
მუნიციპალიტეტი ქობულეთი #ССЫЛКА!

2017 წელი
ინფრასტრუქტურული 

პროექტები

მთლიანი 

ღირებულება

მიმდინარე წლის 

გეგმიური 

ღურებულება

სახელშეკრულებ

ო ღირებულება
დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

1

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის 

ტროტუარის მოწყობა (ვერულიძის 

ქუჩის გადაკვეთიდან აღმაშენებლის 

პირველი შესახვევის გადაკვეთამდე)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ჯორჯიან სტოუნი" 

    ბათუმი

 ზ.ბერიძის შეს.18

 +995574455600

ს/კ 445403199

1 765 100 1 765 100 1 760 300 31.01.17 21.08.17 465 711 26,4% 465 711 26,4% 45,0%

NAT160004005

მიმდინარეობს ბორდიურებისა და 

ტროტუარებზე დეკორატიული 

ფილების მოწყობის სამუშაოები

მიმდინარე

ფილიალი/წარმომადგენლო

ბა 

,,შეზღუდული 

პასუხისმგებლობის 

ამხანაგობა მშენებლობის 

კასპიისპირეთის 

სამმართველო" მარტვილის 

რაიონი, სოფელი 

დიდიჭყონი

+995593667005

0 03.02.17 21.07.17 0,0% 0,0% 0,0%

NAT160004115

ვალდებულებების 

შეუსრულებლობბის გამო 

ცალმხრივად შეუწყდა 

ხელშეკრულება.

ფილიალი/წარმომადგენლო

ბა ,,ანტ სტროი ლტდ 2016"

 ლანჩხუთი, სამების 31

 +99571100211

ს/კ 433647084

826 684 698 888 16.05.17 13.10.17 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 0,0% NAT170004227 მიმდინარე

3

ქ. ქობულეთში,რუსთაველის ქუჩა 

ცენტრალურ სასაფლაომდე, 

მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა (II 

ეტაპი)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ჯორჯიან სტოუნი" 

    ბათუმი

 ზ.ბერიძის შეს.18

 +995574455600

ს/კ 445403199

756 500 756 500 753 500 20.01.17 24.07.17 209 135 27,6% 209 135 27,6% 65,0%

NAT160003679

მიმდინარეობს გრუნტის მოჭრის, 

ბორდიურებისა და ტროტუარებზე 

ფილების მოწყობისა და საგზაო 

ფილების მოწყობის სამუშაოები

მიმდინარე

4

ქ.ქობულეთი, გელაურის უბნის  (ვაჟა 

ფშაველას ქუჩა; პოპოვის ქუჩა; პუშკინის 

ქუჩა) კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

ი.მ. 

,,დავით სიჭინავა"

ქ. თბილისი, გოცირიძის ქ. 

#34

+99592190887

ს/კ 19001004820

1 548 541 1 548 541 1 541 541 10.02.17 19.10.17 493 577 31,9% 493 577 31,9% 40,0%

NAT160004536

მიმდინარეობს გრუნტის მოჭრისა და 

ბალასტის შემოტანის სამუშაოები და 

სანიაღვრე სისტემის მოწყობის 

სამუშაოები

მიმდინარე

5

ქ. ქობულეთში, სასაფლაოსთან 

აღმაშენებლის II შესახვევის 

რეაბილიტაცია 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ჯორჯიან სტოუნი" 

    ბათუმი

 ზ.ბერიძის შეს.18

 +995574455600

ს/კ 445403199

278 100 278 100 276 600 04.01.17 23.04.17 146 945 52,8% 146 944,69 52,8% 100,0%

NAT160003680

მიმდინარეობს ბორდიურებისა და 

ტროტუარების დეკორატიული 

ფილებით მოწყობის სამუშაოები; 

სანიაღვრე სისტემის მოწყობა და 

სავალ ნაწილზე დეკორატიული 

ფილების მოწყობის სამუშაოები.

