მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის შესყიდვების
ანგარიში

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 2021 წლის შესყიდვების გეგმის შესაბამისად
გამოცხადებული იქნა 101 ელექტრონული ტენდერი, აქედან, დადებულია 72 ხელშეკრულება,
შეწყვეტილია 1, დასრულებულია უარყოფითი შედეგით 17 და არ შედგა 11 ტენდერი.
აღნიშნული ტენდერების ფარგლებში შესყიდული იქნა სხვადასხვა სახის
ინფრასტრუქტურული პროექტები, მომსახურება და საქონელი.
ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში გამოცხადებული იქნა 31 ტენდერი სხვადასხვა
სოფლებში ინფრასტრუქტურულ პროექტების სამუშაოებზე, როგორიც არის
გზების
მშენებლობა, სასმელი წყლის რეაბილიტაცია, გარე განათებების მოწყობა, სპორტული
მოედნების მოწყობა, სკვერების მოწყობა, კორპუსების სარემონტო სამუშაოები, ღობეების
მოწყობა, გზებისა და კანალიზაციის მოვლა შენახვა და სხვა. აღნიშნული პროექტების
სავარაუდო ღირებულება შეადგენდა ჯამში 7 660 039 ლარს, ხოლო ხელშეკრულება გაფორმდა
6 420 676.71 ლარზე.
ასევე, შესყიდული იქნა 25 ტენდერის ფარგლებში სხვადასხვა სახის საპროექტოსახარჯთარიცხვო მომსახურება, რომლის სავრაუდო ღირებულება შეადგენდა 644 095 ლარს,
ხოლო ხელეკრულება გაფორმებული იქნა 455 848,74 ლარზე.
სხვადასხვა სახის საქონლისა და მომსახურების შესყიდვაზე გამოცხადებული იქნა 14
ტენდერი სავარაუდო ღირებულებით 2 446 797 ლარზე, ხოლო ხელშეკრულება გაფორმებული
იქნა 2 397 865.68 ლარზე.
სახელმწიფო
ბიუჯეტისა
და
ადგილობრივი
ბიუჯეტის
თანადაფნანსებით
გამოცხადებული იქნა 7 ტენდერი, რომლის სავარაუდო ღირებულება შეადგენდა 7 281 335
ლარს, ხოლო ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა 5 881 081.58 ლარზე.

გამარტივებული შესყიდვის სხვადასხვა საფუძვლით ხელშეკრულება დაიდო:
 მონეტარული ზღვრის დაცვით - 121 ხელშეკრულება, რომლის სახელშეკრულებო
ღირებულება ჯამში შეადგენს 159 626,23 ლარს;
 კონსოლიდირებული ტენდერით - 25 ხელშეკრულება და ამ შესყიდვის ღირებულება
შეადგენს 1 271 608,20 ლარს;
 წარმომადგენლობითი ხარჯი - 12 ხელშეკრულებასთან გათანაბრებული დოკუმენტი,
რომლის ღირებულებაა ჯამში 12 867.61 ლარი;
 სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიება - 58
ხელშეკრულება, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 1 522 194.80 ლარს;
 განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო საშუალებები - 1 ხელშეკრულება,
ღირებულება შეადგენს 4000 ლარს;
 გადაუდებელი აუცილებლობა - 1 ხელშეკრულება, რომლის ღირებულება შეადგენს 93
391, 06 ლარს;
 ნორმატიული აქტით დადგენილი გადასახდელები - 2 ხელშეკრულება, რომლის
ღირებულებაა 1 160 ლარი;

2021 წლისათვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი
პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისთვის თანხის გამოყოფის
შესახებ:
2021 წელს საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი პროექტების ფონდიდან
მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულებების
შესაბამისად გამოყოფილი იქნა ჯამში 6 652 556 ლარი. აღნიშნული თანხით შესრულდა 12 სოფელში
გზების რებილიტაციისა და წყალმომარაგების სამუშაოების შესყიდვა. ადგილობრივი ბიუჯეტის
თანადაფინანსებით დაემატა 628 779 ლარი. საერთო ჯამში ტენდერების სავარაუდო ღირებულება
შეადგენდა 7 281 335 ლარს.

ხელშეკრულების
გამარჯვებული
საბოლოო
ორგანიზაცია
ღირებულება

სახელმწიფო სახელმწიფო
ადგილობრვი ადგილობრვი
ბიუჯეტის
ბიუჯეტის
ბიუჯეტის
ბიუჯეტის
თანხის
თანხის
სავარაუდო
საბოლოო
სავარაუდო
საბოლოო
ღირებულება ღირებულება
ღირებულება ღირებულება

N

შესყიდვის ობიექტი

სავარაუდო
ღირებულება

1

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ
ზემო და ქვემო ყულარისა და
სოფელ ხოჯორნის
წყალმომარაგების
სამუშაოების შესყიდვა

1,712,341.00

1,320,220.51

შპს "ბილდინგდეველოპერ"

1,384,770.17

1,075,532.00

327,570.83

244,688.51

949,653.00

720,227.68

შპს მილენიუმ
ბილდერს გრუპ

902,170.35

684,216.00

47,482.65

36,011.68

1,362,230.00

1,251,236.72

შპს ბილდინგ
ჰაუს

1,294,118.50

1,129,148.00

68,111.50

122,088.72

799,997.00

760,495.36

შპს „მშენებელი
2020“

759,997.15

664,999.00

39,999.85

95,496.36

1,241,299.00

950,479.11

შპს მილენიუმ
ბილდერს გრუპ

1,179,234.05

902,955.00

62,064.95

47,524.11

823,429.00

580,981.64

შპს ქვენიფნელი

782,257.55

551,932.56

41,171.45

29,049.08

392,386.00

297,440.56

შპს ქვენიფნელი

350,008.31

265,316.98

42,377.69

32,123.58

7,281,335.00

5,881,081.58

6,652,556.08

5,274,099.54

628,778.92

606,982.04

2

3

4

5

6

7

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხოჯორნში მისასვლელი გზის
რეაბილიტაციის სამუშაოების
შესყიდვა
ქ. მარნეულის N1 საბავშვო
ბაგა-ბაღის არსებული
შენობის რეაბილიტაციის,
სააქტო დარბაზისა და ორი
ჯგუფისთვის განკუთვნილი
შენობის მიშენების
სამუშაოები
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ
ყიზილაჯლოს საბავშვო ბაგაბაღის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ
დამიაში, იმირჭალასა და
ხიხანში შიდა გზის
მოასფალტების სამუშაოების
შესყიდვა.
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ
დოლისყანაში მისასვლელი
გზის მოასფალტებისა და
სოფელ კირაჩმუღანლოში
შიდა გზების რეაბილიტაცის
სამუშაოების შესყიდვა
მარნეულის
მუნიციპალიტეტის სოფელ
მარადისში შიდა გზის
მოასფალტების სამუშაოების
შესყიდვა

სხვაობა

1,400,253.42

1,378,456.54

21,796.88

ელექტრონული ტენდერების დასრულებისა და ხელშეკრულებების გაფორმების შემდეგ საერთო ჯამში
ეკონომია შეადგენს 1 400 253,42 ლარს. აქედან სახელმწიფო ბიუჯეტის თანხა შეადგენს 5 274 099.54
ლარს, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებაა 606 982,04 ლარი.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის 77 სოფელზე
გამოყოფილი იქნა 1 332 000 ლარი. თავდაპირველ ეტაპზე შესყიდული იქნა საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომლის ღირებულება შეადგენდა 43 561 ლარს.
სოფლის პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული იქნა სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის ღონისძიების საფუძვლით 47 ხელშეკრულება. ძირითადად შესყიდული იქნა შემდეგი
სახის სამუშაოები:
 გარე

განათების

მოწყობის

სამუშაოები

განხორციელდა

45

სოფელში,

რომლის

ღირებულებამაც ბაზრის კვლევის შედეგად შეადგინა 816 912,43 ლარი, აქედან, სახელმწიფო
ბიუჯეტის ღირებულებაა 695 120 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება
შეადგენს 121 793 ლარს.
 სკვრების და სპორტული მოედნების რეაბილიტაციის სამუშაოები

განხორციელდა 11

სოფელში, რომლის ღირებულებამაც ბაზრის კვლევის შედეგად შეადგინა 203 351,73 ლარი,
აქედან, სახელმწიფო ბიუჯეტის ღირებულებაა 159 574,47 ლარი, ხოლო ადგილობრივი
ბიუჯეტის თანადაფინანსება შეადგენს 43 777,26 ლარს.
 გზების მოხრეშვის

სამუშაოები

განხორციელდა 9 სოფელში, რომლის ღირებულებამაც

ბაზრის კვლევის შედეგად შეადგინა 117 148,44 ლარი, აქედან, სახელმწიფო ბიუჯეტის
ღირებულებაა 107 222,04 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსება შეადგენს
9 926,40 ლარს.
 სარწყავი და სასმწლი წყლის რეაბილიტაციის სამუშაოები განხორციელდა 12 სოფელში,
რომლის ღირებულებამაც ბაზრის კვლევის შედეგად შეადგინა 188 346,04 ლარი, აქედან,
სახელმწიფო ბიუჯეტის ღირებულებაა 154 052,07 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის
თანადაფინანსება შეადგენს 34 293,97 ლარს.

საერთო ჯამში სოფლის პროექტების სამუშაოების ღირებულებამ ხელშეკრულებით შეადგინა
სახელმწიფო ბიუჯეტის ფარგლებში 1 115 968,25 ლარი, ხოლო ადგილორბივი ბიუჯეტის
თანადაფინანსებით 209 790,39 ლარი.

