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ახალციხის

მუნიციპალიტეტის

2018

წლის

ბიუჯეტით

განსაზღვრული

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად და 2018 წელს განხორციელებული
შესყიდვების შესახებ ანგარიშის წარმოდგენის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი’’
საქართველოს ორგანული
კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ.ვ” ქვეპუნქტის შესაბამისად:
1.

2.
3.

ცნობად იქნას მიღებული ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტით
განსაზღვრული სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაბამისად და 2018 წელს
განხორციელებული შესყიდვების შესახებ ანგარიშით წარმოდგენილი ინფორმაცია.
განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.
განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ მისი
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ახალციხის რაიონულ სასამართლოში. (მის:
ქ.ახალციხე, მებაღიშვილის ქ.№62.)

გელა ნოზაძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

დანართი #1
რიგის ხელშეკრულებ
ნომერი
ის ნომერი

ორგანიზაციის დასახელება

1

1

შპს ,,პროგრეს სერვისი’’
დირექტორი ბელა ცქვიტაია

2

2

შპს ,,დავითი”
დირექტორი დავით კეღოშვილი

3

14

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
გიორგი ბაგინაშვილი

4

18

შპს ,,მეგა შოპი“ დირექტორი
დავით ჩადუნელი

5

19

შპს ,,ტექნოკრაფტ სერვისი’’
დირექტორი რაული ცქვიტაია

6

20

შპს „კომპანია GEOSM“
დირექტორი თეიმურაზ ახობაძე

7

21

შპს ,,ჯეოტივი“ დირექტორის
ნუგზარი მამუკაშვილი

8

22

ინდ.მეწარმე „ამირან პეტაშვილი“

9

30

ინდ.მეწარმე „ამირან პეტაშვილი“

10

36

ინდ.მეწარმე „გელა
ხითარიშვილი“

11

45

შპს „საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2“ დირექტორი
ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი

12

50

შ.პ.ს ,,არალი“ დირექტორი
დემეტრე თათეშვილი

13

51

შპს ,,ასტორია“ დირექტორი
მალხაზ მანველიშვილი

14

52

შპს ,,ასტორია“ დირექტორი
მალხაზ მანველიშვილი

15

54

16

55

17

56

18

შესყიდვის კატეგორია
ელექტრონული
ტენდერი
SPA170015767
ელექტრონული
ტენდერი
SPA170015249
ელექტრონული
ტენდერი
№SPA170016880
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180001262
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180001074
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180001231
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180001232
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180001390
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180001715
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180002301
NAT180002558
ელექტრონულ
ტენდერში

ხელშეკრულების შინაარსი

ხელშეკრულების
თანხა

ხელშეკრუ
ლების
დაწყება

სამუშაოების
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრუ
ლების
დამთავრება

საინდეფიკაციო
ნომერი

„2018 წელს, ქ. ახალციხეში კოსტავას ქ.№18-ში მდებარე ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული
შენობის დასუფთავების მომსახურებით უზრუნველყოფაზე,

26 598.96

03.01.2018

31.12.2018

28.02.2019

405073478

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემავალი საავტომობილო გზების შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების
უზრუნველყოფის’’

63 541.45

03.01.2018

03.04.2018

28.02.2019

424068877

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქ ვალესა და სოფლებში შემავალი საავტომობილო
გზების შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების უზრუნველყოფა’’-ზე

197 081.91

26.01.2018

27.07.2018

31.12.2018

424253195

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული პრინტერებისათვის კარტრიჯების შეძენის
უზრუნველყოფა“

3 194.50

09.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

400058085

„2018 წელს, ქალაქ ახალციხეში შალვა ახალციხელის №2-ში მდებარე ახალციხის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავების მომსახურებით უზრუნველყოფა“

29 166.50

15.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

405125653

„ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის საკანცელარიო ნივთების შეძენის უზრუნველყოფა“

4 561.46

16.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

404873614

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულისათვის სატრანსპორტო მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფა”

31 889.40

16.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

224090917

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების (ვაზ 2107 და ვაზ 21213/21214)
ავტომანქანების შეკეთების, ტექნიკური მომსახურების და ე.წ. ვულკანიზაციის მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფა“

15 000.00

16.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

03001001009

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შეკეთების ტექნიკური მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფა“

25 000.00

26.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

03001001009

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების რეცხვით მომსახურების
უზრუნველყოფა

5 500.00

02.03.2018

31.12.2018

28.02.2019

47001016789

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდის ე.წ "ზეუბნის" საავტომობილო გზის (II ეტაპის)
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის“

168 888.70

16.03.2018

09.07.2018

11.02.2019

424071168

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტში ახალციხე-ჭვინთა-ელიაწმინდის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფა’’

864 780.85

26.03.2018

07.08.2018

15.03.2019

222725807

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საძელის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა“,

469 486.87

26.03.2018

17.07.2018

22.02.2019

224067630

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელების ტატანისი-სვირი-ბოგას საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფა”,

956 573.03

26.03.2018

01.08.2018

11.03.2019

224067630

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის ხორბლის ფქვილის (პირველი ხარისხის) შეძენის უზრუნველყოფა“

3 772.00

29.03.2018

12.04.2018

31.12.2018

424066334

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის ბურღულეულის (ბრინჯი, წიწიბურა) შეძენის უზრუნველყოფა”

2 261.00

29.03.2018

12.04.2018

31.12.2018

424066334

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის მცენარეული ზეთის შეძენის უზრუნველყოფა“

2 460.00

29.03.2018

12.04.2018

31.12.2018

424066334

”ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზიკილიას საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო (მე-2 ეტაპი)
სამუშაოების უზრუნველყოფა”,

340 109.88

02.04.2018

09.08.2018

18.03.2019

424071168

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება და გატანის მომსახურების
უზრუნველყოფა“

810 185.23

02.04.2018

31.12.2018

31.01.2019

424253195

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მინაძეს შიდა გზის (სკოლისა და ,,ოხერას" ეკლესიის მიმართულებით,
ც/ბეტონის) სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა”,

336 899.98

03.04.2018

25.07.2018

04.03.2019

224091701

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართი სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებებისათვის
სპორტული ინვენტარის შეძენის უზრუნველყოფა“,

12 920.00

12.04.2018

31.12.2018

28.02.2019

400156852

„ქალაქ ახალციხისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო გზების შეკეთების (მოვლა-შენახვის)
სამუშაოების უზრუნველყოფა“-ზე

99 999.36

12.04.2018

31.12.2018

28.02.2019

224071590

შპს „მშენსერვისი2012“
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი
შპს „მშენსერვისი2012“
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი
შპს „მშენსერვისი2012“
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი

NAT180002530
ელექტრონულ
ტენდერი
NAT180002526
ელექტრონულ
ტენდერში
NAT180002525
ელექტრონულ
ტენდერი
NAT180004168
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180004166
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180004167
ელექტრონული
ტენდერი

65

შპს „საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2“ დირექტორი
ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი

NAT180002528
ელექტრონული
ტენდერი

19

66

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
კობა კურტანიძე

20

69

შპს ,,ცენტრ ლაინი“ დირექტორი
ნუგზარი მაისურაძე

21

73

შპს „ლ გ გრუპ კომპანია“
დირექტორი გიორგი ლომსაძე

22

74

შპს ,,ოცხე" დირექტორი ოთარ
ჩილინგარაშვილი

23

78

მერთსათ ელექთრონიქ
მუჰენდისლიქ ინშაათ თურიზმ ვე
სანაი თიჯარეთ-საქართველოს
წარმომადგენლობა

ელექტრონული
ტენდერი
NAT180002759

ზოგადი ხედვის კამერები, თანმდევი მომსახურებითა და აღჭურვილობით.

30 927.00

16.04.2018

05.07.2019

31.01.2024

402043917

24

79

შპს „საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2“ დირექტორი
ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი

NAT180002529
ელექტრონულ
ტენდერში

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერსის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა”-ზე,

372 248.18

16.04.2018

07.08.2018

15.03.2019

424071168

NAT180003973
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180002531
ელექტრონულ
ტენდერი
NAT180004535
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180003974
ელექტრონული
ტენდერი

შენიშვნა

შპს ,,მშენ-ბენი“
დირექტორი დავით ხაჩიძე

25

80

26

91

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
კობა კურტანიძე

27

94

შპს ,,ნდს მშენებლობა"
დირექტორი ზურაბ გუგეშაშვილი

28

95

შპს ,,მშენებელი-2004"
დირექტორი მირიან ბალახაშვილი

29

96

შპს „ქროსფოინტი“ დირექტორი
ლაშა რატიანი

30

97

შპს,,მესხეთავტოგზა“ დირექტორი
თამაზი პეტაშვილი

31

99

შპს „პროგრესი“ დირექტორი
ზაზა ზუმბაძე

32

100

შპს ,,მშენსერვისი“ დირექტორი
სტეფანე მანველიშვილი

33

102

შპს ,,კოლხა 2014“ დირექტორი
პაატა ჭუმბურიძე

34

112

შპს ,,პროგრესი“ დირექტორი ზაზა
ზუმბაძე

35

115

შპს ,,ენდე+“ დირექტორი ზაური
ენდელაძე

36

117

შპს „ძაბვა“ დირექტორი კობა
ნარიმანიშვილი

37

118

შპს ,,კავკასი“ დირექტორი დავით
კეღოშვილი

38

129

შპს „ჯი.ელ.ემ ჯგუფი“
დირექტორი კახაბერ ხარჩილავა

39

130

შპს „თიემი“ დირექტორი თამარი
მოსიაშვილი

40

164

ინდ.მეწარმე ,,ლევან ბოლქვაძის’’

41

171

შპს „მშენსერვისი2012“
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი

42

172

შპს „დიზაინმეტალი“ დირექტორი
გიორგი შალამბერიძე

43

178

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

44

179

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

45

194

შპს ,,ოცხე" დირექტორი ოთარ
ჩილინგარაშვილი

46

195

შპს ,,ოცხე" დირექტორი ოთარ
ჩილინგარაშვილი

47

196

შპს „რენესანსი 77“ დირექტორი
დავით ჩაჩანიძე

48

197

შპს ,,მშენებელი-2004"
დირექტორი მირიან ბალახაშვილი

49

198

შპს ,,მშენებელი-2004"
დირექტორი მირიან ბალახაშვილი

50

199

შპს. ,,მშენსერვისი" დირექტორი
სტეფანე მანველიშვილი

51

201

შპს „პი სი ჯგუფი(პროექტირებისა
და საკონსულტაციო ჯგუფი)“

NAT180002527
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180004872
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180003467
ელექტრონულ
ტენდერში
NAT180004957
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180004869
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180003445
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180004956
ელექტრონუი
ტენდერი
NAT180004170
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180004870
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180004953
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180005999
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180005998
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180006000
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180006990
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180006991
ელექტრონული
ტენდერი
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180008728
NAT180009330
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180009326
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180009328
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180009327
ელექტრონული
ტენდერი
ელექტრონული
ტენდერის
NAT180009561
ელექტრონული
ტენდერის
NAT180009559
NAT180010549
ელექტრონულ
ტენდერში
ელექტრონული
ტენდერის
NAT180009560
ელექტრონული
ტენდერის
NAT180009562
ელექტრონული
ტენდერის
NAT180009558
NAT180010638
ელექტრონული
ტენდერი

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობების და მაგისტრალური
მილსადენის (ე.წ ხულევასხევში) სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა“,

107 300.00

17.04.2018

01.10.2018

13.05.2019

243918025

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის გარე განათების ქსელის მომსახურების უზრუნველყოფა“-

110 000.00

23.04.2018

31.12.2018

28.02.2019

424253195

„ქალაქ ახალციხეში №2 საჯარო სკოლასთან სანიაღვრე კოლექტორისა და საყრდენი კედლის მოწყობის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა”-

611110.79

27.04.2018

22.10.2018

30.05.2019

206046795

„ქალაქ ახალციხეში კოსტავას ქუჩის №183-ში და რუსთაველის ქუჩა №103-ში მიმდებარედ მდებარე
სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა“,

36079.96

27.04.2018

25.06.2018

31.01.2019

224075943

„ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოფელ აწყურის კულტურის სახლის მისასვლელი გზის და მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა“,

98879.63

27.04.2018

23.07.2018

01.03.2019

400143607

„ქალაქ ახალციხეში "საბარგო სადგურის" დასახლებაში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა”

1 357764.96

30.04.2018

30.04.2019

09.12.2019

224070804

„ქალაქ ახალციხეში რაბათის ციხის მიმდებარედ მდებარე სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფა“-

26494.52

01.05.2018

27.06.2018

04.02.2019

424070891

ტენდერში ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში კულტურის სახლის და საბავშვო ბაღის მისასვლელი
გზის, სტალინის ქუჩის მიმდებარედ მიერთებების მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა’’

41 006.93

01.05.2018

30.04.2019

06.12.2019

424072407

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო და მიმდებარე
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა“,

74 861.98

02.05.2018

20.08.2018

29.03.2019

405040557

,,ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე და კოსტავას N77-ში მდებარე სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფა“

51284.40

08.05.2018

03.07.2018

08.02.2019

424070891

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ვალეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ე.წ ,,ბორახჩი“-სა და წყალთბილის
ადმინისტრაციულ ერთეულში ე.წ. ,,აბათხევი“-ს სატუმბი სადგურების სექციური ტუმბოების შეკეთებარეაბილიტაციის სამუშაოების უზრუნველყოფა“

20096.78

11.05.2018

29.06.2018

04.02.2019

212895955

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სხვილისის სატუმბი სადგურის ელექტრო მოწყობილობების
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა“,

17 406.00

11.05.2018

11.06.2018

17.01.2019

438108913

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვის, დამორვისა და ტრანსპორტირების
მომსახურების სამუშაოების უზრუნველყოფა“-

24 081.00

11.05.2018

25.06.2018

31.01.2019

424253471

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობისათვის (ქ.ახალციხე, კოსტავას ქ. N18)
სათვალთვალო სისტემების და თანმდევი სამონტაჟო მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფა“-ზე,

5 815.00

22.05.2018

05.06.2018

31.08.2018

433646478

„2018 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძებისათვის
სპორტული ინვენტარის შეძენის უზრუნველყოფა“,

2 770.00

22.05.2018

25.05.2018

31.07.2018

439408534

„2018 წლის 30 ივნისს ,,ახალციხის ციხის“ ტერიტორიაზე, წმინდანისა და ეროვნული გმირის შალვა
ახალციხელის ხსენების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ,,ახალციხელობის“ ორგანიზების
უზრუნველყოფა“

34 695.54

29.06.2018

30.06.2018

28.09.2018

1005035190

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის ხორბლის ფქვილის (პირველი ხარისხის) შეძენის უზრუნველყოფა“

1 449.63

05.07.2018

19.07.2018

31.12.2018

424066334

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სკვერებში დაზიანებული საბავშვო ატრაქციონებისათვის დეტალების
შესყიდვის, ტრანსპორტირების და მონტაჟის უზრუნველყოფა“

5 899.06

06.07.2018

03.08.2018

30.11.2018

412722353

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის მცენარეული ზეთის შეძენის უზრუნველყოფა“

1 029.20

10.07.2018

24.07.2018

31.12.2018

47001005891

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის ბურღულეულის (ბრინჯი, წიწიბურა) შეძენის უზრუნველყოფა”

1 115.10

10.07.2018

24.07.2018

31.12.2018

47001005891

ქალაქ ახალციხეში მაისურაძის და გამსახურდიას ქუჩების დამაკავშირებელი გზის მონაკვეთის მოასფალტების
სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

43 950.69

30.07.2018

11.09.2018

11.03.2020

224071590

,,ქალაქ ახალციხის წიქვაძის ქუჩის გზის (მე-3 ეტაპის) სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა”

37 585.18

30.07.2018

11.09.2018

11.03.2020

224071590

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ. ახალციხეში საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა“

5 900.00

31.07.2018

01.10.2018

28.02.2020

424067208

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნისში, ქალაქ ახალციხეში გურამიშვილის ქუჩის და თამარაშვილის
ქუჩის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნების სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის
სამუშაოები.

