
დაწყება დასრულება დაწყება დასრულება

1
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ახალსოფლის, ნორიოსა და მარტყოფში 

წყალმამარაგების ქსელის პირველი ეტაპის მშენებლობა
8000000

შ.პ.ს "საქართველოს 

გაერთიანებული 

წყალმომარაგების კომპანია" 

595901070

5/31/2017 12/30/2017 №157

2 სოფელ მარტყოფის დედათა მონასტერთან მისასვლელი გზის მოასფალტება 309692 2/6/2017 2/27/2017

შ.პ.ს  "სატრანსპორტო 

სამშენებლო კომპანია"          595 

10 00 40

4/3/2017 6/10/2017 №95

3

ქ. გარდაბანში სტალინის ქუჩის მიმდებარედ, 9 მაისისა და ენერგეტიკის ქუჩის 

მიმდებარედ, თბილსრესის დასახლებაში I კვ III კორპუსის მიმდებარედ, სოფელ 

სართიჭალაში (რადიო სადგური), სოფელ სართიჭალაში (სამხედრო ნაწილი), სოფელ 

ნორიოში, სოფელ ყარაჯალარში და სოფელ ვაზიანში სპორტული მოედნების მოწყობა

650742 2/10/2017 3/6/2017
შ.პ.ს "დოკასპორტი" 

599574477
4/28/2017 9/14/2017 №120

4
ქ. გარდაბანში ომში დაღუპულთა მემორიალის და მის გარშემო არსებული ტერიტორიის 

რეაბილიტაცია
73700 2/20/2017 3/13/2017 შ.პ.ს "ნიკა 2014"  571791818 4/28/2017 6/22/2017 №121

5 ქ. გარდაბანში 9 აპრილის სახ. სკვერისა და მიმდებარე მოედნის აღდგენა-მოწყობა 207426 2/17/2017 3/10/2017 შ.პ.ს "ტაო"    557407032 4/25/2017 7/17/2017 №114

6 ქ. გარდაბანში ცენტრალური გზის გასწვრივ ბორდიურებისა და ტროტუარების მოწყობა 593802 3/14/2017 4/4/2017 შ.პ.ს "ტ.ტ"       254-67-07 5/11/2017 7/8/2017 №132

7
გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შემოსასვლელი ხიდის, მაჩვენებლის (აბრის) და 

მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია
104107 3/14/2017 4/4/2017

კოწიწაშვილი და კომპანია   

595725725
5/2/2017 11/20/2017 №126

8

სოფელ კუმისში, სოფელ ახალწყალში, სოფელ ქვემო თელეთში, სოფელ წალასყურში 

გზების მოასფალტება და სოფელ ზემო თელეთში გზების ასფალტობეტონის საფარის 

მოწყობა
999000 3/28/2017 4/18/2017

შ.პ.ს "ქვენიფნელი"             

599176774
5/15/2017 7/28/2017 №137

9

ქ.გარდაბანში ნინოშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სიხნოს ქუჩის მიმდებარე 

ტერიტორიაზე, თბილსრესის დასახლებაში Iკვ IIIკორპუსის მიმდებარე, დ.აღმაშენებლის 

№2 და №4 ქუჩების კვეთაზე და სოფელ ვაზიანში საბავშვო ატრაქციონების მოწყობა 

114000 3/24/2017 4/18/2017
შ.პ.ს "ჯეო პარკი"                 

568456633
5/5/2017 7/18/2017 №127

10 ქ. გარდაბანში გზების რეაბილიტაცია 1380000 3/24/2017 4/18/2017
შ.პ.ს "ქვენიფნელი"             

599176774
5/11/2017 7/24/2017 №136

11 სოფელ ვახტანგისში, სოფელ ჯანდარაში და სოფელ კალინინოში ბაღების რეაბილიტაცია 581000 4/26/2017 5/18/2017
შ.პ.ს "დიკა 2010"                              

577 28 40 29
6/7/2017 10/24/2017 №158

12 სოფელ მუღანლოში საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 252222 5/1/2017 5/23/2017 შ.პ.ს "პარმაღი" 599901394 6/19/2017 10/16/2017 №167

13 სოფელ ლემშვენიერაში და სოფელ ახალ სამგორში გარე-განათების მოწყობა 437980 5/4/2017 5/25/2017 შპს "ქსელმშენი"  2548187 6/26/2017 8/9/2017 №174

14 ქ. გარდაბანში გარე-განათების მოწყობა 294981 5/4/2017 5/25/2017
შ.პ.ს "ბიზნეს ენერგია+"     

599757074
6/26/2017 8/9/2017 №176

15 სოფელ ახალ კუმისში გზების მოხრეშვა 50999 5/17/2017 6/8/2017
შპს. "გარდაბნის საგზაო 

