
ხელშეკრულების  ღირებულება  გადარიცხული თანხა
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1 NAT180019071
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

2019 წლის განმავლობაში სატელეფონო მომსახურების 

შესყიდვა
სს „სილქნეტი“ 4 409,63 4409,63

2 CMR180227169 გამარტივებული შესყიდვა

ვებ გვერდზე ნორმატიული (არანორმატიული) აქტებისა 

და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

49-ე მუხლით განსაზღვრული ანგარიშის  გამოქვეყნების 

შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 10 000,00 9970

3 CMR190001490 გამარტივებული შესყიდვა

„მაცნეს“ ვებ გვერდზე (www.matsne.gov.ge) 

განთავსებული სისტემატიზირებული 

(კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტების 

ელექტრონული მომსახურების, საინფორმაციო სისტემით 

სარგებლობის უფლების შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 2 304,00 2304

4
CON180000031 

(CMR190001555)
კონსოლიდირებული ტენდერი „პრემიუმის“ მარკის საწვავის შესყიდვა შპს „რომპეტროლ საქართველო“ 265 297,82 265297,71

5 CMR190001558 გამარტივებული შესყიდვა

 ქალაქ რუსთავში არაიდენტიფიცირებად ან 

იდენტიფიცირებად პირთა სარიტუალო (დაკრძალვის) 

ხარჯების დაფარვის მომსახურების შესყიდვა

შპს "გემა" 2 100,00 1200

6 CMR190002874 გამარტივებული შესყიდვა საინფორმაციო მომსახურების გაწევა შპს „ახალი ამბები“ 4 899,96 4899,96

7 CMR180227115 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

97 500,00 97500

8 CMR180227133 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში 

არსებული სპორტული კომპლექსის შენობის (მდებარე ქ. 

რუსთავი, რუსთაველის ქ. #30ა-ში) 24 საათიანი 

შეიარაღებული დაცვის მომსახურების შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

111 600,00 111600

9 CMR180227138 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მდებარე ყოფილი #162 პროფ/სასწავლებლის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

18 900,00 18900

10 CMR180227198 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის 

2019-2020 წლის განმავლობაში ინტერნეტ კავშირით 

მომსახურების გაწევა

შპს „სქაიტელი“ 8 400,00 4200

11 CMR190003585 გამარტივებული შესყიდვა
 2019 წლის განმავლობაში ინტერნეტ კავშირით 

მომსახურების შესყიდვა

შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
5 460,00 5423,72

12 CMR190003623 გამარტივებული შესყიდვა
12 (თორმეტი) ერთეული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვა
სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ 909,08 909,08

13 CMR190004742 გამარტივებული შესყიდვა 

„შემსრულებელი“ ახორციელებს „აბონენტის“ 

სპეცკავშირის სატელეფონო და/ან ინფორმაციის 

მიმოცვლის სისტემით, დახურულ რეჟიმში (შემდგომში - 

„ინფორმაციის მიმოცვლის სისტემა - SLP“) 

საკომუნიკაციო მომსახურებას

სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური 

კავშირგაბმულობის სააგენტო“
900,00 849,6

 მუნიციპალიტეტის მიერ 2019 წელში  განხორციელებული შესყიდვების შესახებ (გაფორმებული ხელშეკრულებები)

N შესყიდული საქონელი, მომსახურეობა, სამუშაოშესყიდვის საშუალება მიმწოდებლის დასახელებაSPA/NAT/CON/CMR და სხვ.(სრულად)



14
CON180000112

(CMR190005642)
კონსოლიდირებული ტენდერი „ევროდიზელის“  მარკის საწვავის შესყიდვა შპს „რომპეტროლ საქართველო“ 16005,6 15206,72

15 CMR190002020 გამარტივებული შესყიდვა

შემსყიდველის კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის დედაქალაქის ტერიტორიაზე, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად 