31 331.76

31.07.2018

26.09.2018

26.03.2020

224075943

,,ქალაქ ახალციხეში თამარაშვილის ქუჩის N25-ის და პოლიციის შენობის მიმდებარედ არსებული სკვერების
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა”

27 901.93

31.07.2018

12.09.2018

12.03.2020

224075943

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუსხის სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა”

8 052.00

31.07.2018

29.08.2018

29.02.2020

424072407

„ახალციხის მუნიციპალიტეტში საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა“

5 460.00

06.08.2018

05.10.2018

28.02.2020

405129114

52

211

შპს ,,ასტორია“ დირექტორი
მალხაზ მანველიშვილი

53

216

შპს ,,გიკო“ დირექტორი პაატა
ფოცხვერაშვილი

54

218

შპს „ინტელქომ ჯგუფი INTELCOM
GROUP“ დირექტორი ნინო
გაბრიჭიძე

55

221

შ.პ.ს ,,არალი“ დირექტორი
დემეტრე თათეშვილი

56

222

შ.პ.ს ,,არალი“ დირექტორი
დემეტრე თათეშვილი

57

223

შპს ,,საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2" დირექტორი
დირექტორი ავთანდილ
კაჭკაჭაშვილი

58

235

ინდ. მეწარმე „გიორგი კობალაძე“

59

239

შპს „დაჩი“ დირექტორის ირაკლი
დუმბაძე

60

240

შპს ,,საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2" დირექტორი
დირექტორი ავთანდილ
კაჭკაჭაშვილი

61

241

შპს „თენგო-2000“ დირექტორი
თენგიზ ხითარიშვილი

62

247

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
კობა კურტანიძე

63

248

შპს „კარლსონი“ დირექტორი
თეონა კაპანაძე

64

249

65

252

66

254

შპს ,,მშენებელი-2004"
დირექტორი მირიან ბალახაშვილი

67

255

შპს ,,სამცხე - XXI“
დირექტორი გურამი
ფარცახაშვილი

68

258

შპს ,,ასტორია“ დირექტორი
მალხაზ მანველიშვილი

69

267

შპს ,,სამცხე-XXI“
დირექტორი გურამი
ფარცახაშვილი

70

269

შ.პ.ს ,,არალი“ დირექტორი
დემეტრე თათეშვილი

71

270

შპს ,,უტა 2015” დირექტორი
გიორგი ბალიაშვილი

72

271

შპს ,,ნდს მშენებლობა"
დირექტორი ზურაბ გუგეშაშვილი
მინდობილი პირი თამაზი
გუგეშაშვილი

73

274

შპს „სან მოტორსი“
დირექტორი შალვა ვარდიძე

74

280

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

75

281

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

76

282

შპს „კინგსი“
დირექტორი ირაკლი ჯინჯიხაძე

შპს ,,ცენტრ ლაინი” დირექტორი
ნუგზარი მაისურაძე
შპს ,,მშენ-ბენი“
დირექტორი დავით ხაჩიძე

NAT180011180
ელექტრონული
ტენდერი
ელექტრონული
ტენდერის
NAT180010934
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180011482
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180010926
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180010931
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180010932
NAT180012654
ელექტრონულ
ტენდერი
NAT180014138
ელექტრონულ
ტენდერი
NAT180012846
ელექტრონული
ტენდერი

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრება/სარგებლობაში არსებული სპეცტექნიკის და ტვირთის
გადაადგილებისათვის სპეციალიზირებული ნახევრად მისაბმელიანი გადამყვანის მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფა“-

2 399.84

13.08.2018

31.12.2018

28.02.2019

224067630

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში მდინარე ფოცხოვის ნაპირსამაგრი კედლის (უბანი N3)
მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა“

149 000.00

17.08.2018

20.05.2019

20.11.2020

424065914

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობისათვის (ქ.ახალციხე კოსტავას #18) დაშვებისა და
აღრიცხვის კონტროლის სისტემის, თანმდევი სამონტაჟო მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფა“

13 841.40

17.08.2018

17.09.2018

31.12.2018

406099546

ქალაქ ახალციხეში გ.ხანძთელის ქუჩის N34-ში არსებული ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა.

45 508.63

23.08.2018

19.10.2018

20.04.2020

222725807

ქალაქ ახალციხეში ბარათაშვილის ჩიხიდან ნებიერიძის ქუჩამდე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოების
უზრუნველყოფა

22 252.91

23.08.2018

21.09.2018

21.03.2020

222725807

ქალაქ ახალციხეში გ.ხანძთელის ქუჩის N32-ში არსებული ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა

42 707.00

23.08.2018

05.10.2018

06.04.2020

424071168

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქ. ახალციხის N1 საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენის უზრუნველყოფა“

5 849.26

12.09.2018

22.10.2018

28.02.2020

11001022855

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის და საკანალიზაციო ქსელის შესაკეთებლად
საჭირო მასალის (მილების) შეძენის უზრუნველყოფა“,

62 825.00

19.09.2018

09.10.2018

28.02.2019

400197880

ქალაქ ახალციხეში გამსახურდიას ქუჩის და მიმდებარედ არსებული სასაფლაოს გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფა.

47 707.00

20.09.2018

15.05.2019

16.11.2020

424071168

NAT180014129
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180013529
ელექტორნული
ტენდერი
NAT180014047
ელექტორნული
ტენდერი

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად რკინა-ბეტონის და პლასმასის
საკანალიზაციო ჭების და სახურავის შეძენის უზრუნველყოფა“,

5 340.00

20.09.2018

11.10.2018

28.02.2019

424072381

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქ ვალესა და სოფლებში შემავალი საავტომობილო გზების
შეკეთების (მოვლა-შენახვის) სამუშაოების უზრუნველყოფა.

49 243.76

24.09.2018

31.12.2018

30.06.2020

424253195

„ა(ა)იპ "ახალციხის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება"-ში შემავალი
ბიბლიოთეკებისათვის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის წიგნების
შეძენის უზრუნველყოფა“

17 998.10

25.09.2018

25.10.2018
31.12.2018

28.02.2018

422724145

NAT180012978
ელექტორნული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის ქუჩაზე, 9 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოს და მიმდებარე
ტერიტორიაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა

193 779.50

26.09.2018

17.12.2018

18.06.2020

224091701

NAT180012373
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალის კულტურის სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების (II ეტაპის)
უზრუნველყოფა.

237 000.00

27.09.2018

12.03.2019

15.09.2020

243918025

ქალაქ ახალციხეში კლდიაშვილი-წიქვაძის ქუჩაზე კიბისა და არხის მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა

23 049.52

28.09.2018

12.11.2018

13.05.2020

224075943

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი სვირის სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და მაგისტრალური სისტემის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა"

119 595.76

28.09.2018

01.05.2019

02.11.2020

224069022

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ტატანისი-სვირი-ბოგის საავტომობილო გზის (დამამთავრებელი
ეტაპი) სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

473 245.59

01.10.2018

25.12.2018

24.06.2020

224067630

ქალაქ ახალციხეში ასპინძის ქუჩის (საცხოვრებელი სახლი N 35-ის) მიმდებარედ არსებული სანიაღვრე არხის
გადახურვის სამუშაოების უზრუნველყოფა

43 224.39

04.10.2018

26.11.2018

26.05.2020

224069022

ქალაქ ახალციხეში ბაღინაშვილის და სამსონიძის ქუჩის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა

512 212.00

09.10.2018

17.06.2019

17.12.2020

222725807

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყალთბილაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული რკინა-ბეტონის ხიდის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

40 394.16

09.10.2018

05.12.2018

03.06.2020

224091195

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წინუბნის, გურკელის, აგარის, ზიკილიისა და მუგარეთის წყლის
სისტემის პირველი ეტაპის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

894 894.00

10.10.2018

23.05.2019

24.11.2020

206046795

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შეკეთების ტექნიკური მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფა

22 000.00

15.10.2018

31.12.2018

28.02.2019

424067958

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის მცენარეული ზეთის შეძენის უზრუნველყოფა“

1 457.91

19.10.2018

02.11.2018

31.12.2018

47001005891

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის ბურღულეულის (ბრინჯი, წიწიბურა) შეძენის უზრუნველყოფა”

1 175.47

19.10.2018

02.11.2018

31.12.2018

47001005891

„ახალციხის მუნიციპალიტეტიში გასამართი ღონისძიების „შემოდგომის ფესტივალი“-ს ორგანიზების შეძენის
უზრუნველყოფა“

7 174.40

19.10.2018

29.10.2018

31.12.2018

401967270

NAT180013379
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180013380
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180013431
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180013751
ელექტრომული
ტენდერი
NAT180014038
ელექტრომული
ტენდერი
NAT180014045
ელექტრომული
ტენდერი
NAT180013743
ელექტრომული
ტენდერი
NAT180015080
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180015844
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180015843
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180015648
ელექტრონული
ტენდერი

77

283

შპს „Creative group”
დირექტორი მაკა ჭოველიძე
მინდობილი პირი სერგი
ირემაშვილი
(პ/ნ 13001054307)

NAT180015675
ელექტრონული
ტენდერი

„ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის სცენის შეძენის უზრუნველყოფაზე“

22 385.00

19.10.2018

02.11.2018

31.12.2018

400050546

78

288

შპს ,,საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2" დირექტორი
ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი

NAT180014037
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხეში, რუსთაველის ქუჩის საავტომობილო გზის მონაკვეთების სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა

269 465.59

22.10.2018

04.12.2018

04.06.2020

424071168

79

289

შპს ,,საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2" დირექტორი
ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი

NAT180013762
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხეში, კოსტავას ქუჩის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

400 335.63

22.10.2018

25.12.2018

25.06.2020

424071168

80

290

შპს „ტენდერი 123“ დირექტორი
ამირან ჩიტაშვილი

NAT180015875
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს შესაბამისად
სასურსათო პაკეტებისათვის ხორბლის ფქვილის (პირველი ხარისხის) შეძენის უზრუნველყოფა

2 339.92

24.10.2018

07.11.2018

31.12.2018

405021523

81

291

შპს ,,მშენებელი-5” დირექტორი
ვალოდია აბულაძე მინდობილი
პირი ჯემალ აბულაძე (პ/ნ
61009004242)

NAT180014822
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ყულალისის, აბათხევის და სხვილისის გარე განათების მოწყობის
სამუშაოების უზრუნველყოფა

33 895.59

24.10.2018

06.12.2018

08.06.2020

448047630

82

292

შპს ,,მშენებელი-5” დირექტორი
ვალოდია აბულაძე მინდობილი
პირი ჯემალ აბულაძე (პ/ნ
61009004242)

NAT180014905
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ორალის, პატარა პამაჯის და წყალთბილის გარე განათების ქსელის
მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა

34 933.18

24.10.2018

06.12.2018

08.06.2020

448047630

83

293

შპს „აიდიემი“ დირექტორი ზურაბ
გელაძე

NAT180012800
ელექტრონული
ტენდერის

ახალციხის, ადიგენისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტების მიერ, 2019 წელს განსახორციელებელი
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, ნაპირდამცავი ან/და ნაპირსამაგრი ნაგებობების,
სახიდე გადასასვლელების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის, ასევე სტიქიური და სხვა
ფორსმაჟორული მოვლენების შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისთვის საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

120 147.34

24.10.2018

31.12.2019

31.03.2020

205230329

84

294

შპს ,,მშენებელი-5” დირექტორი
ვალოდია აბულაძე მინდობილი
პირი ჯემალ აბულაძე (პ/ნ
61009004242)

NAT180015232
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების თისელის, ტყემლანის,წყრუთის, წირის და ჭაჭარაქის გარე
განათების მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა.

37 924.47

29.10.2018

11.12.2018

11.06.2020

448047630

85

295

შპს ,,ნიუ პროჯექტ NEW
PROJECT “ დირექტორი დავით
ჩაჩანიძი

NAT180015235
ელექტრონული
ტენდერი

,,ქალაქ ახალციხეში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის (ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის)
ძეგლის ,,ახალციხის ციხის”, ტერიტორიაზე მდებარე შენობების N49, N52, N53, N54, N56, N57 და N58
ფასადების, ტერასებისა და ქვაფენილების სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა“

76 951.99

29.10.2018

30.04.2019

30.10.2020

424065736

NAT180015957
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩის №103-ში მდებარე სტადიონის, ზარზმელის ჩიხის, რუსთაველის №-10,
9 აპრილის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების №15, 31, 21, საბარგო სადგური (გიორგი ბრწყინვალეს №6/1-ის), წიქვაძე-კლდიაშვილის ქუჩების დამაკავშირებელი კიბის (წიქვაძის №32ა-სთან), კოსტავას №-4, №-11,
№-41, №-45, ასპინძის ქუჩის №-36, №-42, №-30 და №-26, №2 საჯარო სკოლის (ასპინძის ქუჩა №18),
დიდიმამიშვილის ქუჩის № 26 და კოსტავას ქუჩის №18-ის მიმდებარე ტერიტორიებზე გარე განათების ქსელის
მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა.

32 376.00

07.11.2018

13.12.2018

15.06.2020

226155031

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელებში (მუგარეთში, გიორგიწმინდაში, ანდრიაწმინდაში, ურაველში,
ხეოთში და მუსხში) მგზავრთა მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა.

43 418.81

08.11.2018

21.12.2018

22.06.2020

424066307

43 518.99

08.11.2018

20.12.2018

22.06.2020

424066307

28 879.97

13.11.2018

19.12.2018

19.06.2020

226155031

86

301

შპს "ლიკანი 2000" დირექტორი
გენადი ტყემალაძე

87

302

შპს ,,ფასადი” დირექტორი მერაბ
მერაბიშვილი

88

303

შპს ,,ფასადი” დირექტორი მერაბ
მერაბიშვილი

89

307

შპს "ლიკანი 2000" დირექტორი
გენადი ტყემალაძე

90

308

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
კობა კურტანიძე

91

311

შპს "გლობალ-ბილდ 2014”
დირექტორი მამუკა თავშავაძე

92

NAT180015768
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180015895
ელექტრონული
ტენდერი

NAT180016049
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხეში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებთან (9 აპრილის №15-თან და №21-თან, რუსთაველის
№99-თან, თამარაშვილის №57-თან და ასპინძის ქუჩის №40-თან) ფანჩატურების მოწყობის სამუშაოების
უზრუნველყოფა.
ქალაქ ახალციხის ქუჩების (კოსტავას შესახვევში №-38/40, კოსტავას ქუჩის №-5/9, კოსტავას №-191 კორპუსთან,
ნიკოლაძის ქუჩა №-81-ის მიმდებარედ, თამარაშვილის ქუჩა №-5/7 და №- 25, მესხეთის ქუჩა №-70,
ბაღინაშვილის ქუჩა №-19, სამსონიძეს ქუჩა №-5/7, გორგასლის ჩიხი (გორგასლის №14-ის მიმდებარედ),
თაბუკაშვილის №-40-ის მიმდებარედ (ძველი სავადმყოფოს ეზო), ჯაყელის ჩიხები №1/№2/№3, ვაჟა ფშაველას
ქუჩა №-6/7 საცხოვრებელ სახლთან, თევდორე მღვდლის ქუჩა №-3-ის და №-4-ის მიმდებარედ, ჯანაშიას ქუჩა
№-12-ის მიმდებარედ, ჯავახიშვილის ქუჩა №-6-ის მიმდებარედ, დიდიმამიშვილის ქ.№-1 და №-2) გარე
განათების მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქ ვალესა და სოფლებში შემავალი საავტომობილო გზების
შეკეთების (მოვლა-შენახვის, მე-2 ეტაპი) სამუშაოების უზრუნველყოფა

76 251.60

13.11.2018

30.04.2019

30.10.2020

424253195

ქალაქ ახალციხეში ხარისჭირაშვილის ქუჩის N38-ში საკანალიზაციო სისტემისა და სოფელ ყულალისის წყლის
შემკრები ავზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა

36 083.57

14.11.2018

31.01.2019

31.07.2020

440886908

312

შპს ,,მშენსერვისი 2012”
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი

NAT180016560
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180016209
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180016412
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორალის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების უზრუნველყოფა

54 869.81

15.11.2018

28.12.2018

29.06.2020

424066334

93

319

შპს "საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2 ” დირექტორი
ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი

NAT180016449
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაოხრებში საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუსაოების
უზრუნველყოფა.

