
#

გამოყოფილი 

თანხა 

(საბოლოო)

 სატენდერო 

განცხადების ნომერი 

ფაქტობრივი 

გადახდები 

ღონისძიებაზე

ტექ. ზედამხედველის 

მომსახურება

შესრულება 

ჯამურად
შესრულება % შენიშვნა (პროექტების მიმდინარეობა)

1 NAT190025095 574,102.67           4857.39 დასრულდა

2 NAT190025099 444,726.85           2057.71

სამუშაოები დასრულდა, თუმცა 

საბოლოო ანგარიშსწორება 

განხორციელდება ექსპერტიზის 

წარმოდგენის შემდეგ

3 NAT190025101 481,214.91           2915.36

სამუშაოები დასრულდა, თუმცა 

საბოლოო ანგარიშსწორება 

განხორციელდება ექსპერტიზის 

წარმოდგენის შემდეგ

4 NAT200012287 63,650.74             
მიმდინაორებს, დასრულდება წლის 

ბოლომდე

5  NAT200012290 86,299.29             

სამუშაოები დასრულდა, თუმცა 

საბოლოო ანგარიშსწორება 

განხორციელდება ექსპერტიზის 

წარმოდგენის შემდეგ

6  NAT200012292 167,271.72           

სამუშაოები დასრულდა, თუმცა 

საბოლოო ანგარიშსწორება 

განხორციელდება ექსპერტიზის 

წარმოდგენის შემდეგ

7 2,000,000.00 NAT200000994 1530919.98 9359.77 1,540,279.75 77.01%

მიმდინარეობს მრავალწლიანი 

შესყიდვა. 2020 წელს 

გათვალისწინებულია 2 მლნ ლარი, 

რისი ათვისება წლის ბოლომდეა 

დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი            

2 690 ათასი ლარის ათვისება მოხდება 

2021 წელს. სამუშაოები საბოლოოდ 

დასრულდება 2021 წელს.

8 817,570.00 NAT190021515 305,518.11           1176.96 306,695.07 37.51%

სამუშაოები მიმდინარეობს 

შეფერხებით, კერძოდ მიმწოდებელი 

ვადაგადაცილებით ასრულებს 

სამუშაოებს, რაზედაც ერიცხება 

პირგასამტეხლო, სამუშაოები 

საბოლოოდ დასრულდება 2021 წელს

9 700,000.00 NAT200002584 270,915.06           270,915.06 38.70%

მიმდინარეობს მრავალწლიანი 

შესყიდვა. 2020 წელს 

გათვალისწინებულია 700 000 ლარი, 

რისი ათვისება წლის ბოლომდეა 

დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 675 

822 ლარის ათვისება მოხდება 2021 

წელს. სამუშაოები საბოლოოდ 

დასრულდება 2021 წელს.

2020 წელს კაპიტალური ტრანსფერით გამოიყო 13 650 000 ლარი. სხვადასხვა ღონისძიებებიდან გამოთავისუფლებულმა თანხამ დეკემბრის მდგომარეობით შეადგინა 1 350 000 ლარი, რითაც შემცირდა კაპიტალური ტრანსფერის 

თანხა და განისაზღვრა 12 300 000 ლარით. 

2,430,787.00
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზებზე ბეტონის 

საფარის მოწყობა

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში  ზღვისპირა პარკის მოწყობა (II 

ეტაპი) (მრავალწლიანი შესყიდვა)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ალაბარში საბავშვო ბაღის 

მოწყობა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხალაში საბავშვო ბაღის 

მოწყობა (მრავალწლიანი შესყიდვა)

დასახელება

1,822,123.57

2020 წელს მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი კაპიტალური პროექტების შესახებ (დაფინანსების წყარო-აჭარის ა/რ რესპუბლიკური ბიუჯეტის კაპიტალური ტრანსფერი)

74.96%



10 682,881.00 NAT200000768 324,028.29           3410.82 327,439.11 47.95%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება სამუშაოები

11 676,145.00 NAT200000643 669,299.05           3122.97 672,422.02 99.45%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

12 539,226.00 NAT200005270 534,384.19           4077.94 538,462.13 99.86%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

13 207,638.00 NAT190025114 198,637.73           1799.66 200,437.39 96.53% დასრულდა

14 189,054.00 NAT190025821 187,355.82           748.32 188,104.14 99.50%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

15 142,574.00 NAT190025814 141,293.53           1280.12 142,573.65 100.00% დასრულდა

16 267,257.00 NAT190025826 264,856.91           1072.59 265,929.50 99.50%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

17 116,203.00 NAT190025835 115,159.40           1043.34 116,202.74 100.00% დასრულდა

18 209,934.00  NAT200002724 209,934.00           209,934.00 100.00% დასრულდა

19 257,868.00 NAT190025480 255,366.75           988.79 256,355.54 99.41%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