გამოყოფილი პარკირების ადგილებით 1 (ერთი) წლის 

ვადით სარგებლობის უფლების მოპოვება

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 300,00 300

16 CMR190005433 გამარტივებული შესყიდვა  თაიგულების შესყიდვა ი.მ შორენა სვიანაძე-მაჭავარიანი 100,00 100

17 CMR190013331 გამარტივებული შესყიდვა
ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების საჯარო 

ხელმისაწვდომობის უზურნველყოფა 
შპს „მაგთიკომი“ 1 483,18 1483,18

18 CMR190014681 გამარტივებული შესყიდვა ფარდა-ჟალუზის შეძენა-მონტაჟი შპს „viva-jaluzi“ 1502,2 1502,2

19 CMR190024710 გამარტივებული შესყიდვა  2 (ორი) ცალი ელექტრო გამათბობლის შესყიდვა შპს „ალტაოქეი“ 422,00 422

20 CMR190041295 გამარტივებული შესყიდვა 10 (ათი) ცალი ტელეფონის აპარატის შესყიდვა შპს „თუმანიშვილი და კომპანია“ 240,00 240

21 CMR190038639 გამარტივებული შესყიდვა  1 (ერთი) ცალი მაცივრის (Indesit TIAA 14) შესყიდვა შპს „ალტაოქეი“ 599,99 599,99

22 CMR190041818 გამარტივებული შესყიდვა  ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა შპს „კავკასპაკ“ 900,00 900

23 NAT190000621
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

 2019 წლის განმავლობაში ავტომანქანების რეცხვით 

მომსახურების შესყიდვა
შპს „M ავტო“ 7 240,48 3558,88

24 CMR190046785 გამარტივებული შესყიდვა თაიგულების შესყიდვა ი.მ. შორენა სვიანაძე-მაჭავარიანი 995,00 955

25 CMR190046533 გამარტივებული შესყიდვა თაიგულების შესყიდვა ი.მ. ელზა სამყურაშვილი 980,00 945

26 CMR190048037 გამარტივებული შესყიდვა 1 (ერთი) ცალი ფოტოაპარატის შესყიდვა შპს „ალტაოქეი“ 3 599,99 3599,99

27 CMR190047427 გამარტივებული შესყიდვა გათბობის ქვაბის შეძენა-მონტაჟი სს „ქებული კლიმატი“ 2 450,00 2450

28 CMR190052396 გამარტივებული შესყიდვა
 A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის 

შესყიდვა
შპს „KMT GROUP“ 2 080,50 2080,5

29 NAT190001128
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

კვლევასთან და დამუშავებასთან დაკავშირებული 

საინფორმაციო მომსახურება მედია-მონიტორინგის 

შესყიდვა

შპს „აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს კაუკასუს“ 7 241,54 6841,82

30 CMR190056541 გამარტივებული შესყიდვა
11 (თერთმეტი) ერთეული ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვა
სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ 898,00 898

31 CMR190063923 გამარტივებული შესყიდვა 50 (ორმოცდაათი) ცალი მისალოცი ბარათის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 125,00 125



32 CMR190061429 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული და სარგებლობაში არსებული 3 (სამი) 

ერთეული ავტომანქანის პერიოდული ტექნიკური 

ინსპექტირების მომსახურების შესყიდვა

შპს „რუსთავის ტექ. ინსპექტირების ცენტრი“ 180,00 180

33 NAT190002789 
 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა შპს „კომპაუდი“ 2 832,00 2378,88

34 NAT190003057
 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურების შესყიდვა შპს „ინფო რუსთავი“ 12 000,00 11180

35
CON190000161

(CMR190061748)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი 

(CPV – 30197630) (შემდგომში - საბეჭდი ქაღალდი)
შპს „პენსან ჯორჯია” 17 000,00 17000

36
CON180000002

(CMR190062991)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

5 (ხუთი) ცალი A4 ფორმატის „B“ ტიპის 

მრავალფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული პრინტერის 

(CPV - 30232110) და მისთვის განკუთვნილი 34 

(ოცდათოთხმეტი) ცალი ტონერიანი კარტრიჯის (CPV - 

30125100) შესყიდვა 

შპს „იუ-ჯი-თი“ 5 313,40 5313,4

37 CMR190064809 გამარტივებული შესყიდვა სამზარეულოს ჭურჭლის და საოჯახო ნივთების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 234,90 234,9

