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ფაქტ-მეტრის რეგიონულ ანალიტიკოსს
ქალბატონ ირმა ბახუტაშვილს

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოვიდა  თქვენი  წერილი (N5679/47, 17.07.2017 წ.) 
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით 2017 წლის ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით. 

დანართის სახით გიგზავნით 2017 წელს დაგეგმილ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების 
ჩამონათვალს, რომელიც უნდა განხორციელდეს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

დანართი - 1 Excel-ის ფაილი (4 ფურცელი).

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი
ელზა გვენეტაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ადმინისტრაციული სამსახური



ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს  განსახორციელებელი  
ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალი                                               

N პროექტის დასახელება პროექტის 
ღირებულება

სამუშაოების 
დაწყების 
თარიღი

სამუშაოების 
დასრულების 

თარიღი

მიმწოდებელი 
ფირმის ან 
ი/მეწარმის 

დასახელება

შენიშვნა

1

ქ.ტყიბულში ჯავახიშვილის 
ქუჩაზე არსებული 
საავტომობილო ხიდის 
რეაბილიტაცია

36 001.00 10.05.2017 30.06.2017 შ.პ.ს. "ამჯ-
ჯგუფი" დასრულებულია

2

სოფ.დაბაძველში 
(ქარქაშაძეების უბანში) 
დაზიანებული ბოგირის 
რეაბილიტაცია

18 694.97 17.06.2017  10.09.2017 ი.მ. "შოთა 
კუბლაშვილი"  

3
მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სასახლის სახურავის 
მოწყობა

17 498.91 24.06.2017 10.11.2017 ი.მ. "შოთა 
კუბლაშვილი"  

4

ხანდაზმულთა კულტურის 
ცენტრისა და სოციალური 
სამრეცხაოსათვის ოთახების 
მოწყობის სამუშოაები

4 996.53 26.06.2017  30.08.2017 ი.მ. "კობა 
სახელაშვილი" დასრულებულია

5 გელათში სპორტული 
დარბაზის რეაბილიტაციია 12 079.66 07.07.2017 10.09.2017 შ.პ.ს. "სანდო 

პლიუსი"  

6
 მოსწავლე ახალგაზრდობის 
სასახლის  ამფითეატრის 
დასაჯდომების მოწყობა -

5 388.00    ტენდერი

7

 ქ. ტყიბულში, 
მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციული შენობის 
სახურავის რეაბილიტაცია

6 388.00    ტენდერი

8
ქალაქის სპორტის სასახლის 
სპორტული ინვენტარით 
აღჭურვა

73 800.00 31.03.2017 20.05.2017
შ.პ.ს. 

„სპორტული 
სტრუქტურები“

დასრულებულია

9 N 1და N 6 საბავშვო ბაღების  
ინვენტარით აღჭურვა 80 000.00    შესყიდვა

10

 საფეხბურთო კლუბ 
„მეშახტე“–ს საწვრთნელ  
ბაზაზე არსებული 
სტადიონის რეაბილიტაცია

72 644.00 07.04.2017 23.05.2017 შ.პ.ს. 
„ელიტმშენი“ დასრულებულია

11

ტყიბულის 
მუნიციპალიტეტში, 
მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი კორპუსების 
სარემონტო სამუშაოები

80 000.00

   

მიმდინარეობს 
ხელშეკრ. 

გაფორმება 
ბ.მ.ამხანაგობებთან 
თანადაფინანსება

12

ქ. ტყიბულის 
ადმინისტრაციული 
შენობის მეორე სართულზე 
მდებარე სააქტო დარბაზის 
რეკონსტრუქცია.

40 000.00

   

ტენდერი

13

რუსთაველის ქუჩაზე 
(პოლიციის შენობის 
მიმდ.) არსებული ღობის 
რეაბილიტაცია

8 710.00

   

მიმდინარეობს 
ხელშეკრ. 

გაფორმება 

14

ქ.ტყიბულში, ტყვარჩელის 
ქუჩაზე მეშახტეთა შრომის 
დიდების მემორიალის 
მოწყობა

30 353.00

   

მიმდინარეობს 
ხელშეკრ. 