დასრულებუ

ლი

6
ქ. ქობულეთში, რუსთაველის II 

შესახვევის კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

ფილიალი/წარმომადგენლო

ბა ,,ანტ სტროი ლტდ 2016"

 ლანჩხუთი, სამების 31

 +99571100211

ს/კ 433647084

771 550 771 550 767 550 17.01.17 17.07.17 155 093 20,1% 155 093 20,1% 25,0%

NAT160003681

მიმდინარეობს გრუნტის მოჭრის და 

ბალასტის შეტანის სამუშაოები

მიმდინარე

7

ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა 

(საჯარო რეესტრის, გაზკანტორის  და 

ყოფილი სანდასუფთავების) 

შესასვლელების კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,სამკუთხედი" 

ქ. თბილისის, ვაკე-

საბურთალოს რაიონში, ვაჟა 

ფშაველას გამზ., II კვ, 

კორ.28ა, ბ. ¿1

595519797

ს/კ 404916944

192 943 192 943 192 443 31.01.17 22.05.17 183 522 95,1% 183 522 95,1% 100,0%
NAT160003688 დასრულებუ

ლი

8
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

ვიდეოკამერების შეძენა/მონტაჟი 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
272 500 272 500 0,0% 0,0% 0,0% სატენდერო

ვადები

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულების 

პროცენტი
შენიშვნა

ობიექტის 

სტატუსი

გაცემული 

ავანსი (ლარი)

შესრულების 

დაფინანსება

დაფინანსები

ს %

რეალური 

შესრულები

ს %

ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩის 

მოასფალტება და სანიაღვრე არხების 

მოწყობა (I ეტაპი)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
2 826 684

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში)

# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 

წ
ყა

რ
ო

 

სამუშაოს შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო კოდი

1 19.05.2017



მთლიანი 

ღირებულება

მიმდინარე წლის 

გეგმიური 

ღურებულება

სახელშეკრულებ

ო ღირებულება
დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

ვადები

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულების 

პროცენტი
შენიშვნა

ობიექტის 

სტატუსი

გაცემული 

ავანსი (ლარი)

შესრულების 

დაფინანსება

დაფინანსები

ს %

რეალური 

შესრულები

ს %

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში)

# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 

წ
ყა

რ
ო

 

სამუშაოს შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო კოდი

9

ქ. ქობულეთში განსათავსებლად 

მეტალოკონსტრუქციის მოსაცდელების 

შეძენა-მონტაჟი 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
504 900 504 900 0,0% 0,0% 0,0%

NAT170001602

მიმდინარეობს ხელშეკურლების 

მოზადება

ტენდერი

10

ქ.ქობულეთში ნინოშვილის ქუჩის 

(აღმაშებლის ქუჩიდან რუსთაველის 

ქუჩამდე) გადასასვლელის 

კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ჯორჯიან სტოუნი" 

    ბათუმი

 ზ.ბერიძის შეს.18

 +995574455600

ს/კ 445403199

199 250 199 250 175 000 08.05.17 22.06.17 0,0% 0,0% 5,0%
NAT170004416

მიმდინარე

11

ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N786 

ბ-ს მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან 

რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის 

კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
113 800 113 800 0,0% 0,0% სატენდერო

12

ქ.ქობულეთში აღმაშენებლის ჩიხი N644-

ის მიმდებარედ (აღმაშენებლის ქუჩიდან 

რუსთაველის ქუჩამდე) გადასასვლელის 

კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
108 998 108 998 0,0% 0,0% სატენდერო

13

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

მოსაცდელების   (სოფლებში 11 

ერთეული ახალი  და ერთი ერთეული  

არსებული მოსაცდელის   და 

ქ.ქობულეთში მტს  და  კარიერის 

დასახლებაში აგურის მოსაცდელების 

(ორი ერთეული)) 

მოწყობა/რეაბილიტაცია  

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
40 042 40 042 0,0% 0,0% სატენდერო

14

ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის და 

რუსთაველის ქუჩებზე შეზღუდული 

შესაძლობლობების პირთათვის 

ტროტუარებთან მისასვლელი 

შემაღლებების მოწყობის სამუშაოები

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
25 860 25 860 0,0% 0,0%

NAT170004419

შერჩევა/შეფასება
ტენდერი

15
ქ. ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში 

წყალსადენის სისტემის მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,ალგეთი"

რუსთავი, გაგარინის 21

577 482030

ს/კ 234159022

326 158 326 158 322 872,54 10.02.17 20.08.17 156 060 47,8% 156 060 47,8% 70,0%

NAT160004265

მიმდინარეობს წყალსადენის 

ცენტრალური მაგისტრალის მოწყობის 

სამუშაოები

მიმდინარე

16

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. 

ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემის (მე-2 

ეტაპი რეზერვუარისა და შიდა 

მაგისტრალის) მოწყობა 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,უნივერსალ ჯორჯია 

2008"

სოფელი დეკანაშვილები

+995577176744

ს/კ 248056516

1 816 690 1 816 690 1 383 999 07.04.17 02.01.18 0,0% 0,0% 10,0% NAT160004291 მიმდინარე

17

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ 

ლეღვას წყალსადენის სისტემის 

რეაბილიტაცია (II ეტაპი)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,უნივერსალ ჯორჯია 

2008"

სოფელი დეკანაშვილები

+995577176744

ს/კ 248056516

1 516 326 1 516 326 1 115 998 10.03.17 18.11.17 557 999 85 011 42,4% 170 022 11,2% 20,0%

NAT160004289

წყლის სათავე ნაგებობის და 

კაპტაჟების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

მიმდინარე

18
სოფ. ციხისძირის წყალსადენზე დებეტის 

გაზრდის სამუშაოები

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

ფილიალი/წარმომადგენლო

ბა 

,,გროსინვესტ კაპიტალი" 

თბილისი

 ისანი-სამგორის რაიონი, 

საბარგო დასახლება, 

არველაძის ქ., N 43

 +995595134433

ს/კ  406192052

121 850 121 850 120 000 23.01.17 29.05.17 0,0% 0,0% 15,0%

NAT160004143

მიმდინარეობს სალექარსა და 

კაპტაჟების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

მიმდინარე

2 19.05.2017



მთლიანი 

ღირებულება

მიმდინარე წლის 

გეგმიური 

ღურებულება

სახელშეკრულებ

ო ღირებულება
დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

ვადები

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულების 

პროცენტი
შენიშვნა

ობიექტის 

სტატუსი

გაცემული 

ავანსი (ლარი)

შესრულების 

დაფინანსება

დაფინანსები

ს %

რეალური 

შესრულები

ს %

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში)

# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 

წ
ყა

რ
ო

 

სამუშაოს შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო კოდი

19

ქალაქ ქობულეთში, კარიერის 

დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის 

და მისი ელემენტების სამშენებლო 

სამუშაოები  

(III ეტაპი)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
1 969 433 1 969 433 0,0% 0,0% 0,0%

NAT160003987

მიმდინარეობს ხელშეკრულების 

მომზადება

ტენდერი

20
სოფ. დაგვას წყალსადენის სისტემის 

მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
607 670 607 670 0,0% 0,0% 0,0%

ტენდერი გამოცხადდება საპროექტო 

დკუმენტაციაში კორექტირების 

შეტანის შემდეგ

სატენდერო

21
ქ. ქობულეთში, თამარ მეფის სანაპიროზე 

საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ნიუმშენი" თბილისი

ზაზიშვილის ქუჩა #1

+99599675703

ს/კ 401944134

383 960 383 960 382 110 16.02.17 24.06.17 191 055 85 926 72,1% 171 851 44,8% 50,0%

NAT160003965

მიმდინარეობს საკანალიზაციო ჭების 

და გოფრირებული საკანალიზაციო 

მილების მოწყობის სამუშაოები

მიმდინარე

22

საჩინოს თემში, სოფელ ზედა აჭყვაში 

წყალსადენის სათავე ნაგებობის, 

რეზერვუარის და ცენტრალური 

მაგისტრალის მოწყობა (II ეტაპი)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,ლაზარე 2008"

ქ. თბილისი, 

დიდუბე–ჩუღურეთის 

რაიონში, გრ. რობაქიძის 

გამზ. 7, კორპუსი 6 

სართული 4. ბ.35

+995597 118 114

ს/კ 401983804

382 093 382 093 379 999,96 13.02.17 28.08.17 100 000 30 360 34,1% 60 719 15,9% 40,0%

NAT160004167

მიმდინარეობს წყალსადენის 

მაგისტრალური ხაზისა და 

საქლორატორის მოწყობის სამუშაოები

მიმდინარე

23
ქ. ქობულეთში კინტრიშის I სანაპიროს 

საკანალიზციო ქსელის მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,უნივერსალ ჯორჯია 