სამმართველო" 593 277 541
7/3/2017 7/22/2017 №183

16 სოფელ ქესალოში, სოფელ ნაზარლოში და სოფელ ვახტანგისში გზების მოხრეშვა 233297 5/17/2017 6/8/2017
შპს. "გარდაბნის საგზაო 

სამმართველო" 593 277 541
7/31/2017 9/28/2017 №208
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№ პროექტის  დასახელება

ტენდერი პროექტის 

შესყიდვაზე
tenderSi gamarjvebuli 

S.p.s 

სამუშაოების ჩაბარების ვადა ხელშეკრუ

ლება #
ხელშეკრულებ

ის თანხა



17
სოფელ აკრიანში გზის ასფალტ-ბეტონის მოწყობა და სოფელ კრწანისში გზების 

მოასფალტება
449999 6/7/2017 6/28/2017

შ.პ.ს "ქვენიფნელი"             

599176774
7/25/2017 9/23/2017 №203

18
ქ.გარდაბანში ნინოშვილის ქუჩის მიმდებარედ მინი-მოედნის მშენებლობა და სოფელ 

გამარჯვებაში მინი-მოედნის რეაბილიტაცია
132047 6/8/2017 6/29/2017

შ.პ.ს "დოკასპორტი" 

599574477
7/26/2017 8/25/2017 №204

19 სოფელ სართიჭალაში საცხოვრებელი კორპუსების სახურავის რეაბილიტაცია 67088 6/30/2017 7/21/2017
შ.პ.ს "ინტერ პლიუსი"         

0355 23 00 36
8/14/2017 10/12/2017 №225

20
სოფელ ნაგებში სანიაღვრე არხის მოწყობა და არსებული გაწმენდა და სოფელ 

ლემშვენიერაში სანიაღვრე არხის გაწმენდა
38043 6/30/2017 7/21/2017

შპს. "გარდაბნის საგზაო 

სამმართველო" 593 277 541
8/14/2017 9/13/2017 №224

21 სოფელ კუმისში ადმინისტრაციული შენობის შემოღობვა და კიბის მოწყობა 35625 7/11/2017 7/17/2017 შ.პ.ს "თეგი" 595932050 7/26/2017 9/8/2017 №205

22 ქ.გარდაბანში არსებული მუსიკალური სკოლის შენობის რეაბილიტაცია 78263 7/4/2017 7/11/2017 შ.პ.ს "ხურო" 599 517 569 8/3/2017 10/1/2017 №212

23

სოფელ ვაზიანში #23ა და #24ა საცხოვრებელი კორპუსებში საკანალიზაციო სისტემის 

რეაბილიტაცია და სოფელ ნორიოში საბავშვო ბაგა-ბაღის სასმელი წყლის მილის 

რეაბილიტაცია
41777 7/6/2017 7/28/2017

შ.პ.ს "მეოხი"                         

599555059
8/24/2017 10/7/2017 №230

24
სოფელ თელეთში 2 (ორი) 70მ-ის სიღრმის საძიებო-საექსპლუატაციო ჭაბურღილის 

მოწყობა
30107 7/18/2017 8/8/2017

შპს "ვესტ დიზაინი"         

599237822
9/8/2017 11/16/2017 №238

25 ქ.გარდაბანში 9 მაისის მემორიალის ორგმინით შემოღობვა 25121 9/7/2017 9/19/2017 შპს "შა-გი 2010" 10/2/2017 11/1/2017 №251

26 სოფელ სართიჭალაში ძიუდოს დარბაზის ეზოს კეთილმოწყობა 60893 9/7/2017 9/28/2017 შპს "ოსტატი 2009" 10/17/2017 12/6/2017 №259

27 ქ.გარდაბანში და სოფელ გამარჯვებაში გარე-განათების მოწყობა 106441 9/26/2017 10/18/2017 შპს "შა-გი 2010" 10/15/2017 11/9/2017 №285

28 სოფელ სართიჭალაში კულტურის სახლის დარბაზის რეკონსტრუქცია 23954 10/3/2017 10/16/2017 ი/მ "ამირან როსტომაშვილი" 11/6/2017 12/5/2017 №273

29 სოფელ სართიჭალაში სანიაღვრე არხის გაწმინდა 7490 10/3/2017 10/24/2017
შპს. "გარდაბნის საგზაო 

სამმართველო" 593 277 541
11/10/2017 12/29/2017 №281

15379796

30 სოფელ გამარჯვებაში შიდა გზების რეაბილიტაცია 2,309,600 7/17/2017 7/24/2017
შ.პ.ს "ბლექ სი გრუპი"            2 

20 74 74 (75)
8/29/2017 12/31/2017 №230
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შენიშვნა
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