148 706.94

19.11.2018

04.06.2019

04.12.2020

424071168

94

321

შპს "პერსპექტივა” დირექტორი
ქეთევან მელიქიძე

ქალაქ ახალციხეში 9 აპრილის №19-თან; ხარისჭირაშვილის №6-თან; თამარაშვილის №41-თან; თამარაშვილის
№6-თან; ასპინძის ქუჩის №30-თან, რუსთაველის №103-თან და კოსტავას №12 -თან ფანჩატურის მოწყობის
სამუშაოების უზრუნველყოფა.

38 104.40

20.11.2018

31.12.2018

01.07.2020

224077665

95

323

შპს ,,გლობალ-ბილდ 2014”
დირექტორის მამუკა თავშავაძი

ქალაქ ახალციხეში ადიგენის ქ.N2-ის, N4-ის და N20-ის მიმდებარედ საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის
სამუშაოების უზრუნველყოფა.

36 496.90

22.11.2018

31.12.2018

02.07.2020

440886908

96

327

შპს "პერსპექტივა” დირექტორი
ქეთევან მელიქიძე

47 531.00

26.11.2018

14.05.2019

16.11.2020

224077665

NAT180016634
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180016272
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180016881
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხეში N1 ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა.

97

328

შპს "საგზაო 333” დირექტორი
ნუკრი ჩანქსელიანი

98

329

შპს "პერსპექტივა” დირექტორი
ქეთევან მელიქიძე

99

330

შპს "პერსპექტივა” დირექტორი
ქეთევან მელიქიძე

NAT180016450
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180016883
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180016884
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180016895
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180017069
ელექტრონული
გარეშე
NAT180017964
ელექტრონული
გარეშე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გურკელში სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა.

70 756.61

26.11.2018

11.06.2019

14.12.2020

434065833

ქალაქ ახალციხეში ზარზმელის ქუჩაზე კიბისა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

40 011.47

27.11.2018

15.05.2019

17.11.2020

224077665

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ვალეში თამარ მეფის ქუჩაზე საფეხმავლო ბილიკის და გზის
მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების (მე-5 ეტაპი) უზრუნველყოფა.

48 871.35

27.11.2018

15.05.2019

17.11.2020

224077665

42 529.35

27.11.2018

15.05.2019

16.11.2020

224091701

31 516.66

03.12.2018

21.05.2019

24.11.2020

224077665

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სასმელი წყლის და საკანალიზაციო ქსელის შესაკეთებლად
საჭირო მასალის (მილების) შეძენის უზრუნველყოფა“,

18 500.00

04.12.2020

14.12.2018

28.02.2019

400197880

„ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის ატრაქციონების შესყიდვა, ტრანსპორტირებისა და მოწყობის
უზრუნველყოფით“

39 947.74

10.12.2018

08.01.2019

29.03.2019

402046601

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემის მოსაწყობად რკინა-ბეტონის ჭების (ჭის ძირის, ჭის
რგოლის და რ/ბ თავსახური ხუფის გათვალისწინებით) შეძენის უზრუნველყოფა“-ზე

4 000.00

10.12.2018

24.12.2018

28.02.2019

448051642

2019 წლის შესახვედრად ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის საახალწლო განათების (აქსესუარების) შეძენის
უზრუნველყოფა“

16 413.00

11.12.2018

18.12.2018

28.02.2019

401951991

„2019 წლის შესახვედრად საახალწლო ღონისძიების ორგანიზების უზრუნველყოფა“-ზე

19 057.00

11.12.2018

20.01.2019

29.03.2019

424253195

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის ხორბლის ფქვილის (პირველი ხარისხის) შეძენის უზრუნველყოფა“,

5 373.72

11.12.2018

18.12.2018

28.02.2019

424066334

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის მცენარეული ზეთის შეძენის უზრუნველყოფა“,

3 197.70

14.12.2018

21.12.2018

28.02.2019

405021523

NAT180017585
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტში ზარზმელის ქუჩის #55-ის მიმდებარედ, ჯაყელის ქუჩის მიმდებარე
ჩიხებისა და კოსტავას ქუჩის #4-ის ეზოს სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

45 707.00

14.12.2018

03.06.2019

03.12.2020

424071168

NAT180017249
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხის ქუჩების რუსთაველის N-122, ივანე გვარამაძის N-10, 9 აპრილის მრავალსართულიანი
საცხოვრებელი ბინა N-25, ივანე ახალციხელის N-116, N-96, N-89, N-80 და N-2, თამარაშვილის N-6, N-29 და N9ა, გრიგოლ ხანცდელის N34, გიორგი მთაწმინდელის N-5, საფარის ქუჩისა და ჩიხის, ზარზმელის ჩიხის,
ასპინძის ქუჩა, N2 საჯარო სკოლის მიმდებარედ გარე განათების მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა.

32 481.00

14.12.2018

11.02.2019

11.08.2020

225068271

NAT180017584
ელექტრონული
ტენდერი

ქალაქ ახალციხეში რუსთაველის ქუჩა 103-ის და 107-ის მიმდებარედ ეზოს, გორგასლის ქუჩის N2-12
მიმდებარედ ეზოს, გოგებაშვილის ქუჩის მიმდებარედ საფეხმავლო ბილიკის და გურამიშვილის ქუჩაზე
სპორტულ მოედანთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

44 594.00

14.12.2018

01.04.2019

19.10.2020

416336771

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ივლიტაში არსებული სპორტული მოედნის შემოღობვის სამუშაოების
უზრუნველყოფა.

37 764.06

17.12.2018

03.06.2018

03.12.2020

416335950

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული პრინტერებისათვის კარტრიჯების შეძენის
უზრუნველყოფა“-ზე,

945.00

19.12.2018

25.12.2018

28.02.2019

400058085

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის ბურღულეულის (ბრინჯი, წიწიბურა) შეძენის უზრუნველყოფა“,

2 542.00

20.12.2018

27.12.2018

28.02.2019

424066334

ქალაქ ახალციხეში გამსახურდიას ქუჩაზე მდებარე სასაფლაოს ადმინისტრაციული შენობისა და
დიდიმამიშვილის ქუჩა №1-ში მდებარე ეზოს კეთილმოწყობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების
უზრუნველყოფა.
ქალაქ ახალციხეში ივანე ახალციხელის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის საკანალიზაციო სისტემისა და რკინა-ბეტონის
გზის საფარის მოწყობის და ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების სვირი-ბოგა-ტატანისის მგზავრთა
მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოების უზრუნველყოფა.

100

331

შპს "ცენტრ ლაინი” დირექტორის ,
ნუგზარი მაისურაძი

101

332

შპს ,პერსპექტივა“ დირექტორი
ქეთევან მელიქიძე

102

334

103

340

104

341

შპს „მშენებელი 2017“ დირექტორი
გია ბერიძე

105

346

შპს „დანდი“ დირექტორი დავით
დუგლაძე

106

348

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
კობა კურტანიძე

107

349

შპს „მშენსერვისი2012“
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი

108

355

შპს „ტენდერი 123“ დირექტორი
ამირან ჩიტაშვილი

109

356

შპს ,,საგზაო სამშენებლო
სამმართველო №2“ დირექტორი
ავთანდილ კაჭკაჭაშვილი

110

357

111

358

შპს ,,ვეკო 2017” დირექტორი
ივანე გოზალიშვილი

112

359

შპს ”ბაბუ კაპიტალი” დირექტორი
კახაბერი კინწურაშვილი

113

362

შპს ,,მეგა შოპი“ დირექტორი
დავით ჩადუნელი

114

364

შპს „მშენსერვისი2012“
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი

NAT180017135
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180018998
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180018494
ელექტრონული
ტენდერი

115

365

შპს „მშენსერვისი2012“
დირექტორი ნოდარი
ბალახაშვილი

NAT180019209
ელექტრონული
ტენდერი

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გამართული საახალწლო ღონისძიებებისათვის ტკბილეულისა და
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს
შესაბამისად სასურსათო პაკეტებისათვის შაქარის შეძენის უზრუნველყოფა”-ზე,

10 187.80

20.12.2018

27.12.2018

28.02.2019

424066334

116

366

შპს “მშენებელი 2012” დირექტორი
ვახტანგი კაპანაძე

NAT180017631
ელექტრონული
ტენდერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტში ურაველი-აგარის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა.

1 487 718.00

20.12.2018

27.09.2019

26.03.2021

426109622

NAT180019815
ელექტრონული
ტენდერი

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ექსკავატორისათვის საბურავების შეძენის
უზრუნველყოფა“,

4 640.00

27.12.2018

08.01.2019

28.02.2020

202177205

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ქალაქ ვალესა და სოფლებში შემავალი საავტომობილო გზების
შეკეთების სამუშაოების უზრუნველყოფა.

65 164.94

27.12.2018

30.04.2019

30.10.2020

424253195

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების შეგროვება და გატანის მომსახურების
უზრუნველყოფა“

1 099 998.18

28.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

424253195

ჯამი

13 251 066.14

შპს „დაჩი“ დირექტორის ირაკლი
დუმბაძე
შპს „ექსიმ მეიდ“ მინდობილი
პირი ლაშა კაკოშვილი
(პ/ნ 03001005725)

შპს "გუნგლი” მინდობილი პირი
ნიკოლოზ მსხვილიძე
(ს/კ 09001009011)

შპს „თეგეტა მოტორსი“
ახალციხის ფილიალის
დირექტორი
ნიკოლოზ ბეგიშვილი
(პ/ნ 47001012582)

117

378

118

379

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
კობა კურტანიძე

119

380

შპს ,,კეთილმოწყობა“ დირექტორი
კობა კურტანიძე

NAT180017975
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180017963
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180018331
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180018332
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180018493
ელექტრონული
ტენდერში
NAT180018492
ელექტრონული
ტენდერი

NAT180018608
ელექტრონული
ტენდერი
NAT180019495
ელექტრონული
ტენდერი

დანართი #2
ხელშეკ
რიგის რულებ
ნომერი
ის
ნომერი

ორგანიზაციის დასახელება

შესყიდვის
კატეგორია
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180011942
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180020339
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180028075
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180042448
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180044432
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180032495
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180032497
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180032500

1

3

შპს ,,გვრიტი“ დირექტორი ინგა
გვრიტიშვილი

2

4

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

3

5

შპს ,,კეთილმოწყობა“
დირექტორი გიორგი
ბაგინაშვილი

4

6

შპს “ინკო” დირექტორი ლაშა
კუხალაშვილი

5

8

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
დირექტორი თემურ კოხოძე

6

9

შპს „მესხეთი“ დირექტორი
ნუგზარ აღდგომელაძე

7

10

შპს ”კორომი”
დირექტორი დავით ჩაჩანიძე

8

11

შპს ”კორომი”
დირექტორი დავით ჩაჩანიძე

9

12

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180042461

10

15

შპს ,,ლოგო+” დირექტორი თეონა
ჩადუნელი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180052207

11

16

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180054412

12

17

შპს „კიკვიძის საადვოკატო
ბიურო “ დირექტორი პაატა
კიკვიძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180052203

13

23

ინდ. მეწარმე „გიორგი
მარკოსიანი“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180058624

14

24

შპს ,,მკს“
დირექტორი
სერგო კორინთელი

15

25

შპს „კომპანია GEOSM“
დირექტორი თეიმურაზ ახობაძე

16

26

დირექტორი
შპს „დაგი“
გელა ჭალიძე

17

27

ფიზიკური პირი შალვა ხურციძე
შპს ,,კეთილმოწყობა“
დირექტორი გიორგი
ბაგინაშვილი
შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

18

28

19

29

20

31

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური
დაცვის პოლიციის სამმართველო

21

33

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

22

34

შპს „ჯეოსპორტი“ დირექტორი
მიხეილ ზვიადაძე

23

35

ინდ. მეწარმე „ვარტაზარ
დანელიანი“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180059044
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180058457
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180059045
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180059046
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180059217
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180061878
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180062692
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180066293
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180066294
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180066292

ხელშეკრულების შინაარსი

ხელშეკრულე
ბის თანხა

ხელშეკრუ
ლების
დაწყება

სამუშაოების
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრუ
ლების
დამთავრებ
ა

საინდეფიკაციო
ნომერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობისათვის (საკრებულო) გათბობის სისტემისათვის
ტუმბოების შეძენის უზრუნველყოფაზე

4 050.00

08.01.2018

18.01.2018

28.02.2018

224068577

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში საკრებულოსა და საკრებულოს ბიუროს
სხდომებისათვის სასმელი წყლის, მინერალური წყლისა და ერთჯერადი ჭიქების შეძენის უზრუნველყოფაზე

66.00

12.01.2018

12.01.2018

28.04.2018

47001005891

2018 წელს, ქალაქ ახალციხეში შალვა ახალციხელის №2-ში მდებარე ახალციხის მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციული შენობის დასუფთავების მომსახურებით უზრუნველყოფაზე

4 101.40

17.01.2018

28.02.2018

31.12.2018

424253195

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ფერადი პრინტერისათვის კარტრიჯის (HP Color Laser
Jet CP5225) დამუხტვის უზრუნველყოფაზე

680.00

25.01.2018

15.02.2018

31.12.2018

205189142

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ბალანზე რიცხული ავტომანქანისათვის
საბურავების შეძენის და მასთან დაკავშირებული მომსახურებით უზრუნველყოფაზე

1 630.00

25.01.2018

09.02.2018

31.12.2018

202177205

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხცხული ავტომანქანების (ისუზუ JGJ 323 და ივეკო XLX 823)
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო (ცნობის გაცემა წონაზე) მომსახურების უზრუნველყოფაზე

60.00

25.01.2018

28.02.2018

30.04.2018

224066506

2 000.00

25.01.2018

31.12.2018

28.02.2019

224067729

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული შენობისათვის (ქალაქ ახალციხე,
შალვა ახალციხელის ქუჩა №2) სამეურნეო ნივთების შეძენის უზრუნველყოფა

1 000.00

25.01.2018

31.12.2018

28.02.2019

224067729

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წლის 25 და 26 იანვარს საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის
(გასაუბრება), კომისიის წევრების და მობრძანებული კონკურსანტებისათვის სასმელი წყლის, მინერალური წყლისა
და ერთჯერადი ჭიქების შეძენის უზრუნველყოფაზე

88.00

25.01.2018

26.01.2018

28.04.2018

47001005891

407.00

06.02.2018

16.02.2018

30.04.2018

424072096

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულისათვის სამეურნეო ნივთების შეძენის
უზრუნველყოფა

ახალციხის მუნიციპალიტეტის პრინტერებისათვის კარტრიჯების დამუხტვის უზრუნველყოფაზე
2018 წლის 07 თებერვალს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში ადგილობრივი
ხელისუფლებისა და (USAID) „დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის პროექტის“ წარმომადგენლებს შორის
გაიმართა სამუშაო ხასიათის შეხვედრა, შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრებისათვის სადილის გამართვის
უზრუნველყოფაზე
ყველა ინსტანციის სასამართლოში, მუნიციპალიტეტის სახელით წარმომადგენლობის მომსახურების
უზრუნველყოფის თაობაზე, ახალციხის რაიონულ სასამართლოში არსებულ ადმინისტრაციულ საქმე N22390243/217-18წ. დაკავშირებით
2018 წლის 16 თებერვალს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში გაიმართება შეხვედრა ახალციხის
მუნიციპალიტეტში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, მობრძანებული
სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის სასმელი წყლის, მინერალური წყლისა და ტკბილეულის შეძენის
უზრუნველყოფა,