იხ. დანართები

სოფლის პროექტები 2021 წელი
N

მუნიციპალიტეტი

თემის დასახელება

სოფლის დასახელება

2021 წელს განხორციელებული
პროექტი (შესყიდვის ნომერი)

1

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ. ერთეული

შულავერი

CMR210091776

2

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ. ერთეული

ენიქენდი

CMR210091785

3

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ. ერთეული

ქვემო სარალი

CMR210091785

4

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კასუმლოს ადმ.ერთეული

აღმამედლო

CMR210091791

5

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კასუმლოს ადმ.ერთეული

კუშჩუ

CMR210091791

6

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაჩაგანის ადმ.ერთეული

თაქალო

CMR210091801

7

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაჩაგანის ადმ.ერთეული

კაჩაგანი

CMR210091801

8

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კასუმლოს ადმ.ერთეული

ულაშლო

CMR210091813

9

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კასუმლოს ადმ.ერთეული

კასუმლო

CMR210091813

10

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ. ერთეული

არაფლო

CMR210091822

11

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყიზილაჯლოს ადმ. ერთეული

ყიზილაჯლო

CMR210091828

12

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ. ერთეული

სეითგოჯალო

CMR210091828

13

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კასულმოს ადმ.ერთეული

ბაითალო,

CMR210091839

14

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ.ერთეული

ზემო სარალი

CMR210091839

15

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაჩაგანის ადმ.ერთეული

კირაჩმუღანლო

CMR210091842

16

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაპანხჩის ადმ.ერთეული

ქეშალო

CMR210093419

17

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

პირველი ქესალო

CMR210093419

18

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ალგეთის ადმ.ერთეული

აზიზქენდი

CMR210093482

19

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაპანახჩის ადმ.ერთეული

ამბაროვკა

CMR210093480

20

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაპანახჩის ადმ.ერთეული

მეორე ქესალო

CMR210093480

21

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ქუთლიარის ადმ.ერთეული

დიდი მუღანლო

CMR210093479

22

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ქუთლიარის ადმ.ერთეული

ბაიდარი

CMR210093479

23

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ქუთლიარის ადმ.ერთეული

ლეჟბადინი

CMR210093478

24

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ალგეთის ადმ.ერთეული

თაზაქენდი

CMR210093478

25

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაპანახჩის ადმ.ერთეული

კაპანახჩი

CMR210093476

26

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაპანახჩის ადმ.ერთეული

ილმაზლო

CMR210093476

27

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ქუთლიარის ადმ.ერთეული

ქუთლიარი

CMR210093475

28

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ალგეთის ადმ.ერთეული

საბირქენდში

CMR210093473

29

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ალგეთის ადმ.ერთეული

ალგეთი

CMR210094163

30

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ.ერთეული

ზემო ყულარი

CMR210095899

31

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ახკერპის ადმ.ერთეული

ახპერპი

CMR210095899

32

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ.ერთეული

კირიხლო

CMR210095898

33

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

სადახლოს ადმ.ერთეული

მოლაოღლი

CMR210095898

34

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

დამია-გეურარხის
ადმ.ერთეული

დამია-გეურარხი

CMR210095894

35

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ.ერთეული

დაშტაფა

CMR210095894

36

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ. ერთეული

ქვემო ყულარი

CMR210095891

37

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შაუმიანის ადმ.ერთეული

შაუმიანი

CMR210095891

38

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ხოჯორნის ადმ.ერთეული

გიულბახი

CMR210095891

39

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

სადახლოს ადმ.ერთეული

სადახლო

CMR210095889

40

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

დამია-გეურარხის
ადმ.ერთეული

კიროვკა

CMR210095889

41

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ოფრეთის ადმ.ერთეული

ხოხმელი

CMR210095880

42

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ხოჯორნის ადმ.ერთეული

ხოჯორნი

CMR210095880

43

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ოფრეთის ადმ.ერთეული

ოფრეთი

CMR210095880

44

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

დამია-გეურარხის
ადმ.ერთეული

ახლოლალოში

CMR210095879

45

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

სადახლოს ადმ.ერთეული

თაზაქენდში

CMR210095879

46

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

თამარისის ადმ.ერთეული

თამარისი

CMR210092255

სკვერის მოსწყობის სამუშაოები

47

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

თამარისის ადმ.ერთეული

ახალი დიოკნისი

CMR210092262

48

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

წერეთლის ადმ. ერთეული

წერეთელი

CMR210092267

49

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შაუმიანის ადმ.ერთეული

ხიხანი

CMR210092704

50

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

წერეთლის ადმ.ერთეული

დიდ და პატარა
ბეგლიარის სოფლებს
შორის

CMR210092704

შესყიდვის საგანის დასახელება

გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
სოფელ ალგეთში გარე განათების
და ამავე სოფელში სტადიონის
მიმდებარე ტერიტორიაზე
განათების მოწყობის სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები
გარე განათების მოწყობის
სამუშაოები

პროექტის
ღირებულება

პროექტზე
დახარჯული თანხა

33,935.54

29,789.88

15,414.75

14,073.53

24,076.65

20,603.42

19,289.12

17,329.13

15,455.59

14,731.42

19,318.61

14,587.69

19,245.92

17,911.73

15,424.58

12,984.30

19,330.44

17,731.57

29,979.71

29,279.02

19,301.93

17,278.90

15,432.24

14,724.51

11,650.41

10,661.62

25,118.67

22,518.30

19,143.78

17,143.13

14,753.30

12,888.00

14,648.76

13,749.90

15,450.21

13,658.80

12,025.03

10,644.60

13,544.16

12,420.40

14,877.32

13,710.70

21,828.49

19,559.35

11,239.97

10,427.30

14,914.49

13,368.00

14,853.96

13,886.50

14,880.86

13,140.00

29,513.45

27,149.13

28,315.40

25,628.63

29,200.14

25,504.25

24,741.67

22,900.00

13,491.54

12,633.90

24,089.77

23,833.18

15,643.26

14,682.82

32,965.72

32,965.49

4,705.95

4,221.49

12,980.47

12,045.49

16,181.15

15,177.16

10,318.84

9,856.75

16,552.65

14,721.90

22,085.23

20,591.90

8,133.98

7,508.14

20,172.04

19,178.07

8,239.13

6,719.09

20,770.28

19,130.69

13,677.27

13,035.89

33,346.80

35,846.90

სკვერის მოსწყობის სამუშაოები

11,433.00

10,728.40

სკვერის მოსწყობის სამუშაოები

33,322.00

32,493.07

15,244.48

15,139.12

22,863.83

25,047.45

არსებული სკვერის
კეთილმოწყობის სამუშაოები
დიდ და პატარა ბეგლიარის
სოფლებს შორის არსებული
სპორტული მოედნის
რეაბილიტაციის სამუშაოები

51

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

წერაქვის ადმ.ერთეული

სიონი

CMR210093954

ჭაბურღილის დამცავი შენობის
მოწყობა

12,896.22

11,955.89

52

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

წერაქვის ადმ.ერთეული

წერაქვი

CMR210093954

სკვერის მოწყობა

19,019.24

17,247.57

15,235.31

8,937.28

15,236.74

5,284.73

სკვერის
მოწყობის/კეთილმოწყობის
სამუშაოები
სკვერის
მოწყობის/კეთილმოწყობის
სამუშაოები

53

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ.ერთეული

ახლომახმუდლო

CMR210096985

54

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ.ერთეული

წითელსოფელი

CMR210096985

55

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

სადახლოს ადმ.ერთეული

ბურმა

CMR210096986

სპორტული მოედნის მოწყობის
/კეთილმოწყობის სამუშაოები

9,514.27

8,991.71

56

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაპანახჩის ადმ.ერთეული

ალგეთის მევენახეობა

CMR210096986

სპორტული მოედნის მოწყობის
/კეთილმოწყობის სამუშაოები

15,239.84

13,398.81

57

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კასუმლოს ადმ.ერთეული

ბეითარაფჩი

CMR210089401

15,122.00

14,720.81

58

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

სადახლოს ადმ.ერთეული

ხულდარა

CMR210089401

15,121.00

15,121.00

59

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შაუმიანის ადმ.ერთეული

ყუდრო

CMR210089401

9,513.54

9,513.54

19,226.40

19,226.40

შიდა გზების მოხრეშვის
სამუშაოები
შიდა გზების მოხრეშვის
სამუშაოები
შიდა გზების მოხრეშვის
სამუშაოები

