4         

65 443 
კაბელი, მავთული და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 
715,4 

gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II kvart.   

    

karada 0         

მრიცხველის ყუთი 66         
sof. SavReles saxelwodebis 
3 c. trafaretis mowyoba 

1100         

sof. SavRelis ter. organos 
ofisis warwera 

70         

rkinis karada           

გამდენი სახელური 51 მმ 1080         

გამდენი სახელური 66 მმ 216         

გამდენი სახელური 77 მმ 216         

რკინის საჭრელი მაკრატელი 540         

ელექტრო ძაბვის გადასაჭრელი 

მაკრატელი 
432         

karada xis 500         

66 444 
სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 

4220 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-

ოქტომბ

ერი 

I_IV 
kvart.   

    

karis saxeluri 50         

saketis gulari 45         
metaloplastmasis karis 
,,petli" 

50         

metaloplastmasis karis 
saketi 

40         

anjama karis 10         

brtyeltuCa 8         

karis saketi 2125         

ძალაყინი 436         

ჩაქუჩი 5 კგ-იანი (ურო) 30         

ნაჯახი დიდი 21,8         

ნაჯახი პატარა 12         

ცული 30         

დამჭერები, პლასტმასის 424,8         

ელექტრო დრელი 

(პერფორატორით) 
684         

boqlomi 78         

67 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

4044,6 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvist
o 

I-IV 
kvart. 

  

    გაზის ბალონი 70         
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68 446 

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები 

70 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomb
eri 

  IV 
kvart. 

  

    

saRebavi 200         

ბენზოხერხი 400         
c. dadianis quCaze centr. 
gzis gaswvriv yofili 
kolxeTis meurneobis 
Sesaxvevamde mosaxleobis 
Robis SesaRebad saRebavis 
SeZena 

          

69 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
600 

gamart. 
Sesyidva 

april-
oqtomb
eri 

II-IV 
kvart. 

  

    

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

8460   ivnisi II kvart.   

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebi 

1400   maisi II kvart.   

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebi 

3000   maisi II kvart.   

სოფელ ჭალადიდში 

ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობის 
gare mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis damatebiTi 
samuSaoebi 

23800   
noembe
ri 

IV 
kvart.   

dabali ganaTebis demontaJis 
samuSaoebi 

500   marti I kvart.   

70 451 
ადგილის/სამშენებლო მოედნის 

მოსამზადებელი სამუშაო 
37160 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebi 

20410   
Teberv
ali 

II kvart.   

Zv. xibulis sajakonios 
ubnis da Zikis karis terit. 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

7000   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. sajijaos centridan 
md. xobiswylis xidamde 
stiqiiT daz. gzis 
reabilitacia 

3000   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. xamisquris 
safarcvanios ubanSi stiqiiT 
daz. gzis reabilitacia 

2500   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. patara foTis SaReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTeba 

18710   aprili II kvart.   

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis I etapi 

7560   ivlisi III kvart.   

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSva 

4200   
Teberv
ali 

I kvart.   
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sof. Sua xorgis 
salatarios ubanSi gzis 
moxreSva 

3200   
Teberv
ali 

I kvart.   

q. xobis quCebis movla-
Senaxva 

30000   marti 
I-IV 

kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi xidis reabilitacia 

13500   ianvari I kvart.   

sof. pirv. maisis bondis 
xidis gamagrebis samuSaoebi 

    marti I kvart.   

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebi 

4780   marti I kvart.   

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitacia 

19400   
agvist

o 
III kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

5200   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitacia 

18530   
agvist

o 
III kvart.   

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitacia 

4780   ivlisi III kvart.   

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana mxares 
saniaRvre arxebis mowyoba 

3800   aprili II kvart.   

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmenda 

4300   aprili II kvart.   

q. xobis aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmenda 

4750   aprili II kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmenda 

16780   aprili II kvart.   

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebi 

0   
april-
maisi 

II kvart.   

sof. axalsoflis saSonios 
ubnis saniaRvre arxis 
amowmenda 50 grZ.m. 

    aprili II kvart.   

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapi 

4580   aprili II kvart.   

sof. yulevSi saniaRvre 
arxis mowyobis samuSaoebi 

2730   aprili II kvart.   

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyoba 

25930   
agvist

o 
III kvart.   

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

6670   ivlisi III kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitacia 

12680   
seqtemb
eri 

III kvart.   
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xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre 
arxis amowmendis samuSaoebi 

2900   
noembe
ri 

IV 
kvart. 

  

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebi 

158300   
Teberv
ali-
marti 

I kvart.   

sof. patara foTSi md. 
rionze garRveuli dambis 
aRdgena 

    ianvari I kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebi 

55340   
marti-
maisi 

II kvart.   

sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

4300   marti I kvart.   

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis I 
etapis samuSaoebi 

27310   
agvist

o 
III kvart.   

p. maisSi sakvikvinios ubanSi 
md. munCias gasworxazebis 
samuSaoebi 

    
noembe
ri 

IV 
kvart.   

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebi 

39000   ivlisi III kvart.   

patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebi 

9700   ivlisi III kvart.   

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebi 

4350   
noembe
ri 

IV 
kvart. 

  

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTeba 

23600   maisi II kvart.   

q. xobSi guramiSvilis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyoba 

86000   
mais-
ivnisi 

II kvart.   

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebi 

369000   
mais-
ivnisi 

II kvart.   

mini stadionebis movla-
Senaxvis samuSaoebi 

10000   maisi 
I-IV 

kvart.   

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე მთავარი არხის 

ამოწმენდა ერთი მილხიდის 

მოწყობით და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციით 

17200   ivlisi II kvart.   

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არხის ამოწმენდა 

გაფართოებით და დამბის 

ამაღლება 

1550   ivlisi II kvart.   

q. xobSi kostavasa da 
wereTlis quCebze gare 
kanalizaciis 
sareabilitacio samuSaoebi 

1827   
agvist

o 
III kvart.   
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დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დ. 

აღმაშენებლის I ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები 

32000   
agvist

o 
III kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi 1,9 km. gzis ormuli 
SekeTebis samuSaoebi 

5620   
სექტემბ

ერი 
III kvart.   

q. xobSi vaJa-fSavelas quCis 
mimdebare teritoriaze 
kanalizaciis qselis 
reabilitaciis samusaoebi 

4000   
სექტემბ

ერი 
III kvart.   

სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდ. მუნჩიის 

გასწორხაზებისა და 

ნაპირსამაგრი სამუშაოები 

6400   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

ხეთის პროფტექნიკუმის 

შენობაში ჩასახლებული 

დევნილებისათვის 

წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების სამუSაოები 

2350   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

სოფელ ჭალადიდის 

ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის 

რაებილიტაციის სამუშაოები 

6600   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis 
moxreSvis samuSaoebi 

1400   maisi II kvart.   

71 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

1113737 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
noembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

2098   marti I kvart.   

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

3038   marti I kvart.   

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebi 

1970   marti I kvart.   

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis samuSaoebi 

9530   
agvist

o 
III kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

11360   
agvist

o 
III kvart.   

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebi 

8240   
agvist

o 
III kvart.   

sof. qariatis sajaro 
skolis kabinetis saremonto 
samuSaoebi 

3790   ivnsi II kvart.   

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebi 

8530   
Teberv
ali 

I kvart.   
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q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebi 

23330   
Teberv
ali-
marti 

I kvart.   

Sss elmeurneobis remonti 400   marti 
I-IV 

kvart.   

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, ventilaciisa 
da el.meurneobis remontis 
samuSaoebi 

2250   marti I kvart.   

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebi 

2870   
seqtemb
eri 

III kvart.   

kulturis saxlis win 
mdebare skveris 
dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebi 

2500   maisi II kvart.   

c. dadianis quCaze (yofili 
sagadasaxado samsaxuris 
Senobis mimdebared) 
mxatvruli panos 
reabilitaciis samuSaoebi 

7860   ivnisi II kvart.   

q. xobSi mixeil iosavas sax. 
quCaze gare ganaTebis 
mowyoba 

2420   
agvist

o 
III kvart.   

sof. SavReles sajaro 
skolis oTaxebis remonti 

8650   
agvist

o 
III kvart.   

q. xobSi kulturis saxlis 
el. gayvanilobisa da 
ganaTebis sistemis SekeTebis 
samuSaoebi 

2350   
seqtemb

er 
III kvart.   

sof. Sua xorgaSi 2 cali 
tumbos SeZeniasa da 
damontaJebis samuSaoebi 

7720   
seqtemb

er 
III kvart.   

სოფელ ჭალადიდში 

ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობისა 

და გარე საინჟინრო ქსელების 

მონტაჟის სამუშაოები 

69850   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi 
dabali ganaTebis mowyobis 
samuSaoebi 

13400   
noembe
ri 

IV 
kvart. 

  

72 453 
სარემონტო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 
192156 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv-
noembe
r 

I-IV 
kvart. 

  

    

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebi 

4400   marti I kvart.   

gamgeobis Sesasvleli 
karebis gamocvla da svetis 
remontis samuSaoebi 

3700   aprili II kvart.   

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebi 

6200   
noembe
ri 

IV 
kvart. 

  

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebi 

1900   aprili I kvart.   
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q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebi 

7500   
noembe
ri 

IV 
kvart. 

  

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebi 

14890   ivlisi III kvart.   

p. maisis skolis 
nawilobrivi reabilitaciis 
samuSaoebi 

4350   maisi II kvart.   

stiqiisagan (qari) 
dazianebuli sof. Torsis 
sajaro skolis fanjrebis 
reabilitacia 

5250   ivlisi III kvart.   

sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da 
Widaobis oTaxebis mowyobis 
samuSaoebi 

41000   aprili II kvart.   

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebi 

2450   maisi II kvart.   

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebi 

850   maisi II kvart.   

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebi 

1850   
ivnis-
ivlisi 

II kvart.   

q. xobis centrSi (yofili 
sagadasaxados Senobis win) 
skamebisa da dekoratiuli 
Robis aRdgenisa da saRebro 
samuSaoebi 

1200   
oqtomb
eri 

III kvart.   

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris remontis 
samuSaoebi 

6800   ivnisi II kvart.   

73 454 შენობის მოწყობის სამუშაოები 102340 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv-
noembe
r 

I-IV 
kvart. 

  

    
finans. analizisa da 
buRaltr. programa 

          

    
Strikodebis 
inventarizaciis programa 

300         

74 484 
საქმიანი გარიგებებისა და 

პირადი ბიზნესის წარმართვის 

პროგრამული პაკეტები 

300 
gamart. 
Sesyidva 

noembe
ri 

IV 
kvart. 

  

    
saqmiswarmoebis 
eleqtronuli programa 

2250         

75 489 
სხვადასხვა პროგრამული 

პაკეტები და კომპიუტერული 

სისტემები 

2250 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I kvart.   

    

manqanis recxva 1440 

  

ianvari 

I-IV 
kvart. 

  

transportis mimdinare 
remontis xarji 

11580 

ianvari
-

dekembe
ri 

  



 534

76 501 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

13020 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari
-

dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 
montaJis samuSaoebi 

4300         

77 502 

თვითმფრინავების, რკინიგზის, 

საგზაო და საზღვაო 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

4300 
gamart. 
Sesidva 

ianvari I kvart.   

    
katrijis datumbva 3260         

kompiuteruli momsaxureba 8450         

78 503 

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

11710 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    
kondicioneris remonti da 
montaJi 

500         

79 511 
ელექტრო და მექანიკური 

მოწყობილობების მონტაჟი 
500 

gamart. 
Sesyidva 

maisi II kvart.   

    
sasadiloebisa da saz. 
kvebis obieqtis momsaxureba 

46500         

80 555 
სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 

46500 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

  
  ტრანსპორტის დაქირავება 2150         

  
gawvevis xarjebi 
(satransporto momsaxureba) 

7600         

81 601 
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები 
9750 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari
-

dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    
werilebTan dakavSirebuli 
safosto momsaxurebebi 

7210         

82 641 
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
7210 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

satelefono momsaxureba 19078         

internetmomsaxureba 8436         

fiWuri momsaxureba 12308         

83 642 
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
39822 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    bankis momsaxurebis xarji 2000         

84 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
2000 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    
manqanis dazRveva           

piradi Semadg. dazRveva 8000         

85 665 
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები 
8000 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 
kvart. 
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q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis 
zedamxedveli 

0 
gamart. 
Sesyidva 

maisi II kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis zedamxedveli 

570 
gamart. 
Sesyidva 

maisi II kvart.   

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis zedamxedveli 

1840 
gamart. 
Sesyidva 

ivlisi 
II-III 

kvart. 
  

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri samuSaoebis 
zedamxedveli 

1350 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti I kvart.   

86 712 
არქიტეტქტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
3760 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

marti-
maisi 

I-II 
kvart. 

  

    

md. xobis xididan senakis 
sazRvramde gare ganaTebis 
sistemaze el. mricxvelebis 
montaJis samuSaoebis 

proeqtiს შედგენა 

200   ianvari I kvart.   

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

540   
Teberv
ali 

I kvart.   

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

110   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

900   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

160   
Teberv
ali 

I kvart.   

wminda samebis eklesiis 
mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis obieqtis 
eqspertiza 

270   ivnisi II kvart.   

sof. sajijaos sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saremonto samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

330   
Teberv
ali 

II kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis Sedgena 

1260   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis proeqtis 
eqspertiza 

220   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubanSi 9 km gzis ormuli 
SekeTebis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

530   aprili II kvart.   

sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

2000   ivnisi II kvart.   
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sof. zemo qvalonis 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

340   ivnisi II kvart.   

nagavsayreli poligonis 
misasvleli gzis moxreSvis 
proeqtis Sedgena 

300   ianvari I kvart.   

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

540   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. pirveli maisis bondis 
xidis gamagrebis 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

270   marti I kvart.   

sof. sajijaos gaRma 
sajijaos ubanSi md. 
zanaZgaze arsebuli xidis 
gamagrebis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

220   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. pirveli maisis oqros 
sawmisis ubnis wyalsadenis 
sistemis reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

300   ivlisi III kvart.   

sof. patara foTis SavReles 
ubnis wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

300   ianvari I kvart.   

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820   ivlisi III kvart.   