გაფორმება 



რ.გ.პ.ფ.-ს დაფინანსებით ტყიბულის მუნიციპალიტეტში 2017 წელს  განსახორციელებელი  ინფრასტრუქტურული 
პროექტების ჩამონათვალი                                               

N პროექტის დასახელება პროექტის 
ღირებულება

სამუშაოების 
დაწყების 
თარიღი

სამუშაოების 
დასრულების 

თარიღი

მიმწოდებელი 
ფირმის ან 
ი/მეწარმის 

დასახელება

გზის 
სიგრძე

1
ქ- ტყიბულში მრავალბინიან 
საცხოვრებელ სახლებში 
ლიფტების რეაბილიტაცია

135 900.00 08.05.2017  18.09.2017 შ.პ.ს. "ტექ 
სერვისი +"  

2

ქ.ტყიბულში მრავალბინიანი 
საცხოვრებელი სახლების შიდა 
ეზოების რეაბილიტაციის 
სამუშაოები

325 407.00 24.05.2017  14.1002017 შ.პ.ს. "ჯეო 
როუდ ინვესტი"  

3 ქ. ტყიბულში, გორგიძის ქ.  - 
საბავშვო ბაღის მშენებლობა 357 019.06 01.06.2017  10.12.2017 შ.პ.ს. "თ.ბ-

კაპიტალი"  

4
ქ.ტყიბულში ჯავახიშვილის 
ქუჩის მონაკვეთის ბეტონის 
საფარით რეაბილიტაცია

60 328.54 15.05.2017 30.11.2017

შ.პ.ს. "ჯეო 
როუდ ინვესტი" 2 200 მ.

5
ქ.ტყიბულში ცქიფურიშვილის 
ქუჩის მონაკვეთის ბეტონის 
საფარით რეაბილიტაცია

42 454.47 15.05.2017 30.11.2017

6

ქ.ტყიბულში სოლომონ მე-
2-ის პირველი შესახვევის 
მონაკვეთის ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

49 769.52 15.05.2017 30.11.2017

7

ქ.ტყიბულში მერკვილაძის 
ქუჩის მე-4-ს შესახვევის 
მონაკვეთის ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

78 143.86 15.05.2017 30.11.2017

8
ქ.ტყიბულში მაწკეპლაძის ქუჩის 
მონაკვეთის ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

47 510.77 15.05.2017 30.11.2017

9
ქ.ტყიბულში თაბუკაშვილის 
ქუჩის მონაკვეთის ბეტონის 
საფარით რეაბილიტაცია

142 220.84 15.05.2017 30.11.2017

10

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ საწირეში შიდა საუბნო 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

108 246.32 08.05.2017 30.11.2017 შ.პ.ს. "ჯეო 
როუდ ინვესტი" 658 მ.

11

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფლების საწირე-ცუცხვათის 
დამაკავშირებელი გზის 
მონაკვეთის ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

259 685.49 08.05.2017 30.11.2017 შ.პ.ს. "ჯეო 
როუდ ინვესტი" 1 380 მ.

12

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ცუცხვათში შიდა 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

84  778.39 08.05.2017 30.11.2017 შ.პ.ს. "ჯეო 
როუდ ინვესტი" 550 მ.

13

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ძუყნურში შიდა საუბნო 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

93 019.81 08.05.2017 30.11.2017 შ.პ.ს. "ჯეო 
როუდ ინვესტი" 600 მ.

14

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ გურნაში შიდა საუბნო 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

49 140.72 22.05.2017 24.11.2017 შ.პ.ს. "გი-ან 
2011" 330 მ.



15

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ სოჩხეთში შიდა 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

110 945.06 22.05.2017  24.11.2017 შ.პ.ს. "გი-ან 
2011" 920 მ.

16

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ოჯოლაში შიდა 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

153 529.92 22.05.2017  24.11.2017 შ.პ.ს. "გი-ან 
2011" 850 მ.

17

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ციხიაში შიდა 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

66 246.30 22.05.2017 24.11.2017 შ.პ.ს. "გი-ან 
2011" 510 მ.

18

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ორპირში შიდა 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

85 084.00   
მიმდინარეობს 

შერჩევა/
შეფასება

370 მ.

19

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ ნაბოსლევში შიდა 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

75 781.00   
მიმდინარეობს 

შერჩევა/
შეფასება

500 მ.

20

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ კურსებში შიდა 
გზების ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

227 671.00   
მიმდინარეობს 

შერჩევა/
შეფასება

1 077 მ.

21

ტყიბულის მუნიციპალიტეტის 
სოფელ მუხურაში შიდა 
გზების  ბეტონის საფარით 
რეაბილიტაცია

100 228.00   
მიმდინარეობს 

შერჩევა/
შეფასება

375 მ.