60

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

წერაქვის ადმ.ერთეული

ჯანხოში

CMR210089411

სოფელ ჯანხოშში მისასვლელ
გზაზე არმირებული ბეტონის
სავალი ნაწილის მოწყობის

61

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

კაჩაგანის ადმ.ერთეული

ხანჯიგაზლო

CMR210089411

სოფელ ხანჯიგაზლოში შიდა
გზების მოხრეშვის სამუშაოები

11,260.68

11,260.68

62

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ხოჯორნის ადმ.ერთეული

ბრდაზორი

CMR210089411

ბრდაზორსი შიდა გზების
მოხრეშვის სამუშაოები

9,480.12

9,480.12

CMR210091504

სოფელ გაჯისაქენდში
სასაფლაომდე მისასვლელი
გზების მოხრეშვის

14,939.80

14,939.80

11,060.14

11,060.14

63

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ალგეთის ადმ.ერთეული

გაჯისაქენდი

64

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის და ადმ.ერთეული

იმირჭალა

CMR210091504

იმირჭალაში შიდა გზების
მოხრეშვის სამუშაოები

65

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ქუტლიარის ადმ.ერთეული

ხუტორ ლეჟბადინი

CMR210091504

ხუტორ ლეჟბადინში შიდა გზების
მოხრეშვის სამუშაოები

11,424.76

11,424.76

66

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

წერეთლიას ადმ.ერთეული

ნორგიულში

CMR210096116

სარწყავი სისტემის მოწყობა

15,595.16

12,776.96

67

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ.ერთეული

მარადისი

CMR210096119

სოფელ მარადისში შიდა
სარწყავი არხის გაწმენდა

10,641.92

10,331.96

68

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ.ერთეული

დაშტაფა

CMR210096119

შიდა სარწყავი არხის გაწმენდა

13,264.51

12,878.17

69

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

თამარისის ადმ.ერთეული

ალავარი

CMR210096119

რკინა-ბეტონის სარწყავი არხის
სისტემის მოწყობა

9,735.72

8,759.49

70

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

დამია–გეურარხის
ადმ.ერთეული

დამია

CMR210096121

სოფელ დამიას სასმელი წყლის
მილმდენის რეაბილიტაცია

18,532.30

17,026.08

71

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შაუმიანის ადმ.ერთეული

ახკულა

CMR210096121

სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

9,750.91

7,578.90

72

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ახკერპის ადმ.ერთეული

ჩანახჩი

CMR210096124

სოფელ ჩანახჩიში სასმელი
წყლის რეაბილიტაცია

11,714.51

9,354.87

73

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ხოჯორნის ადმ.ერთეული

ცოფი

CMR210096124

(ბუნებრივ წყაროზე) სასმელი
წყლის რეაბილიტაცია

24,378.07

19,621.34

74

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

შულავერის ადმ.ერთეული

იმირი

CMR210105686

სოფელ იმირში სასმელი წყლის
მოწყობა/რეაბილიტაციის
სამუშაოები

17,958.55

17,587.07

75

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ყულარის ადმ.ერთეული

მეწამულა

CMR210105685

13,851.00

2,824.78

76

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

წერეთლის ადმ.ერთეული

საიმერლო

CMR210105683

33,385.00

33,369.74

77

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

ახკერპის ადმ.ერთეული

ვერხვიანი

CMR210106254

1,232,000.00

სარწყავი წყლის
მოწყობა/რეაბილიტაციის
სამუშაოები
სარწყავი წყლის
მოწყობა/რეაბილიტაციის
სამუშაოები
სასმელი წყლის
მოწყობა/რეაბილიტაციის

9,538.39

8,800.92

1,325,758.64
816912.43
1,325,758.64

1,209,014.13
746285.67
1,209,014.13

ადგილობრივი ბიუჯეტით განხორციელებლი სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

N

ტენდერის
ნომერი
(SPA/NAT)

შესყიდვის ობიექტი

სავარაუდო
ღირებულება

ხელშეკრულების
საბოლოო ღირებულება

გამარჯვებული
ორგანიზაცია

სოფელი

1

NAT210003711

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
საიმერლოში, სკვერის მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვა

87,670.00

84,392.29

შპს სტროი-ვეკის
ფილიალი
საქართველოში

1

სკვერი

566,805.00

397,202.24

შპს ქვენიფნელი

4

გზა

1,432,394.00

938,804.56

შპს ქვენიფნელი

2

გზა

269,580.00

252,827.03

შპს უნივერსალ
სერვისი

1

წყალი

68,306.00

71,924.91

შპს სტარტ +

1

სპორტ. მოედანი

44,280.00

45,581.74

შპს ნეოტექი

1

სახანძრო

4,720.00

4,160.55

შპს ზე ბესთ გრუპ 2020

1

სკვერი

317,716.00

298,129.16

შპს ვი-აი-პი +

1

ბიოგამწმენდი,
კანალიზაცია

149,222.00

126,882.05

შპს სტროი-ვეკის
ფილიალი
საქართველოში

1

სპორტ. მოედანი

149,222.00

119,695.87

შპს გევა

1

სპორტ. მოედანი

149,222.00

118,116.56

შპს გლობალ
სტანდარტმშენი

1

სპორტ. მოედანი

149,222.00

116,849.48

შპს გლობალ
სტანდარტმშენი

1

სპორტ. მოედანი

2

3

4

5

6

NAT210004496

NAT210004829

NAT210005191

SPA210000970

NAT210007170

8

NAT210008485

10

11

12

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
საიმერლოში და სოფელ არაფლოში შიდა
გზების მოასფალტების სამუშაოების
შესყიდვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
წერაქვში, სასმელი წყლის ჭაბურღილის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო
სარალის საჯარო სკოლაში კომბინირებული
მინი ფეხბურთისა და კალათბურთის
NAT210005483
მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

7

9

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ცოფში, ხულდარაში, შულავერში და
ქუთლიარში, საჯარო სკოლებთან
მისასვლელი გზის მოასფალტების
სამუშაოები

NAT210010439

NAT210010440

NAT210010441

NAT210010442

სახანძრო სიგნალიზაციების სისტემების
მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
საიმერლოში, ზაზა ბოჭოიძის სახელობის
მემორიალის რეაბილიტაციის სამუშაოების
შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
თამარისში ბიოგამწმენდი ნაგებობის
მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების
შესყიდვა.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ახლოლალოში კომბინირებული მინი
ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის, სოფელ
ენიქენდში კომბინირებული მინი
ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
კაჩაგანის N1 საჯარო სკოლაში
კომბინირებული მინი ფეხბურთისა და
კალათბურთის მოედნის მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ქეშალოში კომბინირებული მინი
ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

13

14

15

16

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხიხანში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა
და კალათბურთის მოედნის რეაბილიტაციის
NAT210010444
სამუშაოების შესყიდვა

NAT210011177

NAT210011178

NAT210011210

17

NAT210011612

18

NAT210012786

19

20

NAT210012831

NAT210014041

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სეიდგიჯალოში კომბინირებული მინი
ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
იმირში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა
და კალათბურთის მოედნის მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სიონში კომბინირებული მინი ფეხბურთისა
და კალათბურთის მოედნის მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ალავარში გზის არმირებული ბეტონის
საფარით მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
დიოკნისში სასმელი წყლის შიდა ქსელის
მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების
შესყიდვა.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ყიზილაჯლოში კომბინირებული მინი
ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის
სამუშაოების შესყიდვა

ქალაქ მარნეულში დარჩენილი ქუჩებისა და
ჩიხების გარე განათების მოწყობის
სამუშაოების შესყიდვა.

ქალაქ მარნეულში, სამხედრო დასახლების
ტერიტორიაზე კომბინირებული მინი
ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნის
მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

21

NAT210014281

22

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ
ალგეთსა და ხუტორ-ლეჟბადინში სასმელი
NAT210014282 წყლის შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოების
შესყიდვა. (მრავალწლიანი შესყიდვა 20212022წწ)

23

24

25

ქალაქ მარნეულში სამხედრო დასახლება N1ში არსებული N7 კორპუსის და გიორგაძის
ქუჩა N3-ში არსებული კორპუსის
NAT210014467
სადარბაზოების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე 2021 წლის განმავლობაში
საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდის, მოვლაNAT210015335
შენახვის სამუშაოების შესყიდვა.

NAT210017405

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ბაითალოსა და სოფელ გაჯისაქენდში
სასაფლაოს ღობეების სარეაბილიტაციო
სამუშაოების შესყიდვა

105,097.00

88,631.34

შპს სტროი-ვეკის
ფილიალი
საქართველოში

1

სპორტ. მოედანი

149,222.00

127,353.66

შპს სტარტ +

1

სპორტ. მოედანი

149,222.00

146,928.27

შპს სტარტ +

1

სპორტ. მოედანი

149,222.00

129,470.14

შპს გევა

1

სპორტ. მოედანი

125,545.00

115,540.39

ი.მ. დავით ცერცვაძე

1

გზა

653,985.00

629,958.41

შპს ბილდინგდეველოპერ

1

წყალი

132,110.00

120,040.78

შპს სტარტ +

1

სპორტ. მოედანი

129,995.00

124,299.99

შპს გუნგლი

29 ქუჩა

განათება

149,222.00

139,356.28

შპს გევა

1

სპორტ. მოედანი

1,533,986.00

1,227,189.00

შპს სერვისი

47,089.00

41,610.67

შპს ალფა+8

2

კორპუსების
რეაბილიტ

45,000.00

45,000.00

შპს სანტექ. სერვისი

1

კანალიზაციის
მოვლა

29,645.00

29,678.76

შპს ქონსთანთ
თრეიდინგი

2

ღობე

წყალი

26

NAT210017406

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
სადახლოს კულტურის სახლის ღობისა
ჯანდარის დასახლებაში სასაფლაოს ღობის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

38,644.00

35,961.09

შპს ქონსთანთ
თრეიდინგი

2

ღობე

27

NAT210019579

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ხიხანში სამედიცინო პუნქტის და სოფელ
წერაქვში ადმინისტრაციული შენობის
რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა

115,479.00

98,156.05

შპს მშენებელი 2018

2

ადმინისტ. შენობი
სრემონტი

28

NAT210021377

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
თამარისში არსებული სარწყავი არხის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა

175,060.00

169,088.50

შპს ლოგი

1

სარწყავი

29

NAT210021407

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ყიზილაჯლოს დარჩენილი ქუჩების გარე
განათების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა.