366.96

07.02.2018

07.02.2018

31.05.2018

422724225

3 000.00

08.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

416331017

99.84

16.02.2018

16.02.2018

28.04.2018

01012012959

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული დინამიური მართვის კამერისათვის ელემენტების შეძენის
უზრუნველყოფაზე

750.00

19.02.2018

20.03.2018

31.05.2018

206256727

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის ბლოკნოტებისა და საკანცელარიო რვეულების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

415.65

19.02.2018

28.02.2018

30.04.2018

404873614

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი სტანდარტული ლეპტოპებისათვის საჭირო ჩანთების შეძენის უზრუნველყოფაზე

105.00

20.02.2018

28.02.2018

30.04.2018

224086094

ახალციხის მუნიციპალიტეტის შენობაში დაზიანებული კედლის კონდინციონერების შეკეთების მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფა

315.00

20.02.2018

09.03.2018

30.04.2018

60001025894

ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის 165 (ას სამოცდახუთი) კუბ.მ საშეშე
მერქნის მიწოდებისათვის ტრანსპორტის მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფა

1 996.50

20.02.2018

15.03.2018

30.04.2018

424253195

2018 წლის 25 თებერვალს, ქალაქ ახალციხის ცენტრალურ სტადიონზე გაიმართება მატჩი სამცხე-ჯავახეთის
სარაგბო კლუბ „ტაოსა“ და „წყალტუბოს“ შორის, მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის
სადილის გამართვის უზრუნველყოფა

466.51

23.02.2018

25.02.2018

31.05.2018

422724225

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის მომსახურების შესყიდვა (ადმინისტრაციული
შენობის სტაციონალური დაცვა)

55 000.00

28.02.2018

31.12.2018

28.02.2019

211350928

375.00

02.03.2018

14.04.2018

31.05.2018

47001035687

1 408.00

02.03.2018

13.04.2018

31.05.2018

205272989

400.00

02.03.2018

08.03.2018

31.05.2018

47001014930

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მიერ ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2018“-ის
ფარგლებში გასამართ რეგიონალურ თამაშებში გამარჯვებულთათვის სიგელების ბეჭდვის მომსახურების
უზრუნველყოფა,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის მიერ ,,სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა 2018“-ის
ფარგლებში გასამართ რეგიონალურ თამაშებში მონაწილეთათვის სპორტული ფორმების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის მარტის თვეში დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის „დედის დღე“ და
„ქალთა საერთაშორისო დღე“ ყვავილების შეძენის უზრუნველყოფაზე

შენიშვნა

24

37

სს „გეფა“ დირექტორი მიხეილ
აბრამიძე

25

38

შპს ,,VTM“ დირექტორი ვანო
ამირანაშვილი

26

39

ინდ. მეწარმე
„ია
ლომჯარია“

27

40

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

28

41

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180066677
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180069193
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180069923
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180069194
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180068373
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180071947

2018 წლის 03 მარტს დაგეგმილ ღონისძიებისათვის „დედების დღე“ ახალშობილებისათვის საჩუქრების
(ჰიგიენური საშუალებების) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

758.10

02.03.2018

03.03.2018

31.05.2018

201991229

2018 წლის 08 მარტს „ქალთა საერთაშორისო დღისადმი“ მიძღვნილ ღონისძიებისათვის, მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი დედებისათვის, საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 595.00

06.03.2018

08.03.2018

31.05.2018

404988527

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოველწლიური კატალოგის ბეჭდვისა და აწყობა-დაკაბადონების მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

3 000.00

09.03.2018

30.04.2018

30.06.2018

33001018461

2018 წლის 12 მარტს ქალაქ ვალის №1 საბავშვო ბაგა-ბაღის საზეიმო გახსნაზე მობრძანებული სტუმრების მიღებაგამასპინძლებისათვის ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

212.10

09.03.2018

12.03.2018

31.05.2018

47001005891

2018 წლის 12 მარტს ქალაქ ვალის №1 საბავშვო ბაგა-ბაღის საზეიმო გახსნაზე მობრძანებული სტუმრების მიღებაგამასპინძლებისათვის ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

503.50

09.03.2018

12.03.2018

31.05.2018

424252150

ნიდერლანდების სამეფოში რეიტინგული შოუს -“Wie is de Mol” -ის დასკვნითი ღონისძიებაზე მიწვეული
ფოლკლორული ანსამბლი „მესხეთი“-ს წევრებისათვის თბილისი-ამსტერდამი-თბილისის მიმართულებით
საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

4 411.50

12.03.2018

20.03.2018

30.06.2018

205015348

ახალციხის მუნიციპალიტეტში საკრებულოს გასამართი სხდომებისათვის სასმელი წყლის, მინერალური წყლისა
და ერთჯერადი ჭიქების შეძენის უზრუნველყოფა

48.50

14.03.2018

15.03.2018

31.05.2018

47001005891

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180071950

ახალციხის მუნიციპალიტეტის „ეტალონი მოსწავლის“ გამოსავლენად 2018 წლის 17 მარტს ახალციხის
მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეების მონაწილეობით „საქართველოს ეროვნული
ინტელექტ-ჩემპიონატი ,,ეტალონი 2018’’-ის ინტელექტუალური კონკურსის ჩატარების უზრუნველყოფა

2 960.00

16.03.2018

17.03.2018

31.05.2018

204572024

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180075539
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180076590
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180075543

2018 წლის 19 მარტს ახალციხის მუნიციპალიტეტში საქმიანი ვიზიტით მყოფი, საქართველოში სომხეთის ელჩისა
და საელჩოს წარმომადგენლების გამასპინძლებისათვის სასმელი წყლის, მინერალური წყლისა და ერთჯერადი
ჭიქების შეძენის უზრუნველყოფაზე
2018 წლის 19 მარტს ახალციხის მუნიციპალიტეტში საქმიანი ვიზიტით მყოფი, საქართველოში სომხეთის ელჩისა
და საელჩოს წარმომადგენლების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფა რესტორან
,,რაბათში“,

46.40

19.03.2018

19.03.2018

31.05.2018

47001005891

1 673.32

19.03.2018

19.03.2018

31.05.2018

422724225

2018 წლის 21 მარტს „დაუნის სინდრომით დაავადებულთა საერთაშორისო დღისადმი“ მიძღვნილი
ღონისძიებისათვის გუაშებისა და ფუნჯების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

100.00

20.03.2018

21.03.2018

31.05.2018

224092568

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობისათვის საინფორმაციო აბრების დამზადების შეძენისა
და მოწყობის უზრუნველყოფაზე,

194.50

20.03.2018

02.04.2018

30.06.2018

47001021530

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის, ფსიქოლოგიური ცენტრის „მწვანე სახლის“
ბენეფიციარების მონახულების მიზნით, საჩუქრების (სათამაშოების) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

700.00

26.03.2018

13.04.2018

31.05.2018

47001000760

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს შესაბამისად
სასურსათო პაკეტებისათვის სააღდგომო ნამცხვრის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

855.00

30.03.2018

05.04.2018

31.05.2018

424252150

1 107.00

30.03.2018

05.04.2018

31.05.2018

47001005891

30.00

30.03.2018

02.04.2018

31.05.2018

47001023273

48.00

30.03.2018

02.04.2018

31.05.2018

423099408

74.80

30.03.2018

02.04.2018

31.05.2018

47001016119

83.00

30.03.2018

02.04.2018

31.05.2018

47001036003

109.35

30.03.2018

30.03.2018

31.05.2018

424252917

58.80

30.03.2018

30.03.2018

31.05.2018

1012012959

117.00

03.04.2018

31.12.2018

28.02.2018

412706086

209.44

03.04.2018

03.04.2018

31.05.2018

422724225

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის მისალოცი ბარათებისა (სააღდგომო მილოცვისათვის) და კონვერტების
ბეჭდვის მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

300.00

04.04.2018

05.04.2018

31.05.2018

47001035687

ახალციხის მუნიციპალიტეტში „9 აპრილს დაღუპულთა გახსენების“ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის
ყვავილების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

100.00

04.04.2018

09.04.2018

31.05.2018

47001014930

2018 წლის 13 აპრილს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში, ,,ჩემი საყვარელი სპორტი და
სპორტსმენი“, მონაწილე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთათვის მეხსიერების
ბარათების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

400.00

12.04.2018

13.04.2018

02.07.2018

400058085

29

42

შპს „ავიაქსელი“ დირექტორის
ამირან აბესაძე

30

43

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

31

44

შპს „ეტალონი-მედია“
დირექტორი მანანა ღოღობერიძე

32

46

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

33

47

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

34

48

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძე

35

49

ინდ. მეწარმე „ივან საანიშვილი“

36

53

ინდ.მეწარმე „მარინა ივანიძე“

37

57

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

38

58

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

39

59

ინდ. მეწარმე ,,ნინო კახიძე“

40

60

კოოპერატივი „რკ
ხარება“დირექტორი არჩილ
ჯვარიძე

41

61

ინდ. მეწარმე „იზოლდა ლომიძე“

42

62

ფიზიკური პირი მარგალიტა
ნათენაძე

43

63

შპს ,,ოკეი“ დირექტორი სერგეი
პაპოიანი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180081567

44

64

ინდ. მეწარმე „გიორგი
მარკოსიანი“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180086144

45

68

შპს ,,პროსერვ.ჯი” დირექტორი
ბექა ხაჭაპურიძე

46

70

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

47

71

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

48

72

ინდ. მეწარმე „ვარტაზარ
დანელიანი“

49

75

შპს ,,მეგა შოპი“ დირექტორი
დავით ჩადუნელი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180075544
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180076592
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180080898
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180080887
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180080900
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180081565
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180080893
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180080902

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180080890
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180083771
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180083772
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180083387
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180086145

„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს შესაბამისად
სასურსათო პაკეტებისათვის შაქარის შეძენის უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 02-07 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტი მიწვეულია საფრანგეთში, ქ. პარიზში, კულტურულ
ფესტივალზე, ფესტივალზე მობრძანებული სტუმრების მიღება გამასპინძლებისათვის ღვინის შეძენის
უზრუნველყოფაზე
2018 წლის 02-07 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტი მიწვეულია საფრანგეთში, ქ. პარიზში, კულტურულ
ფესტივალზე, ფესტივალზე მობრძანებული სტუმრების მიღება გამასპინძლებისათვის ტენილი ყველის შეძენის
უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 02-07 აპრილს, ახალციხის მუნიციპალიტეტი მიწვეულია საფრანგეთში ქ. პარიზში, კულტურულ
ფესტივალზე, ფესტივალზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ღვინის შეძენის
უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 02-07 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტი მიწვეულია საფრანგეთში, ქ. პარიზში, კულტურულ
ფესტივალზე, ფესტივალზე მობრძანებული სტუმრების მიღება გამასპინძლებისათვის ტკბილეულის შეძენის
უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 30 მარტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ურავლის ხეობის სარწყავი წყლის
გასარწყავიანებაზე სამხრივი ხელშეკრულების გასაფორმებლად მობრძანებული სტუმრების, (არასამთავრობო
ორგანიზაციისა და სამშენებლო კოპანიის წარმომადგენლები) მიღება-გამასპინძლებისათვის სურსათის შეძენის
უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 30 მარტს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში ურავლის ხეობის სარწყავი წყლის
გასარწყავიანებაზე სამხრივი ხელშეკრულების გასაფორმებლად მობრძანებული სტუმრების, (არასამთავრობო
ორგანიზაციისა და სამშენებლო კოპანიის წარმომადგენლები) მიღება-გამასპინძლებისათვის სასმელი წყლის და
მინერალური წყლის შეძენის უზრუნველყოფა,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ვებ-გვერდის www.akhaltsikhe.gov.ge-სათვის
ჰოსტინგის მომსახურების უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 03 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტში საქმიანი ვიზიტით მყოფი, ნორვეგიის წარმომადგენლების
მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფა

50

76

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

51

77

სს „სილქნეტი“ დირექტორი
თამარ სამხარაძე

52

81

შპს “მაგთიკომი” დირექტორის
მოადგილე გია კოშორიძე

53

82

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძიე

54

83

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

55

84

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

56

85

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

57

87

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

58

88

შპს ,,ოკეი“ დირექტორი სერგეი
პაპოიანი

59

89

ინდ.მეწარმე „სუსანა
ამირხანიან“
შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი
შპს „ჯიტეკი“ დირექტორი
გიორგი ყიფიანი
შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

60

90

61

92

62

93

63

98

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

64

101

შპს „თავისუფალი გაზეთი+“
დირექტორი თამარ ლეფსვერიძე

65

103

შპს ,,ენერჯი პარტს“ დირექტორი
აჰმეტ ბაკი აიდოღანი

66

104

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

67

105

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

68

106

შპს „დაგი“ დირექტორი გელა
ჭალიძე

69

107

შპს „სპრაიტრამო“ დირექტორი
ზვიად რამიშვილი

70

108

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

71

109

ინდ. მეწარმე „ვარტაზარ
დანელიანი“

72

110

ინდ.მეწარმე „მამუკა დიასამიძე“

73

111

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
დირექტორი თემურ კოხოძე

74

113

შპს „ემქოლორჯგუფი“
დირექტორი ლელა მენაბდეს

75

116

შპს ,,მეგა შოპი“ დირექტორი
დავით ჩადუნელი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180087547
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180087551
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180089875
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180088383
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180088679
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180087548
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180090801
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180090802
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180090803
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180090804
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180090805
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180095573
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180095636
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180096332
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180100390
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180100391
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180100392
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180100393
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180102390
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180102393
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180100394
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180100395
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180100397
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180102398
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180102400

2018 წლის 13 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილია ღონისძიება, ,,ჩემი საყვარელი სპორტი და
სპორტსმენი“, ღონისძიებაში მონაწილეთა და მოწვეული სტუმრების გამასპინძლებისათვის ფურშეტის გამართვის
უზრუნველყოფაზე,

297.00

12.04.2018

13.04.2018

02.07.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში (ქ.ახალციხე, კოსტავას ქ.#18) სატელევიზიო
მომსახურების შესყიდვა.