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140   ivlisi III kvart.   

sof. axalsoflis 
sanadaraios ubnis 
wyalsadenis sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350   
agvist

o 
III kvart.   

q. xobis cotne dadianis 
quCaze #30 da #51 saxlebs 
Soris wyalsadenis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

220   ivnisi II kvart.   

q. xobSi cotne dadianis 
quCaze eklesiis ukana mxares 
saniaRvre arxebis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

200   marti I kvart.   

kolxeTis dasaxlebis 
mimdebare teritoriaze 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

200   marti I  kvart   
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q. xobis aRmaSeneblis 
quCidan kolxeTis 
dasaxlebamde saniaRvre 
arxis amowmendis proeqtis 
Sedgena 

150   marti I kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis Sedgena 

1200   marti I kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
proeqtis eqspertiza 

210   marti I kvart.   

q. xobSi Cais kombinatis 
mimdebare teritoriaze 
(baraTaSvilis quCidan) 
saniaRvre arxis amowmendis 
obieqtis eqspertiza 

530   aprili II kvart.   

q. xobSi aRmaSeneblis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis obieqtis eqspertiza 

0   maisi II kvart.   

sof. sagviCios centrSi 
saniaRvre arxis mowyobis I 
etapis samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

220   marti I kvart.   

sof. yulevSi saniaRvre 
arxis mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

170   marti I kvart.   

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis Sedgena 

1200   ivnisi II kvart.   

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
proeqtis eqspertiza 

210   ivnisi II kvart.   

q. xobSi wereTlis quCaze 
saniaRvre arxis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

530   
agvist

o 
III kvart.   

sof. Torsis sabavSvo baRis 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

130   ivnisi II kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
Sedgena 

820   
agvist

o 
III kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis proeqtis 
eqspertiza 

140   
agvist

o 
III kvart.   

q. xobSi rapos Senobis 
mimdebare teritoriaze 
sakanalizacio sistemis 
reabilitaciis obieqtis 
eqspertiza 

350   
seqtemb
eri 

III kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi md. Waniswyalze 
napirsamagri obieqtis 
eqspertiza 

4350   marti I kvart.   



 538

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

2550   ianvari I kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

440   ianvari I kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi stadionis mowyobis 
obieqtis eqspertiza 

1100   maisi II kvart.   

sof. Sua xorgaSi 
centraluri stadionis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

200   
Teberv
ali 

I kvart.   

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

1200   
agvist

o 
III kvart.   

samebis eklesiis ezoSi 
satrapezos mSeneblobis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

190   
agvist

o 
III kvart.   

sof. Sua xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. Zveli xibulis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

170   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. pirveli xorgis 
administraciuli Senobis 
saremonto-samSeneblo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

820   aprili II kvart.   

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140   aprili II kvart.   

sof. xeTis sajaro skolis 
ezos Semokavebis obieqtis 
eqspertiza 

350   ivnisi II kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

540   aprili II kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

110   aprili II kvart.   

sof. axali xibulis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

270   ivnisi II kvart.   
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sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

430   aprili II kvart.   

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

70   aprili II kvart.   

sof. patara foTis sajaro 
skolis ezos Semokavebis 
obieqtis eqspertiza 

180   maisi III kvart.   

sof. qariatis sajaro 
skolis kabinetis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

110   aprili II kvart.   

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

820   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

140   
Teberv
ali 

I kvart.   

sof. sajijaos kulturis 
saxlis eleqtro-samontaJo 
samuSaoebis obieqtis 
eqspertiza 

350   
Teberv
ali 

I kvart.   

q. xobis axali sasaflaos 
SemoRobvis samuSaoebis 
obieqtis eqspertiza 

750   marti I kvart.   

sof. nojixevSi axali 
sasaflaos Semokavebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

130   
Teberv
ali 

I kvart.   

q. xobSi c. dadianis quCis 
#195 sacx. saxlis fasadis 
keTilmowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

150   
Teberv
ali 

I kvart.   

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100   
Teberv
ali 

I kvart.   

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

70   ianvari I kvart.   

gamgeobis Sesasvleli 
karebis gamocvla da svetis 
remontis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

300   marti I kvart.   

gamgeobis sasadilos 
wyalmomarageba-
kanalizacxiis, ventilaciisa 
da el.meurneobis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150   marti I kvart.   

Zv. xibulis adm. saxlis 
saxuravis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300   
oqtomb
eri 

IV 
kvart.   
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patara foTSi SavRelis 
ubanSi wyalsadenis sistemis 
reabilitaxciis II etapis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

500   marti I kvart.   

sagviCios wyalsadenis Sida 
qselis mowesrigebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

350   
oqtomb
eri 

IV 
kvart.   

p. maisSi sakvikvinios ubanSi 
md. munCias gasworxazebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

    
oqtomb
eri 

IV 
kvart.   

sajijaos centrSi jvris 
postamentis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100   aprili II kvart.   

q. xobSi c. dadianis quCaze 5 
mravalsarTuliani saxlis 
fasadebis keTilmowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

3500   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

yofili agrosamrewvelo 
gaerTianebis fasadis 
SeRebvis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

900   maisi II kvart.   

c. dadianis quCaze arsebul 
parkebsa da skverebSi 
dabali ganaTebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

400   
oqtomb
eri 

IV 
kvart.   

sastumro ,,kolxeTi"-s win 
mdebare amortizirebuli 
Robis demontaJi da c. 
dadianis skveris samRebro 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

300   aprili II kvart.   

pirveli maisis eklesiis 
misasvleli kibis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

1000   maisi II kvart.   

p. maisis skolis 
nawilobrivi reabilitaciis 
proeqtis Sedgena 

200   maisi II kvart.   

stiqiisagan (qari) 
dazianebuli sof. Torsis 
sajaro skolis fanjrebis 
reabilitacia 

250   maisi II kvart.   

sajijaos kulturis saxlis 
SenobaSi krivisa da 
Widaobis oTaxebis mowyobis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

1500   marti I kvart.   

sajijaos kulturis saxlis 
mimdebare teritoriis 
moxreSvis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

100   aprili II kvart.   

sof. biaSi yofili 
satraqtoro gaerTianebis 
teritoriis saamSeneblo 
narCenebisagan gawmendi 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100   marti I kvart.   



 541

moswavle-axalgazrdobis 
centris saxuravisa da 
dazianebuli Weris remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

500   maisi II kvart.   

xamisquris centris 
teritoriaze saniaRvre 
arxis amowmendis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis 
RonisZiebebis proeqtis 
Sedgena 

1400   
Teberv
ali 

I kvart.   

nagavsayreli poligonis 
movla-SZenaxvis 
RonisZiebebis proeqtis 
eqspertiza 

600   
Teberv
ali 

I kvart.   

urTis mTaze 
radiomonitoringis 
stacionalur sadgurTan 
misasvleli gzis ormuli 
SekeTebis saproeqto-
saxarjT. dok. Sedgena 

1500   maisi II kvart.   

q. xobSi guramiSvilis 
quCaze saniaRvre arxis 
mowyobis proeqtis Sedegena 

4000   maisi II kvart.   

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

12000   maisi II kvart.   

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
samuSaoebis proeqtis 
eqspertiza 

1590   ivlisi III kvart.   

sof. Sua xorgaSi md. 
xobiswylis marcxena 
sanapiroze napirgamagrebis 
Sesrulebul samusaoTa 
eqspertiza 

6960   
seqtemb
eri 

III kvart.   

gamgeobis Senobis qarisagan 
dazianebuli saxuravisa da 
naleqebisagan miRebuli 
xarvezebis SekeTebis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150   maisi II kvart.   

Wyondidelis quCaze gare 
ganaTebis boZebis SeRebvis 
samuSaoebis proerqtis 
Sedgena 

50   maisi II kvart.   

kulturis saxlis win 
mdebare skveris 
dekoratiuli Robisa da 
bordiurebis SeRebvisa da 
qvafenilis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

100   maisi II kvart.   
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komp. qselis, video sistemis 

da IP sadg. montaJiსა da 

instalaciის პროექტის 

შედგენა 

550   maisi II kvart.   

policiis raionuli 
sammarTvelos Senobis 
oTaxebis saremonto 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

150   ivnisi II kvart.   

ქ. ხობში ჭყონდიდელის ქუჩის 

მიმდებარე მთავარი არხის 

ამოწმენდა ერთი მილხიდის 

მოწყობით და ერთი მილხიდის 

რეაბილიტაციიs samusaoebis 
proeqtis Sedgena 

1100   ivnisi II kvart.   

ყოფილი კერამიკული ქარხნის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

არხის ამოწმენდა 

გაფართოებით და დამბის 

ამაღლებis samusaoebis 
proeqtis Sedgena 

150   ivnisi II kvart.   

c. dadianis quCaze (yofili 
sagadasaxado samsaxuris 
Senobis mimdebared) 
mxatvruli panos 
reabilitaciis samuSaoebis 
mproeqtis Sedgena 

350   ivnisi II kvart.   

დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე 

წერეთლის ქუჩიდან დ. 

აღმაშენებლის I ჩიხამდე 

სანიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოებიs proeqtis 
Sedgena 

1500   
agvist

o 
III kvart.   

q. xobSi mixeil iosavas sax. 
quCaze gare ganaTebis 

mowyobის სამუშაოების 

პროექტის შედგენა 

280   
agvist

o 
III kvart.   

sof. SavReles sajaro 
skolis oTaxebis remontis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

500   
agvist

o 
III kvart.   

q. xobSi kulturis saxlis 
el. gayvanilobisa da 
ganaTebis sistemis SekeTebis 

samuSaoebis პროექტის 

შედგენა 

150   
seqtemb

er 
III kvart.   

sof. sajijaos japiSaqris 
ubanSi 1,9 km. gzis ormuli 

SekeTebis samuSaoebiს 

პროექტის შედგენა 

380   
seqtemb

er 
III kvart.   

sof. Sua xorgaSi 2 cali 
tumbos SeZeniasa da 

damontaJebis samuSaoebiს 

პროექტის შედგენა 

280   
seqtemb

er 
III kvart.   
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q. xobis centrSi (yofili 
sagadasaxados Senobis win) 
skamebisa da dekoratiuli 
Robis aRdgenisa da saRebro 

samuSaoebiს პროექტის 

შედგენა 

50   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე მდ. მუნჩიის 

გასწორხაზებისა და 

ნაპირსამაგრი სამუშაოებიs 
proeqtis Sedgena 

300   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

ხეთის პროფტექნიკუმის 

შენობაში ჩასახლებული 

დევნილებისათვის 

წყალმომარაგების სისტემის 

მოწესრიგების სამუSაოებიs 
proeqtis Sedgena 

150   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

სოფელ ჭალადიდის 

ხელოვნურსაფარიანი მინი 

სპორტული მოედნის 

რაებილიტაციის სამუშაოებიs 
saproeqto dokumentaciis 
Sedgena 

250   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

სოფელ ჭალადიდში 

ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობის 

ტერიტორიის კეთილმოწყობისა 

და გარე საინჟინრო ქსელების 

მონტაჟის სამუშაოებიs 
saproeqto dokumentaciis 
Sedgena 

1000   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

სოფელ ჭალადიდში 

ტერიტორიული ორგანოს 

ადმინისტრაციული შენობის 
gare mimdebare teritoriis 
keTilmowyobis damatebiTi 
samuSaoebis saproeqto 
dokumentacia 

700   
noembe
ri 

IV 
kvart.   

istoriul Zeglebze - 
,,jaxuTis cixe", ,,naberayu", 
,,misaronferdi", ,,macxomeri" 
da ,,Seliebis dixaguZuba" 
dazverviTi samuSaoebis 
Catareba 

1500   

agvist
o-

oqtomb
eri 

II-III 
kvart. 

  

87 713 საინჟინრო მომსახურებები 80920 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
noembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

Zeglebis monitoringi-
daTvaliereba, mdgomareobis 
Semowmeba, axali Zeglebis 
aRricxva da saaRricxvo 
baraTebis Sedgena 

700         

88 717 მონიტორინგი და კონტროლი 700 
gamart. 
Sesyidva 

mart-
noembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    kodeqsis ganaxleba 1560         

89 723 მონაცემთა ბაზების მომსახურება 1560 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
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    veb-gverdis xarji 750         

90 724 ინტერნეტ მომსახურებები 750 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

policiis ezoSi WaburRilis 
mowyobis samuSaoebi 

1300         

Sua xorgis skolaSi 
WaburRilis mowyobis 
samuSaoebi 

1430         

91 764 
მოწყობილობის 

დაყენება/მდებარეობის 

რეგულირება 

2730 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv
ali 

I kvart.   

    

savaldebulo auditi 3500         
sxvadasxva auditoruli 
moms. 

5000         

92 792 
საბუღალტრო, აუდიტორული 

და ფისკალური მომსახურებები 
8500 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberv
ali 

I-IV 
kvart. 

  

    
administraciuli Senobis 
dacvis xarjebi 

52800         

93 797 
გამოძიებასთან და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

52800 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

heraldikis xarjebi 0   ianvari 
I-II 
kvart. 

  

ადმინისტრაც. 

სამართალდარღვევის ოქმის 

ფორმების beWdva 

500   ivlisi     

piradi saqmis yda 135         
wvevamdelis saaRricxvo 
baraTi 

135         

wvevamdelis samxedro-
saaRricxvo mowmoba 

225         

samxedro namsaxurobis 
baraTi (u.p.k.) 

210         

saoqmo wigni 120         

alfavituri wigni 120         
droebiTi mowmoba (samxedro 
bileTis Semcvleli) 

350         

megruli simRerebis 
festivalze sainformacio 
bukleti 

1400         

korespodenciis aRricxvis 
Jurnalis dabeWdva 

150   ianvari     

94 798 
ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
3345 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    

megruli simRerebis 
festivalTan dakavSirebiT 
sainformacio bukletis 
gamoSveba 

4300 
  

seqtemb
eri 

III-IV 
kvart. 

  

sainformacio almanaxis 
gamoSveba 

832   

saangariSo - stenduri 
konferenciis mowveva, 
gamofena-fotografia-xobis 
mniSvnelovani Zeglebi 

300   

noembe
ri-

dekembe
ri 

IV 
kvart. 
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municipalitetis 
teritoriasTan 
dakavSirebuli istoriuli 
pirebis - gubaz mefis, cotne 
dadianis, agreTve axali da 
uaxlesi istoriis moRvaweTa 
biografiebis momzadeba da 
gamocema 

2500   
marti-
aprili 

I-II 
kvart.   

Sexvedra sajaro skolis 
TviTmmarTvelobis 
warmomadgenlebTan Temaze: 
,,rogor vicnobT sakuTar 
uflebebsa da movaleobebs 

115   
Teberv
ali 

I  kvart.   

diskusia: ,,erTi varsklavia 
marto Cemi, mxolod erTi 
guli gasacemi" 

475   aprili II kvart.   

moswavle-axalgazrdobis 
SemoqmedebiTi konferencia 

800   aprili II kvart.   

musikialuri SemoqmedebiTi 
konkursi - ,,varskvlavebi" 
(saestrado Janri) 

1600   maisi II kvart.   