48,157.00

37,871.25

შპს მარდი

1

განათება

45,000.00

45,000.00

შპს სანტექ. სერვისი

კანალიზაციის
მოვლა

450,000.00

494,975.69

შპს ამირანი

გზების მოვლა

7,660,039.00

6,420,676.71

30

31

მარნეულის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე 2022 წლის განმავლობაში
საკანალიზაციო სისტემის გაწმენდის, მოვლაNAT210025384
შენახვის სამუშაოების შესყიდვა

NAT200018805

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული საავტომობილო გზების მოვლაშენახვის სამუშაოების შესყიდვა

სხვაობა

1,239,362.29

2021 წლის სახსრებით პროექტების შესყიდვა
N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ტენდერის ნომერი
შესყიდვის ობიექტი
(SPA/NAT)

NAT210002222

NAT210003627

NAT210003859

NAT210004446

NAT210004870

NAT210005287

NAT210005289

NAT210005310

NAT210005878

NAT210008345

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ახლოლალოში კომბინირებული მინი სტადიონის
მოწყობისა და სოფელ ხიხანში არსებული მინი
სტადიონის რეაბილიტაციისთვის საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარისში
და სოფელ წერეთელში არსებული სარწყავი არხის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფლებში:
მარადისში, ხიხანში, ალავარში და კირაჩმუღანლოში, შიდა გზების მოასფალტების
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვა.
ქალაქ მარნეულში სამხედრო დასახლება N1-ში
არსებული N7 კორპუსის და გიორგაძის ქუჩა N3-ში
არსებული კორპუსის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

ქალაქ მარნეულში დარჩენილი ქუჩებისა და ჩიხების
გარე განათების მოწყობისთვის საჭირო
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ დიოკნისსა
და ბაითალოში სასმელი წყლის შიდა ქსელის
მოწყობისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტში სოფელ ალგეთსა და
ხუტორ ლეჟბადინში სასმელი წყლის შიდა ქსელის
მოწყობისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის მიმდებარე
ტერიტორიის რეაბილიტაცია/კეთილმოწყობის
სამუშოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის
რეაბილიტაცია/რეკონსტრუქციის სამუშაოებისთვის
საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შესყიდვა.

მარნეულის მუნციპალიტეტის, სოფელ ხიხანის
სამედიცინო პუნქტის და სოფელ წერაქვის
ადმინისტრაციული შენობის სარეაბილიტაციო
სამუშაოებისთვის საჭირო
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

სავარაუდო
ღირებულება

ხელშეკრულების
საბოლოო ღირებულება

გამარჯვებული
ორგანიზაცია

სოფელი

3,560.00

2,596.00

ი.მ. ნანა ახვლედიანი

2

16,776.00

12,980.00

შპს პროჯეკტ კომპანი

2

28,943.00

5,802.06

შპს ჯეო როუდ

4

4,576.00

2,699.84

შპს რომბი

2

3,864.00

4,559.52

შპს ლიგია2006

30 ქუჩა

25,847.00

19,316.60

შპს ოპტიმა

2

30,085.00

22,986.04

შპს LMC

2

6,610.00

3,894.00

ი.მ. გიორგი
კობალაძე

1

7,500.00

4,246.82

შპს რომბი

1

4,661.00

3,489.26

ი.მ. გიორგი
კობალაძე

2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NAT210011610

NAT210012226

NAT210013194

NAT210014385

NAT210014386

NAT210014388

NAT210014865

NAT210015288

NAT210016012

მარნეულის მუნციპალიტეტის სოფელ ჯანდარის,
ბაითალოს და გაჯისაქენდის სასაფლაოს ღობისა
და სადახლოს კულტურის სახლის ღობის
რეაბილიტაციიის სამუშაოებისთვის საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შესყიდვა.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ თამარისში,
სადახლოში, შაუმიანის დევნილთა დასახლებაში,
ქვემო სარალში, დამიაში, კასუმლოსა და დამიაგეურარხში არსებული წყალმომარაგების სისტემის
სამარაგო ავზებსა და სათავე ნაგებობზე
საქლორატორო შენობების მშენებლობისთვის
საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ წერეთელში
ხელოვნურსაფარიანი კომბინირებული მინი
სტადიონის მოწყობისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვა

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოფრეთში
მრავალფუნქციური შენობის მშენებლობის
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
საიმერლოში სარიტუალო შენობის მშენებლობის
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

ქალაქ მარნეულში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი
კორპუსების სადარბაზოების რეაბილიტაციის
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

ქალაქ მარნეულში რუსთაველის ქუჩა N81-ში
სკვერის მოწყობისა და არსებული სტადიონის
რეაბილიტაციის, ასევე ჯანდარის დასახლებაში
სკვერის მოწყობის, სოფელ ყიზილაჯლოს საბავშვო
ბაგა-ბაღის ეზოს კეთილმოწყობისა და ქალაქ
მარნეულში „კიდევაც დაიზრდებიან“ ძეგლის
მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული სკვერის
გამწვანების სამუშოებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.
მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიულბახში
სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობისა და ქალაქ
მარნეულში, 26 მაისის ქ. N56-ში არსებული
საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის
სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვა.

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
ყიზილაჯლოს დარჩენილი ქუჩების გარე განათების
მოწყობის სამუშოებისთვის საჭირო
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა

2,880.00

2,199.00

შ.პ.ს. „მერკური+“

4

9,000.00

7,021.00

შპს ჰიდრო

8

3,178.00

2,714.00

შპს მრავალკუთხედი

1

11,864.00

11,918.00

შპს ფროჯექთ გრუფ

1

25,932.00

22,387.00

შპს ფროჯექთ გრუფ

1

22,245.00

17,110.00

შპს ნ და ლ

48 კორპუსი

14,745.00

10,608.20

შპს მრავალკუთხედი

4

13,600.00

10,561.00

შპს ჰიდრო

2

2,711.00

2,600.00

ი.მ. რაფაელ რაისიან

1

20

ქალაქ მარნეულში სამხედრო ქალაქში არსებული
სტადიონისა და მიმდებარე ტერიტორიაზე
არსებული სავარჯიშო ტრენაჟორებისა და საბავშვო
ატრაქციონების რეაბილიტაციის, გამსახურდიას
ქუჩაზე არსებული ხელოვნურსაფარიანი
კომბინირებული მინი საფეხბურთომოედნის
რეაბილიტაციის და გოგებაშვილის ქუჩის
მიმდებარე ტერიტორიაზე ხელოვნურსაფარიანი
კომბინირებული მინი სტადიონისა და სკვერის
მოწყობის სამუშოებისთვის საჭირო
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა

11,745.00

8,118.40

შპს გეოანალიტიკა

3

NAT210018041

ა(ა)იპ ,,სუფთა მარნეული“-სა და შპს ,,მარნეულის
სოფწყალი“-ს საქმიანობისათვის საჭირო შენობის
მშენებლობის სამუშაოების
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა

30,710.00

31,152.00

შპს სითი არტ

1

NAT210018212

შესყიდვის ობიექტია მარნეულის
მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის
საავტომობილო გზების, სახიდე გადასასვლელების
სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის
საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება (2021-2022
წლების განმავლობაში).

308,500.00

229,450.00

შპს პროჯეკტ კომპანი

29

NAT200018656

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოფში,
ხულდარაში, შულავერში და ქუთლიარში საჯარო
სკოლებთან მისასვლელი გზების მოასფალტების
საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შესყიდვა

13,940.00

3,900.00

შპს ჯეი ემ ბი-ჯგუფი

4

24

NAT200018802

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ
საიმერლოსა და არაფლოს შიდა გზების
მოასფალტების სამუშაოებისთვის საჭირო
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენის მომსახურების შესყიდვა.

25,423.00

5,800.00

შპს ჯეი ემ ბი-ჯგუფი

2

25

NAT200019578

საკადასტრო აზომვითი/აგეგმვითი ნახაზების
მომზადების მომსახურება

15,200.00

7,740.00

შ.პ.ს გეოიდი+

1

644,095.00

455,848.74

21

22

23

NAT210016743

სხვაობა

188,246.26

80

ელ. ტენდერით 2021 წლის სახსრებით სხვადასხვა სახის საქონელისა და მომსახურების შესყიდვა
N

ტენდერის ნომერი
შესყიდვის ობიექტი
(SPA/NAT)

სავარაუდო
ღირებულება

ხელშეკრულების
საბოლოო ღირებულება

გამარჯვებული
ორგანიზაცია

40,000.00

40,000.00

ს.ს. "ექსპრესი"

1

NAT210001468

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე
რიცხული ავტომანქანების შეკეთების და
ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

2

SPA210000415

სასმელი წყლის შესყიდვა

10,740.00

12,496.20

შპს "აქვაგეო"

3

SPA210000555

სატელევიზიო მომსახურების შესყიდვა

95,800.00

95,800.00

შპს მარნეული ტვ

42,360.00

49,984.80

ი.მ. გელა
ნაცვლიშვილი

25,000.00

25,000.00

ს.ს. ექსპრესი

9,800.00

11,138.02

შპს კომპანია GEOSM

64,500.00

52,900.00

შპს ვიდისი

270,000.00

239,995.00

შპს ასპ-გრუპი

1,498,500.00

1,498,500.00

შპს ჯი-თი გრუპ

4

SPA210000800

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების
თავშესაფარში გადაყვანის (საჭიროების
შემთხვევაში ევთანაზიისა და ცხოველთა სამარხში
გადაყვანის) მომსახურება.

5

SPA210001872

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე
რიცხული ავტომანქანების შეკეთების და
ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

6

SPA210001926

საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა
დიზელ-გენერატორის თანმდევი მონტაჟით
შესყიდვა

7

SPA210002154

8

SPA210002262

9

SPA210002447

10

SPA210003094

ქალაქ მარნეულში საახალწლო მორთულობების
შეძენა/მოწყობის, არსებულის აღდგენისა და
თანმდევი მომსახურების (მონტაჟის) შესყიდვა

195,000.00

174,639.50

შპს ქოლორფულ
სფირითს

11

NAT210021955

ვიდეოთვალთვალის კამერების შესყიდვა
თანმდევი მომსახურებით.