2008"

სოფელი დეკანაშვილები

+995577176744

ს/კ 248056516

110 062 110 062 86 888 20.04.17 19.07.17 0,0% 0,0% 5,0% NAT160003995 მიმდინარე

24

ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 

არსებული სატუმბო სადგურებისათვის  

7 ერთეული ტუმბოს შეძენა/მონტაჟი

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,ჯი თი ჯი"

თბილისი

სამტრედიის ქ. #51; ბ60

599577808; 577507514

ს/კ 401959573

175 766 175 766 172 791 14.02.17 15.04.17 0,0% 0,0% 100,0%
NAT170000614 დასრულებუ

ლი

25

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

სოფ.ხუცუბნის წყალსადენის სისტემის 

მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,მეოხი" ქუთაისი

 ლ. ასათიანის ქ. #101

 +99599555059

ს/კ 212804722

1 131 020 164 601 1 123 986,1 31.03.16 31.12.16 161 761 98,3% 161 761 98,3% 100,0%

SPA150034301

გარდამავალი

2016 წელს დაფინანსებულია

960 336,94 ლარი.

ვადაგადაცილების გამო დაერიცხა 

პირგასამტეხლო 46 364,43 ლ.

ექსპერტიზის დასკვნით სამუშაოების 

მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა

 1 122 098,2 ლარი

დასრულებუ

ლი

26
ქაქუთის წყალსადენის სისტემის 

მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შ.პ.ს.''კაპიტელი'' თბილისი

ჟორესის ქ.#6 +995555362200

ს/კ 204981957

1 236 122 130 700 1 222 013 28.01.16 04.04.17 0,0% 0,0% 100,0%

SPA150033507 

გარდამავალი

2016 წელს დაფინანსებულია 1 100 

264,07 ლარი (90%) ფორმა N2-ით 

შესრულებულია - 978 306,11 ლ

მიმდინარეობს წყალსადენის სათავე 

ნაგებობის რეაბილიტაცია. საბოლოო 

ანგარიშსწორება განხირციელდება 

ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის 

შემდეგ

დასრულებუ

ლი
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მთლიანი 

ღირებულება

მიმდინარე წლის 

გეგმიური 

ღურებულება

სახელშეკრულებ

ო ღირებულება
დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

ვადები

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულების 

პროცენტი
შენიშვნა

ობიექტის 

სტატუსი

გაცემული 

ავანსი (ლარი)

შესრულების 

დაფინანსება

დაფინანსები

ს %

რეალური 

შესრულები

ს %

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში)

# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 

წ
ყა

რ
ო

 

სამუშაოს შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო კოდი

27

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. 

ჩაისუბნში წყალსადენის 

სისტემის(პირველი ეტაპი სათავე 

ნაგებობისა და რეზერვუარის ) მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,მარიამი ო.ბ. 2006" ქ. 

ბათუმი

ლეონიძის ქ. 4, ბინა 1

+99540226

ს/კ 245560085

906 900 358 966 896 604,43 25.02.16 16.07.17 166 444 46,4% 166 444 46,4% 85,0%

SPA150035346 

გარდამავალი

2016 წელს დაფინანსებულია

539 224,37 ლარი (60%)

მიმდინარე

28

ქალაქ ქობულეთში თამარ მეფის 

სანაპიროს სასმელ-სამეურნეო 

წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია( 

წყლის სისტემის მოწყობა და 

გამრიცხველიანება)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,მენდა" ხულოს 

მუნიციპალიტეტი

ხულო სოფ.დეკანაშვილები 

1-ლი ქ.#17

+995 557631744

224 270 30 222 222 675,52 01.08.16 23.01.17 29 650 98,1% 29 650 98,1% 100,0%

SPA160015942

გარდამავალი

2016 წელს დაფინანსებულია

 192 675,53 ლარი (87%)

ექსპერტიზის დასკვნით სამუშაოების 

დასრულებუ

ლი

29

ქ. ქობულეთში მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების (კომახიძის 