,,inteleqt-Sou - 2011" 
(municipalitetis masStabiT) 

1180   

seqtemb
eri-

oqtomb
eri 

III_IV 
kvart. 

  

,,silamazis mejlisi" 
kulturis centrTan 
TanamSromlobiT 

1150   
oqtomb
eri 

IV  
kvart. 

  

Semxvedri RonisZieba 
(saprezidento programa - 
,,patrioti) 

450   
ianvar-
oqtomb
eri 

II-III 
kvart. 

  

RonisZieba ,,Semodgomis 
dizaini" 

550   
noembe
ri 

IV  
kvart. 

  

sxvadasxva konkursSi 
gamarjvebulTaTvis 
eqskursia 

1750   ivnisi II kvart.   

,,mraval axal wels" 
socialurad daucveli 
axalgazrdobisaTvis 
saaxalwlo RonisZieba 

1930   
dekembe

ri 
IV  

kvart. 
  

saxalxo mTqmelebis 
gamovlena da megruli 
folkloris saRamos 
mowyoba 

700   

seqtemb
er-

oqtomb
eri 

III_IV 
kvart. 

  

"gamocema ,,faqtebi 
saqarTvelos regionebi 2010 

600   ivlisi III kvart.   

megruli tradiciebis 
popularizacia, maTi 
gamovlena kulturaSi 
(malanuroba,marula, TarCia, 
romelic aisaxeba cekvebSi, 
simRerebSi) 

300   ivlisi II kvart.   

95 799 
სხვადასხვა საქმიანობები და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

19532 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

april-
dekembe

ri 

II-IV 
kvart. 

  

    gawvevis saeqimo komisia 355         

96 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
355 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari
-

dekembe
ri 

I-IV 
kvart. 

  

    
nagavsayreli poligonis 
momsaxureba 

134800         
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97 905 
ნარჩენებთან და ნაგავთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
134800 

gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    სატელევიზიო მომსახურება 200         

98 922 
რადიო და სატელევიზიო 

მომსახურებები 
200         

    arqivis momsaxureba 6000         

99 925 

ბიბლიოთეკების, არქივების, 

მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული 

დაწესებულებების 

მომსახურებები 

6000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    

Sejibreba sacurao 
saxeobebSi ,,lazursa" da 
,,menCurua""-Si 

    
agvist

o 
III kvart.   

cxenosnoba - xobis 
municipalitetis pirveloba 

2320   
seqtemb
eri 

III kvart.   

qarTuli Widaoba -  xobis 
municipalitetis pirveloba 

227   marti I kvart.   

magidis CogburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

347   
Teberv
ali 

I kvart.   

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
didebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba) 

180   ianvari I kvart.   

berZnul-romauli Widaoba 
saqarTvelos Cempionati 
axalgazrdebSi (xobis 
municipalitetis nakrebis 
transportireba, gza, kveba) 

250   marti I kvart.   

berZnul-romauli Widaoba 
xobis municipalitet. 
pirveloba sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

217   
dekembe

ri 
IV 

kvart. 
  

Wadraki xobis 
municipalitet. pirveloba 
sajaro skolebis 
moswavleTa Soris 

267   aprili II kvart.   

mZleosnoba - xobis 
municipalitetis 
sagazafxulo pirveloba 

323   maisi II kvart.   

mZleosnoba - olimpiuri 
TamaSebis prizioris m. 
azaraSvilis Tasis 
gaTamaSeba (xobis nakrebis 
transportireba da kveba) 

470   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

kalaTburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
(Wabukebi-gogonebi) sajaro 
skolebs Soris 

378   aprili II kvart.   

biliardi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis 
mixeil iosavas saxelobis 
turniri 

300   
noembe
ri 

IV 
kvart. 
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fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis daTa 
xurcilavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467   
Teberv
ali 

I kvart.   

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
saq. prezidentis Tasze mini-
fexburTSi 

418   ivlisi III kvart.   

fexburTi - samegrelo- zemo 
svaneTis reg. pirveloba saq. 
prezidentis Tasze 
(transportireba) 

160   
agvist

o 
III kvart.   

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
warmoeba-dawesebulebebs 
Soris m. kitias saxelobis 
Tasze 

467   
seqtemb
eri 

III kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli xobeli gmirebis 
sax. Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi (sajaro 
skolebis gundebi) 

507   
oqtomb
eri 

IV 
kvart. 

  

fexburTi - xobis 
municipalitetis pirveloba 
soflebis gundebs Soris 

2831   
april-
maisi 

II kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis goga 
beraias sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

357   aprili II kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistebis 
goga WiTanavasa da levan 
turavas sax. Tasis 
gaTamaSeba mini-fexburTSi 

467   ivlisi III kvart.   

fexburTi - rusuli agresiis 
Sedegad tragikulad 
daRupuli rezervistis 
zviad daTuaSvilis sax. 
Tasis gaTamaSeba mini-
fexburTSi 

367   ivnisi II kvart.   

sporti yvelasaTvis - xobis 
municipalitetis pirveloba 
sajaro skolebs Soris 
,,mxiaruli startebi" 

12290   
april-
maisi 

II kvart.   

Semxvedri RonisZieba 
sportis sxvadasxva 
saxeobebSi 

2875   
ianvar-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

100 926 სპორტული მომსახურებები 26485 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvar-
dekembe

ri 

I-IV 
kvart. 

  

    asociaciebis sawevro 900         

101 981 
საწევრო ორგანიზაციების 

მომსახურებები 
900 

gamart. 
Sesyidva 

marti-
aprili 

I kvart.   

  

  დროშის შეკერვა 1500         

  droSis sadgami 900         

  ვიმპელის შეკერვა 400         

  გერბის დამზადება 4400         
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102 983 სხვადასხვა მომსახურებები 7200 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ნოემბერ
-

dekembe
ri 

IV 
kvart. 

  

      2463239,9         

103   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 722700,39 

გ
ამ

არ
ტ

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 შ

ეს
ყი

დ
ვა
 

მა
ი

ს-
ი

ვნ
ი

სი
 

I-
IV

 კ
ვა

რ
ტ
. 

  

  

  

sof. საგვიჩიოs ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
5620   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
272   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
40   

  

sof. საგვიჩიოs მე-3 უბნის 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
5174   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
250   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ubnis ი. 

ვეკუას ქუჩის წყალსადენის 

მოწყობა 

3326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

sof. qv. qvalonis 

gimozgonjilis ვ. ფშაველას 

ქუჩაზე #1 და #2 

ხიდbogirების რეაბილიტაცია 

6550   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
317   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46   

  

sof. qv. qvalonis gvimaronis 

ubnis სანიაღვრე არხის 

ამოწმენდა 

9106   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
443   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

sof. qv. qvalonis ბულიშის 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

2654,2   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფელ ქვალონის ბულიშის 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3334   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
161   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   
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sof. qv. qvalonis დურღენას 

უბნის ავტომოსაცდელის 

მოწყობა 

2654   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
157   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
23   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის სასაფლაოს ქუჩის 

მოხრეშვა 

6469,85   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ნ. დუმბაძის ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

3964,9   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
192   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის დურღენას 

უბნის ქარჩავას ქუჩის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 

4155,8   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
201   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29   

  

სოფელ ქვ. ქვალონის 

ჭითაუშქურის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 

3795   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

პატარა ფოთის შიდა გზების 

მოხრეშვა 
7037   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
341   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
50   

  

პატარა ფოთის II უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
5748   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
539   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79   

  

პატარა ფოთის III უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
3005   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
145   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21   

  
პატარა ფოთის I უბანში 

სტადიონის განათების მოწყობა 
2338   



 550

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
113   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
17   

  

პატარა ფოთის შავღელის უბნის 

შიდა გზების რემონტი 

წვრილმარცვ-ლოვანი 

ასფალტობეტონით 

17570   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
851   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
124   

  

I გურიფულის მინი stadionis 

მოწყობა 
9574,7   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

  

II გურიფულის არსებული 

სტადიონის კეთილმოწყობა 

კეთილმოწყობა 

5107   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
247   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
36   

  

II გურიფულის სასაფლაოს 

კეთილმოწყობა 
836,1   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
48   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
7   

  

II გურიფულის სანიაღვრე 

არხის ამოწმენდა 
3458   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ახალი სოფელის ცენტრალური 

გზის მოხრეშვა 
13716   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
562   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

ახალი სოფელის გაღმა 

პირველი ხორგის უბნის გზის 

მოხრეშვა 

12192   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
589   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
82   

  

ჭალადიდის საბაჟოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
18753   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
906   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
133   

  

ჭალადიდი საბაჟოს უბნის 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდა 
7808   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
322   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
47   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს უბნის 

saniaRvre arxis მოწყობა 
1595   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
65   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

ჭალადიდი საღვამიჩაოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
5077   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
244   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

  

ჭალადიდი საჭოჭუოს უბნის 

გზის მოხრეშვა 
9096   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
441   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
64   

  

ნოჯიხევის კუთხე ნოჯიხევის 

უბნის ხიდბოგირის მოწყობა 
6319   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
307   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის centris უბნიs 

მილხიდის რეაბილიტაცია 
4666   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
225   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
33   

  

ნოჯიხევის უბანი ცენტრში 

არსებული სკვერის 

დეკორატიული ღობის 

ამაღლება 

9383   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
68   

  

ნოჯიხევის უბანი წყალსადენის 

მოწყობა 
3789   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
183   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  
ნოჯიხევის უბანი ცხაურის 

მოწყობა 
1989   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
96   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
13   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

მილხიდის მოწყობა 
6117   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
296   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
43   

  

ნოჯიხევის ზენის უბნის 

ცხაურის მოწყობა 
2949   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
143   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
20   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

მინი სტადიონის ღობის 

აღდგენითი სამუშაოები 

1186   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
57   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
8   

  

ნოჯიხევის ნაფოჩტუს უბნის 

შიდა გზების მოხრეშვა 
3477   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
168   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბნის 

საბავშვო ბაღის 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 

3824   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ნოჯიხევის დასახლების უბნის 

ჭაბურღილის მოწყობა 
0   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
109   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

წყალსადენის მოწყობა 
15549   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
637   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
73   

  

ხეთის ლარჩვის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
8015   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
387   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   
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ხეთის ნოჩხონის უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
6468   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
312   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
40   

  

ხეთის წინაგოლის უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
10749   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
520   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
66   

  

ხეთის საქირიოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
10696   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
522   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
66   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის 

რკინიგზის ქვეშ სანიაღვრე 

არხის მოწყობა 

5927   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
286   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
42   

  

ხეთის ოხვამეკარის უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
3486   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
169   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
25   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის შიდა გზების მოხრეშვა 
4334   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
209   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

პირველი მაისის საკვიკვინიოს 

უბნის ხიდბოგირის შეკეთება 
4657   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
190   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ეკლესიის მიმდებარე ეზოს 

შემოღობვა 

1775   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
73   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
11   

  

პირველი მაისის ჭიხუს უბნის 

ავტოსადგომის მოწყობა 
23755   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
973   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
103   

  

პირველი მაისის ბულიწყუს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
8478   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
347   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
51   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის მინი 

სტადიონის მოწყობა 
6254   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
302   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
44   

  

გაღმა საჯიჯაოს უბნის შიდა 

გზების მოხრეშვა 
4379   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
212   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
31   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ეკლესიასთან და სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზის აღდგენითი 

სამუშაოები 

9473   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
458   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  

საჯიჯაოს ჯაპიშაქრის უბნის 

ხიდბოგირის რეაბილიტაცია 
3051   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
147   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სარიტუალო სახლის მოწყობა 
7872   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
380   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
56   

  

საჯიჯაოს ზენის უბნის 

სასაფლაოს გზის გაფართოება 
9362   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
452   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
66   

  

საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

არსებული მინი სტადიონის 

კეთილმოწყობა 

6757   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
326   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   
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საჯიჯაოს ზუბის უბნის 

სატაბაღუოს დასaხლ. 

მილხიდის მოწყობა 

3895   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
188   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
28   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

საყანე ფართობის შემოკავება 
3765   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
182   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

ხამისქურის საკუკაოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
6314   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
305   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 
6281   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
325   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
48   

  

ხამისქურის საქირიოს უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაცია  
3827   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
185   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27   

  

ხამისქურის ხამისქურის უბნის 

გზების მოხრეშვა 
10981   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
531   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
78   

  

თორსის საბუკიოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
9407   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
455   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
67   

  

თორსის თორსის უბნის 

ცენტრიდან დღვაბამდე გზა 
16168   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
662   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
97   

  

თორსის დღვაბის უბნის ხიდის 

რეაბილიტაცია 
3606   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
174   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
26   
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ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის 

ხიდბოგირის მოწყობა 

3596   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
172,01   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
29,62   

  

ზ. ქვალონის საალანიო-

საფაჩულიოს უბნის გზების 

მოხრეშვა 

1835   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
88,08   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,12   

  

ზ. ქვალონის საკუჭაოს უბნის 

გზების მოხრეშვა 
5702   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
273,7   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
46,97   

  

ზ. ქვალონის სახოჭოლაოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
3307   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
158,74   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
27,24   

  

ზ. ქვალონის ცენტრის უბნის 

ადმინისტრაციული ცენტრისა 

და საბავშვო ბაღის შემოკავება 

2377   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
126   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
22   

  

ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის გზების მოხრეშვა 
9650   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
463,22   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
79,49   

  

ძველი ხიბულის საჯაკონიოს 

უბნის მილხიდის მოწყობა 
2567   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
123,23   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,15   

  

შუა ხორგის სკოლის 

სპორტული დარბაზის 

სარემონტო სამუშაოები 

27062   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
1308   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
150   

  
ბიის ცენტრის უბნის 

წისქვილის მოწყობა 
3986   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
191,34   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
32,83   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

რუსთაველის ქუჩაზე 

წყალსადენის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

2858   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
137   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24   

  

ბიის ცენტრის უბნის 

მოსაცდელის მოწქყობა 
2955   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
141,84   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
24,34   

  

ბიის საშონიოს უბნის ცხაურის 

მოწყობა 
1055   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
50,64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
9,36   

  

ბიის საშონიოს უბნის 

სასაფლაოს მისასვლელი გზის 

შეკეთება 

2620   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
125,76   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
21,58   

  

ბიის საშონიოს უბნის სასმელი 

წყლის მაგისტრალის 

რეაბილიტაცია 

0   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
92,3   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
15,84   

  

სოფელ ნოჯიხევსა და სოფელ 

ბიას შორის დამაკავშირებელ 

გზაზე მილხიდის მოწყობა 

2852   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
170   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
30   