117,735.00

114,000.00

შპს დელტა
კონსალტინგი

12

SPA200003229

მგზავრების გადაყვანის მიზნით
სამგზავრო/სატრანსპორტო საშუალებების
დაქირავების (მძღოლთან ერთად) მომსახურების
შესყიდვა

43,750.00

43,750.00

შპს ექსპრეს-ტურისტი

13

SPA200003370

საფოსტო-საკურიერო მომსახურების შესყიდვა

20,377.00

24,044.86

შპს "საქართველოს
ფოსტა"

14

SPA210000327

სარეკლამო და საინფორმაციო ბანერების
(მონტაჟი/დემონტაჟით) შესყიდვა

13,235.00

15,617.30

შპს პრინტარეა

2,446,797.00

2,397,865.68

ნაგავმზიდი ავტომანქანის შესყიდვა
(მრავალწლიანი შესყიდვა 2021-2022 წწ)
5 (ხუთი) ერთეული (მუნიციპალური)
საზოგადოებრივი ავტობუსის შესყიდვა.

სხვაობა

48,931.32

მონეტარული ზღვრების დაცვით
N

CMR ნომერი

1

ხელშეკრულების
ღირებულება

ორგანიზაცია

საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა

1,800.00

შ.პ.ს. ,,პირველი“

1,800.00

შ.პ.ს ,,პრაიმთაიმი“

910.00

შ.პ.ს. „კრალ–XXI“

სამეურნეო საქონლის შესყიდვა

1,488.00

ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“

შესყიდვის ობიექტი

CMR200149616

2

CMR200148748

საინფორმაციო მომსახურების (შემსყიდველის საქმიანობის
ამსახველი ინფორმაციული მასალების, დაგეგმილი ღონისძიებების
ანონსების, აგრეთვე განცხადებების განთავსება საინფორმაციო
სააგენტო Primetime.ge - ზე თვეში არანაკლებ 5 (ხუთი)
ინფორმაციული ტექსტი) შესყიდვა

3

CMR210029038

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა.

4

CMR210032647

5

CMR210034244

კონსტრუქციის და
კონსტრუქციის მასალების შესყიდვა

4,960.00

ი.მ. ,,ზაქირ ბაირამოვი“

6

CMR210035388

სანიტარულ-ჰიგიენური და სანიტარულ -ეპიდემიოლოგიური
სადეზინფექციო მომსახურების შესყიდვა

1,260.00

სრულიად საქართველოს
მეომარ ვეტერან–
ინვალიდთა საერთაშორისო
ფონდი ,,გამარჯვება-1“,

ეკონომიური ნათურების შესყიდვა

1,675.00

შ.პ.ს. „თეთრი ნათება“

4,898.40

შპს ,,თანამედროვე სახლი’’

440.00

ფ.პ. „ხათუნა
ფალავანდიშვილი“

7

CMR210037241

ფარდა ჟალუზის შესყიდვა შესაბამისი აქსესუარებით და თანმდევი
მონტაჟით
დედის დღის აღსანიშნავად, მარნეულის მუნიციპალიტეტში
საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების
მეუღლეებისა და დედებისთვის, 8 (რვა) ერთეული ყვავილების
თაიგულის

8

CMR210037433

9

CMR210037755

10

CMR210038038

8 ერთეული სასაჩუქრე კალათის შესყიდვა

431.50

შ.პ.ს. ,,კრალ–XXI’’

11

CMR210038938

COVID-19-ის წინააღმდეგ აქტიურად ჩართული მედპერსონალისთვის,
41 (ორმოცდაერთი) ერთეული ყვავილების თაიგულის შესყიდვა

984.00

ფ.პ. „ხათუნა
ფალავანდიშვილი“

12

CMR210040371

41 ცალი მადლობის სიგელის (ჩარჩოებით) შესყიდვა

348.50

ი.მ. ,,აკრემ გახრამანოვი’’

13

CMR210041094

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვ

150.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი“

14

CMR210042621

ხელნაკეთობების შესაქმნელად საჭირო მასალების შესყიდვა

91.00

ი.მ. ,,ელგუნ ხუდიევი”

CMR210045473

საქმისწარმოების პროცესის გამჭვირვალე და უსაფრთხო
წარმოებისთვის, საფოსტო გზავნილებისთვის სხვადასხვა ზომის
კონვერტების შესყიდვა

675.00

ი.მ. „აკრემ გახრამანოვი“

საოფისე ავტომატური ბეჭდების - 4 ცალი, 8 სმ x 5 სმ შესყიდვა

250.00

ი.მ. ,,გიორგი გოგოლაძე“

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა
მანძილის საზომი ხელსაწყოების შესყიდვა
საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი გმირების
მემორიალების შესამკობად 3 (სამი) ერთეული ყვავილების
გვირგვინის შესყიდვა

879.00
940.00

შ.პ.ს. „მარნეული მოლი“
შ.პ.ს. ,,ელ შოპი’’

750.00

ფ.პ. „ხათუნა
ფალავანდიშვილი“

ფოტოაპარატის შესყიდვა

480.00

შპს ,, მაი მობაილ +’’

1,985.00

ა(ა)იპ დიდგორელი

300.00

სს ბეჭდვითი სიტყვის
კომბინატი

3,460.00

შ.პ.ს. ,,სმარტ სერვისი“,

350.00

შ.პ.ს. ,,საკონსულტაციო
ჯგუფი კავკასაუდიტის’’

2,370.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი’’

997.36

შ.პ.ს. „ავერსი–ფარმა“

4,950.00

ი.მ. ,,ზაქირ ბაირამოვი’’

15
16
17
18

CMR210046593
CMR210049094
CMR210049231

19

CMR210051406

20

CMR210052204

დაგეგმილ საგანმანათლებლო პროექტში ,,დიდგორელი“
მონაწილეებისთვის საჩუქრების და ჯილდოების შესყიდვა
250 (ორას ორმოცდაათი) ცალი ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმის (A4 ფორმატის, მარნეულის
მუნიციპალიტეტის მერიის გერბით, ორფენიანი (დამცავი ბადით),
ნუმერაციით 251-დან 250-ის ჩათვლით) ბეჭდვის მომსახურების
შესყიდვა

21

CMR210052415

22

CMR210054595

23

CMR210054730

გზის ჩამკეტი ბარიერის (თანმდევი მონტაჟით) შესყიდვა

24

CMR210054743

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკვერის (ს/კ 83.02.32.125)
სადემონტაჟო ღობის შეფასების, აუდიტორული მომსახურების
შესყიდვა

25

CMR210056106

საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის, მისი დამხმარე ნაგებობის და
ქართული ენის სახლის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა

26

CMR210056264

COVID-19 -თან დაკავშირებით და პანდემიური სიტუაციიდან
გამომდინარე, მერიისთვის 5 000 (ხუთი ათასი) ცალი სამედიცინო
ნიღბის (პირბადე 3 შრიანი) და 400 (ოთხასი) ცალი ერთჯერადი
სამედიცინო ხელთათმანის შესყიდვა

27

CMR210056691

მარნეულის მუნიციპალიტეტის არმნიშვნელი აბრის შეკეთების
მომსახურების შესყიდვა

28

CMR210056967

მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამერიკის შეერთებული შტატების
ელჩის ვიზიტთან დაკავშირებით დაგეგმილი ამერიკული კუთხის
მოსაწყობად ფოტოგამოფენისთვის (ინფორმაცია ,,გადაჭრილი გორა“
- ს შესახებ) საჭირო ფოტოების ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა

29
30

CMR210056976
CMR210058595

31

80.00

ი.მ. „აკრემ გახრამანოვი

ნერგების (ფოტინია) შესყიდვა
სამეურნეო საქონლის შესყიდვა

50.00
1,261.00

შ.პ.ს. ,,მწვანე სახლი“
ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“

CMR210059316

მერიის ბალანსზე არსებული 4 (ოთხი) ერთეული პრინტერის და 1
(ერთი) ერთეული დრონის შეკეთების მომსახურების შესყიდვა

1,150.00

ი.მ. ,,ედუარდ ტუნიანი“

32

CMR210059999

საოფისე მაგიდების, ტუმბოს და ტიხრის კედლის შესყიდვა

4,980.00

შ.პ.ს. ,,თორი’’

33

CMR210061194

950.00

შ.პ.ს. ,,აგრონეტ“

145.00

ი.მ. „კანან ალიევი“

1,343.80
342.00
4,282.00
3,800.00
1,380.00
1,451.40
1,020.00
400.00

შ.პ.ს. ,,კრალ–XXI’’
შ.პ.ს. ,,კრალ–XXI’’
შ.პ.ს. ,,ულტრა‘’
შ.პ.ს. ,,ALI ‘’
შ.პ.ს. ,,ALI ‘
ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“
ი.მ. ,,გიორგი გოგოლაძე“
შპს “ტექნიკა +“

770.00

ფ.პ. ,,ისმაილ ბინატოვი’’

2,760.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი’’

3,080.00

შ.პ.ს. ,, ოფის 1’’