38 CMR190064812 გამარტივებული შესყიდვა სამზარეულოს ჭურჭლის შესყიდვა. შპს „სუპერი“ 431,10 431,1

39 CMR190066930 გამარტივებული შესყიდვა A4 ფორმატის ჩარჩოების შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 445,00 169,1

40 CMR190067080 გამარტივებული შესყიდვა სამეურნეო ნივთების შესყიდვა. შპს „თუმანიშვილი და კომპანია“ 3 698,80 3698,8

41 CMR190072124 გამარტივებული შესყიდვა

„მაცნეს“ ვებ გვერდზე (www.matsne.gov.ge) 

განთავსებული სისტემატიზირებული 

(კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტების 

ელექტრონული მომსახურების, საინფორმაციო სისტემით 

სარგებლობის უფლების შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 648,00 648

42 NAT190004744 
  ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის გავრცელება ბეჭდვითი მედიის (გაზეთი) 

საშუალებით

შპს „გაზეთი რუსთავი“ 20 000,00 18000

43 CMR190073678 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მდებარე ყოფილი #162 პროფ/სასწავლებლის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

6 300,00 6300

44
CON190000124

(CMR190074536)
კონსოლიდირებული ტენდერი

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის 

სეზონის საბურავები
შპს „თეგეტა მოტორსი“ 280,00 280

45
 CON190000125

(CMR190074532)
კონსოლიდირებული ტენდერი

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის 

სეზონის საბურავები
შპს „თეგეტა მოტორსი“ 400,00 400

46
 CON190000015

(CMR190074534)
კონსოლიდირებული ტენდერი

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ყველა სეზონის 

საბურავები
შპს „თეგეტა მოტორსი“ 980,00 980

47 NAT190004218
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ელექტრო ნათურებისა და გასანათებელი 

მოწყობილობების შესყიდვა
შპს „EL-GROUP“ 5 389,06 5389,06



48 NAT190004319
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშეს პრეისკურანტით 

ავტომანქანების მიმდინარე რემონტისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა
შპს „M ავტო“ 39 000,00 33156,35

49 CMR190075252 გამარტივებული შესყიდვა სასმელი წყლის შესყიდვა შპს „ნერო“ 2 452,60 2452,6

50 NAT190004216 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საამზომველო მომსახურების შესყიდვა შპს „სააგენტო სერვის ცენტრი ტ.გ.მ“ 14 278,00 11725,6

51 NAT190005361 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა შპს „ადელაინი“ 6 224,50 6224,5

52 CMR190079410 გამარტივებული შესყიდვა
120 (ას ოცი) ცალი სასაჩუქრე, ბრენდირებული ღვინის 

შესყიდვა
შპს „ვინდლაიფ“ 1 800,00 1800

53 CMR190080401 გამარტივებული შესყიდვა კარტრიჯების დატუმბვა შპს „ვინდლაიფ“ 2 470,00 1870

54 NAT190002450 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სატელევიზიო და რადიო მომსახურების შესყიდვა სს „ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია“ 160 000,00 159930

55 CMR190086650 გამარტივებული შესყიდვა

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 

(2019 წლის 28-29 აპრილი) რუსთავის 

მოსახლეობისათვის M3 კატეგორიის ტრანსპორტით 

მომსახურების შესყიდვა

შპს „რუსთავის მუნიციპალური 

ავტოტრანსპორტის საწარმო“
4 975,56 4975,56

56 NAT190006404
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
 კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა. შპს „ადელაინი“ 9 552,03 9552,03

57 NAT190007289
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საოფისე ავეჯის შესყიდვა ი/მ გიორგი ელიანოვი 6 296,48 6296,48

58 CMR190087605 გამარტივებული შესყიდვა 

 ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მდებარე ყოფილი #162 პროფ/სასწავლებლის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