430.00

13.04.2018

31.12.2018

28.02.2019

204566978

ინტერნეტ-მომსახურების მიწოდება

9 720.00

17.04.2018

31.12.2018

28.02.2019

204876606

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებისათვის სახატავი საშუალებების, წიგნების და
ჩარჩოების (სიგელების და დიპლომებისათვის) შეძენის უზრუნველყოფაზე

999.22

17.04.2018

23.04.2018

02.07.2018

224092568

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებისათვის კვებით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

300.00

17.04.2018

23.04.2018

02.07.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებისათვის კვებით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

738.00

17.04.2018

23.04.2018

02.07.2018

424252150

150.00

18.04.2018

30.04.2018

02.07.2018

47001035687

68.00

19.04.2018

20.04.2018

02.07.2018

47001005891

106.67

19.04.2018

20.04.2018

31.05.2018

424252917

2018 წლის 22 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ, დედამიწის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებისათვის
(„Street art”), სახატავი საშუალებების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

348.80

19.04.2018

22.04.2018

02.07.2018

47001012868

2018 წლის 23 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში, „ფილმის ჩვენება“,
მონაწილეთა კვებით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

250.00

19.04.2018

23.04.2018

02.07.2018

422724225

1 680.00

24.04.2018

11.05.2018

02.07.2018

205204438

689.70

25.04.2018

25.04.2018

02.07.2018

422724225

292.50

30.04.2018

25.05.2018

02.07.2018

47001035687

2 000.00

01.05.2018

31.12.2018

28.02.2019

202221577

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ექსკავატორისდამტვირთველის ძრავის და მასთან დაკავშრებული ნაწილების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

4 000.00

04.05.2018

30.05.2018

29.06.2018

445416416

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 749.80

07.05.2018

11.05.2018

31.07.2018

47001020203

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის ფერადი სიგელების ბეჭდვის
მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

160.00

07.05.2018

31.07.2018

28.09.2018

47001035687

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულისათვის გარე მყარი დისკისა და დინამიური მართვის
კამერისათვის მეხსიერების ბარათის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

630.00

07.05.2018

31.07.2018

02.07.2018

224086094

246.45

07.05.2018

31.12.2018

28.02.2019

405183037

2018 წლის 08 მაისს დაგეგმილ ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრების კვებით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

252.00

07.05.2018

08.05.2018

31.07.2018

424252150

2018 წლის 09 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის და 2018 წლის 14 მაისს
„თამარობის“ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის ყვავილების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

400.00

07.05.2018

14.05.2018

31.07.2018

47001014930

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებებისათვის ჩარჩოების შეძენის უზრუნველყოფაზე

549.00

07.05.2018

31.07.2018

28.09.2018

47001017008

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანისათვის
აკუმლატორის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

352.00

08.05.2018

31.05.2018

31.07.2018

202177205

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართი ღონისძიებებისათვის სასაჩუქრე კომპლექტის (მუნიციპალიტეტის
სიმბოლიკით) შეძენის უზრუნველყოფაზე

6 097.50

08.05.2018

29.06.2018

31.08.2018

205295786

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეთათვის საჩუქრად მეხსიერების
ბარათების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

496.00

11.05.2018

31.12.2018

28.02.2019

400058085

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის, „ტურნირი ქალთა ფრენბურთში“,
სიგელების ბეჭდვის მომსახურების უზრუნველყოფაზე,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 19 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე სსიპ
„საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ“, საჯარო მოხელეთა შესარჩევ კონკურსზე და 2018 წლის
20 აპრილს ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიანი
შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის, სასმელი წყლისა და ერთჯერადი ჭიქების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 20 აპრილს ამერიკის საელჩოს
წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიანი შეხვედრაზე მობრძანებული
სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის, ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობისათვის სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების და
აქსესუარების შეძენის უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 25 აპრილს ახალციხის მუნიციპალიტეტში საქმიანი ვიზიტით მყოფი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის
თავმჯდომარისა და მისი წარმომადგენლების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის
უზრუნველყოფაზე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის, ფერადი სიგელების ბეჭდვის მომსახურების
უზრუნველყოფაზე,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის შესახებ ინფორმაციისა და ანონსების გავრცელების
უზრუნველყოფაზე,

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გასამართ შეხვედრებისათვის, სასმელი წყლის შეძენის უზრუნველყოფაზე

76

119

ფიზიკური პირის ივანე ცისკაძე

77

120

ინდ.მეწარმე „ამირან პეტაშვილი“

78

121

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

79

123

ინდ.მეწარმე „არა ნახაპეტიან“

80

124

შპს ,,კაბადონი +“ დირექტორი
თეა გადაბაძე

81

125

შპს „ევრო მოტორი“
დირექტორის მეჰმეთ ოღუზჰან
ქუჩუქგუზელი

82

126

შპს “ინკო” წარმოდგენილი
დირექტორი ლაშა კუხალაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180102406
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180102407
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180105803
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180106202
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180105707
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180105704
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180105706

ქალაქ ახალციხეში მდებარე თამარ მეფის ძეგლის აღდგენითი სამუშაოების უზრუნველყოფაზე

625.00

11.05.2018

25.05.2018

31.07.2018

01001015945

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანისათვის
აკუმლატორის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

250.00

14.05.2018

31.05.2018

31.07.2018

03001001009

ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ორკესტრის ბენდის
კონცერტზე მოწვეული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე

543.29

15.05.2018

15.05.2018

31.07.2018

422724225

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობაში (ქ.ახალციხე, შალვა ახალციხელის ქუჩა
№2) არსებული რბილი ავეჯის შეკეთებისათვის ხელოვნური ტყავისა და ღრუბელის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

70.00

16.05.2018

31.05.2018

28.09.2018

47001025008

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურისათვის ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმების დამზადების უზრუნველყოფაზე,

399.00

18.05.2018

31.05.2018

31.07.2018

205186065

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული ექსკავატორისდამტვირთველის საწვავის ტუმბოს და მფრქვევანების შემოწმების მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

250.00

21.05.2018

31.05.2018

31.07.2018

400003456

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ფერადი პრინტერისათვის კარტრიჯის (HP Color Laser
Jet CP5225) დამუხტვის უზრუნველყოფაზე,

680.00

21.05.2018

31.05.2018

31.07.2018

205189142

57.90

21.05.2018

21.05.2018

28.09.2018

47001005891

83

127

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180107192

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 21 მაისს ეროვნულ-დემოკრატიული
ინსტიტუტის (NDI) წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე
მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის მინერალური წყლისა და ტკბილეულის შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

84

128

ფიზიკური პირი მარგალიტა
ნათენაძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180107193

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 21 მაისს ეროვნულ-დემოკრატიული
ინსტიტუტის (NDI) წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე
მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

75.96

21.05.2018

21.05.2018

28.09.2018

47001036003

85

131

ინდ.მეწარმე „არა ნახაპეტიან“

2018 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის ნაბადის
(ხალიჩის) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

418.00

23.05.2018

25.05.2018

28.09.2018

47001025008

86

132

ინდ. მეწარმე „ვარტაზარ
დანელიანი“

2018 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის ყვავილების
შეძენის უზრუნველყოფაზე

300.00

23.05.2018

25.05.2018

31.08.2018

47001014930

87

133

შპს ”ასტორია" დირექტორი
მალხაზ მანველიშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112953

2018 წლის 22 მაისს უხვი ნალექის გამო დააზიანებული სოფელ წყალთბილის, სხვილისისა და ქალაქ ვალეს
ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი საავტომობილო გზებისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდითი
სამუშაოებისათვის სპეც-ტექნიკის ტრანსპორტირების (გადაყვანის) მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 000.00

23.05.2018

25.05.2018

15.08.2018

224067630

88

134

შპს „კომპანია დე.ტა"
დირექტორი ტარიელ ტალახაძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112952

2018 წლის 22 მაისს უხვი ნალექის გამო დააზიანებული სოფელ წყალთბილის, სხვილისისა და ქალაქ ვალეს
ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი საავტომობილო გზებისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდითი
სამუშაოებისათვის სპეც-ტექნიკით (შალგებიანი ექსკავატორ-დამტვირთველის) მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

2 100.00

23.05.2018

25.05.2018

15.08.2018

224092372

89

135

ინდ. მეწარმე „გიორგი
ხვედელიძის“

2018 წლის 19 მაისს სოფელ ანში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი თეიმურაზ
კაპანაძისთვის დამკრძალავი ბიურო/სარიტუალო მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

550.00

23.05.2018

23.05.2018

28.09.2018

47001041532

90

136

ინდ.მეწარმე „გაიანე ნახაპეტიან“

91

137

92

138

93

139

94

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180110456
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180108988

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180106289

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180110457
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112396
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112005

2018 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისათვის ქსოვილის
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

75.00

25.05.2018

26.05.2018

28.09.2018

47001013845

2018 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრების
მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე რესტორან ,,რაბათში“,

5 085.96

25.05.2018

26.05.2018

28.09.2018

422724225

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გასამართ შეხვედრებისათვის, სასმელი და მინერალური წყლის შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

543.60

25.05.2018

31.12.2018

28.02.2019

404888528

შპს ”ასტორია" დირექტორი
მალხაზ მანველიშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112951

2018 წლის 22 მაისს უხვი ნალექის გამო დააზიანებული სოფელ წყალთბილის, სხვილისისა და ქალაქ ვალეს
ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი საავტომობილო გზებისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდითი
სამუშაოებისათვის სპეც-ტექნიკის ტრანსპორტირების (გადაყვანის) მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

500.00

28.05.2018

27.05.2018

15.08.2018

224067630

140

შპს „კომპანია დე.ტა"
დირექტორი ტარიელ ტალახაძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112950

1 400.00

28.05.2018

27.05.2018

15.08.2018

224092372

95

141

ფიზიკური პირი თამაზ ჯვარიძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112949

625.00

28.05.2018

01.06.2018

15.08.2018

47001025393

96

142

შპს „ემქოლორჯგუფი“
დირექტორი ლელა მენაბდეს

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის გერბის, დროშებისა და დროშის სადგამების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

3 910.00

28.05.2018

29.06.2018

31.08.2018

205295786

97

143

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძიე

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებისათვის სახატავი საშუალებებისა და წიგნების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 999.61

28.05.2018

10.06.2018

28.09.2018

224092568

98

144

ინდ.მეწარმე „სამველ სამველიან“-

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებისათვის საჩუქრების (ბუშტების) შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

399.60

28.05.2018

01.06.2018

28.09.2018

47001009470

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი
თბილისი” დირექტორი აკაკი
გაგნიძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180114152
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112002
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112003

2018 წლის 22 მაისს უხვი ნალექის გამო დააზიანებული სოფელ წყალთბილის, სხვილისისა და ქალაქ ვალეს
ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი საავტომობილო გზებისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდითი
სამუშაოებისათვის სპეც-ტექნიკით (შალგებიანი ექსკავატორ-დამტვირთველის) მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 22 მაისს უხვი ნალექის გამო დააზიანებული სოფელ წყალთბილის, სხვილისისა და ქალაქ ვალეს
ადმინისტრაციული ერთეულებში შემავალი საავტომობილო გზებისა და სანიაღვრე არხების გაწმენდითი
სამუშაოებისათვის სპეც-ტექნიკის (მაღალი გამავლობის ავტომანქანა (თვითმცლელი) სამი წამყვანი ღერძით)
მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

99

145

შპს ,,რაბათი“ დირექტორი ნატო
კოჩაძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112947

2018 წლის 22 მაისს უხვი ნალექის გამო სოფელ ურაველში აგარის მონასტრის მიმდებარედ საავტომობილო გზაზე
ჩამოშლილი კლდის გაწმენდითი სამუშაოებისა და დროებითი შემოვლითი გზის გასაყვანად სპეცტექნიკის
(ექსკავატორ დამტვირთველის) მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 500.00

30.05.2018

03.06.2018

15.08.2018

424252560

100

146

სსიპ „ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი“ დირექტორი რუსუდან
სისაური

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180112397

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 01 ივნისს ბავშვთა საერთაშორისო დღისამი მიძღვნილი
ღონისძიებისათვის გასამართი სპექტაკლის „დათუნია დრუნჩა“-ს ჩვენების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

500.00

30.05.2018

01.06.2018

28.09.2018

224069594

101

147

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 06 ივნისს გასამართ ღონისძიებისათვის „მხიარული სტარტები“
ფერადი სიგელების ბეჭდვის მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

90.00

01.06.2018

05.06.2018

28.09.2018

47001035687

102

148

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 06 ივნისს გასამართ ღონისძიებისათვის „მხიარული სტარტები“
საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

720.00

01.06.2018

06.06.2018

28.09.2018

47001020203

103

149

შპს „სიმნეტი” დირექტორი
არკადი მელიქიანი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სოფელ სხვილისსა და სოფელ ელიაწმინდაში
ინტერნეტ-მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 380.00

01.06.2018

31.12.2018

28.02.2019

424066441

104

150

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

2018 წლის 05 ივნისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაზე მონაწილეთა კვებით
მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

160.00

05.06.2018

05.06.2018

28.09.2018

424252150

105

151

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელი გიორგი ჯვარიძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180115343

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული ექსკავატორისათვის (JCB, 4CX-4WS-SM
სახელმწიფო ნომრით SG-391-S-ს) ძრავის ზეთის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

208.00

07.06.2018

15.06.2018

31.07.2018

202177205

106

152

ინდ.მეწარმე „შოთა
ჩილინგარიშვილი“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180118300

2018 წლის 07 ივნისს, ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე „მრავალფეროვანი საქართველო“-ს პროექტის ფარგლებში
გასამართი ღონისძიების გახმოვანების აპარატურით უზრუნველყოფაზე,

300.00

07.06.2018

07.06.2018

28.09.2018

47001038003

107

153

საქართველოსა გარემოს დაცვისა
დასოფლის მეურნეობის
სამინისტროს სსიპ ეროვნული
სააგენტო

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180119088

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერისატვის საშეშე მერქნულირესურსის მიწოდების უზრუნველყოფა

4 944.00

08.06.2018

01.11.2018

01.01.2019

204578581

108

154

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძიე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180114582
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180114583
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180114610
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180115342

109

155

ინდ. მეწარმე ,,ხათუნა
გაბრიელიან“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180119974
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180119087

110

156

შპს ”ასტორია" დირექტორი
მალხაზ მანველიშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180118301

111

157

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

112

158

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

113

159

ინდ.მეწარმე ,,მარგალიტა
თათეშვილი-ნიუგრანდი’’

114

161

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
დირექტორი თემურ კოხოძე

115

162

ინდ.მეწარმე „ამირან პეტაშვილი“

116

163

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

117

165

ინდ.მეწარმე „ზვიადი კაპანაძე“

118

166

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

119

167

ინდ.მეწარმე „დავითი მუმლაძე

120

168

ფიზიკური პირი მარგალიტა
ნათენაძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180129501

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 02 ივლისს პოლონეთის რესპუბლიკის
წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული
სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ხილისა და ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

69.00

02.07.2018

02.07.2018

28.09.2018

47001036003

121

169

შპს ,,ემიგრანტი“ დირექტორი
ზაური აფრიამაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180129497

2018 წლის 03 ივლისს პოლონეთის რესპუბლიკის წარმომადგენლებს, ადგილობრივ ხელისუფლებას და
საერთაშორისო ორგანიზაცია „world vision’’-ს შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე, შშმ პირებისათვის
სარეაბილიტაციო სპეციალური სასწავლო დაწესებულების მშენებლობასთან დაკავშირებულ სამომავლო გეგმებზე
მოხდა შეთანხმება, მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის
უზრუნველყოფაზე

669.90

03.07.2018

03.07.2018

28.09.2018

424072112

122

170

შპს „კომპანია GEOSM“
დირექტორი თეიმურაზ ახობაძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180129498

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის საკანცელარიო ნივთების (ფაილების) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

192.00

03.07.2018

30.07.2018

28.09.2018

404873614

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180125739
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180124338
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180124340
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180126870
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180127536
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180129499
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180127533
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180127534
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180127535

2018 წლის 15 ივნისს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ტრენინგის „არაფორმალური განათლება /
გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება“ მონაწილეებისათვის ბლოკნოტების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

299.70

11.06.2018

15.06.2018

28.09.2018

224092568

2018 წლის 11-12 ივნისს, სამხარეო ადმინისტრაციის და ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლების,
უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელების მონაწილებით გასამართი ღონისძიებისათვის
კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

2 889.00

11.06.2018

11.06.2018

28.09.2018

47001015074

2018 წლის 22 მაისს უხვი ნალექის გამო სოფელ ურაველში აგარის მონასტრის მიმდებარედ საავტომობილო გზაზე
ჩამოშლილი კლდის გაწმენდითი სამუშაოებისათვის სპეცტექნიკის (მუხლუხოვანი ექსკავატორი პლევმატური
ჩაქუჩით) მომსახურების და მისი ტრანსპორტირების შეძენის უზრუნველყოფაზე

4 820.00

12.06.2018

17.06.2018

13.08.2018

224067630

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 22 ივნისს „მერის სამოქალაქო მრჩეველთა
საბჭოზე“ მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ყავის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

21.10

22.06.2018

22.06.2018

28.09.2018

47001005891

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გასამართი შეხვედრებისათვისა და საკრებულოს სხდომებისათვის მობრძანებული
სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ერთჯერადი ჭიქების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