250.00

ი.მ. „ელგუნ ხუდიევი“

1,210.30

შ.პ.ს. „მარნეული მოლი“

1,037.00

ი.მ. „ედუარდ ტუნიანი“

34
35
36
37
38
39
40
41
42

CMR210061289
CMR210061918
CMR210062084
CMR210066692
CMR210067413
CMR210067415
CMR210067475
CMR210068063
CMR210068095

43

CMR210068099

44

CMR210068102

45

CMR210068590

46

CMR210069031

47

CMR210069754

48

CMR210069768

49

CMR210069838

50

CMR210073135

51

CMR210074991

52

CMR210075198

53

CMR210076072

54

CMR210076077

55

56

57

დასუფთავებისა და გამწვანების აქციისთვის ნერგების შესყიდვა
გამწვანებისა და დასუფთავების აქციისთვის სამუშაო
ხელთათმანების და ნაგვის პარკების შესყიდვა.
სააღდგომო ნობათის შესყიდვა
ომის ვეტერანებისთვის სასაჩუქრე პაკეტების შესყიდვა
კომპიუტერული აქსესურების შესყიდვა
80კვმ 2 (ორი) კონდიციონერის შესყიდვა
2 (ორი) მაცივრის შესყიდვა
სამეურნეო საქონლის შესყიდვა
17 ერთეული კაბინეტის აბრის (30 სმ X 20 სმ ) შესყიდვა
25 კვმ 1 (ერთი) ერთეული კონდიციონერის შესყიდვა
ბოძებზე ბანერების და დროშების მონტაჟის/დემონტაჟის
განხორციელების მიზნით ამწეს და ოპერატორის მომსახურების
შესყიდვა
კონდიციონერების შეკეთების, გაწმენდის, ფრეონით დატუმბვის
მომსახურების შესყიდვა
საოფისე სავარძლების/სკამების შესყიდვა
,,სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადა“ – ში მონაწილე გუნდებისთვის
ფეხბურთის, კალათბურთის და ფრენბურთის ბურთების შესყიდვა
ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა
ელემენტების, კაბელების, რესივერების და კაბელის აქსესუარების
შესყიდვა
1 (ერთი) ერთეული მაცივრის შესყიდვა
სხვადასხვა ზომის საქართველოს, ისრაელის და ევროკავშირის
დროშების შესყიდვა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული
ავტომანქანისთვის (II 310 SI HONDA CR-V) ძრავის შესყიდვა თანმდევი
მომსახურებით.
სოფ.ოფრეთისა და სოფ.ხოხმელისთვის სასმელი წყლის მილებისა
და აქსესუარების შესყიდვა
კანალიზაციის/საპირფარეშოს აღდგენა/შეკეთების მომსახურების
შესყიდვა
სანტექნიკური მოწყობილობების შესყიდვა

CMR210077718

შესყიდული 900 - შეკვრა A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი
ქაღალდის ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა.

CMR210080787

ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთათვის, ინფორმაციის
მიწოდების მიზნით (მუნიციპალიტეტში განხორციელებული
სხვადასხვა აქტივობების განთავსება), აზერბაიჯანულ ენოვანი
გაზეთების პერიოდული გამოცემის შესყიდვა
კონდიციონერების შეკეთების თანმდევი მომსახურებით
(მონტაჟი/დემონტაჟი, ფრეონის დატუმბვა) შესყიდვა
ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა.
მარნეულის მუნიციპალიტეტში გასამართ საფეხბურთო ღონისძიებაში
,,მოყვარულთა თასი 2021“ მონაწილე გუნდებისთვის ჯილდოს სახით
თასის შესყიდვა
საინფორმაციო მომსახურების შესყიდვა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების
აუდიტორული შეფასების მომსახურების შესყიდვა
რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე სტადიონიდან მეორადი მოხმარების
ფოლადის ჯართის გასატანად მუშახელის დაქირავების
მომსახურების შესყიდვა

58

CMR210081413
CMR210081477

59

CMR210082473

60

CMR210083857

61

CMR210083861

62

CMR210084126

63

CMR210085528

კონდიციონერების (3 ერთეული) შეკეთების მომსახურების შესყიდვა

65
66

CMR210086504
CMR210086517
CMR210086588

17 ცალი CF259XC კარტრიჯის დამუხტვის და ბარაბანის შეცვლის
მომსახურების შესყიდვა
4 ერთეული პრინტერის შეკეთების მომსახურების შესყიდვა
სამეურნეო საქონლის შესყიდვა

67

CMR210088763

68

CMR210090589

64

690.00

შპს ,,ALI”

1213, 50

ი.მ. ,,ედუარდ ტუნიანი“

1,580.00

სს ,,ექსპრესი“

1,310.00

შპს ,,აგრონეტი”

1,200.00

ი.მ. ,,ზაქირ ბაირამოვი’’

652.00

ი/მ ,,ნაილა მეხტიევა’’

150.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი’’

4,784.00

,,შპს გაზეთი გურჯისტანი ’’

290.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი“

509.60

შ.პ.ს. „მარნეული მოლი“

60.00

ი.მ. „ელგუნ ხუდიევი“

600.00

ი.მ. ,,ნატალია ლომაძე “
შ.პ.ს. „საკონსულტაციო
ჯგუფი კავკასაუდიტი“,

300.00
250.00

ფ.პ. ზაურ გელაშვილი

240.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი“,

850.00

ი.მ. ,,ედუარდ ტუნიანი’’

460.00
687.00

ი.მ. ,,ედუარდ ტუნიანი’
ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“

,,ყურბან–ბაირამ“-ის დღესასწაულთან დაკავშირებით, სოციალურად
შეჭირვებული ოჯახებისთვის საქონლის ხორცის შესყიდვა

4,125.00

ფ.პ. ,,შამისტან ალიევი“

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა

1,028.00

შ.პ.ს. „მარნეული მოლი“

69

CMR210091144

70

CMR210091405

71

CMR210093708

COVID-19 -თან დაკავშირებით და პანდემიური სიტუაციიდან
გამომდინარე, მერიისთვის 10 000 (ათი ათასი) ცალი სამედიცინო
ნიღბის (პირბადე 3 შრიანი) და 800 (რვააასი) ცალი ერთჯერადი
სამედიცინო ხელთათმანის შესყიდვა
საფეხბურთო ჩემპიონატში ,,მოყვარულთა თასი“ მონაწილე
გუნდისთვის სპორტული ფორმების (გაფორმებით) შესყიდვა
საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 1.
ქუთლიარის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. დიდ მუღანლოში
მდებარე 58 კვ.მ. არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი – ს.კ.83.07.18.220; 2. შაუმიანის ადმინისტრაციული
ერთეულის სოფ. შაუმიანში მდებარე 82 კვ.მ.
არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი –
ს.კ.83.10.09.478, აუდიტორული შეფასების მომსახურების შესყიდვა

1,594.72

შ.პ.ს. „ავერსი–ფარმა“

885.00

შ.პ.ს. „ჯეოსპორტი“

4,484.75

შპს „კომპანია GEOSM“

450.00

შ.პ.ს. „საკონსულტაციო
ჯგუფი კავკასაუდიტი“,

645.20

შ.პ.ს. „კრალ–XXI“

250.00

ფ.პ. „ხათუნა
ფალავანდიშვილი“ ,

280.00

ი.მ. „ილკინ ტალიბოვი“

72

CMR210093866

73

CMR210093956

74

CMR210093959

75

CMR210094075

08 აგვისტოს, საქართველოს მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული
გმირების ოჯახებისთვის, ნობათის მოსათავსებლად, 8 (რვა)
ერთეული სასაჩუქრე ხის მოწნული კალათის შესყიდვა

76

CMR210095381

სამეურნეო საქონლის (ყოველდღიური საჭიროებისთვის) შესყიდვა

1,208.00

შ.პ.ს. „გორგია“

ელექტრო და სამეურნეო საქონლის შესყიდვა

3,399.60

ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“

ელექტროობის და სანტექნიკის შესაკეთებლად მუშახელის
დაქირავების მომსახურეობის შესყიდვა

950.00

ი. მ. ზაქირ ბაირამოვი

მერიისთვის 4 (ოთხი) ერთეული ვენტილატორის შესყიდვა

240.00

ი.მ. „გულმირა ილიასოვა“

საკრებულოსთვის 1 (ერთი) ერთეული მაცივრის (DX-32NFX) შესყიდვა

800.00

შ.პ.ს. „ALI“

1 (ერთი) ერთეული მაცივრის შესყიდვა
42 (ორმოცდაორი) ერთეული სპეცტანსაცმელის (მაისური
გაფორმებით) შესყიდვა

800.00

შ.პ.ს. „ALI“

1,260.00

შ.პ.ს. „მაისურები.ჯი“

77

CMR210096218

78
CMR210096216
79
80

CMR210096871

08 აგვისტოს, საქართველოს მთლიანობისთვის ომში დაღუპული
გმირების ოჯახებისთვის ნობათის შესყიდვა
08 აგვისტოს, საქართველოს მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული
გმირების მემორიალის შესამკობად 1 (ერთი) ერთეული ყვავილების
გვირგვინის შესყიდვა

81

CMR210096954
CMR210098290

82

CMR210098465

83

CMR210098837

შესყიდული A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
(160 ყუთი – 800 შეკვრა ) ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა

160.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი“

84

CMR210100408

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა

463.70

შ.პ.ს. „მარნეული მოლი“

85

CMR210101454

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურისთვის
საოფისე ავტომატური ბეჭდის და შტამპების (შესაბამისი სამსახურის
დასახელების ბეჭდვით) შესყიდვა

410.00

ი.მ. ,,გიორგი გოგოლაძე“

86

CMR210103314

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის ეტლის საგორაო
სავარძლები და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შესყიდვა

520.00

ი.მ. ,, ხატირა მამედოვა’’

87

CMR210105654

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოფში არსებული
ჭაბურღილისთვის წყლის ტუმბოს ძრავის შესყიდვა

1,820.00

შ.პ.ს. ,,PN“

88

CMR210106385

კანალიზაციის/საპირფარეშოს გაწმენდის, აღდგენა/შეკეთებისთვის
მუშახელის მომსახურების შესყიდვა

760.00

ი.მ. ,,ზაქირ ბაირამოვი’’

89

CMR210107263

შესყიდული A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
(200 ყუთი – 1000 შეკვრა ) ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა

125.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი“

90

CMR210107292

1,274.00

ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“

785.00

ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“

91
92
93
94

CMR210108447

ელექტრო და სამეურნეო საქონლის შესყიდვა
საარჩევნო უბნების ელმომარაგებისთვის, ელექტროსაქონლის
შესყიდვა

CMR210109624

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა

879.20

შ.პ.ს. ,,მარნეული მოლი’’

პირბადეების (ნიღბების) შესყიდვა

700.00

შპს ,,Weekend”