  

ახ. ხიბულის ცენტრის უბნის 

ბუნებრივ საფარიანი მინი 

სტადიონის მოწყობა 

10541   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
506   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
76,8   
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ახ. ხიბულის გაშფერდის უბნის 

კალათბურთისა და 

ფრენბურთის სტადიონის 

მოწყობა 

13480,88   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
548,37   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
84,1   

  

ახ. ხიბულის ზუბის უბნის 

წყალსადენის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

11354,6   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
547,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
73,59   

  

გაღმა ქარიატა შიდა სასოფლო 

გზების მოხრეშვა 
6100   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
300   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  

გაღმა ქარიატა ჭაბურღილის 

ძრავის შეძენა და მონტაჟი 
355   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
27   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

გაmoRმა ქარიატა საბავშვო 

ბაღის სარემონტო სამუშაოები 
8139,5   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
420   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
60   

  

qariatis ხიდზე ლამპიონის 

მოწყობის სამუშაოები 
924   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
40   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
5   

  

პირველი ხორგის სასაფლაოს 

შემოღობვის სამუშაოები 
2811,94   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
115   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
18   

  

პირველი ხორგის მოსაცდელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
1565,86   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
10   

  

პირველი ხორგის შიდა 

სასოფლო გზების მოხრეშვა 
9065,94   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
373   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
54   

  

ყულევის შიდა სასოფლო გზის 

მოხრეშვითი და გზის გასწვრივ 

ოთხი მილხიდის ჩალაგების 

სამუშაოები 

6325   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
306   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის ექსპერტიზა 
45   

  II etapi     

  

sagviCios ცენტრალური 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
1972   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
80   

  

qvemo qvalonis gvimaronis 

ubanSi წყლის ტუმბოს შეძენა 

და დამონტაჟება 

2929,84   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
137,7   

  

qvemo qvalonis durRenas 

ubanSi წერეთლის ქუჩაზე 

წყალსადენი მილების 

რეაბილიტაცია 

4257,07   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
200,08   

  

qvemo qvalonis WiTauSquris 

ubanSi ჭაბურღილის მოწყობა 
4784,86   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
160   

  

patara foTSi 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოები 

9471   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
390   

  

sof. SavReleSi წყალსადენის 

შიდა ქსელის კეთილმოწყობა 
3214   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
130   

  

sof. gurifulis I ubanSi 

სტადიონის კეთილმოწყობა 
1749,3   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
70   

  

sof. gurifulis II ubanSi 

საყანე გზაზე მილხიდების 

მოწყობა 

2398,05   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
100   

  

sof. axali soflis gaRma 
pirveli xorgis ubanSi 

სპორტული მოედნის 

შემოღობვის სამუშაოები 

2341,98   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
90   

  
Waladidis sabaJos ubanSi 

სანიაღვრე არხების ამოწმენდა 
6085   
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საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
250   

  

sof. nojixevis nojixevis 

ubanSi მილხიდის 

რეაბილიტაცია 

2890   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
110   

  

sof. nojixevis nojixevis 

ubanSi გზების მოხრეშვა 
5267,35   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
200   

  

sof. nojixevis dasaxlebis 

ubanSi წყალსადენის 

რეაბილიტაცია 

3633   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
170   

  

sof. xeTas larCvas ubanSi 

საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი 

რემონტი 

5609,28   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
255,4   

  

sof. xeTas larCvas ubanSi 

საბავშვო ბაღის 

წყალმომარაგების მოწესრიგება 

2920   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
120   

  

pirveli maisis Wixus ubanSi 

ეკლესიის კიბესთან 

მისასვლელის კეთილმოწყობა 

1358,24   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
50   

  

sajijaos zenis ubanSi 

ჭაბურღილის მოწყობა 
1629   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
70   

  

sajijaos zenis ubanSi გზის 

მოხრეშვა 
3840   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
160   

  

sajijaos japiSaqris ubanSi 

გზის მოხრეშვა 
3840   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
160   

  

xamisquris saqirios ubanSi 

წყალსადენის რეაბილიტაცია 
6158,6   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
303   

  

Torsis centris ubanSi 

სოფლის ცენტრში ჯვრის 

კეთილმოწყობა 

280   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
13   

  

Torsis centris ubanSi 

სოფლის ცენტრში მოსაცდელის 

მოწყობა 

2207,14   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
107,5   
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zemo qvalonis centris 

ubanSi შიდა გზების მოხრეშვა 
3351,64   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
135   

  

Zvel xibulaSi ღელე 

სკურჩაზე არსებული ხიდის 

შეკეთება 

2233,58   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
90   

  

Sua xorgaSi სკოლის 

სპორტული დარბაზის 

სარემონტო სამუშაოები 

4983   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
200   

  

biis centris ubanSi 

წისქვილის რეაბილიტაცია 
6148,99   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
220   

  

axal xibulaSi 

ადმინისტრაციული შენობის 

სარემონტო სამუშაოები 

4201,62   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
170   

  

sof. qariataSi ხიდიდან 

სკოლამდე მისასვლელი გზის 

მოხრეშვა 

3655,5   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
150   

  

sof. yulevSi კლუბის 

შენობის სარემონტო 

სამუშაოები 

1152   

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 
50   

          

104   

saqarTvelos mTavrobis 
05.072011 wlis #1402 gank. 
gamoyofili (gamart. 
Sesyidva) 

96960         

  

  
სოფელ ნოჯიხევის ნაფოშტუს 

უბანში მილხიდის მოწყობა 
5800 
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სოფელ ნოჯიხევის ნაფოშტუს 

უბანში მილხიდის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

500   

  

სოფელ პირველი მაისის 

სალომაიოს უბანში ხიდ-

ბოგირის მოწყობა 

7283   

  

სოფელ პირველი მაისის 

სალომაიოს უბანში ხიდ-

ბოგირის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

390   

  
სოფელ ხამისქურის საკუკაოს 

უბანში მილხიდის მოწყობა 
12410   
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სოფელ ხამისქურის საკუკაოს 

უბანში მილხიდის მოწყობis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

750   

  
ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის 

მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით 
11330   

  

ქ. ხობში სახანძროს უკან არხის 

მოწყობა მილხიდის ჩალაგებით 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

570   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან 

არხის ამოწმენდა 

1840   

  

ქ. ხობში ირინა ბერაიას 

საცხოვრებელი სახლის უკან 

არხის ამოწმენდis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

110   

  

სოფელ ნოჯიხევში 

პროფსასწავლებლის წინ არხის 

ამოწმენდა 

3990   

  

სოფელ ნოჯიხევში 

პროფსასწავლებლის წინ არხის 

ამოწმენდis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

240   

  

სოფელ პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა 

ჯობავას სახლის მიმდებარედ 

ნაპირგaმაგრება 

4000   

  

სოფელ პირველი მაისის 

საკვიკვინიოს უბანში ჟორა 

ჯობავას სახლის მიმდებარედ 

ნაპირგმაგრებis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

240   

  

სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში საჭოჭუოს საზღვართან 

დამბის ამაღლება 

1040   

  

სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში საჭოჭუოს საზღვართან 

დამბის ამაღლებis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

60   

  

სოფელ პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან დამბის 

ამაღლება 

580   

  

სოფელ პატარა ფოთში რუხაია 

ზურაბის სახლის უკან დამბის 

ამაღლებis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

50   

  

სოფელ პატარა ფოთში ლოლუა 

ლეონიდის სახლის უკან 

დამბის ამაღლება 

580   

  

სოფელ პატარა ფოთში ლოლუა 

ლეონიდის სახლის უკან 

დამბის ამაღლებis 
samuSaoebis proeqtis 
Sedgena 

50   
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სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში დაზიანებული დამბის 

აღდგენა 

2340   

  

სოფელ პატარა ფოთის #4 

უბანში დაზიანებული დამბის 

აღდგენis samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

200   

  

sof. pirvel maisSi 
safilipios ubanSi 
niaRvrisagan dazianebuli 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowesrigebis samuSaoebi 

5617   

  

sof. pirvel maisSi 
safilipios ubanSi 
niaRvrisagan dazianebuli 
sarkinigzo gadasasvlelis 
mowesrigebis samuSaoebis 
saproeqto-saxarjTaRricxvo 
dokumentaciis Sedgena 

200   

  

სოფელ ახალ ხიბულაში ზუბი-

ძვ. ხიბულის საავტომობილო 

გზის მე-3 კმ-ზე 

წყალდიდობისაგან წარეცხილი 

მილხიდის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებიs saproeqto-
saxarjTaRricxvo 
dokumentaciis Sedgena 

120   

  

სოფელ პატარა ფოთში 

მდინარე რიონის მარჯვენა 

ნაპირზე წყალდიდობისაგან 

წარეცხილი დამბის ამაღლების 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

350   

  

სოფელ ზემო ქვალონში ღელე 

სკურიას წყალდიდობისაგან 

წარეცხილი დამბის აღდგენითი 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენა 

120   

  

სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით 

34068   

  

სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით  samuSaoebis 
proeqtis Sedgena 

1680   

  

სოფელ პირველ მაისში ბონდის 

ხიდის აღდგენა 

ნაპირგამაგრებით  samuSaoebis 
proeqtis eqspertiza 

452   

                

105   
სარეზერვო ფონდიდან 

გამოყოფილი თანხებით 
89677,48         

  

  
15 ერთეული მგლის ბუნებიდან 

ამოღება 
4950         

  
სოფელ ყულევში სასმელი 

წყლის შეტანა 
6839,56         
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 2011 წლის 25-26-27 

თებერვლისა და 2-3-4 აპრილის 

სტიქიის (ქარის) შედეგად 

დაზიანებული ობიექტების 

აღდგენითი სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

3036 
გამარტ. 

შესყიდვა 
აპრილი II kvart.   

  

ქ. ხობის #1 საჯარო სკოლის 

შენობის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

464,33 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi II kvart.   

  

ა.ი.პ. ,,ხობის მუნიციპალიტეტის 

განათლების ცენტრი“-ს 

მოსწავლე-ახალგაზრდობის 

სახლის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე საკანალიზაციო 

ქსელში შექმნილი 

ანტისანიტარიული კერის 

პრევენციისათვის 

278,6 
გამარტ. 

შესყიდვა 
maisi II kvart.   

  

ქ. ხობის ფოთის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის ამოწმენდის 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi II kvart.   

  

ქ. ხობის ც. დადიანის ქუჩაზე 

მდებარე კულტურის სახლის 

ფანჯრების შემინვის, შიდა 

ელგაყვანილობისა და სცენის 

განათების სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

600 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi II kvart.   

  
mawanwala ZaRlebis 
problemis mogvareba 

1300 
გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვ

ალი 

I-IV 

კვარტ. 
  

  

ქ. ხობის კოსტავასა და 

წერეთლის ქუჩებზე გარე 

კანალიზაციის ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოებიs 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

150 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ivnisi II kvart.   

  

 750 (შვიდას ორმოცდაათი) 

ლარი სოფელ შუა ქვალონის 

ჭაბურღილის საქაჩი ტუმბოს 

რემონტისათვის; 

750 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლისი III კვარტ.   

  

ქ. ხობის ვაჟა ფშაველას ქუჩის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე 

კანალიზაციის ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესადგენად 

100 
გამარტ. 

შესყიდვა 
ივლისი III კვარტ.   

  

ქვემო ქვალონის თემში 

ტერიტორიაზე პირუტყვის 

სამარხის მოწყობის 

სამუშაოების დასაფინანსებლად 

499 
გამარტ. 

შესყიდვა 

სექტემბ

ერი 
III კვარტ.   
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სტიქიით დაზიანებული 

ობიექტები (სარეზერვო ფონდი) 
          

  
ადმინისტრაციული შენობა ქ. 

ხობში 
517 
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  ყოფილი რაიკომის შენობა 1182   

  ბიის ადმინისტრაციული შენობა 832   

  
ჭალადიდის ადმინისტრაციული 

შენობა 
868   

  
პირველი ხორგის 

ადმინისტრაციული შენობა 
1875,95   

  

შ.ს.ს. ხობის რაიონული 

სამმართველოს შენობის 

შესასვლელის დაკიდული ჭერის 

შეკეთება 

1673   

  
ქვემო ქვალონის 

ადმინისტრაციული შენობა 
681,3   

  
ქ. ხობში კულტურის სახლის 

სახურავი 
1620   

  
პირველი ხორგის სასოფლო 

კლუბის სახურავი 
634,7   

  
ქვ. ქვალონის კულტურის 

სახლის სახურავი 
1806,7   

  
sof. xeTis winagolis ubnis 
sajaro skolis saxuravis 
SekeTeba 

3655   

  
sof. pirveli xorgis sajaro 
skolis sportuli darbazis 
saxuravis SekeTeba 

1949,34   

  
sof. qariatis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

3488   

  
sof. axali soflis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

2145   

  
xobis #1 sajaro skolis 
sajaro skolis saxuravis 
SekeTeba 

2136   

  
sof. Waladidis sajaro 
skolis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

8499   

  
sof. biis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 

3999   

  
sof. nojixevis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

2212   

  
sof. xeTis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 1800   

  
sof. pirveli maisis 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

2255   

  
sof. patara foTis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1222   

  
sof. gaRma sajijaos 
sabavSvo baRis Senobis 
saxuravis SekeTeba 

809   

  
sof. Waladidis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1225   
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sof. Torsis sabavSvo baRis 
Senobis saxuravis SekeTeba 1096   

  
sof. sagviCios sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

1371   

  
sof. axali soflis sabavSvo 
baRis Senobis saxuravis 
SekeTeba 

615   

  
xobis #3 sabavSvo baRis 
(Wixus ubani) saxuravis 
SekeTeba 

545   

  
sof. qariataSi md. 
xobiswyalze arsebuli 
sacalfexo xidis SekeTeba 

4356   

  

ც. დადიანის ქუჩაზე 48 ბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

5446   

  

სტალინის ქ. #31-ში 

ორსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

1275   

  

ჭყონდიდელის ქუჩაზე 60 

ბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

3006   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 4 

ბინიანი საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის შეკეთება 

2047   

  

,,კოლხეთი"-ს დასახლებაში 

ორსართულიანი საცხოვრებელი 

სახლის სახურავის შეკეთება 

3718   

      3372577,75         

 

 

დ) განკარგულების მეორე დანართში შემცირდეს: 366 ლარით - ქსეროქსის კარტრიჯის შეძენის 

ასიგნება; 740 ლარით - სკამების შეძენის ასიგნება; 1400 ლარით - სათადარიგო ნაწილების შეძენის 

ასიგნება; 700 ლარით - მიკროფონების შეძენის ასიგნება; 700 ლარით - საოფისე მაგიდების შეძენის 

ასიგნება; 655 ლარით - სათადარიგო ნაწილების შეძენის ასიგნება; 700 ლარით - გორგოლაჭებიანი 

სავარძლების შეძენის ასიგნება; 360 ლარით - სკამების შეძენის ასიგნება; 1200 ლარით - მივლინების 

ხარჯის ასიგნება; 1700 ლარით -  ელექტროენერგიის ხარჯის ასიგნება; 700 ლარით - წყლის ხარჯის 

ასიგნება; 320 ლარით -  სატელეფონო მომსახურების ხარჯის ასიგნება; 720 ლარით - 

ინტერნეტმომსახურების ხარჯის ასიგნება; 60 ლარით - შენობის დასუფთავების ხარჯის ასიგნება;  

 

ე) განკარგულების მეორე დანართში გადიდეს: 700 ლარით - საფარდე ნაჭრების შეძენის  

ასიგნება; 406 ლარით - სურათების შეძენის  ასიგნება; 1400 ლარით - საწვავის (ბენზინი) შეძენის 

ასიგნება; 3500 ლარით - შრომის ანაზღაურების ასიგნება; 3660 ლარით - საახალწლო ღონისძიების 

ხარჯის ასიგნება; 175 ლარით - ელექტოგამათბობელი ღუმელების შეძენის ასიგნება; 180 ლარით - 

ელექტოკაბელის შეძენის ასიგნება; 90 ლარით -  საღებავის შეძენის ასიგნება; 210 ლარით -  სპეც. 