12 600,00 12600

59 CMR190087272 გამარტივებული შესყიდვა საოფისე ავეჯის რესტავრაციის მომსახურების შესყიდვა ფ.პ. გოჩა ვაჩეიშვილი 350,00 350

60
 CON180000105

(CMR190089264)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების 

შესყიდვა
შპს „თეგეტა მოტორსი“ 152,00 152

61 NAT190007174 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა შპს „კომპანია GEOSM“ 6 058,10 6058,09

62 NAT190007821 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სასტამბო მომსახურების შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 15 118,16 15106,5

63 CMR190092706 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის გიორგი 

ჭყონდიდელის სახელობის ადმინისტრაციულ 

ერთეულში, ადმინისტრაციული შენობის ფართში 

დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციის სისტემის 

სამონტაჟო-საინსტალაციო სამუშაოების შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

977,70 977,7

64
 CON180000040 

(CMR190095060)
კონსოლიდირებული ტენდერი

4 (ოთხი) ცალი სტანდარტული პერსონალური 

კომპიუტერის კომპლექტის (სისტემური ბლოკი, 

მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი) შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 1 329,50 1329,5

65
 CON180000039

(CMR190095069)
კონსოლიდირებული ტენდერი

1 (ერთი) ცალი სტანდარტული 

პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერის (შემდგომში 

სტანდარტული ლეპტოპი) შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 1 204,50 1204,5

66 NAT190007175 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 3 932,94 3931,95



67 NAT190007822 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
კარტრიჯების შესყიდვა შპს „ქართული ოფისი“ 8 008,66 8008,66

68
 CON180000039

(CMR190098051)
კონსოლიდირებული ტენდერი

 3 (სამი) ცალი სტანდარტული 

პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერის (შემდგომში 

სტანდარტული ლეპტოპი) სახელმწიფო შესყიდვა 

შპს „იუ-ჯი-თი“ 3 613,50 3613,6

69
 CON180000105

(CMR190100332)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების 

შესყიდვა
შპს „თეგეტა მოტორსი“ 136,00 136

70 CMR190100336 გამარტივებული შესყიდვა
24 (ოცდაოთხი) ცალი თითბერის სასაჩუქრე თასის 

შესყიდვა
შპს „როდენი“ 3 600,00 3600

71 CMR190101780 გამარტივებული შესყიდვა
150 (ას ორმოცდაათი) ცალი „პროქსიმით“ (საშვის 

ბარათი) ბარათის შესყიდვა 
შპს „ატომ ელექტრონიქსი“ 292,50 292,5

72 CMR190102358 გამარტივებული შესყიდვა

სააგენტოს მიერ შემსყიდველისათვის, ამ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების 

გაწევა ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში მითითებული 

სავარაუდო ღირებულების ფარგლებში

სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო 500,00 280

73
 CON190000124

(CMR190102375)
კონსოლიდირებული ტენდერი

 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის ზაფხულის 

სეზონის საბურავები ზომით R14 175/70 (ავტომანქანა 

HUNDAI ACCENT სახ. #FXF-938 გამოშვების წელი 2012)

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 280,00 280

74
 CON180000040

(CMR190102962)
კონსოლიდირებული ტენდერი

10 (ათი) ცალი სტანდარტული პერსონალური 

კომპიუტერის კომპლექტის (სისტემური ბლოკი, 

მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი),  შემდგომში 

სტანდარტული დესკტოპის, სახელმწიფო შესყიდვა 

შპს „იუ-ჯი-თი“ 13 295,00 13295

75 CMR190102951 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული მსუბუქი ავტომანქანა - VOLKSWAGEN 

PASSAT სახ. #RST-041-ის პერიოდული ტექნიკური 

ინსპექტირების მომსახურების შესყიდვა 

შპს „რუსთავის ტექ. ინსპექტირების ცენტრი“ 60,00 60

76 CMR190104481 გამარტივებული შესყიდვა 

ადმინისტრაციული შენობის დაცვას (შემდგომში 

„ობიექტად“ წოდებული), რომელიც მდებარეობს 

მისამართზე: ქ. რუსთავი, ჭყონდიდელის დასახლება, 

რჩეულიშვილის ქ. N18ა;