მუნიციპალური ქონების შესაფასებლად აუდიტორული მომსახურების
შესყიდვა

449.00

შპს „აუდიტ–ეკონომიქსი“

820.00

ი.მ. ,,ედუარდ ტუნიანი“

CMR210109630
CMR210110401

95

CMR210110895

4 (ოთხი) ერთეული პრინტერის შეკეთების, 2 (ორი) ერთეული
პორტაბელური კომპიუტერის (,,ლეპტოპის“) შეკეთების და 1 (ერთი)
ერთეული ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის კამერის შეცვლის და
შეკეთების მომსახურების შესყიდვა

96

CMR210116462

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის (120 ყუთი –
600 შეკვრა ) ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა

150.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი“

97

CMR210116923

8 (რვა) ერთეული კარტრიჯის დამუხტვის/დატენვის და დოლურას
(,,ბარაბანი“) შეცვლის მომსახურების შესყიდვა

400.00

ი.მ. ,,ედუარდ ტუნიანი“

98

CMR210118922

სკოლების მოსწავლეებისთვის საქართველოს ეროვნული
ინტელექტ–ჩემპიონატის ,,ეტალონი“ დისტანციურ რეჟიმში
ჩატარების მომსახურების შესყიდვა

99

CMR210119265

100

101

2,960.00

შ.პ.ს. ,,ეტალონი–მედია“

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა

432.20

შ.პ.ს. „მარნეული მოლი“

CMR210120002

1. კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ. კასუმლოში
მდებარე არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს
(ს.კ.83.12.14.405) და 2. ქალაქ მარნეულში, რუსთაველის ქუჩაზე
მდებარე 48 კვ.მ. მიწის ნაკვეთზე (ს.კ.83.02.19.100) გარე სარეკლამო
ელექტრონული საშუალების განთავსებაზე წლიური სანებართვო
საფასურის დადგენასთან დაკავშირებით, აუდიტორული შეფასების
მომსახურების შესყიდვა

450.00

შ.პ.ს. „საკონსულტაციო
ჯგუფი კავკასაუდიტი“

CMR210123597

დასწრების აღმრიცხველი სისტემის ბარათების შესყიდვა

270.00

შ.პ.ს. ,,georgian innovation
teqnology ‘’ (ჯორჯიან
ინოვეიშენ თექნოლოჯი)

102

CMR210124908

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ახალი 2022 წლის დადგომასთან
დაკავშირებით, საახალწლო ქალაქგანათების (შადრევანი,
რუსთაველის და 26 მაისის ქუჩები, მერიის და კულტურის ცენტრის
შენობები, საახალწლო ნაძვის ხე) დიზაინის მომსახურების შესყიდვა

4,500.00

ი.მ. „ლაშა კვარაცხელია“

103

CMR210129693

შოთა რუსთაველის ძეგლის გახსნისთვის, ქსოვილის შესყიდვა

210.00

ი.მ. ,,აკრემ გახრამანოვი’’

104

CMR210131091

მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს, ბიბლიოთეკის მიმდებარე სკვერში
შოთა რუსთაველის ძეგლის გახსნის ღონისძიებისთვის, თამარ მეფის
(ერთი ერთეული) და შოთა რუსთაველის (ერთი ერთეული)
კოსტიუმების დაქირავების მომსახურების შესყიდვა

120.00

ი.მ. „შურა ედილაშვილი“

105

CMR210132071

შოთა რუსთაველის ძეგლის გახსნის ღონისძიებასთნ დაკავშირებით
ტვისრთის ტრანსპორტირების მომსახურეობის შესყიდვა

565.00

ფ.პ. სამირ ალიევი

106

CMR210134300

913.30

შ.პ.ს. „მარნეული მოლი“

450.00

ი.მ. ,,ელმარ მამედოვი’’

239.20
1,000.00

შ.პ.ს. ,,ელ-სტარ''
შ.პ.ს. ,,ავერსი-ფარმა’’

1,558.00

შპს ,,ელ+''

107
108
109
110

CMR210134952
CMR210141107
CMR210142630
CMR210142690

ჰიგიენური საშუალებების შესყიდვა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში კონდიციონერის
შეკეთების მომსახურეობისშესყიდვა
სამედიცინო და ფარმაცევტული საშუალებების შესყიდვა
პირბადეების (ნიღბების) შესყიდვა
38 ერთეული 6(კგ) ცეცხლმაქრის დამუხვტის მომსახურეობის
შესყიდვა თანმდევი ორმხრივი მომსახურეობით

111

CMR210143877

2022 წლის საახალწლო დღესასწაულის დადგომასთან დაკავშირებით
შეჭირვებული ოჯახების არასრულწლოვანი ბავშვებისთვის (24 ოჯახი)
საჩუქრების (სათამაშოების) შესყიდვა.

2 103.30

შ.პ.ს. ,,GIFT KING’’

112

CMR210145797

საახალწლო ნაძვის ხის საზეიმო ანთებასთან დაკავშირებით
ანიმატორების (თოვლის ბაბუ, ელფი, თოვლის დედოფალი, ლოლი)
მომსახურების შესყიდვა, თანმდევი ორმხრივი ტრანსპორტირებით .

800.00

შ.პ.ს. ,,ბედნიერი დღე’

113

CMR210146513

მისალოცი ბარათების (მისალოცის ზომა: 20,5*14,5სმ, ქაღალდი: 330
გრ ოქროსფერი პერლამუტი ბეჭდვა ციფრული კონვერტის ზომა:
23*16სმ (ქარხნული) ბეჭდვა ციფრული. სახელობითი დიზაინით
შესყიდვა

550.00

შ.პ.ს. ,,ფრანი“

114

CMR210147581

ფეიერვერკების შესყიდვა

3,500.00

შპს ,,ქოლორფულ სფირითს”

CMR210148272

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით 400 შეჭირვებულ
ოჯახზე სასაჩუქრად გადასაცემად სხვადასხვა საკვები პროდუქტის
შესყიდვა

15,520.00

შ.პ.ს. ,,კრალ–XXI’’

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით ბავშვებისათვის 130
(ასოცდაათი) ცალი სასაჩუქრე შეკვრა, ტკბილეულის შესყიდვა

715.00

შ.პ.ს. ,,კრალ–XXI’’

4,930.00

შ.პ.ს. ,,აგროსისტემები’’

150.00

ი/მ ილკინ ტალიბოვი

300.00

შპს ,,ჯეოგრეინი’’

522.50

ი.მ. ,,აკრემ გახრამანოვი’’

877.00
159,626.23

ი.მ. „ნაილა მეხტიევა“

115

116
CMR210148301
117

CMR210149924

118

CMR210149936

119

CMR210150929

120

CMR210152789

121

CMR210153160

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით, სოციალურად
დაუცველ მოქალაქეთა დახმარების მიზნით 134 ტომარა (25კგ)
ფქვილის შესყიდვა
მოწნული კალათების შესყიდვა .
პირბადეების, ფარების, სამედისინო ტანსაცმლის და სხავა..
ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვა
შეკვეთით ნაბეჭდი მასალის (საინფორმაციო აბრების და ბარათები)
შესყიდვა
ელექტრო და სამეურნეო საქონლის შესყიდვა

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიება
N

CMR ნომერი
CMR210018956

მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობის ინტერნეტ
კავშირით უზრუნველმყოფი მომსახურების შესყიდვა

CMR210062082

CMR210062631

1

2

3
CMR210062633
4
CMR210062634
5
CMR210073005
6
CMR210112817
7
CMR200150305
8

CMR200148751
9
CMR200148722
10

შესყიდვის ობიექტი

ხელშეკრულების
ღირებულება

საბოლოო თანხაზე

ორგანიზაცია

13667.16

შპს „სქაიტელი“

გარე განათების მოწყობის სამუშაოების საპროექტო– სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

24,400

შპს ,,დიზაინი 2008 “

ა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 8 (რვა) სოფელში შიდა გზების მოხრეშვის და
სოფელ ჯანხოშში არმირებული ბეტონის მოწყობის სამუშაოების საპროექტო–
სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

3,820

შ.პ.ს. ,,ჯეო როუდ “

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელებში სარწყავი და სასმელი წყლის
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო– სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურეობის შესყიდვა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 8 (რვა) სოფელში სკვერების/ღობის
მოწყობა/რეაბილიტაციისა და 4 (ოთხი) სოფელში მინი სტადიონის მოწყობის
სამუშაოების საპროექტო– სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის
მომსახურების შესყიდვა
მარნეულის მუნიციპალიტეტის კასუმლოს ადმინისტრაციული ერთეულის სოფ.
კასუმლოში ინტერნეტის (8 mb/s) მიწოდების მომსახურების (თანმდევი
მონტაჟით) შესყიდვა
შოთა რუსთაველის ქანდაკების დამზადებისა და განთავსებასთან
დაკავშირებული სამუშაოები
მარნეულის მუნიციპალიტეტის 17 ადმინისტრაციულ ერთეულში; სამხედრო
აღრიცხვის , გაწვევის და მობილიზაციის სამსახურში და 26 მაისის ქუჩაზე
განთავსებულ ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრში ინტერნეტის (8 mb/s)
მიწოდების მომსახურების შესყიდვა
ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდის განმავლობაში შემსრულებლის მიერ,
დამკვეთის ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო
ხელმისაწვდომობის უზურნველყოფა 30 კალენდარული დღის მინიმუმ 99%-ის
განმავლობაში სრულად და აღნიშნული მომსახურების ტექნიკური
უზრუნველყოფა
კომპანიის მიერ აბონენტისათვის წინამდებარე ხელშეკრულებით
გათვალისწინებულ ელექტრონული საკომუნიკაციო
მომსახურების/მომსახურებების და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების
მიწოდება,