40.00

25.06.2018

25.06.2018

28.09.2018

47001005891

2018 წლის 26 ივნისს დაგეგმილი ღონისძიებისათვის „საერთაშორისო ღია პირველობა მძლეოსნობაში“
მონაწილეებისა და მოწვეული სტუმრების კვებით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

496.00

25.06.2018

26.06.2018

28.09.2018

47001001441

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული სპეც-ტექნიკებისათვის ძრავის ზეთის,
ფილტრების, საპოხი მასალისა (ტაოტი) და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფა“

1 709.90

28.06.2018

20.07.2018

31.08.2018

202177205

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული სპეც-ტექნიკისათვის
ანტიფრიზის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

65.00

28.06.2018

10.07.2018

28.09.2018

03001001009

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართი ღონისძიებებისათვის მისალოცი ბარათების ბეჭდვის
მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

100.00

28.06.2018

20.07.2018

28.09.2018

47001035687

2018 წლის 30 ივნისს წმინდანისა და ეროვნული გმირის შალვა ახალციხელის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე
მოწვეული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის საზეიმო ვახშამის გამართვის უზრუნველყოფაზე

6 581.70

29.06.2018

30.06.2018

28.09.2018

47001028508

2018 წლის 30 ივნისს წმინდანისა და ეროვნული გმირის შალვა ახალციხელის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე
მოწვეული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის საზეიმო სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე

1 054.35

29.06.2018

30.06.2018

28.09.2018

422724225

2018 წლის 30 ივნისს წმინდანისა და ეროვნული გმირის შალვა ახალციხელის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე
მოწვეული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის საზეიმო სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე,

901.40

29.06.2018

30.06.2018

28.09.2018

47001014639

123

173

შპს „ფავორიტი სტილი“
დირექტორი ივანე
თევდორაშვილი

124

174

ფიზიკური პირი დიმიტრი
თოდუა

125

175

ფიზიკური პირი დავითი ჩიტაძე

126

176

შპს „კომპანია დე.ტა"
დირექტორი ტარიელ ტალახაძე

127

177

შპს ,,ემიგრანტი“ დირექტორი
ზაური აფრიამაშვილი

128

180

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

129

181

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

130

182

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

131

183

132

184

133

185

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

134

186

ინდ. მეწარმე „იზოლდა ლომიძე“

135

187

შპს „კ-კომპანია“ დირექტორი
კობა ნადირაძე

136

188

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

137

189

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

138

190

შპს ”კორომი”
დირექტორი დავით ჩაჩანიძე

139

191

შპს „დაგი“ დირექტორი გელა
ჭალიძე

140

192

შპს „დაგი“ დირექტორის გელა
ჭალიძე

141

193

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

142

200

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

შპს„მედიაჰოლდინგი პროფნიუსი“ დირექტორის ელიანორა
დუდაევი
შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

143

202

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

144

203

ინდ. მეწარმე „ვარტაზარ
დანელიანი“

145

204

ფიზიკური პირი „გოჩა სილაგავა“

146

205

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

147

206

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

148

207

შპს „აი ემ ეი ჯი“ დირექტორის
იაკობი მელიქიძის

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180132217
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180129502
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180129503
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180130852
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180130846
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180130849
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180130847
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180135078
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180135080
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180135079
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180136897

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის ტურისტული ბუკლეტებისა და ტურისტული რუქის დამზადების
უზრუნველყოფაზე,

4 945.00

06.07.2018

31.08.2018

29.10.2018

404379294

437.50

06.07.2018

08.07.2018

28.09.2018

48001010304

437.50

06.07.2018

08.07.2018

28.09.2018

57001003631

2 904.00

06.07.2018

08.07.2018

28.09.2018

224092372

898.15

09.07.2018

09.07.2018

28.09.2018

424072112

472.50

10.07.2018

24.07.2018

30.12.2018

47001005891

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართი ღონისძიებისათვის „შალვა რიკაძის სახელობის ტურნირი
კალათბურთში“ სიგელების ბეჭდვის მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

75.00

10.07.2018

12.07.2018

28.09.2018

47001035687

2018 წლის 14 ივლისს სამოყვარულო გუნდი „მესხეთი“ მიემგზავრება დაბა ასპინძაში რეგიონალურ თამაშზე
ფეხბურთში, გუნდი „მესხეთი“-ს წევრების კვებით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

125.90

13.07.2018

14.07.2018

30.11.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაციის
გავრცელების უზრუნველყოფაზე,

800.00

13.07.2018

31.07.2018

30.11.2018

406175035

2018 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტში Check in Georgia-ს ფარგლებში ჩამობრძანებული დავით ევგენის და მისი
ბენდის მიღება-გამასპინძლებისათვის ვახშმის გამართვის უზრუნველყოფაზე

343.53

16.07.2018

14.07.2018

30.11.2018

422724225

2018 წლის 24 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში „ექსკურსია წალკაში“
მონაწილეების კვებით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

600.00

23.07.2018

24.07.2018

30.11.2018

424252150

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180139799

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 24 ივლისს თურქეთის რესპუბლიკის ქალაქ
ფოსოვის წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე
მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ხილისა და ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე

37.53

24.07.2018

24.07.2018

30.11.2018

47001016119

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180139800
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180136899
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180136900
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180137825
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180139802
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180139803
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180139806
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180140215

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში არსებული სპეც-ტექნიკისათვის
(ბულდოზერი; ექსკავატორ დამტვირთველი) დაზიანებული ნაწილებისა და თანმდევი მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

558.57

24.07.2018

10.08.2018

30.11.2018

424065932

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 27 ივლისს გასამართ სპორტული ღონისძიებებისათვის
„მარათონული შეჯიბრი“ და „ველორბოლა“ საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

476.00

25.07.2018

27.07.2018

30.11.2018

47001020203

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართი სპორტული ღონისძიებებისათვის ფერადი სიგელების ბეჭდვის
მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

205.00

25.07.2018

05.10.2018

30.11.2018

47001035687

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობაში (შალვა ახალციხელის ქუჩა N2) მესამე სართულზე
მდებარე წვიმისგან დაზიანებული საკონფერენციო დარბაზის კოსმეტიკური რემონტისათვის საჭირო მასალის
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

274.49

26.07.2018

10.08.2018

28.11.2018

224067729

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის ფლეშ მეხსიერების ბარათის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

110.00

27.07.2018

10.08.2018

28.11.2018

224086094

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის ადმინისტრაციული შენობის სხდომათა დარბაზისათვის (ქ. ახალციხე,
კოსტავას N18) კონდიციონერის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 500.00

27.07.2018

15.08.2018

28.11.2018

224086094

2018 წლის 29 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“ მიემგზავრება
ქალაქ ნინოწმინდაში რეგიონალურ თამაშზე ფეხბურთში, სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“-ს წევრების
კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

129.90

27.07.2018

29.07.2018

30.11.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 01-09 აგვისტოს გასამართ სპორტული ღონისძიებისათვის „როინ
სუდაძის სახელობის ტურნირი მინი ფეხბურთში“ საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე

180.00

01.08.2018

09.08.2018

30.11.2018

47001020203

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 06 აგვისტოს საქმიანი ვიზიტით მყოფი
სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტისა და დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GGI)
საქართველოში წარმომადგენლების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე
რესტორან ,,რაბათში“,

456.83

06.08.2018

06.08.2018

30.11.2018

422724225

2018 წლის 08 აგვისტოს „აგვისტოს ომში დაღუპულთა გახსენება“ და 2018 წლის 14 აგვისტოს „აფხაზეთის ომში
დაღუპულთა ხსენების დღისადმი“ მიძღვნილი ღონისძიებებისათვის ყვავილების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

200.00

07.08.2018

14.08.2018

30.11.2018

47001014930

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 12 აგვისტოს გასამართ ღონისძიებისათვის „ახალგაზრდობის
საერთაშორისო დღე“ მუსიკალური გახმოვანების მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე

2 150.00

09.08.2018

12.08.2018

30.11.2018

01001076275

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 12 აგვისტოს გასამართი სპორტული ღონისძიებებისათვის
(მკლავჭიდი, ჭიდაობა და ნარდი) საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

800.00

09.08.2018

12.08.2018

30.11.2018

47001020203

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 12 აგვისტოს გასამართ ღონისძიებისათვის „ახალგაზრდობის
საერთაშორისო დღე“ ფოიერვერკი (ფერადი ფხვნილის) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

450.00

09.08.2018

12.08.2018

30.11.2018

47001020203

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 12 აგვისტოს გასამართ ღონისძიებისათვის „ახალგაზრდობის
საერთაშორისო დღე“ ბრენდირებული კეპების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

249.90

09.08.2018

12.08.2018

30.11.2018

424 252 061

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180143984
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180143983
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180143986
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180143980
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180143987
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180144873

2018 წლის 07 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო დიაგნოსტიკური, ინსტრუმენტული
გამოკვლევის მიზნით ექიმების ტრანსპორტირების მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 07 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო დიაგნოსტიკური, ინსტრუმენტული
გამოკვლევის მიზნით ექიმების ტრანსპორტირების მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 07 ივლისს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის უფასო დიაგნოსტიკური, ინსტრუმენტული
გამოკვლევის მიზნით ექიმების მიღება-გამასპინძლებისათვის კვებისა და სასტუმროს მომსახურებით
უზრუნველყოფაზე
2019 წლის 09 ივლისს ახალციხის მუნიციპალიტეტის აწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულში იუსტიციის სახლის
საზეიმო გახსნაზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის
უზრუნველყოფაზე
„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს შესაბამისად
სასურსათო პაკეტებისათვის შაქარის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

149

208

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

150

209

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი“ ნიკოლოზ ბეგიშვილი

151

210

ფიზიკური პირი დავით
მანველიშვილი

152

212

შპს „Glass Production“ დირექტორი
ვეფხვია ლილუაშვილი

153

214

შპს ”კორომი”
დირექტორი დავით ჩაჩანიძიე

154

215

შპს „კოლხიდა თრეველ“
დირექტორის ნინო ჭუმბურიძე

155

217

ინდ. მეწარმე ,,ხათუნა
გაბრიელიან“

156

219

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

157

220

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

158

224

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

159

225

ფიზიკური პირი შალვა ხურციძე

160

226

ინდ. მეწარმე მარინე აღოშაშვილი

161

227

შპს „ნადათი“ დირექტორის
ამირან ივანიძე

162

228

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

163

229

ინდ. მეწარმე „გიორგი
ხვედელიძის“

164

230

შპს „აი ემ ეი ჯი“ დირექტორის
იაკობი მელიქიძე

165

231

შპს “ინკო” დირექტორი ლაშა
კუხალაშვილი

166

232

ინდ. მეწარმე გიორგი
ამირანაშვილი

167

233

ფიზიკური პირი გიორგი კაპანაძე

168

234

შპს „ქლაუდ ცხრა“ თეონა
მარტაშვილი

169

236

ფიზიკური პირი არტურ
დავლაშერიძე

170

237

შპს ,,გვრიტი“ დირექტორი ინგა
გვრიტიშვილი

171

238

შპს ,,VTM“ დირექტორი ვანო
ამირანაშვილი

172

242

შპს „თენგო-2000“ დირექტორი
თენგიზ ხითარიშვილი

173

243

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180143985
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180144874
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180147742
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180147743
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180147744
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180149475
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180149476
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180150092
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180150093
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180150094
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180156399
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180152782
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180152783
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180171289
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180152785
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180152784
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180156397
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180156394
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180157826
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180157827
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180158324
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180161704
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180161705
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180161707
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180165361

2018 წლის 12 აგვისტოს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“ მიემგზავრება
ქალაქ ბორჯომში რეგიონალურ თამაშზე ფეხბურთში, სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“-ს წევრების
კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

138.40

10.08.2018

12.08.2018

30.11.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული სპეც-ტექნიკისათვის
(ექსკავატორ დამტვირთველი) დაზიანებული ნაწილების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

112.00

10.08.2018

31.08.2018

30.11.2018

202177205

625.00

10.08.2018

28.09.2018

30.11.2018

47001012788

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში არსებული სპეც-ტექნიკისათვის
(ექსკავატორ დამტვირთველი) წინა და გვერდითი საქარე მინის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

550.00

13.08.2018

30.09.2018

30.11.2018

401954293

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულისათვის სამეურნეო ნივთების შეძენის
უზრუნველყოფა, (მერიის ხარჯი),

2 000.00

16.08.2018

31.12.2018

28.02.2019

224067729

2018 წლის 20 აგვისტოდან 26 აგვისტოს ჩათვლით ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სამცხე“ მიემგზავრება
ბულგარეთში ქალაქ ნესებრში არტ-ფესტივალზე „ვარსკვლავთცვენა ნერსეში“, ქორეოგრაფიული ანსამბლი
„სამცხე“- წევრებისათვის სასტუმროს მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

2 900.00

17.08.2018

26.08.2018

30.11.2018

404536150

2018 წლის 17 აგვისტოს, ახალციხის მუნიციპალიტეტში საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და
ახალგაზრდული საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენლების მიერ სამცხე- ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
„ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ“ კანონის პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით მობრძანებული
სტუმრების მიღება- გამასპინძლებისათვის ვახშმის გამართვის უზრუნველყოფაზე,

901.32

17.08.2018

17.08.2018

28.09.20118

47001015074

201.00

21.08.2018

22.08.2018

30.011.2018

424252150

500.00

23.08.2018

23.08.2018

30.11.2018

424252150

2018 წლის 24 აგვისტოს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაგეგმილ ექსკურსია „წალკაში“ სპორტულ
შეჯიბრებებში გამარჯვებული ახალგაზრდებისათვის კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

398.50

23.08.2018

24.08.2018

30.11.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში კედლის ახალი კონდენციონერის
დამონტაჟებისა და დაზიანებული კონდენციონერების შეკეთების მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფა,

315.00

30.08.2018

28.09.2018

31.12.2018

60001025894

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობაში (მის. ქ. ახალციხე კოსტავას ქ. №18) განთავსებული
საოფისე ავეჯის შესაკეთებლად ავეჯის შეკეთების (ხელოსანი) მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

475.00

30.08.2018

28.09.2018

30.11.2018

47001032434

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობაში (მის. ქ. ახალციხე კოსტავას ქ. №18) განთავსებული
საოფისე ავეჯის შესაკეთებლად საჭირო აქსესუარების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

328.00

30.08.2018

28.09.2018

30.11.2018

424251963

2018 წლის 01 სექტემბერს, სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“ მიემგზავრება ადიგენის მუნიციპალიტეტში
რეგიონალურ თამაშზე ფეხბურთში, სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“-ს წევრების კვებით მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

138.90

30.08.2018

01.09.2018

30.11.2018

424252150

2018 წლის 26 აგვისტოს სოფელ ანში მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილი მიტუშა
ღამბაშიძისათვის დამკრძალავი ბიურო/სარიტუალო მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

340.00

30.08.2018

30.08.2018

28.09.2018

47001041532

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართ ფოტო კონკურსისათვის „ჩემი თვალით დანახული სამყარო“
სურათების ბეჭდვის მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე

600.00

04.09.2018

11.09.2018

31.12.2018

424 252 061

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ფერადი პრინტერისათვის კარტრიჯის (HP Color Laser
Jet CP5225) დამუხტვის უზრუნველყოფაზე

680.00

07.09.2018

01.10.2018

31.12.2018

205189142

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყრუთში სასაფლაოს შემოღობვისათვის საჭირო მასალების (ლითონის
ბადე და მავთული) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 690.00

06.09.2018

31.10.2018

31.12.2018

47001002248

აწყურის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ტყემლანაში სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის შესაკეთებლად
საჭირო მასალის მაღალგამავლობიანი ავტომობილით გადაზიდვის მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