N15, N13; აღმაშენებლის N1, N116,  

რუსთაველის N140, N140ა, N140ბ 

(კორპუსი1,2,3),  N160ა, 162გ; აბაშიძის 

N2,N4,N6) ეზოებში საკანალიზაციო  

სისტემის მოწყობა და მაგისტრალურ 

ხაზზე დაერთება

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
101 944 101 944 0,0% 0,0%

NAT170004669

შერჩევა/შეფასება
ტენდერი

30

დაბა ოჩხამურში ორი ერთეული 

სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს 

მოწოდება-მონტაჟი 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
100 002 100 002 0,0% 0,0%

NAT170004592

შერჩევა/შეფასება
ტენდერი

31

ქალაქ ქობულეთში "მტს "დასახლებაში 

(კლდიაშვილის ქუჩაზე დარჩენილი 

ნაწილის) საკანალიზაციო სისტემის 

მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
78 045 78 045 0,0% 0,0% NAT170004866 ტენდერი

32

ქ. ქობულეთში ლერმონტოვის ქუჩაზე 

სანიაღვრე არხის მოწყობისა და  ქ. 

ქობულეთში  მემედ აბაშიძის N82 -ის 

მიმდებარედ სანიაღვრე სისტემის  

მოწყობის  სამუშაოები

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
36 041 36 041 0,0% 0,0% NAT170004865 ტენდერი

33
დაბა ჩაქვში, ბეჟანიძის ქუჩაზე  

სანიაღვრე სისტემის მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
35 339 35 339 0,0% 0,0% NAT170004864 ტენდერი

34

ქალაქ ქობულეთში წყალსადენის სათავე 

ნაგებობაზე ახალი  ჭაბურღილების 

(ოთხი ერთეული) მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
424 116 424 116 0,0% 0,0%

NAT170004593

მიმდინარეობს ხელშეკრულების 

მომზადება

ტენდერი

35 აჭყვისთავის საბავშვო ბაღის მოწყობა
აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,დამბა"

თბილისი

იურიდ.მის; მარჯანიშვილის 

16ა; ფაქტ. მის;მიცკევიჩის 

29ა 5სართული

+99532379281

ს/კ 404384625

751 596 751 596 654 720 27.02.17 14.01.18 73 788 9,8% 73 788 9,8% 15,0%

NAT170000170

მიმდინარეობს არსებული შენობის 

დემონტაჟის სამუშაოები და 

მიმდინარეობს ფერდსამაგრი კედლის 

მოწყობის სამუშაოები

მიმდინარე

36
სოფ. ჩაისუბანში  საბავშვო ბაღის 

მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ინტერ პლიუსი" 

ქ. წნორი

ქიზიყის #55

 0355 23 00 36

ს/კ 240420193

440 000 440 000 377 773 27.03.17 23.09.17 48 229 11,0% 48 229 11,0% 15,0%

NAT170000611

მიმდინარეობს საძირკვლის მოწყობის 

სამუშაეობი

მიმდინარე

37
ქ. ქობულეთში, ფიჭვნარში  საბავშვო 

ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
183 323 183 323 0,0% 0,0% 0,0%

NAT170001640

შერჩევა/შეფასება
ტენდერი

4 19.05.2017



მთლიანი 

ღირებულება

მიმდინარე წლის 

გეგმიური 

ღურებულება

სახელშეკრულებ

ო ღირებულება
დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

ვადები

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულების 

პროცენტი
შენიშვნა

ობიექტის 

სტატუსი

გაცემული 

ავანსი (ლარი)

შესრულების 

დაფინანსება

დაფინანსები

ს %

რეალური 

შესრულები

ს %

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში)

# პროექტის დასახელება

დ
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ნ
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ს
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სამუშაოს შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო კოდი

38 სოფელ დაგვას საბავშვო ბაღის მოწყობა
აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,მთაწმინდა 

2007"თბილისი

 ფხოვის ქ. #3

 +995599233803

ს/კ 204526281

359 170 52 986 355 665 20.05.16 25.11.16 47 512 89,7% 47 512 89,7% 100,0%

SPA160008654 

გარდამავალი 

2016 წელს დაფინანსებულია 

304 301,62 ლარი (86%)

ექსპერტიზის დასკვნით სამუშაოების 

მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 

351 813,57 ლარი

დასრულებუ

ლი

39

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ  

ცეცხლაურის საბავშვო ბაღის ეზოს 

კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
164 523 164 523 0,0% 0,0% NAT170004228 ტენდერი