ნათურების შეძენის ასიგნება; 
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ვ) განკარგულების პირველი პუნქტის „დ“ და ,,ე“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 2 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26  იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის კულტურის 

ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

Sesyidvis 
erTgvarovan 
obieqtTa 
jgufis 

dasaxeleba 

saklasifikacio 
jgufi 

savaraudo 
Rirebuleba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorcielebis 

vadebi 

miwodebis 
vadebi 

SeniSvna 

  

elenergiis xarji 9000 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
Teberrvali 

I-IV 
kvart. 

  

  9000         
            

dizelis sawvavi 7400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemdeberi 

I-IV 
kvart. 

  

jami 7400         
Jurnal-

gazeTebi da 
perioduli 
gamocemebi 

wignebi 3320 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I-IV 
kvart. 

  
gazeTebi 1080   
Jurnalebi 600   

jami 5000       
sakancelario 

saqoneli             

  

faili 150 

gamart. 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  
saqaRalde 
(celuloidis) 

40   

bloknoti 120   
sakancelario 
rveuli 

80   

brZanebis wigni 15   
materialur 
faseulobaTa 
davTari 

15   

mimd. 
angariSsworebis 
davTari 

15   

uwyisis formebi 40   
jami 475         
sakanc. Jurnali 70 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
dekemberi 

  

  
sakancelario dana 15   
fanqari 10   
markeri 160   
saSleli 20   
kalkulatori 150   
saqmis yda 20   
klaviatura 40   
Wikarti 60   
saxazavi 20   
stikeri (mwebavi) 100   
skoCi 40   

სტეპლერის ტყვიები 10   

სტეპლერი პატარა 50   

სტეპლერი დიდი 100   

ბაინდერი 250   

საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

50   

დირაკოლი 50   
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webo 15   
koreqtori 45   
burTuliani 
avtokalami 

80   

burTuliani 
avtokalami 

120   

failebiani 
saqaRalde 

80   

qaRaldi sabeWdi 900   
feradi qaRaldi 150   

jami   2605 
       

kompiuteruli 
mowyobiloba da 

maragi 
1700         

mc. fasiani 
saofise 
teqnika 

jami   1700 

 gamart. 
Sesyidva  

ianvari   

  
fleSmexsiereba 200   
qseroqsis 
katrijis SeZena 

109   

feradi printeri 210   
kompiuteris mausi 15   

jami  3934   
sameurneo 
saqoneli 

            

  

rozeti 180 gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
    

el. gamagrZelebli 180     
jami313   360         

elementi 25 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 

kvart. 
  

jami  314 61         

naTura 100 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali-
noemberi 

I-IV 
kvart. 

  

jami  315 100         
satelefono 
baraTebis SeZena 

360         

jami   360         
televizori 360 

gamart. 
Sesyidva 

  

  

  
audio fleeri 780     
video kaseta 120     
mikrofoni 700     

jami   1960         
gorgolaWbiani 
savarZeli 

700         

jami   700         
saponi 31 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  
sarecxi saponi 24     

jami   55     
samuSao magida 700 

  
  

  
  

skami 360     
jami   1060         

cocxi 250 

gamart. 
Sesyidva 

  

  

  
aqandazi 8     
saTli (vedro) 50     
iatakis jagrisi 45     

jami  353         
tilo iatakis 
sawmendi 

32 
gamart. 
Sesyidva 

  

  

  

tilo magidis 12     
 minis sawmendi 25     
        

jami   69         
sarecxi Jele 10 

gamart. 
Sesyidva 

  

I-IV 
kvart. 

  
avejis sawmendi 
siTxe 

25     

dezodori 40     
WurWlis sarecxi 
saSualeba 

40     

jami  398 115         
wylis xarji 3000 
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jami 444 3000         
saketis gulari 28 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  
karis saketi 400     
boqlomi 70     

  jami  445 498   

ofisis 
xarji 

ofisis xarji 
romelic ar aris 
klasificirebuli 

1106         

  jami 1106         

  
transportis 
mimdinare 
remontis xarji 

1100 
gamart. 
Sesyidva 

      

  
eleqtro sistemis 
remonti 

200         

  jami  501 1300         
  katrijis datumbva 400 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 

  

  
kompiuteruli 
momsaxureba 

600     

  jami 503 1000         

  
satelefono 
mosaxureba 

1320         

  
internet 
momsaxureba 

720         

  jami 2040   

  
bankis 
momsaxurebis 
xarji 

300 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart.   

  jami 300         

  Senobis ijara 1200 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami 1200         

  
Senobis dacvis 
xarjebi 

43200         

  jami 43200         

  
RonisZiebis 
organizeba 

48400 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami  799 48400         

  
Senobis mim. ter. 
dasufTavebis 
mosakrebeli 

500 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 

kvart. 
  

  jami 500         

 

ზ) განკარგულების მესამე დანართში შემცირდეს: 300 ლარით -  კვერცხის შეძენის ასიგნება;  300 

ლარით -  ხახვის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით - ნიორის შეძენის ასიგნება; 300 ლარით -  

მწვანილის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით -  სტაფილოს  შეძენის ასიგნება; 250 ლარით - ლობიოს 

შეძენის ასიგნება; 200 ლარით -  საკისელეს  შეძენის ასიგნება; 800 ლარით - ვაშლის შეძენის 

ასიგნება; 500 ლარით -  საქონლის ხორცის შეძენის ასიგნება; 350 ლარით -  ქათმის ხორცის შეძენის 

ასიგნება; 500 ლარით -  თევზის შეძენის ასიგნება; 300 ლარით - ტომატ-პასტას შეძენის ასიგნება; 

385 ლარით -  შესქელებული რძის შეძენის ასიგნება; 600 ლარით - კარაქის შეძენის ასიგნება; 200 

ლარით -  მანანის ბურღულის შეძენის ასიგნება; 800 ლარით -  შაქარის შეძენის ასიგნება; 300 

ლარით -  ფუნთუშის შეძენის ასიგნება; 500 ლარით -  მაკარონის შეძენის ასიგნება; 200 ლარით -  

ვერმიშელის შეძენის ასიგნება; 150 ლარით -  კაკაოს შეძენის ასიგნება; 50 ლარით - მარილის 

შეძენის ასიგნება; 100 ლარით -  ზეთის შეძენის ასიგნება; 300 ლარით - ჭარხალის შეძენის ასიგნება; 

1400 ლარით -  კარტოფილის შეძენის ასიგნება; 215  ლარით -  ყველის შეძენის ასიგნება; 100  

ლარით -  კომბოსტოს შეძენის ასიგნება; 2500  ლარით -  თხევადი გაზის შეძენის ასიგნება; 1500  

ლარით -  ელექტროენერგიის შეძენის ასიგნება; 4000  ლარით -  წყლის შეძენის ასიგნება; 

 

თ) განკარგულების მესამე დანართში გადიდდეს: 4500 ლარით -   საჩუქრებისა და ჯილდოების 

შეძენის ასიგნება; 
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ი) განკარგულების პირველი პუნქტის „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 3 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი 

სააღმზრდელო გაერთიანების“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

N დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

1 3 4 5 6 7 8 

1 კვერცხი 7592 გამარტივებული 

ელექტრონ. 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

2 ჭარხალი 536,9   

3 ჯამი 8128,9   

4 კარტოფილი 15643,6 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

5 ხახვი 2415,05   

6 ნიორი 2707,67   

7 მწვანილი 2858,54   

8 სტაფილო 1892,4   

9 ლობიო 2989,48   

10 საკისელე 9334,25   

11 ვაშლი 4428,22   

12 ჯამი 42269,21   

13 საწვავი ხის მასალა (შეშა) 17500,0 გამარტ. ელექტ. 

ტენდერი 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV-

კვარტალი 
  

14 ჯამი 17500,0   

15 ქროლის მჟავა 399 გამარტ. ელექტ. 

ტენდერი 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 

  

16 ჯამი 399   

17 სახეხი 36 გამარტ. ელექტ. 

ტენდერი 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

18 ჯამი 36   

19 საქ. ხორცი 14866,63 გამარტ. ელექტ. 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

20 ქათ. ხორცი ახალი 9148,78   

21 ჯამი 24015,4   

22 თევზი (ლოქო) 8163,26 გამარტ. ელექტ.  

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IIV 

კვარტალი 
  

23 ჯამი 8163,26   

24 ტომატ პასტა 3411,27 გამარტ. 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

25 კომბოსტო 1555,52   

26 ჯამი 4966,79   

27 რაფინირებული ზეთი 5029,68 გამარტ. 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

28 ჯამი 5029,68 
  

29 შესქ. რძე 11956,14 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

30 კარაქი 5412,19   

31 ჯამი 17368,33   

32 მანანის ბურღული 1327,26 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

33 ბრინჯი 1373,8   

34 ჯამი 2701,06   

35 შაქარი 4552,9 გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

36 პური 18643,8   

37 ფუნთუშა 2921,75   

38 მაკარონი 3413,48   

39 ვერმიშელი 4141,76   

40 კაკაო 808   

41 ყველი 224,95   

42 მარილი 421,72   

43 ჯამი 35128,36   

44 ხელთათმნები 100 გამარტ. 

ელექტრონული 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

45 ჯამი 100 
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46 საჩუქრები და ჯილდოები 4500 გამარტ. ელექტ. 

ტენდერი 

დეკემბერი IV-

კვარტალი 
  

47 ჯამი 4500   

48 საფარდე ნაჭერი 400 გამარტივებული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

49 ჯამი 400   

50 თხევადი გაზი 7680 გამარტ. 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ–

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

51 ჯამი 7680 
  

52 ელ. ენერგიის ხარჯი 3847 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

53 ჯამი 3847   

54 სურათები 30 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

55 ჟურნალები 280   

56 ფაილი 175   

57 საქაღალდე 78   

58 ბლოკნოტი 34   

59 საკანც. რვეული 132   

60 ბრძანების წიგნი 24   

61 მატერ. ფას.აღრიცხ 6   

62 უწყისის ფორმები 45   

63 გოფრირებული ქაღალდი 22   

64 ჯამი 826   

65 ფლომასტერი 68 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

66 პლასტელი 28   

67 საქაღალდე თარო 28   

68 ფანქარი 399   

69 მარკერი 38   

70 საქაღალდე (სწრაფჩამკერი) 118   

71 საშლელი 13   

72 ქსეროგრაფიის ქაღალდი 1086   

73 კალკულატორი 29   

74 სახაზავი 20   

75 სტიკერი სანიშნე 65   

76 სტიკერი მწებავი 34   

77 სახაზავი ქაღალდი 51   

78 სტეპლერის ტყვიები 13   

79 სტეპლერი საშუალო 6   

80 ბაინდერი 50   

81 წებო 158   

82 სკოჩი 131   

83 კორექტორი 107   

84 ფანქრის სათლელი 14   

85 ბურთულიანი პასტა 171   

86 ჭიკარტი 71   

87 სკრეპი 6   

88 ფაილებიანი საქაღალდე 210   

89 ფერადი ქაღალდი 402   

90 ჯამი 3316   

91   sd დისკი 5 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

92 ჯამი 5   

93 კომპიუტერის კომპლექტი 4800 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

94 კატრიჯის შეძენა 480   

95 ჯამი 5280 გამარტ. 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იანვარ– 

დეკემბერი 

I-IV 

კვარტალი 
  

96 ამომრთველები 58   

97 ჯამი 58   

98 ელემენტი 12 გამარტივებული 

შესყიდვა 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV-

კვარტალი 
  

99 ჯამი 12   

100 ნათურა 120 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

101 ჯამი 120   

102 სატელეფონო ბარათების შეძენა 420 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

103 ჯამი 420   

104 საპონი 200 გამარტივებული 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

105 ტვალეტის ქაღალდი 900   

106 ჯამი 1100 გამარტივებული 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

107 სამხატვრო ფუნჯი 20   

108 სახატავი რვეული 328   

109 ჯამი 348 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

110 სკამი 1225   

111 კარადა 500   
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112 მაგიდა 225 გამარტ. 

შესყიდვა 

დეკემბერი IV  

კვარტალი 
  

113 საოფისე თარო 500   

114 ჯამი 2450   

115 მაკრატელი 70 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

116 ჯამი 70   

117 ცოცხი 550 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

118 ჯაგრისები 100   

119 ღრუბელი 54 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I_IV  

კვარტალი 
  

120 ასანთი 150   

121 ჯამი 854   

122 ხელსახოცი 620   

123 საწმენდი ტილო 500   

124 მტვრის საწმენდი ტილოები 120 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

125 მინის საწმენდი სითხე 250   

126 მეტლახის საწ.სითხე 50   

127 ავეჯის საწ.სითხე 30   

128 ჯამი 1570   

129 მაცივრები 2800   

130 ღუმელები 1380   

131 საოჯახო დანადგარების ნაწილები 616 გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV-

კვარტალი 
  

132 ჯამი 4796   

133 სარეცხი ფხვნილი 300   

134 სარეცხი ფეირი 175   

135 სარეცხი კომეტი 220 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

136 სარეცხი ჟელე 572   

137 ტვალეტის სარეცხი სითხე (იხვი) 280   

138 ჯამი 1547   

139 წყლის ხარჯი 4600   

140 ჯამი 4600   

141 წყლის ტუმბოები 292 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

142 ჯამი 292   

143 კონდენციონერი კედლის 800 გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV-

კვარტალი 
  

144 ჯამი 800   

145 ბურღები 60 გამარტ. 