20 179,003.00 NAT190025102 177,183.45           263.23 177,446.68 99.13%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

21 167,824.00 NAT190025474 166,145.02           166,145.02 99.00%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ციხისძირი, 

ქვ.კონდიდი) წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობა

დაბა ჩაქვის ცენტრის კეთილმოწყობა

ქალაქ ქობულეთში, კაფე ედემთან (რუსთაველიდან აღმაშენებელზე 

და აღმაშენებლიდან ზღვაზე) გადასასვლელის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქაქუთი, გვარა, 

სოფელი ქობულეთი-კოხი, კკვირიკე-მუხნარი, ახალსოფლის 

დასახლება, დაგვა, მუხაესტატე-ალამბარი) გარე განათების მოწყობა

დაბა ოჩხამურის ადმინისტრაციული შენობის, ქ. ქობულეთში 

სასწრაფოს ეზოს, სოფელ ცეცხლაურში 8 აგვისტოს ომში დაღუპუთა 

სკვერის და ჭახათის ცენტრის კეთილმოწყობა

ქობულეთის სანაპიროსთვის დეკორატიული საპარკე სკამების 

შეძენა (214 ერთეული)

ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე არსებული 6 ერთეული (აბაშიძის 

ქუჩაზე ლუკოილის მიმდებარედ, რუსთაველის ქ N140, კომახიძის ქ 

N13; კომახიძის ქ  N15; რუსთაველის ქ N162; აღმაშენებელის ქ. 

დაცული ტერიტორიების მიმდებარედ) სტადიონების 

რეაბილიტაცია

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  ბობოყვათში ფეხბურთის 

მოედნის მოწყობა

სოფელ ცეცხლაურში არსებული სტადიონის შემოღობვა და ხინოს 

დასახლებაში ახალი სტადიონის მოწყობა 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების  (ჯავახიშვილის ქ.N51; თავისუფლების 

N90) ეზოების ტერიტორიაზე სკვერის კეთილმოწყობა

დაბა ჩაქვში, მ. აბაშიძის ქ.N11-ში ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობა

ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N28-თან მისასვლელისა და 

ეზოს/სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები



22 119,258.00 NAT190025470 118,087.48           118,087.48 99.02%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

23 69,467.00 NAT190025463 68,000.00             616.08 68,616.08 98.78% დასრულდა

24 65,533.00 NAT190025482 64,886.00             587.87 65,473.87 99.91% დასრულდა

25 53,600.00 NAT190025832 53,110.00             481.09 53,591.09 99.98% დასრულდა

26 36,850.00 NAT190025981 36,118.43             36,118.43 98.01% დასრულდა

27 23,293.00 NAT200003955 22,740.78             22,740.78 97.63% დასრულდა

28 16,804.00 NAT190025484 15,951.49             15,951.49 94.93% დასრულდა

29
ლითონის, გალვანიზირებული ნაგავშემკრები 

კონტეინერის (80 ერთეული) შესყიდვა
NAT200008255 65,698.40             65,698.40

დასრულდა (მოწოდებულია 80 ცალი 

ლითონის, გალვანიზირებული 

კონტეინერი)

30
პლასტმასის ნაგვის კონტეინერები (120 

ერთეული)

CON200000226-

00019

მიმდინარეობს, მოწოდებულია 112 

ცალი პლასტმასის კონტეინერი, წლის 

ბოლომდე მოწოდებულ იქნება 8 

ცალი, რაზედაც განხორციელდება 

ანგარიშსწორება

31 სპეც ტექნიკა
სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული უნივერსალური 

ექსკვატორი) შეძენა
NAT200013389 257684 257,684.00 დასრულდა

32 სპეც ტექნიკა სპეც. ტექნიკის (1 ერთეული სატვირთო) შეძენა NAT200005465 130,000.00 130,000.00 დასრულდა

33

ქობულეთში, ჩოლოქის დასახლებაში, ხულოს 

ქუჩიდან ჩამდინარე ფეკალური წყლების 

გამწმენდ ნაგებობამდე წყალანირების 

მაგისტრალის მშენებლობის და სატუმბი 

სადგურის რეკონსტრუქციის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურება

NAT200010275 7,000.00               7,000.00 100% დასრულდა

34

ქალაქ ქობულეთში, 9 აპრილის ქუჩა №26-ში (ს/კ 

20.42.06.990) მდებარე საბავშვო ბაღის 

მშენებლობისათვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვა

NAT200008962

მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება (ნაწილი მომსახურების 

შესრულებულია)

35

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ქუჩების, 

ეზოების, სკვერების, პარკების, მოედნებისა და 

სხვადასხვა ტერიტორიების კეთილმოწყობის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურების შესყიდვა