4,957

4,956

შ.პ.ს. ,, სტუდია-ვექტორი “

10,384

შ.პ.ს. ,, მრავალკუთხედი “

730.00

შ.პ.ს. ,,აილინკ’’

112,520

110,301

ფ.პ. ,,ვალერიან ჯიქია“

20,520

შ.პ.ს. ,,აილინკ’’

768

შპს „მაგთიკომი“

5,400

196436.16

4`426.05

სს „სილქნეტი“

წარმომადგენლობითი ხარჯი
ხელშეკრულების
ღირებულება

ორგანიზაცია

არჩილ თალაკვაძის სტუმრად ჩამოსვლასჩან დაკავშირებით
გამასპინძლების მიზნით, შესყიდვებთან დაკავშირებული შესაბამისი
ღონისძიებები (კვებითი მომსახურეობა)

1,678.00

შპს ,,KILIM"

CMR210058497

ამერიკის კუთხის გახსნასთან დაკავშირებით სტუმრების
გამასპინძლების მიძნით შესყიდული იქნა ტკბილეული, მინერალური
და გაზიანი სასმელები

447.66

შპს ,,მარნეული მოლი''

3

CMR210075275

სტუმრების სადილით გამასპინძლება

1,200.00

ი.მ. ვლადიმერ ქიმაძე

4

CMR210075262

ისრაელის ელჩის ვიზიტთან დაკავშირებით 2 ბოთლი სასაჩუქრედ
შეფუთული ქართული ღვინის შესყიდვა

117.50

შპს ,,მარნეული მოლი''

5

CMR210075276

სტუმრების ალაფურშეტით გამასპინძლება

400.00

შპს ,,KILIM"

6

CMR210080438

სტუმრების სადილით გამასპინძლება

734.00

7

CMR210096974

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრი და სხვა სახელმწიფო თანამდებობის პირების
სტუმრების სადილით გამასპინძლება

473.00

8

CMR210101353

მოწვეული სტუმრების გამასპინძლების მომსახურეობა

2,524.00

CMR210132920

შოთა რუსთაველის ძეგლის გახსნასთან და გამოფენასთან
დაკავშირებით შეძენილ იქნა:ბლოკნოტი 20ერთეული, ბრენდირებული
კალამი 20ერთეული, ჩანთა
ორმხრივი ბრენდირებით 20 ერთეული, გულსაბნევი 100 ერთეული,
აგრეთვე ძეგლის
გახსნისთვის საჭირო აქსესუარი(თეთრი ატლასის ქსოვილი 10მ).

1,240.00

ი.მ. აკრემ გახრამანოვი

10 CMR210132935

შოთა რუსთაველის ძეგლის გახსნის ღონისძიებასთან დაკავშირებით
მოწვეული სტუმრების გამასპინძლება

2,525.00

ი.მ. ვლადიმერ ქიმაძე

11 CMR210133299

შეძენილ იქნა სხვადასხვა სახის ტკბილეული მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარესთან და საკრებულოს სხვა პოლიტიკური
თანამდებობის პირებთან მომსვლელი სტუმრების
გამასპინძლებისათვის.

529.45

შპს ,,კრალ - XXI''

12 CMR210142244

მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებისა და სტუნრების
სადლით გამასპინძლება

999.00

ი.მ. ვლადიმერ ქიმაძე

N

CMR ნომერი

შესყიდვის ობიექტი

1

CMR210055996

2

9

12,867.61

ი.მ. ვლადიმერ ქიმაძე
შპს ,,KILIM"

ი.მ. ვლადიმერ ქიმაძე

N
1

CMR ნომერი

შესყიდვის ობიექტი

ხელშეკრულების ღირებულება

ორგანიზაცია

CON200000318-00364

ბენზინი

390535.55

რომპეტროლ საქართველო

CON200000293-00256

დიზელის საწვავი

55384.67

რომპეტროლ საქართველო

2000

სს ფრანს ავტო

2000

სს ფრანს ავტო

2

CON190000375-00173
3
CON190000362-00127
4
5 CON210000040-00001
CON210000120-00037
6
7
8
9

327751.78

შ.პ.ს ,,თაიმსერვისი"

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
შესყიდვა

8350

შპს პენსან ჯორჯია

CON210000135-00020

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები

2376

თეგეტა მოტორსი

CON210000160-00026

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები

1492

თეგეტა მოტორსი

CON210000161-00013

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები

1940

თეგეტა მოტორსი

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები

456

თეგეტა მოტორსი

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები

420

შპს ამბოლი

ხელის სადეზინფექციო საშუალების შესყიდვა
A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
შესყიდვა
1 (ერთი) ერთეული სატრანსპორტო
საშუალების (სედანი Renault Sandero – სარეგ. ნომერი,
CC945DD) ტექნიკური მომსახურება
2 (ორი) ერთეული სატრანსპორტო
საშუალების (Renault Duster - სარეგ. ნომერი QW801WQ,
PP572FF ; 2019 წლიანი; 1.5 ტურბო
დიზელი; 110 ცხ.ძ. 6 საფეხურიანი მექანიკა;)
ტექნიკური მომსახურება (
A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
შესყიდვა
ვიდეოსათვალთვალო კამერების (სატრანსპორტო
საშუალებების სახელმწიფო ნომრის ამომცნობი და
ზოგადი
ხედვის) მოვლა-პატრონობის მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვა
სატრანსპორტო საშუალებ(ებ)ის შესყიდვა
ხელის სადეზინფექციო საშუალების შესყიდვა

943

შპს მეღვინეობა გრანელი

8100

შპს პენსან ჯორჯია

1000

სს ფრანს ავტო

2000

სს ფრანს ავტო

7200

შპს პენსან ჯორჯია

121704

შპს დელტა კონსალტინგი

278500
366.2

სს ფრანს ავტო
შპს მეღვინეობა გრანელი

1076

თეგეტა მოტორსი

CON210000131-00016
10
CON210000133-00050
11
12 CON200000317-00256
13

CON210000331-00011
CON190000362-00143

14

CON190000375-00206
15
16

CON210000331-00192

CON210000329-00018
17
18 CON210000391-00006
19 CON200000317-00508
CON210000134-00113
20
21 CON210000387-00023
22
23

CON210000331-00267
CON210000442-00052

CON210000331-00397
24
25 CON210000394-00047
26
27

2 (ორი) ერთეული სატრანსპორტო
საშუალების (Renault Duster - სარეგ. ნომერი QW801WQ,
PP572FF ; 2019 წლიანი; 1.5 ტურბო
დიზელი; 110 ცხ.ძ. 6 საფეხურიანი მექანიკა;)
ტექნიკური მომსახურება
2 (ორი) ერთეული სატრანსპორტო
საშუალების (სედანი Renault Sandero – სარეგ. ნომერი
CC944DD, CC945DD ) ტექნიკური
მომსახურება
სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები
ნიღბების (პირბადის) შესყიდვა
A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
შესყიდვა
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები
A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის
შესყიდვა
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები

441

შპსWeekend

9000

შპს პენსან ჯორჯია

1460

შპს თეგეტა რითეილი

5400

შპს პენსან ჯორჯია

1712

შპს ამბოლი

1231608.2

N

CMR ნომერი

1
2
3

CMR210025049

შესყიდვის ობიექტი
სკოლების მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურება

ხელშეკრულების
ღირებულება
93,391.06

ორგანიზაცია
შპს თაიმსერვისი

N

CMR ნომერი

1

2
3
4
8

შესყიდვის ობიექტი

ხელშეკრულების
ღირებულება

ორგანიზაცია

CMR210154234

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობისა და ქალაქ
მარნეულში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე ძეგლის
„კიდევაც დაიზრდებიან“ და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ცეცხლსასროლი
(24 საათიანი) იარაღით დაცვის მომსახურების შესყიდვა

154,800

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტი

CMR200154664

მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის გვერდით
მდებარე საჯარო ბიბლიოთეკის
(სასიგნალიზაციო სისტემით) დაცვის მომსახურების ( CPV – 79713000 - დაცვის
მომსახურებები) შესყიდვა.

1,620

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტი

156,420

N

CMR ნომერი

შესყიდვის ობიექტი

1

CMR210030196

მერიის და საკრებულოს ბალანსზე არსებული 11 (თერთმეტი)
ერთეული ავტომობილის (დანართი N–1 შესაბამისად)
ინსპექტირების/ტექნიკური დათვალიერების მომსახურების
შესყიდვ

2

CMR210041139

ხელშეკრულების საგანია კანონმდებლობით დადგენილი წესით,
სააგენტოს მიერ შემსყიდველისათვის ამ ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების 3.1.
პუნქტში მითითებული სავარაუდო ღირებულების ფარგლებში

ხელშეკრულების
ღირებულება

ორგანიზაცია

660

შ.პ.ს. ,,ტექ-2017“,

500

სსიპ საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტო

N

CMR ნომერი

1

CMR210078031

შესყიდვის ობიექტი

მიმწოდებლის მიერ, შემსყიდველის 4 (ოთხი) ავტომანქანისთვის RENAULT DUSTER სახელმწიფო
ნომერი - QW 801 WQ, RENAULT DUSTER სახელმწიფო ნომერი - PP 572 WQ, RENAULT DUSTER
სახელმწიფო ნომერი - CC 944 DD, RENAUT SANDERO - სახელმწიფო ნომერი CC 945 DD, საკუთარი
მასალით (შემდგომში „საქონელი“), დანართში (პრეისკურანტი) მითითებული ტექნიკური
მომსახურების (შემდგომში „მომსახურება“) გაწევა, წინამდებარე ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად

ხელშეკრულების
ღირებულება

ორგანიზაცია

4,000

სს ,,ფრანს ავტო“