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

970,00 953,71

77
 CON190000285

(CMR190105260)
კონსოლიდირებული ტენდერი

შემსყიდველი ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული 

სატრანპორტო საშუალებების დაზღვევის (თანდართული 

დაზღვევის პირობების, დანართი N1-ის და დანართი N2- 

ის შესაბამისად) მომსახურების გაწევა

სს „რისკების მართვისა და სადაზღვევო 

კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია“
1 857,08 1857,08

78
CON180000002

(CMR190106286)
კონსოლიდირებული ტენდერი

A4 ფორმატის „B“ ტიპის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერისთვის განკუთვნილი 40 (ორმოცი) 

ცალი ტონერიანი კარტრიჯის შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 3 480,00 3480

79
CON180000001

(CMR190106294)
კონსოლიდირებული ტენდერი

A4 ფორმატის „A“ ტიპის ერთფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერისთვის განკუთვნილი 6 (ექვსი) 

ცალი ტონერიანი კარტრიჯის შესყიდვა 

შპს „ესაბი“ 558,00 558

80
 CON190000125

(CMR190106307)
კონსოლიდირებული ტენდერი

წარმოადგენს  მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის 

ზაფხულის სეზონის საბურავები ზომით R15 195/65 

(ავტომანქანა SKODA OCTAVIA სახ. #QKQ-852 

გამოშვების წელი 2011)

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 400,00 400



81 NAT190009462
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

8 (რვა) ცალი კონდენციონერის ზამთარ-ზაფხულის 

შეძენა-მონტაჟის შესყიდვა 
შპს „ტექნოჰაუს“ 8 573,88 8573,88

82
 CON190000285

(CMR190106702)
კონსოლიდირებული ტენდერი

შემსყიდველი ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული 

სატრანპორტო საშუალებების დაზღვევის (თანდართული 

დაზღვევის პირობების, დანართი N1-ის და დანართი N2- 

ის შესაბამისად) მომსახურების გაწევა

სს „რისკების მართვისა და სადაზღვევო 

კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია“
370,20 370,2

83 CMR190114224 გამარტივებული შესყიდვა
მოქალაქე - ირმა ზვერიაშვილისთვის (პ.ნ 35001053243) 

საჭირო აქტიური ეტლის (პანტერა) შესყიდვა
ა(ა)იპ „საქსესფულ ჯენერეიშენ“ 1 240,00 1240

84 CMR190114568 გამარტივებული შესყიდვა

ხელშეკრულების დანართი №1-ით განსაზღვრული, 

შემსყიდველის კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებისთვის დედაქალაქის ტერიტორიაზე, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად 

გამოყოფილი პარკირების ადგილებით 1 (ერთი) წლის 

ვადით სარგებლობის უფლების მოპოვება

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 50,00 50

85 CMR190114612 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული მსუბუქი ავტომანქანა - HYUNDAI ACCENT 

სახ. #BM041BM-ის პერიოდული ტექნიკური 

ინსპექტირების მომსახურების შესყიდვა 

შპს „დარე“ 60,00 60

86 CMR190116686 გამარტივებული შესყიდვა კონდენციონერების შეკეთების მომსახურების შესყიდვა ფ.პ. სულხან თევზაძე 1 500,00 1500

87 CMR190116733 გამარტივებული შესყიდვა
მდგრადი ენერგეტიკის დღესთან დაკავშირებით 

ბრენდირებული მაისურების შესყიდვა
შპს „ვინდლაიფ“ 450,00 450

88 CMR190116786 გამარტივებული შესყიდვა
მდგრადი ენერგეტიკის დღესთან დაკავშირებით 

ბრენდირებული ჭიქების შესყიდვა
შპს „ვინდლაიფ“ 210,00 210

89 CMR190119362 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მდებარე ყოფილი #162 პროფ/სასწავლებლის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

12 600,00 12600

90
 CON170000115

(CMR190122308)
კონსოლიდირებული ტენდერი მობილური სატელეფონო მომსახურების  გაწევა შპს „მაგთიკომი“ 48 473,00 46596,2