40

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  სოფელ 

დაგვას საბავშვო ბაღის ეზოს 

კეთილმოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
109 465 109 465 0,0% 0,0% NAT170004591 ტენდერი

41

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული სკვერების 

რეაბილიტაცია (9 აპრილის, 

აღმაშენებლის N290-ის მოპირდაპირედ, 

ლესელიძის ქუჩის) და ახალი სკვერის 

მოწყობა (აღმაშენებლის გამზირი 700-ის 

მოპირდაპირედ) 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ჯორჯიან სტოუნი" 

    ბათუმი

 ზ.ბერიძის შეს.18

 +995574455600

ს/კ 445403199

510 500 510 500 508 000 09.01.17 26.08.17 140 508 27,5% 140 508 27,5% 70,0%

NAT160003948

მიმდინარეობს ბორდიურებისა და 

ბილიკების დეკორატიული ფილებით 

მოპირკეთების სამუშაოები

მიმდინარე

42

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

აღმაშენებლის გამზირიდან თამარ მეფის 

სანაპირომდე გადასასვლელების 

კეთილმოწყობა   (N660-ის 

მოპირდაპირედ ეკო-პლიაჟის 

ტერიტორიაზე საფეხმავლო ბილიკების 

მოწყობა ;   N514-ის მოპირდაპირედ ;  

N520-ის მოპირდაპირედ;  N580-ის 

მოპირდაპირედ;   N620-ის 

მოპირდაპირედ) 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ჯორჯიან სტოუნი" 

    ბათუმი

 ზ.ბერიძის შეს.18

 +995574455600

ს/კ 445403199

767 996 767 996 765 996 12.01.17 22.09.17 260 485 33,9% 260 485 33,9% 70,0%

NAT160003947

მიმდინარეობს ბორდიურებისა და 

ბილიკებისა და სავალი ნაწილის 

დეკორატიული ფილებით 

მოპირკეთების სამუშაოები

მიმდინარე

43

სოფელ მუხაესტატეში არსებულ სკვერში 

საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა და 

დაბა ჩაქვში, მე-7 რაიონში საბავშვო 

ატრაქციონების  და მიმდებარე  

ტერიტორიის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები 

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
48 745 48 745 0,0% 0,0% NAT170004867 ტენდერი

44

ქ.ქობულეთში, აღმაშენებლის ქ. N99-ში 

მდებარე არსებული სკვერის 

რეაბილიტაცია

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,ჯეო ბილდერი"ბათუმი

 აღმაშენებლის ქ.#11, ბ-29

 +995593320812

ს/კ 445454188

24 310 24 310 20 997 08.05.17 07.06.17 0,0% 0,0% 15,0%
NAT170004414

მიმდინარე

45

სანდასუფთავებისათვის სპეც.ტექნიკის 

შეძენა 

(6 ერთეული)

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს,,თეგეტა თრაქ ენდ ბას" 

თბილისი, დ.აღმაშენებლის 

ხეივანი მე–12 კმ. №5, +995 

224 44 44 (1206)

ს/კ 206239729

800 000 800 000 530 400 03.04.17 02.07.17 0,0% 0,0% 0,0%

NAT170001327

სახელწოდება შეიცვალა

ხელშეკრულება გაფორმებულია 4 

ერთეულ ნგავმზიდ მანქანის 

მოწოდებაზე

მიმდინარე

46
 ლითონის, გალვანიზირებული 

ნაგავშემკრები კონტეინერის  შეძენა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს

 ,,ჯითი კაპიტალი"

ქუთაისი

ნიკეას ქ. 21

 +995 558115652

ს/კ 421272410

120 000 120 000 110 600 10.03.17 19.04.17 110 600 92,2% 110 600 92,2% 100,0%
NAT170001155

მოწოდებულია 140 ცალი

დასრულებუ

ლი
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მთლიანი 

ღირებულება

მიმდინარე წლის 

გეგმიური 

ღურებულება

სახელშეკრულებ

ო ღირებულება
დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

ვადები

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულების 

პროცენტი
შენიშვნა

ობიექტის 

სტატუსი

გაცემული 

ავანსი (ლარი)

შესრულების 

დაფინანსება

დაფინანსები

ს %

რეალური 

შესრულები

ს %

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში)