375.00

07.09.2018

01.10.2018

31.12.2018

47001042325

დომენური სახელის რეგისტრაცია akhaltsikhe.ge

30.00

10.09.2018

10.09.2019

31.12.2018

405063755

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ ფოლკლორული ანსამბლი „მესხეთი“-სათვის 10 (ათი) სიმღერის ფონოგრამის
ჩაწერის, 150 (ას ორმოცდაათი) დისკის დამზადებისა და ტირაჟირების უზრუნველყოფა,

2 800.00

13.09.2018

01.10.2018

31.12.2018

47001003031,

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულისათვის სიგრძის საზომი ხელსაწყოების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

47.25

13.09.2018

01.10.2018

31.12.2018

224068577

2018 წლის 18 სექტემბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებისათვის ფილმების
კონკურსი „ახალგაზრდობა ძალადობის წინააწმდეგ“ საჩუქრის შეძენის უზრუნველყოფაზე

430.00

14.09.2018

17.09.2018

31.12.2018

404988527

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყრუთში სასაფლაოს შემოღობვისათვის საჭირო მასალების (ქვიშისა და
ღორღის) შეძენის და ტრანსპორტირების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

182.00

20.09.2018

01.10.2018

31.12.2018

424072381

138.90

20.09.2018

22.09.2018

31.12.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში არსებული სპეც-ტექნიკის
(ექსკავატორ დამტვირთველი) შეკეთების მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

2018 წლის 22 აგვისტოს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაგეგმილი ექსკურსია სპორტულ
ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდებისათვის (15 დან 18 წლამდე ასაკის) კვებით მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,
2018 წლის 23 აგვისტოს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაგეგმილ (2 დღიანი) „ექსკურსიალაშქრობა“-ში მონაწილე შეჭირვებული ოჯახის ბავშვებისა და მუნიციპალიტეტის წარმატებული ახალგაზრდების
კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

2018 წლის 22 სექტემბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“
მიემგზავრება ახალქალაქში სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ტურნირზე,
სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“-ს წევრების კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

ცვ. შეტა. 2018 წლის 30
აგვისტო

174

244

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180162464

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 25-26 სექტემბერს „ევროპის სპორტის კვირეული“-ს ფარგლებში
გასამართი სპორტული ღონისძიებებისათვის (რუბიკ-კუბიკის აწყობა „ვინ უფრო სწრაფად“, შაში და მხიარული
სტარტები) საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

498.00

20.09.2018

25.09.2018

31.12.2018

47001020203

175

245

ფიზიკური პირი მარგალიტა
ნათენაძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180162468

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 20 სექტემბერს პოლონეთის რესპუბლიკის
წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული
სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ხილისა და ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე

57.10

20.09.2018

20.09.2018

31.12.2018

47001036003

176

246

ინდ. მეწარმე „იზოლდა ლომიძე“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180162470

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში 2018 წლის 20 სექტემბერს პოლონეთის რესპუბლიკის
წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული
სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ხილისა და ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

32.82

20.09.2018

20.09.2018

31.12.2018

47001016119

177

250

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

2018 წლის 30 სექტემბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის „ვიქტორინა
ევროპის კვირეულის ფარგლებში“ კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე

150.00

27.09.2018

30.09.2018

31.12.2018

424252150

178

251

ინდ. მეწარმე „ვარტაზარ
დანელიანი“

2018 წლის 27 სექტემბერს „სოხუმის დაცემის დღისადმი“ მიძღვნილი ღონისძიებისათვის ყვავილების შეძენის
უზრუნველყოფაზე

100.00

27.09.2018

27.09.2018

31.12.2018

47001014930

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გასამართ შეხვედრებისათვის, სასმელი და მინერალური წყლის შეძენის
უზრუნველყოფაზე

417.00

27.09.2018

31.12.2018

28.02.2018

404888528

352.22

28.09.2018

29.09.2018

31.12.2018

422724225

398.42

01.10.2018

01.10.2018

31.12.2018

422724225

4 838.00

03.10.2018

10.10.2018

31.12.2018

424067958

179

253

180

257

181

259

182

260

183
184

261
262

შპს ,,აიდიეს ბორჯომი
თბილისი” დირექტორი აკაკი
გაგნიძე
შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი
შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180167279
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180165385
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180174608
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180170366
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180170365

შპს „სან მოტორსი“ დირექტორი
შალვა ვარდიძე

გამარტივებული
შესყიდვა

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძე
ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180170371
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180170369
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180170368
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180171278
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180171289

185

263

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

186

264

ინდ. მეწარმე „ვარტაზარ
დანელიანი“

187

265

შპს „აი ემ ეი ჯი“ დირექტორი
იაკობი მელიქიძე

188

266

ფიზიკური პირი გიორგი
ჯინჭველაძე

189

268

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

190

272

შპს ,,ყველაფერი
მშენებლობისთვის“
დირექტორი გოჩა მანგოშვილი

191

275

ინდ მეწარმე „თამარი სააკოვას“

192

276

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

193

277

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

194

278

შპს ,,რესტორანი რაბათი“
დირექტორი პავლე
ბათმანაშვილი

195

279

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძე

196

284

ფიზიკური პირი ნუგზარ კვაშალი

197

285

ა(ა)იპ ,,ჯადოსნური ხმები“
თავმჯდომარე თამაზ ქაჯაია

198

286

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

199

287

შპს ,,ემიგრანტი“ დირექტორი
ზაური აფრიამაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180174557

ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 29 სექტემბერს გამართულ ღონისძიებაზე „ჩვენი მრავალფეროვანი
ევროპა“ მოწვეული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე რესტორან
,,რაბათში“,
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 01 ოქტომბერს თანამედროვე ქართულ მწერლებთან გამართულ
შეხვედრაზე მოწვეული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე
რესტორან ,,რაბათში“,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული სპეცტექნიკის (ბულდოზერ გამაფხვიერებლის სახ.ნომრით №PA610) საწვავის ტუმბოს შეკეთება და მასთან
დაკავშირებული ნაწილების შეძენის უზრუნველყოფაზე,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებისათვის ჩარჩოების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

46.00

03.10.2018

05.10.2018

31.12.2018

224092568

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართ ღონისძიებებისათვის სიგელების ბეჭდვის მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე

235.00

04.10.2018

30.11.2018

31.12.2018

47001035687

2018 წლის 05 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართ ღონისძიებისათვის „მასწავლებლის დღე“
სუნამოების შეძენის უზრუნველყოფაზე

2 200.00

03.10.2018

05.10.2018

31.12.2018

47001020203

2018 წლის 05 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართ ღონისძიებისათვის „მასწავლებლის დღე“
ყვავილების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

198.00

03.10.2018

05.10.2018

31.12.2018

47001014930

2018 წლის 05 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართ ღონისძიებისათვის „მასწავლებლის დღე“
სამაგიდე ორნამენტების შეძენის უზრუნველყოფაზე

599.72

04.10.2018

05.10.2018

31.12.2018

424252061

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ 2018 წლის 03 ოქტომბერს გასამართ შეჯიბრზე „paint ball”-ში მონაწილეობის
მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე

550.00

03.10.2018

03.10.2018

31.12.2018

47001037165

2018 წლის 07 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი „ახალციხის მესხეთი“
მიემგზავრება ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში რეგიონულ თამაშზე, სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“ს წევრების კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე

138.90

04.10.2018

07.10.2018

31.12.2018

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულისათვის სიგრძის საზომი ხელსაწყოების შეძენის
უზრუნველყოფაზე

694.00

12.10.2018

01.11.2018

31.12.2018

400091583

ახალციხის მუნიციპალიტეტში უპატრონო მიცვალებულისათვის(მოქალაქე ონიკ აროიანი) დამკრძალავი
ბიურო/სარიტუალო მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე

500.00

15.10.2018

15.10.2018

31.12.2018

47001021003

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180175496
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180175497
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180179949

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართ ღონისძიებისათვის „სასკოლო ოლიმპიადა 2019“ სიგელების
ბეჭდვის მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

375.00

15.10.2018

12.11.2018

31.12.2018

47001035687

2018 წლის 19 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ტრენინგის „არაფორმალური
განათლება/გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლების ციკლი“ მონაწილეების კვებით მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე

150.00

18.10.2018

19.10.2018

31.12.2018

424252150

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180179950

2018 წლის 18 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტისა და სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის ორგანიზებით
მიხეილ თამარაშვილის დაბადებიდან 160 წელთან მიძღვნილ ღონისძიებაზე მოწვეული სტუმრების მიღებაგამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე რესტორან ,,რაბათში“

444.40

18.10.2018

18.10.2018

31.12.2018

422724225

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებისათვის ჩარჩოების შეძენის უზრუნველყოფაზე

400.00

18.10.2018

31.10.2018

31.12.2018

224092568

მუსიკალურ-იუმორისტული საშემსრულებლო ანსამბლი „ივერიას“ (ხელმძღვანელი: ნუგზარ კვაშალი) მუსიკალურიუმორისტული პროგრამის შესრულების მომსახურების შესყიდვის უზრუნველყოფა

9 375.00

19.10.2018

20.10.2018

31.12.2018

01008001149

2018 წლის 20 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტიში გასამართი ღონისძიების „შემოდგომის ფესტივალის“
ღონისძიების გახმოვანების აპარატურით, სცენის გადახურვითა და მხატვრული განათებით მომსახურების
ორგანიზების შეძენის უზრუნველყოფაზე

4 300.00

19.10.2018

20.10.2018

31.12.2018

205182826

ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესი“-ს შესაბამისად
სასურსათო პაკეტებისათვის შაქარის შეძენის უზრუნველყოფაზე

492.80

19.10.2018

02.11.2018

31.12.2018

47001005891

2018 წლის 20 ოქტომბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტიში გამართულ ღონისძიებაზე „შემოდგომის ფესტივალი“
მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის ვახშმის გამართვის უზრუნველყოფაზე რესტორან
,,ემიგრანტში“

749.65

19.10.2018

20.10.2018

31.12.2018

424072112

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180179948
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180179643
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180179644
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180179946
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180181179

ცვ. შეტა. 2018 წლის 10
დეკემბერი

200

296

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

201

297

შპს ,,ემიგრანტი“ დირექტორი
ზაური აფრიამაშვილი

202

298

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

203

299

ინდ. მეწარმე „რამაზი
პეტაშვილი“

204

300

ინდ. მეწარმე „გიორგი
მარკოსიანი“

205

304

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

206

305

ინდ. მეწარმე ,,კობა თათეშვილი“

207

306

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი“ ნიკოლოზ ბეგიშვილი

208

309

შპს „აი ემ ეი ჯი“ დირექტორი
იაკობი მელიქიძე

209

310

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

210

315

ფიზიკურ პირ არტურ ჩარუხჩიან

211

316

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

212

317

შპს ”კორომი”
დირექტორი დავით ჩაჩანიძე

213

318

შპს ,,ემიგრანტი“ დირექტორი
ზაური აფრიამაშვილი

214

324

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძე

215

325

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

216

326

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

217

333

შპს “ინკო” დირექტორი ლაშა
კუხალაშვილი

218

335

შპს „კომპანია GEOSM“
დირექტორი თეიმურაზ ახობაძე

219

336

სსიპ „კოტე მარჯანიშვილის
სახელმწიფო პროფესიული
სახელმწიფო დრამატული
თეატრი“

220

337

ამხანაგობა „serendipity”
თავმჯდომარე ლია გოგიძე

221

338

შპს ,,ეს ელკომპანი’’ დირექტორი
ლალი სამსონიძე-მელიქიძე

222

342

ფიზიკურ პირ არტურ ჩარუხჩიან

223

343

ინდ მეწარმე ,,არმენ ცარუკიან“

224

344

ინდ. მეწარმე „ლიანა ივანიძე“

225

345

ინდ.მეწარმე ,,სიმური
თარხნიშვილი“

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180183080
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180185020
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180183079
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180185018
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180183074

ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 30 ოქტომბერს თურქეთის დელეგაციის და ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის
სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე რესტორან ,,ემიგრანტში
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 30 ოქტომბერს თურქეთის დელეგაციის და ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის
სასაჩუქრე ნაკრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 30 ოქტომბერს თურქეთის დელეგაციის და ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის
საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,
ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 30 ოქტომბერს თურქეთის დელეგაციის და ადგილობრივ
ხელისუფლებას შორის გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის
საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180192190
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180191076
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180191077
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180193675
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180193672
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180193673
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180196288
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180196290
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180196291
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180198182
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180198184
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180204077
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180204079
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180206866
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180206867
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180206870
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210483
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210494
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210490
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210495
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210498

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღებაგამასპინძლებისათვის ტკბილეულის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

41.30

30.10.2018

30.10.2018

31.12.2018

47001005891

928.55

30.10.2018

30.10.2018

31.12.2018

424072112

58.00

30.10.2018

30.10.2018

31.12.2018

47001020203

500.00

30.10.2018

30.10.2018

31.12.2018

47001037128

556.50

30.10.2018

30.10.2018

31.12.2018

01012012959

2018 წლის 09 ნოემბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი „ახალციხის მესხეთი“
მიემგზავრება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგიონულ თამაშზე, სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“-ს
წევრების კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

213.50

08.11.2018

09.11.2018

28.02.2019

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გამართულ საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღებაგამასპინძლებისათვის ერთჯერადი კრისტალის ჭიქების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

30.00

09.11.2018

31.12.2018

28.02.2019

47001005891

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული სპეც-ტექნიკისათვის (JSB ექსკავატორი
სახ. ნომ: AA-029-B) აკუმულატორის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

390.00

09.11.2018

20.11.2018

28.02.2019

202177205

ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსათვის სავიზიტო ბარათების ბეჭდვის მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე

272.00

13.11.2018

30.11.2018

28.02.2019

424252061

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ გასამართი სპორტული ღონისძიებებისათვის ფერადი სიგელების ბეჭდვის
მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე

75.00

13.11.2018

30.11.2018

28.02.2019

47001035687

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისათვის ღუმელისა და მისი აქსესუარების შეძენის
უზრუნველყოფა

490.00

16.11.2018

30.11.2018

28.02.2019

47001004315

2018 წლის 18 ნოემბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სამოყვარულო ფეხბურთის გუნდი „ახალციხის მესხეთი“
მიემგზავრება თბილისში ფინალური ეტაპის თამაშზე, სამოყვარულო გუნდი „ახალციხის მესხეთი“-ს წევრების
კვებით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

213.50

16.11.2018

18.11.2018

28.02.2019

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობისათვის (კოსტავას ქ. N18) ლამინირებული იატაკის
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

363.91

16.11.2018

20.12.2018

28.02.2019

224067729

ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 18 ნოემბერს „ახალციხის ციხის“ ტერიტორიაზე, ტოლერანტობის
საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის დასკვნით ღონისძიებაზე მობრძანებული სტუმრების მიღებაგამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის უზრუნველყოფაზე რესტორან ,,ემიგრანტში“,

981.20

16.11.2018

18.11.2018

28.02.2019

424072112

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ტრენინგის „ახალგაზრდების ინტერესებისა და საჭიროებების
დადგენა“ მონაწილეთათვის ბლოკნოტების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

197.60

22.11.2018

25.11.2018

28.02.2019

224092568

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის მონაწილეეების სადილით მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

449.80

22.11.2018

27.11.2018

28.02.2019

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეეების კვებით მომსახურების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

123.00

26.11.2018

30.11.2018

28.02.2019

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ფერადი პრინტერისათვის კარტრიჯის (HP Color Laser
Jet CP5225) დამუხტვის უზრუნველყოფაზე,

1 020.00

03.12.2018

31.12.2020

28.02.2019

205189142

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის საკანცელარიო ნივთების (საკანცელარიო რვეული, ფაილები, ჟურნალი,
ბლოკნოტი) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