91 CMR190121627 გამარტივებული შესყიდვა

 ფინანსური აღრიცხვა - ანგარიშგების პროგრამული 

სისტემის 2019 წლის ვერსიით განახლების მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „ერთიგონი“ 3 540,00 3540

92 CMR190122312 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული მსუბუქი ავტომანქანა - VOLKSWAGEN 

PASSAT სახ. #RU041ST-ის პერიოდული ტექნიკური 

ინსპექტირების მომსახურების შესყიდვა 

შპს „რუსთავის ტექ. ინსპექტირების ცენტრი“ 60,00 60

93 CMR190122793 გამარტივებული შესყიდვა კონდენციონერების შეკეთების მომსახურების შესყიდვა ფ.პ. სულხან თევზაძე 1 275,00 1275

94 NAT190010276 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საჯარო მოხელეთა სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრი“
33 040,00 33040

95 CMR190126856 გამარტივებული შესყიდვა
საკანალიზაციო მილების გაწმენდის მომსახურების 

შესყიდვა
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 270,00 270

96 CMR190126857 გამარტივებული შესყიდვა სასმელი წყლის შესყიდვა. შპს "ნერო" 2 444,00 2444

97
 CON170000118

(CMR190132060)
კონსოლიდირებული ტენდერი

17 (ჩვიდმეტი) ცალი სტანდარტული უწყვეტი კვების 

წყაროს შესყიდვა
შპს „ულტრა“ 1 444,83 1444,83



98 CMR190134494 გამარტივებული შესყიდვა
მილგაყვანილობის მონტაჟთან დაკავშირებული 

მომსახურების შესყიდვა
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 554,40 554,4

99 NAT190015551 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
კომპიუტერული ტექნიკის და აქსესუარების შესყიდვა შპს „ადელაინი“ 10 402,88 10402,88

100 CMR190141360 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მდებარე ყოფილი #162 პროფ/სასწავლებლის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

6 300,00 6300

101 CMR190141358 გამარტივებული შესყიდვა

ვებ გვერდზე ნორმატიული (არანორმატიული) აქტებისა 

და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

49-ე მუხლით განსაზღვრული ანგარიშის  გამოქვეყნების 

შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 4 100,00 4070

102 CMR190144086 გამარტივებული შესყიდვა

2019 წლის „რუსთავქალაქობის“ დღესასწაულთან 

დაკავშირებით სასაჩუქრე სუვენირების (10 (ათი) ცალი 

პანო (მოჭიქული ჯამი ჩიტის გამოსახულებით)) შესყიდვა

ი.მ. მანანა კობიაშვილი 1 000,00 1000

103
 CON180000040

(CON180000040-00035)
კონსოლიდირებული ტენდერი

10 (ათი) ცალი სტანდარტული პერსონალური 

კომპიუტერის კომპლექტის (სისტემური ბლოკი, 

მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი),  შემდგომში 

სტანდარტული დესკტოპის, სახელმწიფო შესყიდვა 

შპს „იუ-ჯი-თი“ 13 295,00 13295

104 CMR190146725 გამარტივებული შესყიდვა მდფ-ის კარების შეძენა-მონტაჟი შპს „ნიუდორს“ 800,00 800

105 CMR190150237 გამარტივებული შესყიდვა შლაგბაუმის შეკეთების მომსახურების შესყიდვა შპს „ალგი ჯგუფი“ 130,00 130

106 CMR190152975 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მდებარე ყოფილი #162 პროფ/სასწავლებლის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა 

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

6 300,00 6300

107
 CON190000403

(CON190000403-00217)
კონსოლიდირებული ტენდერი A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი შპს „პენსან ჯორჯია” 4 700,00 4700

108 CMR190154120 გამარტივებული შესყიდვა

„მაცნეს“ ვებ გვერდზე (www.matsne.gov.ge) 

განთავსებული სისტემატიზირებული 

(კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტების 

ელექტრონული მომსახურების, საინფორმაციო სისტემით 

სარგებლობის უფლების შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 360,00 360

109 CMR190154106 გამარტივებული შესყიდვა  უნიტაზის კომპლექტის და ხელსაბანი ნიჟარის შესყიდვა ი/მ ჯუმბერ ზედელაშვილი 320,00 320

110 CMR190154127 გამარტივებული შესყიდვა ფარდა-ჟალუზების შეძენა-მონტაჟი შპს „ევროჟალუზი“ 3 323,50 3323,5

111
 CON180000105

(CON180000105-00087)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალების (ავტომანქანა VAZ21214 სახ. 