# პროექტის დასახელება

დ
აფ

ი
ნ

ან
ს

ებ
ი

ს
 

წ
ყა

რ
ო

 

სამუშაოს შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო კოდი

47

ჩაქვის ცენტრიდან სასტუმრო 

ოაზისამდე და მიმდებარე 

ტერიტორიების გარე განათების მოწყობა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
98 090 98 090 0,0% 0,0% NAT170005094 ტენდერი

48

დაბა ჩაქვში (აჭარის ქუჩაზე   და  

აღმაშენებლის N38-ის მიმდებარედ) 

არსებული სპორტული მოედნების 

რეაბილიტაცია

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
123 764 123 764 0,0% 0,0% სატენდერო

49
სოფელ ქაქუთში სპორტული მოედნის 

მოწყობის სამუშაოები

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
43 962 43 962 0,0% 0,0% NAT170004410 ტენდერი

50

ქ.ქობულეთში ჩოლოქის დასახლებაში 

არსებული სათამაშო მოედნისა და  

არსებული სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაცია

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
22 361 22 361 0,0% 0,0% NAT170004411 ტენდერი

51

ქ.ქობულეთში რუსთაველის ქ.N26-ში 

მდებარე შენობის (მუნიციპალური 

უფასო სასადილო) სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
27 498 27 498 0,0% 0,0% სატენდერო

52

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე არსებული 

საპირფარეშოების   და  ამბულატორიის 

შენობის (სოფელ ბობოყვათში) 

რეაბილიტაცია

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
23 604 23 604 0,0% 0,0% NAT170005096 ტენდერი

53

სოფელ ლეღვაში არსებულ შენობაში 

საბავშვო ბაღის მოწყობის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შედგენის მომსახურების შესყიდვა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი

შპს ,,კომპანია სოფმშენი"

ლანჩხუთი

მორჩილაზის ქ. #61

+995593376919

ს/კ 433642686

2 525 2 525 2 525 06.12.16 05.01.17 2 525 100,0% 2 525 100,0% 100,0%
NAT160003427

გარდამავალი

დასრულებუ

ლი

54

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვა

აჭარის ა.რ. 

ბიუჯეტი
150 000 150 000 0,0% 0,0% სატენდერო

55

დაბა ჩაქვში საკანალიზაციო სისტემის 

საპროექტო-სახარჯთარიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

შპს,,ოპტიმა"

თბილისი

ს.ბაღაშვილის ქ. #26

+995180103

ს/კ 211373654

10 000 10 000 8 890 21.02.17 23.03.17 0,0% 0,0% 70,0% NAT170000531 მიმდინარე

56

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონსძიებების 

საპროექტო-საღარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შესყიდვა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

ი/მ ,,რევაზ თოდრია"

ქ.ქობულეთი, თბილისის ქ. 

#6

592180080

ს/კ 61004002846

5 000 5 000 4 850 06.04.17 06.05.17 0,0% 0,0% 100,0% NAT170002792
დასრულებუ

ლი

57

 დაბა ჩაქვში აღმაშენებლის N28-ში 

არსებული საბავშვო ბაღის  გაზზე 

მიერთება (შიდა ქსელი) და ქ. 

ქობულეთში, გელურის დასახლებაში 

არსებული ბაღის გაზიფიცირება

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
5 869 5 869 0,0% 0,0% სატენდერო

58
ქ. ქობულეთის ტერიტორიაზე სასმელი 

წყლის (სოკოებით) ფანტანის მოწყობა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

შპს ,,იმპექსი"

 ბათუმი ვაჟა-ფშაველას 

105/107 ბ.34

+995557616668

ს/კ 445430285

11 579 11 579 7 200 16.05.17 15.06.17 0,0% 0,0%
NAT170004412

მიმდინარე

59

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 

თამარ მეფის სანაპიროზე და არსებული 

სკვერებისათვის საპარკე სკამების შეძენა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
36 000 36 000 0,0% 0,0% NAT170004315 ტენდერი

60

ქ. ქობულეთში მოსაცდელების ირგვლივ 

ბეტონის დეკორატიული ფილების 

მოწყობა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
9 394 9 394 0,0% 0,0% NAT170005095 ტენდერი
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მთლიანი 