556.90

06.12.2018

21.12.2018

28.02.2019

404873614

2018 წლის 07 დეკემბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაზე მონაწილეთათვის
სპექტაკლის ბილეთების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

300.00

06.12.2018

07.12.2018

28.02.2019

201947705

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის მონაწილეეების კვებით მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

347.00

06.12.2018

07.12.2018

28.02.2019

224101022

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის მონაწილეეების კვებით მომსახურების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

148.50

06.12.2018

06.12.2018

28.02.2019

424252150

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობებისათვის ღუმელისა და მისი აქსესუარების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

376.00

10.12.2018

25.12.2018

28.02.2019

47001004315

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გასამართი ტურნირის (კომბინირებული პირამიდა) მოსაწყობად
საბილიარდო დარბაზის ქირავნობის მომსახურების ორგანიზების შეძენის უზრუნველყოფა“-ზე

300.00

10.12.2018

13.12.2018

28.02.2019

47001006420

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გასამართი ტურნირისათვის (კომბინირებული პირამიდა)
ბილიარდის მოყვარულ, ტურნირში გამარჯვებულ მონაწილეთათვის საჩუქრების შეძენის უზრუნველყოფა’’-ზე,

425.00

10.12.2018

13.12.2018

28.02.2019

47001020203

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გასამართ ტურნირში (კომბინირებული პირამიდა) გამარჯვებულ
მონაწილეთათვის ფერადი სიგელების ბეჭდვის მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფა’’-ზე

7.50

10.12.2018

13.12.2018

28.02.2019

47001035687

226

347

შპს,,პაპირონი“ დირექტორი
თეიმურაზ გოგოლაძე

227

350

შპს ,,ემქოლორჯგუფი“
დირექტორი ლელა მენაბდე

228

353

შპს ,,გვრიტი“ დირექტორი ინგა
გვრიტიშვილი

229

354

შპს „სპრაიტრამო“ დირექტორი
ზვიად რამიშვილი

230

360

შპს „ფარი“ წარმოდგენილი
დირექტორი გივი გაბიდაური

231

361

შპს ,,ფილ-მშენი“ დირექტორი
ირაკლი ფილაური
შპს „აი ემ ეი ჯი“ მინდობილი
პირი აკაკი გოგოლაძე
(პ.ნ 47001036934)

232

363

233

367

შპს „ნადათი“ დირექტორის
ამირან ივანიძე

234

368

შპს „იმედი“
დირექტორი
ელზა შახდინაროვა

235

369

შპს „დანდი“
დირექტორი
დავით დუგლაძე

236

370

შპს ,,გვრიტი“ დირექტორი ინგა
გვრიტიშვილი

237

371

შპს ,,გვრიტი“ დირექტორი ინგა
გვრიტიშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180214986
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210492
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210500
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180210501
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180218635
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180214976
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180217939
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180218638
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180219569
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180219465
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180219645
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180220065

ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის კომპიუტერის აქსესუარების და მასთან დაკავშირებულის საგნების შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

1 008.50

11.12.2018

25.12.2018

28.02.2019

224092568

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ, 2019 წლის შესახვედრად საახალწლო ღონისძიებებზე
პატარებისათვის გადასაცემი საჩუქრებისათვის სასაჩუქრე ცელოფნების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

750.00

12.12.2018

25.12.2018

28.02.2019

205295786

236.75

13.12.2018

25.12.2018

28.02.2019

224068577

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გასამართ შეხვედრებისათვის, სასმელი წყლის შეძენის უზრუნველყოფაზე,

39.75

13.12.2018

31.12.2018

28.02.2019

405183037

2018 წლის 25 დეკემბრიდან 2019 წლის 15 იანვრამდე უზრუნველყოფს ქალაქ ახალციხის ცენტრალურ პარკში
საახალწლო ნაძვის ხის დაცვით მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

1 600.00

18.12.2018

15.01.2019

28.02.2019

430803455

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის სარგებლობაში არსებული გრეიდერის საწმენდი დანადგარების ნაწილების
(დანის პირი, ჭანჭიკი და ქანჩი) შეძენის უზრუნველყოფაზე,

870.00

18.12.2018

25.12.2018

28.02.2019

402037416

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებისათვის „2018 წლის ახალგაზრდული ფორუმი“
აქსესუარების ბეჭდვით მომსახურების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

1 092.00

19.12.2018

20.12.2018

28.02.2019

424252061

59.50

21.12.2018

24.12.2018

28.02.2019

424251963

,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე მოედნებისათვის ფეხბურთის მინიკარის ბადეების
შეძენის უზრუნველყოფა’’

885.00

24.12.2018

28.12.2018

28.02.2019

401943634

2019 წლის შესახვედრად ახალციხის მუნიციპალიტეტისათვის საახალწლო განათების (აქსესუარების) შეძენის
უზრუნველყოფაზე,

801.40

24.12.2018

31.12.2018

28.02.2019

401951991

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საახალწლო ნაძვის ხის შესაკეთებლად საჭირო სამეურნეო ნივთების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

3 898.18

24.12.2018

31.12.2018

28.02.2019

224068577

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საახალწლო ნაძვის ხის შესაკეთებლად საჭირო სამეურნეო ნივთების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

642.32

25.12.2018

31.12.2018

28.02.2019

224068577

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის საახალწლო ნაძვის ხის შესაკეთებლად საჭირო სამეურნეო ნივთების
შეძენის უზრუნველყოფაზე,

ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობაში (მის. ქ. ახალციხე კოსტავას ქ. №18) განთავსებული
საოფისე ავეჯის შესაკეთებლად საჭირო აქსესუარების შეძენის უზრუნველყოფაზე,

სს „სილქნეტი“ კორპორატიული
გაყიდვების დეპარტამენტის
უფროსი
მალხაზ
ჟორჟიკაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226556

ინტერნეტ მომსახურების შეძენა

850.00

25.12.2018

31.01.2019

29.03.2019

204566978

სს „სილქნეტი“ კორპორატიული
გაყიდვების დეპარტამენტის
უფროსი
მალხაზ
ჟორჟიკაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226557

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების შეძენა

480.00

25.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

204566978

სს „სილქნეტი“ კორპორატიული
გაყიდვების დეპარტამენტის
უფროსი
მალხაზ
ჟორჟიკაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226558

სატელევიზიო მომსახურების შეძენა

480.00

25.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

204566978

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობისათვის კოდექსის პროგრამის ინფორმაციული განახლებით
მომსახურების უზრუნველყოფა,

720.00

25.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

202268517

ახალციხის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველი ერთეულის ვებ-გვერდის www.akhaltsikhe.gov.ge-სათვის
ჰოსტინგის მომსახურების უზრუნველყოფაზე,

156.00

26.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

412706086

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR190002763

ინტერნეტ მომსახურების შეძენა

12 960.00

26.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

204876606

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180224128

ახალციხის მუნიციპალიტეტში გასამართი საახალწლო ღონისძიებებისათვის სსიპ „ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო თეატრის“ წარმოდგენების გამართვის მომსახურების შესყიდის უზრუნველყოფა,

2 400.00

28.12.2018

31.12.2019

28.02.2019

224069594

2018 წლის 31 დეკემბერს ახალციხის მუნიციპალიტეტში გასამართი საახალწლო ღონისძიებისათვის მომღერლების
მომსახურების შესყიდის უზრუნველყოფა,

6 000.00

28.12.2018

31.12.2019

28.02.2019

400050546

73 200.00

28.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

211350928

74 940.00

28.12.2018

31.12.2019

28.02.2020

211350928

238

372

239

373

240

374

241

375

შპს ”ჯორჯიან მიკროსისტემს”
დირექტორი არჩილ მაისურაძე

242

376

შპს ,,პროსერვ.ჯი” დირექტორი
ბექა ხაჭაპურიძე

243

377

244

381

სსიპ „ახალციხის თოჯინების
პროფესიული სახელმწიფო
თეატრი“ დირექტორი რუსუდან
სისაური

245

382

შპს “Creative group“ დირექტორი
მაკა ჭოველიძე

246

383

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური
დაცვის პოლიციის სამმართველო

247

384

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური
დაცვის პოლიციის სამმართველო

შპს “მაგთიკომი” გენერალური
დირექტორის მოადგილე
გია კოშორიძე

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226484
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226485

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR190002762
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226565
გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226571

სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური დაცვის პოლიციის სამმართველო, 2018 წლის 18 დეკემბრის გამოკვლევის აქტის
საფუძველზე, უზრუნველყოფს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის
მომსახურების შესყიდვა
სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური დაცვის პოლიციის სამმართველო, 2018 წლის 20 დეკემბრის გამოკვლევის
აქტის საფუძველზე, უზრუნველყოფს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის დაცვის
მომსახურების შესყიდვა (ადმინისტრაციული შენობის სტაციონალური დაცვა და ადმინისტრაციული შენობის
საიდუმლო ოთახის დაცვა) (შემდგომში ”ობიექტად” წოდებული), რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ.
ახალციხე, შალვა ახალციხელის ქუჩა N2-ში.

248

387

შპს ,,ემიგრანტი“ დირექტორი
ზაური აფრიამაშვილი

გამარტივებული
შესყიდვა
CMR180226876

ახალციხის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 28 დეკემბერს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის გამართულ
საქმიან შეხვედრაზე მობრძანებული სტუმრების მიღება-გამასპინძლებისათვის სადილის გამართვის
უზრუნველყოფაზე რესტორან ,,ემიგრანტში“

812.60

ჯამი

442 300.14

28.12.2018

28.12.2018

28.02.2019

424072112

დანართი #3

რიგის
ნომერი

ხელშეკ
რულებ
ის
ნომერი

ორგანიზაციის დასახელება

შესყიდვის კატეგორია

ხელშეკრულების შინაარსი

ხელშეკრულე
ბის თანხა

ხელშეკრუ
ლების
დაწყება

სამუშაოების
დასრულების
თარიღი

ხელშეკრუ
ლების
დამთავრება

საინდეფიკაციო
ნომერი

1

7

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
დირექტორი თემურ კოხოძე

კონსოლიდირებული ტენდერი
CON170000048; CON170000045;
CON170000062 CMR180044428

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

2 664.00

25.01.2018

10.02.2018

12.03.2018

202177205

2

13

ი/მ გიორგი კანდელაკი - ვესტა

კონსოლიდირებული ტენდერი
CON170000078 CMR180042451

A4 ფორმატის, პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შეძენის უძრუნველყოფა

1 629.00

26.01.2018

13.04.2018

31.05.2018

01009005243

3

32

შპს ,,მაგთიკომი’ დირექტორის
მოადგილე გია კოშორიძე

კონსოლიდირებული ტენდერი
CON170000115 CMR180066890

მობილური სატელეფონო მომსახურების შეძენა

28 000.00

02.03.2018

31.01.2019

01.03.2019

204876606

A4 ფორმატის, პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შეძენის უძრუნველყოფა

630.00

02.04.2018

30.06.2018

31.08.2018

404870760

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

2 670.00

18.04.2018

31.10.2018

31.12.2018

202177205

A4 ფორმატის, პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შეძენის უძრუნველყოფა

1 102.50

10.05.2018

30.06.2018

31.08.2018

404870760

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

640.00

16.05.2018

31.10.2018

31.12.2018

401987329

1 095.00

26.06.2018

28.09.2018

28.09.2018

404870760

1 450.00

14.08.2018

28.09.2018

28.09.2018

404870760

4

67

შპს „პენსან ჯორჯია“

გამარტივებული შესყიდვა
კონსოლიდირებული ტენდერი
№CON170000117
CMR180080896

5

86

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
დირექტორი თემურ კოხოძე

გამარტივებული შესყიდვა
CON170000087; CON170000082;
CMR180088693

6

114

7

122

8

160

9

213

10

256

11

273

12

313

13

314

14

320

15

322

16

339

17

351

18

352

19

385

20

386

გამარტივებული შესყიდვა
შპს „პენსან ჯორჯია“ დირექტორი
კონსოლიდირებული ტენდერი
გიგა გობიანიძე
№CON170000117
შპს „ჯეო თაირს Geo Tires“
დირექტორი ბურაკ აკკაია
შპს „პენსან ჯორჯია“ დირექტორი
გიგა გობიანიძი
შპს „პენსან ჯორჯია“, დირექტორი
გიგა გობიანიძე
შპს ,,იუ–ჯი–თი’’
დირექტორი ერმილე სულაძი
შპს „პენსან ჯორჯია“ დირექტორი
გიგა გობიანიძე
შპს ,,ინტერავტო თრეიდინგი“
დირექტორი ალექსანდრე
ბეროშვილი

გამარტივებული შესყიდვა
კონსოლიდირებული ტენდერი
CON170000096 CMR180105804

გამარტივებული შესყიდვა
A4 ფორმატის, პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შეძენის უძრუნველყოფა
CMR180124343
კონსოლიდირებული ტენდერი
A4 ფორმატის, პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შეძენის უძრუნველყოფა
CON180000003
კონსოლიდირებული ტენდერი A4 ფორმატის „B“ ტიპის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერის CPV - 30232110) და მისთვის
CON180000002
განკუთვნილი ტონერიანი კარტრიჯი
კონსოლიდირებული ტენდერი
A4 ფორმატის, პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შეძენის უძრუნველყოფა
CON180000028

2 790.40

28.09.2018

15.10.2018

31.05.2021

204892964

856.75

15.10.2018

20.10.2018

28.02.2019

404870760

კონსოლიდირებული ტენდერი
CON180000010 CMR180193398

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

2 120.00

15.11.2018

31.01.2019

31.12.2019

206211936

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“ ნიკოლოზ კონსოლიდირებული ტენდერი
CON180000011 CMR180192189
ბეგიშვილი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

480.00

15.11.2018

31.01.2019

28.02.2019

202177205

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

1 440.00

20.11.2018

31.01.2019

28.02.2019

202177205

A4 ფორმატის, პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შეძენის უძრუნველყოფა

968.50

21.11.2018

17.01.2019

28.02.2019

404870760

კონსოლიდირებული ტენდერი
CON180000010 CMR180210484

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

520.00

06.12.2018

31.01.2019

31.12.2019

206211936

კონსოლიდირებული ტენდერი
CON180000015, CON180000006

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის ავტომანქანებისათვის საბურავების შეძენა,

2 760.00

12.12.2018

31.01.2019

28.02.2019

202177205

4 095.40

12.12.2018

31.05.2021

204892964

შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
ახალციხის ფილიალის
დირექტორი
ნიკოლოზ ბეგიშვილი

კონსოლიდირებული ტენდერი
CON180000011 CMR180196292

შპს „პენსან ჯორჯია“ დირექტორი კონსოლიდირებული ტენდერი
გიგა გობიანიძე
CON180000028 CMR180196293
შპს ,,ინტერავტო თრეიდინგი“
დირექტორი ალექსანდრე
ბეროშვილი
შპს ,,თეგეტა მოტორსი“
ახალციხის ფილიალის
დირექტორი ნიკოლოზ
ბეგიშვილი (პ/ნ 47001012582)

შპს ,,იუ–ჯი–თი’’
დირექტორი, კონსოლიდირებული ტენდერი A4 ფორმატის „B“ ტიპის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერის CPV - 30232110) და მისთვის
განკუთვნილი ტონერიანი კარტრიჯი
CON180000002
ერმილე სულაძე
შპს რმპეტროლ საქართველო
გენერალური დირექტორის
მინდობილი პირი ტლეკ
მაულეშები
შპს რმპეტროლ საქართველო
გენერალური დირექტორის
მინდობილი პირი ტლეკ
მაულეშები

კონსილიდირებული ტენდერი
CON180000031 CMR190001673

საწვავის შესყიდვა

74 870.00

28.12.2018

31.12.2019

31.01.2020

204493002

კონსილიდირებული ტენდერი
CON180000112 CMR190001674

საწვავის შესყიდვა

63 262.64

28.12.2018

31.12.2019

31.01.2020

204493002

ჯამი

194 044.19

შენიშვნა