შესყიდვა 

დეკემბერი IV-

კვარტალი 
  

146 ჯამი 60   

147 ფარდის კარნიზი 100 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

148 ჯამი 100   

149 კასრი პოლიეთილენის 30 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

აპრილი 

I - II 

კვარტალი 
  

150 ჯამი 30   

151 საამშენებლო სამუშაო 1644,77 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

152 ჯამი 1644,77   

153 მრიცხველის მონტაჟი 4165 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

II - IV 

კვარტალი 
  

154 ჯამი 4165   

155 ფერადი საღებავების ნაკრები 125 გამარტ. 

შესყიდვა 

მარტი-

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

156 ჯამი 125   

157 კატრიჯის დატუმბვა  220 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

158 ჯამი 220   

159 კონდენც. მონტაჟი 200 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

160 ჯამი 200   

161 ავტო სატრანსპ. მომსახურეობა 2500 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

162 ჯამი 2500   

163 წერილებთან დაკავშ. ხარჯი 50 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

164 ჯამი 50   

165 ინტერნეტმომსახურება 800 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

166 ფიჭური მომსახ. 120   

167 ჯამი 920 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარ–

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

168 ბანკის მომსახურეობა 300   

169 ჯამი 300   

170 ექსპერტიზის მომსახურეობა 405 გამარტ. 

შესყიდვა 

იანვარი 

დეკემბერი 

I - IV 

კვარტალი 
  

171 ჯამი 405   

172 ხარჯთაღრიცხვა 477 გამარტ. 

შესყიდვა 

თებერვალი-

მარტი 

I კვარტალი   

173 ჯამი 477   

174 
ხე-ტყის დამზად.დაკავშ. 

დამატ.მომსახურებები 
2100 

გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV-

კვარტალი   

175 ჯამი 2100   

176 ქსეროასლების გადაღება 1488 გამარტ. 

შესყიდვა 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV-

კვარტალი 
  

  ჯამი 1488   
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კ) განკარგულების მეოთხე დანართში შემცირდეს: 30 ლარით -  2 ცალი „მაუსის“ შეძენის 

ასიგნება; 50 ლარით -  2 ცალი კლავიატურის შეძენის ასიგნება; 20 ლარით -  1 ცალი  ვებ კამერის 

შეძენის ასიგნება; 200 ლარით -  კრივის რინგის  მოწყობის ასიგნება; 450 ლარით -  დინამიკის 

შეძენის ასიგნება; 

 

ლ) განკარგულების მეოთხე დანართში გადიდდეს: 340 ლარით -  განათლების ცენტრის 

ინტერნეტმომსახურების ასიგნება; 

 

მ) განკარგულების პირველი პუნქტის „კ“ და „ლ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 4 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 4 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის განათლების 

ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

# danayofis dasaxeleba 
danay. 
kodi 

savaraudo 
Rirebuleba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
dawyebis 
savaraudo 

vadebi 
  elenergiis xarji 09000000 3170 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

      3170 
  benzini 09132000 900 
  sawvavi zeTi 09135000 100 

  
gaTbobis xarji (SeSis 

SeZena) 
09111400 900 oqtomberi 

      1900     
  saxatavi rveuli  22815000 40 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  faili 22852100 98 

  saqaRalde (celuloidis) 22852000 70 

  sakancelario rveuli 22815000 92 

  bloknoti 22816100 66 
  reveuli patara 22815000 80 
  ssagadaxdo davaleba 22815000 20 
        

  
materialur faseulobaTa 
davTari 

22800000 12 

  
mimd. angariSsworebis 
davTari 

22800000 12 

  uwyisis formebi 22800000 30 

  sabuRaltro formebi 22800000 80 

      600     
  feradi flomasteri 30192700 20 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  fanqari 30192130 82 

  markeri 30192160 62 

  saSleli 30192100 12 

  kalkulatori 30141200 48 
  muyaos qaRaldi 30197600 26 
  saxazavi 30194310 12 
  stikeri (saniSne qaRaldi) 30192170 65 
  stikeri (mwebavi) 30192170 18 

  სტეპლერის ტყვიები 30197110 48 

  სტეპლერი საშუალო 30197110 60 
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  ბაინდერი 30197210 154 

  webo 30192700 46 

  koreqtori 30192160 60 

  feradi fanqari 30192130 45 

  burTuliani pasta 30192121 38 
  avtokalami 30192123 33 
  filebiani saqaRalde 30197220 120 
  qaRaldi sabeWdi 30199100 400 
  qaRaldi saweri 30199100 117 

  qaRaldi mowmobebisaTvis 30199100 20 

  feradi qaRaldi 30199100 20 

  formati 30199100 48 

  qseroqsi 30193900 450 

      2004     
  fleSmexsiereba 30233180 90 

gamartivebuli 
eleqtro 
tenderi 

mais-ivnisi 
  

kompiuteris saTadarigo 
nawilebi 

30237300 800 

  procesori 30211500 1500 
  qseroqsis kotrijis SeZena 30237310 140 
  kompiuteris kompleqti 30213300 6500 
      9030     
  el. gadamyvani didi 31210000 100 gamartivebuli 

Sesyidva 
ianvar-

Tebervali   denis maregulirebeli 31210000 70 

      170     

  
el. 
Gamanawilebeli(mricxve) 

31320000 100 
gamartivebuli 

Sesyidva ianvar-
Tebervali 

  rozeti 31310000 27 

  CamrTveli 31310000 27 

      154   
  naTura 31531000 24 

gamartivebuli 
eleqtr. 
tenderi 

      24   
  mobiluri telefoni 32250000 300 ivnisi 
      300   
  gare mikrofoni-dinamiki 32342412 5150 

april-ivnisi 

  miqSeri 32342420 1000 

  minidiskis rekorderi 32332300 500 

  mikrofoni 32341000 200 

  mikrofoni distanciuri 32341000 400 

  mikrofonisd sadgami 32341000 300 

  avtotranspormatori 32341000 400 

  dinamikis sadgami 32341000 250 

  sakomunikacio kabelebi 32341000 200 

      8400 
  saponi 33711900 60 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

      60 
  nagvis yuTi 34928480 35 
      35   

  
sportiuli 
forma(tansacmeli) 

18412000 2160 

aprili-
seqtemberi 

  saWidao kimano 18412000 600 

  ragbis formis kompleqti 18412000 1200 

  saWidao finka 18412000 400 

  Cafxuti 18444110 100 

      4460   
  getri 18820000 720 

gamart. 
Sesyidva 

  sportiuli fexsacm(bucebi) 18820000 1000 

  
saWidao barcovka 
(fexsacmel) 

18820000 600 

      2320   
  birTvi 37453400 40 gamartivebuli 

Sesyidva   barieri 37442310 500 
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  kalodkebi (Tarjebi) 37453600 100 

  Subi 37453400 60 

  simaRleze saxtomi 37453200 70 
  burTi 37441700 2750 
  krivis xelTaTmani 37431000 240 
  krivis  tomrebi 37432000 440 
  ragbis burTi 37441700 240 

      4440   
  pianino 37311100 1400 

gamart. 
Sesyidva 

      1400 

  cifruli fotoaparati 38651600 450 

      450 

  karada 44421720 2600 

mais-ivnisi 

      2600   
  kompiuteris magida 39134100 1700 

gamartivebuli 
eleqtro 
tenderi 

  saweri magida 39121200 600 

  
samuSao 
magida(sakonferenci) 

39121200 1200 

  skami 39112000 2500 
  magida misadgmeliT 39121200 800 

      6800     
  makrateli 39241200 4 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  saTli (vedro) 39224330 78 

  cocxi 39224100 148,5 

  aqandazi 39224350 36 

  funjis nabori 39224220 32 

  iatakis jagrisi 39224300 64 

      362,5     
  tilo iatakis sawmendi 39530000 81 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  tilo magidis 39530000 34 
   minis sawmendi 39530000 31,5 
      146,5     

  
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

39715200 495 
gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi 

      495     
  avejis sawmendi siTxe 39832100 26 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  sarecxi siTxe (mJava) 39832100 35 

  
sacxi (iatakis 
saprialebeli) 

39812100 27 

  sawmendi - feiri 39832100 30 

  tualetis sawmendi (ixvi) 39831600 78 

  
WurWlis sarecxi 
saSualeba 

39832000 25 

      221     

  kondicioneri 42510000 1000 
gamartivebuli 

Ses 
ivnisi 

      1000     
  karis saketi 44521100 210 gamartivebuli 

Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  boqlomi 44521210 77 

      287   
  katrijis datumbva 50320000 100 gamartivebuli 

Sesyidva   kompiuteruli momsaxureba 50320000 50 

      150   

  bankis momsaxurebis xarji 66110000 720   
      720   
  akvareli 44812220 21 

gamartivebuli 
Sesyidva 

  koleris ferebi 44812300 40 

  saRebavis gamxsneli 44832000 10 

  saRebavi 44812210 56 

      127   
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  carci-kiri 44922110 550 
gamartivebuli 

Ses 

      550   
          
  satelefono momsaxureba 6422100 100 gamartivebuli 

Sesyidva   internetmomsaxureba 6422100 1140 
      1240   

  
satelefono baraTebis 

SeZena 
31712111 1030 

gamartivebuli 
Sesyidva 

      1030 
  wylis xarji 41110000 500 

      500 

  medikamentebis SeZena 85140000 650 

      650 

  saSobao RonisZieba 79952100 200 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvari 

  konkursi ,,norCi pianisti" 79952100 100 marti 

  
dedis dRisadmi miZRvnili 
Ron. 

79952100 200 marti 

  
konkursi ,,wlis saukeTeso 
Semsrulebeli" 

79952100 100   

  saangariSo koncerti 79952100 100 maisi 
  saaxalwlo miuzikli 79952100 300 dekemberi 
      1000     

  სასწ-შემოქმ. კონფერენცია 79952100 100 

gamartivebuli 
Sesyidva 

  

  
დედის დღისადმი 

მიძღ.ღონისძ. 
79952100 150 marti 

  
 ქართული ენის დღისადმი 

მიძღ.კვირეული 
79952100 100 aprili 

  მოსწავლეთ.ნახატ.გამო 79952100 100   

  
დამოუკიდებლ. დღისადმი 

მიძღ.ღონისძ. 
79952100 250 maisi 

  
ბავშვთა დღისადმი 

მიძღ.ღონისძ. 
79952100 350 ivnisi 

  
ცოდნის დღისადმი 

მიძღ.ღონისძ. 
79952100 100   

  
მასწავლებ.დღისადმი 

მიძღ.ღონისძ. 
79952100 150   

  
გიორგობის დღისადმი 

მიძღ.ღონისძ. 
79952100 100 noemberi 

  საახალწლო-საშობაო  შოუ 79952100 600   

  ბილიარდის ტურნირი 79952100 1000   

      3000     

  
Wid `sambos~ ჯგუფის 
mivlin-transporti 

60170000 300 

gamartivebuli 
Sesyidva 

ianvar-
dekemberi 

  
berZn-romaul Wid. ჯგუფის 
mivlin-transporti 

60170000 500 

  
fexburTis ჯგუფების 
mivlineb-transporti 

60170000 3600 

  
mZleosnobis ჯგუფის 
mivlineba-transporti 

60170000 500 

      4900 

  krivis ringis mowyobა 92620000 930 
      930 

 
 

ნ) განკარგულების მეხუთე დანართში გადიდდეს: 120 ლარით - კარტრიჯის შეძენის ასიგნება; 

60 ლარით - ფლეშმეხსიერების შეძენის ასიგნება; 150 ლარით - ორი მანქანის ტექნიკური 

დათვალიერების ასიგნება; 300 ლარით - კავშირგაბმულობის ხარჯების ასიგნება; 416 ლარით -  
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ფეხბურთელის „გამაშების“ შეძენის ასიგნება; 100 ლარით - მოსასხამების შეძენის ასიგნება; 140 

ლარით - საფეხბურთო კარის ბადის შეძენის ასიგნება; 120 ლარით - ელექტროგამათბობელის 

შეძენის ასიგნება; 

 

ო) განკარგულების პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტით განხორციელებული ცვლილებების 

გათვალისწინებით, დანართი 5 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 5 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

შპს  საფეხბურთო კლუბ „კოლხეთის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

N 

დანაყო

ფის 

კოდი 

დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    benzini 2150         

    dizeli 5365         

1 091 საწვავი 7515 
gamart. 
eleqter. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    elenergiis xarji 2520         

2 093 

ელექტრო, სითბური, 

მზისა და ბირთვული 

ენერგია 

2520 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    მინერალური სასუქი 135         

3 143 
ქიმიკატები და სასუქი 

მინერალები 
135         

    
gamaTeTrebeli 
arieli 

90         

4 144 
marilisa da sufTa 
natriumis qloridi 

90 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    Saqari 11         

5 158 
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
11 

gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    mineraluri wyali 120         

    
gamagrilebeli 
sasmeli 

120         

    civi Cai 130         

6 159 
sasmelebi, Tambaqo da 
monaTesave 
produqtebi 

370 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

    molis saTibi 1000         

    
molis saTibi xelis 
aparati 

200         

7 163 
mosavlis asaRebi 
manqanebi 

1200 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    celi 15         

    sekatori 15         

    namgali 16         

8 168 
sasoflo-sameurneo 
da satyeo manqanebis 
nawilebi 

46 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   
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    mekaris xelTaTmani 300         

9 184 
specialuri 
tansacmeli da 
aqsesuarebi 

300 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi II   

    Tasi 200         

    Wadraki 100         

10 185 
saCuqrebi 
dajildoebi 

300 
gamart. 
Sesyidva 

agvisti III    

    
sportuli 
fexsacmeli (bucebi) 

12000         

11 188 fexsacmeli 12000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
noemberi 

I-IV   

    faili 10         

    
saqaRalde 
(celuloidis) 

15         

    bloknoti 49         

    sagadaxdo davaleba 20         

    swrafCamkeri 15         

    
materialur 
faseulobaTa davTari 

4         

    
mimd. angariSsworebis 
davTari 

4         

    uwyisis formebi 3         

    sabuRaltro formebi 2         

    brZanebis wigni 15         

12 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა 

ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

137 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

თებერვალ

ი 

I-IV   

    skoCi 100         

    beWdis baliSi 8         

    sakan.nivT.Casawyobi 30         

    fanqari 10         

    kalkulatori 75         

    სტეპლერის ტყვიები 10         

    ბაინდერი 18         

    koreqtori 10         

    burTuliani pasta 20         

    avtokalami 30         

    qaRaldi sabeWdi 240         

    qaRaldi saweri 100         

    formati 50         

13 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

701 
gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    videodiski. dvd 40         

    fleSmexsiereba 160         

    magidis kompiuteri 1600         

14 302 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები 

დამარაგი 

1800 
gamart. 
Sesyidva 

იაnვარ-

ივნისი 
I-IV   
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ელექტრ. 