ღირებულება

მიმდინარე წლის 

გეგმიური 

ღურებულება

სახელშეკრულებ

ო ღირებულება
დაწყება დამთავრება

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19

ვადები

შესრულება 

(ფორმა #2)

შესრულების 

პროცენტი
შენიშვნა

ობიექტის 

სტატუსი

გაცემული 

ავანსი (ლარი)

შესრულების 

დაფინანსება

დაფინანსები

ს %

რეალური 

შესრულები

ს %

საპროექტო  ღირებულება (ლარებში)

# პროექტის დასახელება
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ნ
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ს
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წ
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ო

 

სამუშაოს შემსრულებელი / 

საიდენტიფიკაციო კოდი

61

ჩოლოქის დასახლებაში არსებული 

ნაგავსაყრელისა და მიმდებარე 

ტერიტორიის რეაბილიტაცია

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
148 432 148 432 0,0% 0,0%

NAT170004415

შერჩევა/შეფასება
ტენდერი

62

ქობულეთის მუნიციალიტეტში 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი 

სახლების გადახურვის სამუშაოები

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
410 839 410 839 0,0% 0,0% NAT170004868 ტენდერი

63
ქ.ქობულეთში აბაშიძის N4-ში სახურავის 

აღდგენის სამუშაოები

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

შპს ,,უნივერსალი"

დაბა ოჩხამური

ს/კ 246994622

45 801 45 801 45 799 28.04.17 12.05.17 0,0% 0,0% 100,0% SMP170001088
დასრულებუ

ლი

64
თამარ მეფის სანაპიროზე დაზიანებული 

პარაპეტის აღდგენის სამუშაოები

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
2 812 2 812 0,0% 0,0%

NAT170004413

შერჩევა/შეფასება
ტენდერი

65

სოფელ ქვედა აჭყვაში არსებული წყლის 

რეზერვუარისათვის ფერდსამაგრი 

კედლის მოწყობის სამუშაოები

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
6 995 6 995 0,0% 0,0% NAT170004225 ტენდერი

66
მდ. დეხვას და მდ კინტრიშის 

კალაპოტების გასწორხაზოვნება

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

შპს,,ციტადელი"

ბოლნისი რატევანი

+995551457797

ს/კ 425360557

41 151 41 151 29 053 08.05.17 17.06.17 0,0% 0,0% 5,0%
NAT170003832

მიმდინარე

67

ქ. ქობულეთში, აბაშიძის ქ. #12-ში 

არსებულ მრავალბინიან საცხოვრებელ 

სახლის ფერდობისათვის 

პროფილირებული ფერადი თუნუქისა 

და სხვა მასალის შეძენა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

შპს,,ბათუმი-2007"

ხელვაჩაურის რაიონი 

სოფ.თოდოგაური

+995597779000

ს/კ 248429767

23 970 23 970 21 500 02.05.17 22.05.17 0,0% 0,0% 80,0% NAT170004007 მიმდინარე

68

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

გამგეობაში ოთახების (არქივის ოთახისა 

და ადმინისტრაციულ ერთეულებთან 

ურთიერთობის განყოფილების ოთახის) 

სარემონტო სამუშაოები

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

შპს,,ერა-2011"

ქ.ბათუმი

ტაბიძის ქ.#37 ბ.17

599440354

ს/კ 445402993

9 249 9 249 7 399 02.05.17 01.06.17 0,0% 0,0% NAT170003528 მიმდინარე

69

ქ. ქობულეთი, აღმაშენებლის ქუჩიდან 

(N167-ის მიმდებარედ) თამარ მეფის 

ქუჩის გადასასვლელზე წყალსადენის 

სისტემის მოწყობა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი
8 778 8 778 0,0% 0,0% სატენდერო

70

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე დაზიანებული შიდა 

სასოფლო გზების მოშანდაკების მიზნით 

ფრაქციული ღორღის შესყიდვა

მუნიციპალუ

რი ბიუჯეტი

შპს,,ეკო ფიშ ჯორჯია"

სოფელი ხუცუბანი

+995577104474

ს/კ 445441406

50 000 50 000 46 500 02.05.17 30.12.17 0,0% 0,0% 10,0% NAT170003994 მიმდინარე

ჯამი: 23 870 007 21 565 869 17 093 627 849 054 3 052 841 18,1% 3 254 137 15,1% 47,0%
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