NAT200008895

მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება (ნაწილი მომსახურების 

შესრულებულია)

387,684.00

242,000.00

130,500.00

ქ. ქობულეთში არსებული 9 აპრილის სკვერში მემორიალის მოწყობა

ქალაქ ქობულეთში, ჯავახიშვილის ქ N2-ში საკანალიზციო სისტემის 

მოწყობა
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50.34%

100%

სოფ. კვირიკეში (მეურნეობაში და სასირეში) 2 ერთეული მინი 

სტადიონის მოწყობა

ქალაქ ქობულეთში, ახალსოფელში არსებული სტადიონის 

რეაბილიტაცია

მუხაესტატეს მეურნეობაში სპორტული მოედნის მოწყობა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში  მოსაცდელების 

მოწყობა (11 ერთეული)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სკვერებსა და პარკებში 

განსათავსებლად ფანჩატურების მოწყობა (17 ერთეული)

ნაგვის 

კონტეინერის 

შეძენა (200 

ერთეული)



36

ქალაქ ქობულეთის კანალიზაციის 

მაგისტრალური ქსელის ავარიული ნაწილის 

(რუსთაველის ქუჩა N300-დან N3-ე სატუმბო 

სადგურამდე) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

NAT200008379 10,775.00             10,775.00 100% დასრულდა

37

ქ. ქობულეთში, პოპოვის ქუჩა N7-ში (ს/კ 

20.42.10.781) ადმინისტრაციული შენობის (ა(ა)იპი 

„ქობულეთის სოფლი წყალი“ და ა(ა)იპი 

ქობულეთის გამწვანება) მშენებლობის 

NAT200001998 13,777.00             13,777.00 100% დასრულდა

38

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული სამედიცინო პუნქტების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურება

 NAT200013911
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება 

39

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში 

აჭარის ქუჩაზე, სოფელ კვირიკესა და სოფელ 

გვარაში საბავშვო ბაღების მოწყობის საპროექტო-

სახართაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვა

NAT200013909

მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება (ნაწილი მომსახურების 

შესრულებულია)

40

ქალაქ ქობულეთის სანაპირო ზოლში, ზღვისპირა 

პარკის მიმდებარედ ჯებირზე პანორამული 

გადასახედი ბაქანის მოწყობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვა

CNT200000042
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება 

41

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ხუცუბანში (ს/კ 20.39.04.008) სახელოვნებო 

სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის 

სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

NAT200017082
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება 

42

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ალამბარში, ცინცაბაძეებისა და ნოღაიდელების 

დასახლებაში მდებარე წყლის რეზერვუარის 

რეაბილიტაციის და სოფელ აჭყვისთავში 

მდებარე წყალსადენის სათავე ნაგებობის 

მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურება

NAT200017083
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება 

43

ქალაქ ქობულეთის შემოსასვლელში (ზ.ჟვანიას 

სახელობის (მდ. ჩოლოქის) ხიდთან) ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის ტურისტული მანიშნებელი 

კონსტრუქციის ან/და ნაგებობის მოწყობის 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურების შესყიდვა

CNT200000049 

(ხელმეორედ 

გამოცხადდა) 

44 NAT200012315 76,703.01             
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება სამუშაოები

45  NAT200012324 85,774.12             
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება სამუშაოები

242,000.00
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ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 

საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
311,901.00 52%162,477.13



46 89,690.00 NAT200012516
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება სამუშაოები

47 275,518.00 NAT200012297 75,708.59             75,708.59 27%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება სამუშაოები

48 110,098.00  NAT200012337 61,330.37             61,330.37 56%
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება სამუშაოები

49 150,000.00 NAT200013164

მიმდინარეობს მრავალწლიანი 

შესყიდვა, ნაწილი სამუშაოებისა 

შესრულებულია. 2020 წელს 

გათვალისწინებულია 150 000 ლარი, 

რისი ათვისება წლის ბოლომდეა 

დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 313 

155 ლარის ათვისება მოხდება 2021 

წელს. სამუშაოები საბოლოოდ 

დასრულდება 2021 წელს.

50 78,551.00 NAT200012341
მიმდინარეობს, წლის ბოლომდე 

დასრულდება სამუშაოები

51 15,289.00 NAT200012349 15,151.00             15,151.00 99.10%

სამუშაოები დასრულებულია, 

დარჩენილია ტექ. ზედამხედველთან 

საბოლოო ანგარიშსწორების 

პროცედურა

52 240,000.00 NAT200013162 102,803.30           102,803.30 42.83%

მიმდინარეობს მრავალწლიანი 

შესყიდვა, 2020 წელს 

გათვალისწინებულია 240 000 ლარი, 

რისი ათვისება წლის ბოლომდეა 

დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 1 075 

603 ლარის ათვისება მოხდება 2021 

წელს. სამუშაოები საბოლოოდ 

დასრულდება 2021 წელს.