გამაგრძელებელი 
80         

15 313 
იზოლირებული 

მავთული და კაბელი 
80 

gamart. 
Sesyidva 

აგვისტო III    

    kameris elementi 160         

16 314 

აკუმულატორები, 

პირველადი ელემენტები 

და პირველადი 

ბატარეები 

160 
gamart. 
Sesyidva 

aprili II   

    naTura 36         

17 315 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

36 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    
satelefono 

baraTebis SeZena 
720         

18 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

720 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    mobiluri telefoni 500         

19 322 

რადიო-ტელეფონის, 

რადიო-ტელეგრაფის, 

რადიო-მაუწყებლობის 

და სატელევიზიო 

გადამცემი აპარატურა 

500 
gamart. 
Sesyidva 

აგვისტო III    

    
musikaluri studiuri 
centri 

1460         

    televizori 300         

20 323 

ტელე და რადიო 

მიმღებები და ხმის ან 

ვიდეო ჩამწერები ან 

რეპროდუქტირების 

აპარატურა 

1760 
gamart. 
Sesyidva 

april-
ivnisi 

II   

    qloreTili 320         

21 336 
farmacevtuli 
produqtebi 

320 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari I   

    saponi 20         

22 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
20 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    
a/ manqanis teq. 
daTvaliereba 

150         

    avto manqanis Sesyidva 41150         

23 341 
Zraviani 
satransporto 
saSualebebi 

41000 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Teberval
i 

I   

    saxelmwifo droSa 50         

    evro kavSiris droSa 50         

24 358 

ინდივიდუალური და 

დამხმარე 

მოწყობილობები 

100 
gamart. 
Sesyidva 

თებერვალ

ი 
I   

    burTi  2200         

    karis bade 140         

    gadasasxami 340         

    fiSkebi 50         

    getri 416         
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25 374 
სპორტული საქონელი 

და მოწყობილობები 
3146 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

მარტი 
I   

    saweri magida 600         

    wignebis karada 200         

26 391 ავეჯი 800 
gamart. 
Sesyidva ივნისი II   

    saTli (vedro) 64         

    cocxi 168         

    aqandazi 60         

    vedro aluminis 96         

    langari 16         

    focxi 10         

    erTjeradi Wiqebi 20         

    Cais Wiqebi 12         

27 392 ავეჯეულობა 446 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    
tilo iatakis 
sawmendi 

40         

    tilo magidis 12,50         

    salfeTki 20         

28 395 ქსოვილის ნივთები 72,5 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    
eleqtroRumeli 
(gamaTbobeli) 

180         

    eleqtro Caidani 30         

29 397 საოჯახო ტექნიკა 210 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

სექტემბერ

ი 

I-III   

    sarecxi siTxe (mJava) 90         

    sarecxi fxvnili 97,5         

30 398 

საწმენდი და 

საპრიალებელი 

პროდუქტები 

187,5 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    wylis xarji 2000         

31 411 ბუნებრივი წყალი 2000 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    lursmani 7         

    daxerxili masala 2100         

    lursmani 56         

32 441 

კონსტრუქციის მასალები 

და ანალოგიური 

ნივთები/საგნები 

2163 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი I   

    boqlomi 80         

    bari 16         

    Toxi 14         

    najaxi 30         

    კარის საკეტი 175         

    brtyeltuCa 8         

33 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

323 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    zeTovani saRebavi 120         

34 448 
saRebavebi da 
pigmentebi 

120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

    stad.remonti 4120         
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35 452 

სამუშაოები მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და 

სამოქალაქო 

მშენებლობის 

სამუშაოები 

4120 
gamart. 
Sesyidva 

Teberval
i 

I   

    
stadionis 
bilbordebis 
ganaxleba 

1500         

    
tribunebze xis 
dasjdomebis remonti 

1300         

36 454 
Senobis mowyobis 
samuSaoebi 

2800         

    
kompiuteruli 
momsaxureoba 

660         

    katrijis SeZena 120         

36 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

780 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    
fexburTelTa binis 
qira 

1400         

37 552 

salaSqro adgilebi 
da sxva dabinavebis 
adgilebi, oRond ara 
sastumroSi 

1400 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარ-

დეკემბერი 
I-IV   

    fexburTelebis kveba 4800         

38 555 

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების 

მომსახურებები 

4800 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV   

    savaldebulo auditi 500         

    
sajaro reestrSi 
registracia 

          

39 792 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური 

მომსახურებები 

610 
gamart. 
Sesyidva 

marti I   

    medikamentebis SeZena 2400         

40 851 
ჯანდაცვის სამსახურის 

მომსახურებები 
2400 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV   

    bankis momsax.           

    სულ ჯამი 98119,0         

 

 

პ) განკარგულების მეექვსე დანართში შემცირდეს: 3000 ლარით - დიზელის საწვავის შეძენის 

ასიგნება; 1000 ლარით - კომპიუტერის კომპლექტის შეძენის ასიგნება; 

 

ჟ) განკარგულების მეექვსე დანართში გადიდდეს: 4000 ლარით - ბენზინის შეძენის ასიგნება; 

5000 ლარით - გარე განათების ელექტროენერგიის ხარჯების ასიგნება; 
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რ) განკარგულების პირველი პუნქტის „პ“ და „ჟ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 6 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 6 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

შპს „ხობი დასუფთავება და განათებას“ 2011  წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

# 
sakalasifikac

io jgufi 

raodeno
ba an 

moculo
ba 

savaraud
o 

Rirebule
ba 

Sesyidvis 
saSualeba 

Sesyidvis 
ganxorciele
bis vadebi 

miwodeb
is 

vadebi 

SeniSv
na 

  

სკვერებისა და 

პარკებისათვის 

დეკორატიული 

მცენარეების 

შეძენა 

  7492 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-მაისი IIkv   

1     7492         

  
elenergiis 
xarji 

8470 1440 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

2     1440         

  

გარე განათების 

ელ.ენერგიის 

ღირ-ბა 

  104600 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV kv   

  

შადრევნის 

ელ.ენერგიის 

ხარჯი 

  2700 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-

დეკემბერი 
I-IV kv   

3     107300         

  დიზელი 8406 17654 გამარტ. 

ელექტრ.ტენდე

რი 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბენზინი 5274 10444 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

4     28098         

  Zravis zeTebi   900 gamart.Se 
seqtember-
dekemberi 

111-1Vkv   

5     900         

  
saTibi 
aparati 

 

1 
 

400         

6     400         

  ხელთათმანი 312 468 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

7     468         

  ფაილი 12 120 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  საქაღალდე 12 48 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბლოკნოტი 10 60 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბრძანების წიგნი 1 12 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   
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მატერიალურ 

ფასეულობათა 

აღრიცხვის 

დავთრი 

7 21 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  

შემოსული და 

გასული 

კორესპონდენციე

ბის ჟურნალი 

4 40 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
უწყისის 

ფორმები 
30 6 იანვარი-

dekemberi 
I-IV kv   

  სალაროს წიგნი 1 12 dekemberi IV kv   

8     319         

  

შემოსავალ-

გასავლის 

ორდერები 

24 48 

g
a
m
a
r
t

ი
ვე

ბ
უ

ლ
ი
 
S
e
s
y
i
d
v
a
 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბაინდერი 16 240 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  სტეპლერი 3 17 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  koreqtori 12 36 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  დირაკოლი 2 10 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
burTuliani 
pasta 

24 24 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
სტეპლერის 

ტყვიები 
24 24 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
stikeri 
(saniSne 
qaRaldi) 

12 36 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  fanqari 12 12 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

12 60 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  კალკულატორი 3 57 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
თაბახის 

ფურცელი 
30 270  

 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  
უბრალო 

ფურცელი 
12 36  

 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

9     870         

  კატრიჯის შეძენა 1 121 
gamart. 
Sesyidva 

ივლისი-
dekemberi 

III-IV kv   

1
0 

    121         

 

ცოცხალი 

მცენარეები 

ბოლქვები და 

ამონაყრები 

  4600         

 
    4600         

 
saxerxi 
aparati 

1 240 
gamart.Sesyi
dva 

ივლისი-
dekemberi 

    

 
    240     1–1V   

 
ცოცხი 140 1080 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  აქანდაზი 28 210 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ვედრო 54 108 
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  სახაზავი 10 10   
იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

9     1408         
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  რეზინის ჩექმა 26 450 
gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

1
0 

    450         

  
საწვიმარი 

(ლაბადა) 
26 500 

gamart. 
Sesyidva 

      

1
1 

    500         

  daSlili kiri 300 300 gamart Sesy ianvari ivnisi 1-2კვ   
      300         

  
სასუქები და 

ნიტრ. 
  215 

შესყიდვის 

გეგმა   
იანვარი-
dekemberi 

    

      215         

  ფოცხი 6 60 

gamart. 
Sesyidva 

იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  ბარი 5 30 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

  celi 3 84       
  Toxi 7 42       

  ლაფათქა 14 70 იანვარი-
dekemberi 

I-IV kv   

1
2 

    286         

1
3 

კაპ.ხარჯი   1508 გამარტ.  შესყიდვა მარტი -მაისი Iiკვ   

      1508         

  
აკუმულატორი 
Ст-180 

2 540 

gamart. 
Sesyidva 

aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  
აკუმულატორი 
Ст-180 

1 540 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  
აკუმულატორი 
Ст-12 

2 120 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

  
აკუმულატორი 
Ст 

1 350 
aprili-
dekemberi 

II-IVkv   

1
4 

    1550         

1
5 

გასანათებელი 

მოწყობილობები 

და 

ელ.ნათურები 

  30754 
გამარტ. 

ელ.ტენდერი 
ianvari-
dekemberi 

I-IV kv   

  პროჟექტორი 30 675 
გამარტ. 

ელ.ტენდერი 
seqtemberi-
dekemberi 

III-IV kv   

      31429         
  saburavi320-508 2 500 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-marti Ikv   

  saburavi 315/25 4 1497 
ivnisi- 
dekemberi 

II-IVkv   

1
5 

    1997 
seqtemberi-
dekemberi 

III-IV kv   

  
saburavi 
motoroleris 

6 420 
gamart.Sesyi

dva 
seqtember 
dekemberi 

111-1Vkv   

1
6 

    420         

  
Sadrevnis 
wylis xarjvis 
Rirebuleba 

  1800 
gamart.Sesyi

dva 
ivlis-
dekemberi 

111-1Vkv   

1
7 

                   1800         

  
satvirTomanq
anis 
daqiraveba 

  600   
seqtember-
dekembei 

111-1Vkv   

      600         

  sul jami: 194711         
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ს) განკარგულების მეცხრე დანართში შემცირდეს: 1600 ლარით - ლიცენზიის ხარჯების 

ასიგნება; 

 

ტ) განკარგულების მეცხრე დანართში გადიდდეს: 1100 ლარით - მაგიდის კომპიუტერის 

შეძენის ასიგნება; 500 ლარით -  ქსეროქსის შეძენის ასიგნება; 

 

უ) განკარგულების პირველი პუნქტის „ს“ და „ტ“ ქვეპუნქტებით განხორციელებული 

ცვლილებების გათვალისწინებით, დანართი 9 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 

„დანართი 9 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011  წლის 26 იანვარი N 51 განკარგულებისა 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის პროფესიული 

სწავლების ცენტრის“ 2011 წლის ადგილობრივი შესყიდვების გეგმა 

 

 

N 
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა 

შენიშვნა 

    gaTbobis xarji (SeSa) 400         

1 034 
მეტყევეობისა და ხე-ტყის 

პროდუქტები 
400 

gamart. 
Sesyidva 

oqtomberi 
IV 

kvart. 
  

    სამუხრუჭე სითხე 14         

    dizelis sawvavi 1565         

2 091 საწვავი 1579 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

მარტი-

დეკემბერი 

I-IV 
kvart.   

    el. energiis safasuri 635         

3 093 
ელექტრო, სითბური, 

მზისა და ბირთვული 

ენერგია 

635 
gamart. 
Sesyidva 

მარტი-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    

მინანქრის ფხვნილი 120         

ზუმფარა 4         

ალმასი სარკის 6         

4 145 

სამთო მრეწველობასა და 

კარიერის 

დამუშავებასთან 

დაკავშირებული 

პროდუქტები 

130 
gamart. 
Sesyidva 

ოქტომბერი-

დეკემბერი 

IV 
kvart. 

  

    ბალგარკის ქვა 6         

5 148 

სხვადასხვა 

არალითონური 

მინერალური 

პროდუქტები 

6         

    xelTaTmani 12         

6 184 
სპეციალური ტანსაცმელი 

და აქსესუარები 
12 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 
kvart. 

  

    kedliს saaTi 11         

7 185 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები 
11 

gamart. 
Sesyidva 

  
IV 

kvart. 
  

    მატყლი 130         
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8 192 
ტექსტილის ნაჭრები და 

ნართები 
130 

gamart. 
Sesyidva 

      

    სამშენებლო ძაფი 3         

9 194 
ტექსტილის ნართი და 

ძაფი 
3 

gamart. 
Sesyidva 

      

    საბურავის კამერა 30         

10 195 
რეზინისა და პლასტმასის 

მასალები 
30 

gamart. 
Sesyidva 

      

  

  

საიუველირო ხელსაწყო 220         

  გაზი პატარა 8         

  ფილების საჭრელი 80         

11 225 
sabeWdi formebian 
cili 

308 
gamart. 
Sesyidva 

      

    

faili 28         
materialur 
faseulobaTa davTari 

12         

mimd. angariSsworebis 
davTari 

12         

12 228 

ქაღალდის ამ მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები 

52 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart.   

    

fanqari 4         

markeri 15         

kalkulatori 15         

Wikarti 7,5         
stikeri (saniSne 
qaRaldi) 

14         

skoCi 6         

სტეპლერი საშუალო 12         

სტეპლერის ტყვიები 3         

ბაინდერი 66         

საქაღალდე 
(swrafCamkeri) 

54         

webo 5         

koreqtori 8         

burTuliani pasta 13,5         

ფორმატი 8         

qaRaldi sabeWdi AA4 

80 გრ./500 
180         

qaRaldi saweri   

A4A45 გრ./200 
10         

qaRaldi 
mowmobebisaTvis 

60         

feradi qaRaldi 12         

13 301 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერებიოს, 

პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

493 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

მარტი-
Tebervali 

I-IV 
kvart. 

  

    ნოუთბუქი 1800         

    
პერსონალური 

კომპიუტერები 
2100         

    ქსეროქსი 500         

    
qseroqsis katrijis 
SeZena 

90         
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14 302 
კომპიუტერული 

მოწყობილობები 

დამარაგი 

4490 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    

el. gamagrZelebeli 26         

el.როზეტის კოლოფი 1         

ელ rozeti 6         

CamrTveli 8         

15 313 
იზოლირებული 

მავთული და კაბელი 
41 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
oqtomberi 

I-IV 
kvart. 

  

    
 ფარის naTura 15         

მაგიდის სანათი 24         

16 315 
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

39 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart. 

  

    
izolenta 1         

el. SeduRebis Cxiri 18         

17 316 
ელეტრომოწყობილობები 

და აპარატურა 
19 

gamart. 
Sesyidva 

Teberva- 
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    
satelefono baraTebis 
SeZena 

450         

18 317 

ელექტრონული, 

ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური 

მომარაგება 

450 
gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 
kvart. 

  

    modemi 200         

19 325 
satelekomunikacio 
mowyobilobebi da 

maრagebi 
200 

gamart. 
Sesyidva 

ოტომბერი 
I-IV 
kvart.   

  

  

binti arasteriluri 0,6         

  bamba araster 0,4         

  validoli 0,5         

  wnevis aparati 27         

  no-Spa 0,8         

  kofeini 1,6         

  paracetamoli 0,3         

  niRabi (samedicino) 0,4         

  Termometri 1,2         

  suprastini 1,6         

  no-Spa 0,5         

  rehidroni 1         

  kapti 1,1         

  deqsametazoni 0,6         

  Txevadi saponi 3         

  Sprici 0,6         

  anatoqsini 2,4         

  Spateli 7         

  Spateli 4         

  steriluri binti 0,8         

20 331 

პირველადი სამედიცინო 

დახმარების 

არასამკურნალო 

დანიშნულების წამლები 

55,4         

    

iodi 0,5         

briliantis mwvane 0,5         

niSaduris spirti 0,6         
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korvaloli 0,8         

samedicino spirti 1,2         

wyalbadis zeJangi 0,6         

furacilini 0,4         

21 336 სამედიცინო ხსნარები 5         

    

Tmis saRebavi 21         

filebis,, savarcxeli" 8         

kvnetara 9         

saponi 6         

22 337 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
44 

gamart. 
Sesyidva 

  
I-IV 
kvart. 

  

  

  

saWis marTvis 
daboloebebi 

25         

  muSa cilindri 22         

  xundebi 61         

  saburavi 240         

    გადაბმულობა 120         

    საქარე მინის მწმენდი 18         

23 343 

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

486 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

  
I-IV 

kvart. 
  

    droSa (saqrTvelo) 35         

24 358 
ინდივიდუალური და 

დამხმარე 

მოწყობილობები 

35 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

  

  

vercxlis yalibebi 220         

  funji 6         

  samRebro lilvaki 7         

  funji 6         

  funji (maklavica) 5         

25 378 
xelovnebis nivTebis 
Sesaqmnelad saWiro 
masalebi 

244 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali I kvart.   

    

aqandazi 4         

cocxi 20         

nemsi (CasaTeqi) 15         

nemsi (CasaTeqi) 20         

სანაგვე ურნა 7         

27 392 ავეჯეულობა 66 
gamart. 
Sesyidva 

Tebervali 
I-IV 
kvart. 

  

    

tuli 24         

tuli 20         

 iatakis tilo 10         

 magidis tilo 4         

 minis sawmendi 8         

Teqis aqsesuarebi 20         

28 395 ქსოვილის ნივთები 86 
gamart. 
Sesyidva 

ianvari-
marti 

I-IV 
kvart. 

  

    

მაკრატელი 

პარიკმახერის 
10 

      
  

ფენი 35   

29 397 საოჯახო ტექნიკა 45 
gamart. 
Sesyidva 

Teberv.-
seqtemb 

I-IV 
kvart.   

    zeTis filtri 10         
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31 429 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანისნულების 

სპეციალური 

დანისნულების მანქანა-

დანადგარები 

10 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    

el.burRi 60         

balgarka  100         

burRis nacmi 2,5         

burRis nacmi 3         
burRis pirebi 
liTonis 
damuSavebisTvis 

2,5         

matalis saWreli 
diski 

15         

32 431 სამთო მანქანები 183 
gamart. 
Sesyidva 

marti 
I-IV 

kvart. 
  

    

betoni lursmani 5 

      

  

lursmani 7   

kafelis kanti 10   

keramikuli fila 21   

keramikuli fila 30   

fisovani cementi 12   

keramikuli fila 39   

cementi 40   

filis jvaredini 5   

33 441 
კონსტრუქციის მასალები 

და ანალოგიური 

ნივთები/საგნები 

169 
gamart. 
Sesyidva 

april-
ivlisi 

II-III 
kvart. 

  

    saxanZro dafa 450         

34 444 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და 

მათთან დაკავშირებული 

საგნები 

450 
gamart. 
Sesyidva 

marti-
agvisto 

I_IV 
kvart. 

  

    

mosabaTqaSebeli qafCa 8         

qafCa 8         

rezinis CaquCi 3         

Tarazo 10         

gonio 8         

malka 8         

Tarazo 10         

amrevi Cxiri 6         

niCabi 7         

35 445 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

68 
gamart. 
Sesyidva 

ivnisi-
agvisto 

I-IV 
kvart. 

  

  

  

koloreqsi 3         

  saRebavi samSeneblo 20         

  ფუგა 2         

  saRebavi samSeneblo 22         

36 448 
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 
47 

gamart. 
Sesyidva 

april-
agvisto 

II-III 
kvart. 

  

    
transportis mimdinare 
remontis xarji 

250         
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37 501 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

250 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

ianvari-
dekemberi 

I-IV 
kvart. 

  

    katrijis datumbva 105         

38 503 

პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო ვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

105 
gamart. 
eleqtr. 
tenderi 

Tebervali 
I-IV 
kvart. 

  

    
bankis momsaxurebis 
xarji 

100         

39 661 
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები 
100 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    veb-gverdis xarji 450         

40 724 
ინტერნეტ 

მომსახურებები 
450 

gamart. 
Sesyidva 

ianvari 
I-IV 

kvart. 
  

    სულ ჯამი 11676         

 
 

 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

 

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი, ცოტნე დადიანის ქ. 

N192). 

 
 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                            მამუკა ჭოხონელიძე 
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ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულება N107 

2011 წლის 27 დეკემბერი 

ქ. ხობი 

 

არასამეწარმეო  (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

სკოლის“ შექმნისა და წესდების დამტკიცების შესახებ 

 

 

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად:  

 1. დაფუძნდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“. 

2. დამტკიცდეს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლის“ თანდართული წესდება. 

3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის 

საფეხბურთო სკოლის“ სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის ვალდებულება დაეკისროს 

იურიდიული პირის დირექტორს. 

4.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გაცნობისთანავე. 

      5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს ადმინისტრაციული 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ხობის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ქ. ხობი. 

ცოტნე დადიანის ქ. N192). 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 
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დანართი  

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

2011 წლის 27 დეკემბრის  N107 განკარგულებისა 

 

 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „ხობის მუნიციპალიტეტის  

საფეხბურთო სკოლის“ წესდება 

 

 

მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სრული სახელწოდებაა - „ხობის 

მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა“ (შემდეგში - „სკოლა“). 

2. სკოლა თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის, „სპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის, სხვა საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისა და ამ წესდების შესაბამისად. 

3. სკოლა თავის საქმიანობას ახორციელებს განუსაზღვრელი ვადით. 

4. სკოლას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, საბანკო ანგარიში, ბეჭედი და იურიდიული პირის 

სხვა რეკვიზიტები. 

5. სკოლა  უფლებებს იძენს მისი შესაბამის ორგანოში რეგისტრაციის მომენტიდან. 

6. სკოლის იურიდიული მისამართია: ქ. ხობი. ცოტნე დადიანის N185. 

 

მუხლი 2. სკოლის დაფუძნება 

1. სკოლის  დამფუძნებელია ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. 

2. სკოლის წესდებას ამტკიცებს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

3. სკოლის საქმიანობას საერთო ხელმძღვანელობას უწევს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე.  

 

მუხლი 3. სკოლის მიზნები და ამოცანები 

სკოლის მიზანია: 

ა) ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატურ სპორტულ-

გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და 

დაოსტატება; 

ბ) ფეხბურთის სახეობაში ეროვნული ნაკრები გუნდების კანდიდატებისა და სელექციის 

მეშვეობით შერჩეული პერსპექტიული ჭაბუკი სპორტსმენების მზადების წლიური საწვრთნელი 

პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისთვის რეზერვის მომზადება; 

გ) ფეხბურთის სახეობაში თანამედროვე საწვრთნელი პროცესის დანერგვით, საკუთარი სპორტულ 

ღონისძიებათა კალენდრის შემუშავებითა და შესრულებით სპორტული რეზერვების მომზადების 

ეფექტური სისტემის შექმნა; 

დ) სკოლის მოსწავლეებისთვის (სპორტსმენებისთვის) მუნიციპალიტეტისა და ეროვნული ნაკრები 

გუნდების წევრებისთვის შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური და თანამედროვე საწვრთნელი 

ბაზის შექმნა; 

ე) მოსწავლეების (სპორტსმენების) მომზადება ეროვნული ნაკრები გუნდების წევრობისა და 

წევრობის კანდიდატობისთვის; 

ვ) სკოლის ნაკრები გუნდებისთვის სასწავლო-საწვრთნელი შეკრების ჩატარება და სხვადასხვა 

რანგის საერთაშორისო შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება; 

ზ) მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების და მწვრთნელთა მომზადება; 

თ) სკოლის მოსწავლეთათვის (სპორტსმენთათვის) თანამედროვე სტანდარტების დონეზე 

სასწავლო სპორტული პროცესის ორგანიზება, სპორტსმენთა წვრთნის და სოციალური პირობების 

(კვება, სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება, სამედიცინო კონტროლი) შექმნა; 
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ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფეხბურთის პოპულარიზაციის მიზნით ფეხბურთის 

განვითარებისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა და ფეხბურთის პროპაგანდა. 

 

მუხლი 4. სკოლის ადმინისტრაცია 

სკოლის ადმინისტრაცია შედგება დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ფინანსური 

მენეჯერისა და იურისტისგან, რომელთაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან 

ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

 

მუხლი 5. სკოლის ხელმძღვანელობა 

1. სკოლას ხელმძღვანელობს დირექტორი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე. 

2. სკოლის ხელმძღვანელობა და სრული წარმომადგენლობა ენიჭება დირექტორს, რომელიც 

უძღვება სკოლის საქმეებს. 

3. დირექტორი: 

ა) წარმართავს სკოლის საერთო საქმიანობას, ახორციელებს ადმინისტრაციისა და სკოლის 

საქმიანობის კოორდინაციას; 

ბ) ზედამხედველობას ახორციელებს სკოლის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობაზე, 

პასუხისმგებელია ამ პროცესების ორგანიზაციაზე; 

გ) სკოლაში შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობის მიხედვით განსაზღვრავს და ამტკიცებს 

სკოლის საშტატო ნუსხას და სახელფასო ფონდს დამფუძნებელთან შეთანხმებით;  

დ) დამფუძნებელთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

სკოლის თანამშრომლებს;  

ე) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დებს გარიგებებს  სკოლის სახელით; 

ვ) კომპეტენციის ფარგლებში გამოსცემს ბრძანებებს, ამტკიცებს სკოლის  შინაგანაწესს, სამუშაო 

გეგმებს; 

ზ) კანონმდებლობის შესაბამისად განკარგავს სკოლის ფინანსურ და მატერიალურ საშუალებებს; 

თ) კანონის ფარგლებში დებს შრომით ხელშეკრულებებს და მუშაკთა მიმართ იყენებს 

წამახალისებელ და დისციპლინურ ზომებს; 

ი) დამფუძნებელს წარუდგენს ანგარიშს საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ 

ყოველკვარტალურად;  

კ) ანგარიშვალდებულია დამფუძნებლის წინაშე;  

ლ) მინდობილობის გარეშე წარმოადგენს  სკოლას  ყველა ინსტანციაში; 

მ) ახორციელებს სკოლის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელ, კანონმდებლობით ნებადართულ 

სხვა საქმიანობას. 

 

მუხლი 6. სკოლის დაფინანსება 

1. სკოლის დაფინანსების წყარო შეიძლება იყოს: 

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი თანხები; 

ბ) გრანტები და შემოწირულობების სახით მიღებული შემოსავალი; 

გ) დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება. 

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში ჩამოთვლილი ფინანსური სახსრები გამოიყენება მხოლოდ 

სკოლის წესდებით განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების განსახორციელებლად. 

 

მუხლი 7. სკოლის  ქონება  

სკოლას უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სარგებლობის უფლებით შეიძლება 

გადაეცეს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ქონება. 

 

მუხლი 8. სკოლის საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება  

სკოლა ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აწარმოოს საფინანსო-

ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა-ანგარიშგება, შეადგინოს ბალანსი და  წარუდგინოს 

დამფუძნებელს ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახვის მიზნით. 
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მუხლი 9. სახელმწიფო კონტროლი 

1. სკოლა ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ 

განხორციელებული საქმიანობის კანონიერების და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის 

ზედამხედველობას. 

2. სკოლის  სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანო.  

 

მუხლი 10. სკოლის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის წესი 

წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით. 

 

მუხლი 11. სკოლის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია 

1. სკოლის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია ხორციელდება ხობის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

2. სკოლის უფლებამოსილება წყდება მისი ლიკვიდაციის დასრულების ფაქტის 

რეგისტრაციის მომენტიდან. 

3. ლიკვიდაციის შემდეგ დარჩენილი ქონება გადადის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკუთრებაში. 

4. ინფორმაცია ლიკვიდაციის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს. 

 

მუხლი 12. გარდამავალი დებულებანი 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - „ხობის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო 

სკოლა“  წარმოადგენს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ხობის 

მუნიციპალიტეტის განათლების ცენტრის“ სასპორტო სკოლის საფეხბურთო ჯგუფების 

უფლებამონაცვლეს. 

 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                  მამუკა ჭოხონელიძე 

 