53 150,000.00  NAT200013385

მიმდინარეობს მრავალწლიანი 

შესყიდვა, 2020 წელს 

გათვალისწინებულია 150 000 ლარი, 

რისი ათვისება წლის ბოლომდეა 

დაგეგმილი, ხოლო დარჩენილი 1 516 

244 ლარის ათვისება მოხდება 2021 

წელს. სამუშაოები საბოლოოდ 

დასრულდება 2021 წელს.

ქალაქ ქობულეთში, ზღვის სანაპირო ზოლში (1 კმ) გარე განათების 

მოწყობა 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჩინოში საბავშვო ბაღის 

მოწყობა 

ქალაქ ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა №162; აღმაშენებლის ქ. №94; 

რუსთაველის ქ. №138 ა; რუსთაველის ქ. №140; რუსთაველის ქ. №158; 

ვერულიძის ქ. №9; აღმაშენებლის ქ.№112-ში საკანალიზაციო 

მაგისტრალური სისტემის მოწყობა/რეაბილიტაცია 

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების (ვილარის) ეზოს/სკვერის

კეთილმოწყობა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 

გარე განათების მოწყობა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

გადასასვლელების (კომახიძის ქუჩაზე საფეხმავლო გადასასვლელი, 

მეგობრობის ქუჩის ზღვაზე გადასასვლელი, რუსთაველის ქ. №160 ზ-

დან კომახიძის ქ. №100-მდე გადასასვლელი, რუსთაველის ქუჩა 

№266-268 შესასვლელი გზა, რუსთაველის ქ. №140 ჟ-დან კომახიძის 

ქ. №2-ის ჩათვლით) კეთილმოწყობა 

სოფელ ლეღვას ადმინისტრაციულ შენობაში სამედიცინო 

პუნქტისათვის ოთახებისა და სველი წერტილის მოწყობა 

ქალაქ ქობულეთში, გელაურის დასახლებაში მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების (ჩაის ფაბრიკის) ეზოს/სკვერის

კეთილმოწყობა



54 150,000.00 NAT200018608

მიმდინარეობდა პროექტში 

ცვლილებები, რის გამოც ტენდერი 

გამოცხადდა მიმდინარე წლის 

დეკემბერში. შესაბამისად, სამუშაოები 

განხორციელდება მომდევნო (2021) 

წელს.

12,300,000 8,449,562.44 39,860.01 8,484,449.38 69%ჯამი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლეღვაში საბავშვო ბაღის 

მოწყობა (მრავალწლიანი შესყიდვა)



1 NAT200000767

ტენდერი არ შედგა, ასევე ვინაიდან სს 

,,აჭარის წყლის ალიანსის" მიერ 

ხორციელდება დაბებისა და 

სოფლების რეაბილიტაციის პროგრამა, 

რომელშიც გათვალისწინებულია 

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფლები, აღნიშნული ღონისძიება 

გაუქმდა. 

2  NAT200005549

ტენდერი არ შედგა, ასევე, ქვეყანაში 

არსებული პანდემიური სიტუაციის 

გათვალისწინებით, ღონისძიება 

გაუქმდა.

3
 NAT200014426,  

NAT200012306

4
 NAT200012300, 

NAT200014424

კაპიტალურ ტრანსფერში განხორციელებული ცვლილების დროს გაუქმებული ღონისძიებები

სპეციალური ტექნიკის შეძენა (1 ერთეული ნაგავმზიდი)

თავდაპირველად 

გათვალისწინებული იყო 4 სოფელში 

(სამება, კვირიკე, ბობოყვათი, ქვედა 

აჭყვა) 7 ჭაბურღილის მოწყობა, 

შემდეგ ცვლილებისას 

დაკორექტირდა. სამების და ქვედა 

აჭყვას ჭაბურღილის მოწყობის 

ღონისძიებებზე, თითოეულ მათგანზე 

ორჯერ გამოცხადდა ელექტრონული 

ტენდერი. რომელიც უშედეგოდ 

დასრულდა (არ შედგა/უარყოფითი 

შედეგით დასრულდა)

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქაქუთი, ბუკნარი, 

შუაღელე, ციხისძირი, ზედა აჭყვა) წყალსადენის სათავე ნაგებობის 

მშენებლობა/რეაბილიტაცია და ზედა აჭყვას წყალსადენის სამარაგო 

რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელში (ქვედა აჭყვა) 

წყალსადენის სისტემაზე ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელში (სამება) წყალსადენის 

სისტემაზე ჭაბურღილების მოწყობის სამუშაოები