#BHP762 გამოშვების წელი 2007)  აკუმულატორის 

(შემდგომში - აკუმულატორები) (CPV - 31400000) 

შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დემონტაჟი - 

მონტაჟი)

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 124,00

112 CMR190159281 გამარტივებული შესყიდვა
საკანალიზაციო მილების გაწმენდის მომსახურების 

შესყიდვა
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 100,00 100

113 NAT190018192 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საოფისე ავეჯის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 3 669,80 3669,98



114 NAT190018757 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სატელევიზიო მომსახურების შესყიდვა. სს „სილქნეტი“ 2 101,72 2101,72

115 CMR190168302 გამარტივებული შესყიდვა

შემსყიდველის კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებისთვის (VOLKSWAGEN PASSAT, სახ. #RU-041-

ST, გამოშვების წელი: 2010) დედაქალაქის ტერიტორიაზე, 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ 

სპეციალურად გამოყოფილი პარკირების ადგილებით 1 

(ერთი) წლის ვადით სარგებლობის უფლების მოპოვება

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 50,00 50

116 CMR190168313 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში მე-11 მკრ-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

მდებარე ყოფილი #162 პროფ/სასწავლებლის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების 

შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

3 360,00 3360

117
 CON190000421

(CON190000421-00015)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

წარმოადგენს მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების 

ზამთრის სეზონის საბურავები. ავტომანქანა 

VOLKSWAGEN PASSAT CC სახ. #SS-310-SW-სთვის 

(გამოშვების წელი 2014 საჭირო 4 (ოთხი) ცალი საბურავი, 

ზომით R17 235/45) ზამთრის სეზონის საბურავების 

შესყიდვა

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 840,00 840

118
 CON180000002

(CON180000002-00050)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

A4 ფორმატის „B“ ტიპის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერისთვის განკუთვნილი 12 

(თორმეტი) ცალი ტონერიანი კარტრიჯის შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 1 044,00 1044

119 CMR190169090 გამარტივებული შესყიდვა

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 

არქიტექტურისა და მშენებლობის საჯარო 

ზედამხედველობის სამსახურისთვის 1 (ერთი) ცალი 

საკანცელარიო ბეჭდის დამზადება-მიწოდება

შპს „ვინდლაიფ“ 35,00 35

120 CMR190176302 გამარტივებული შესყიდვა
საკანალიზაციო მილების გაწმენდის მომსახურების 

შესყიდვა
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 140,00 140

121
 CON190000403

(CON190000403-00478)
კონსოლიდირებული ტენდერი

წარმოადგენს A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი 
შპს „პენსან ჯორჯია” 1 692,00 1692

122 CMR190177572 გამარტივებული შესყიდვა ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა შპს „კავკასპაკ“ 252,00 252

123 CMR190177582 გამარტივებული შესყიდვა

ვებ გვერდზე ნორმატიული (არანორმატიული) აქტებისა 

და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

49-ე მუხლით განსაზღვრული ანგარიშის  გამოქვეყნების 

შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 3 690,00 2650

124 CMR190178352 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე 

რიცხული და სარგებლობაში არსებული 4 (ოთხი) 

ერთეული ავტომანქანის პერიოდული ტექნიკური 

ინსპექტირების მომსახურების შესყიდვა 

შპს „რუსთავის ტექ. ინსპექტირების ცენტრი“ 240,00 240

125
 CON190000424

(CON190000424-00062)
კონსოლიდირებული ტენდერი

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების ზამთრის 

სეზონის საბურავები არის 8 (რვა) ცალი საბურავი, 

ზომით R14 175/70 (ავტომანქანა HYUNDAI ACCENT სახ. 

#BM-041-BM გამოშვების წელი 2012 და ავტომანქანა 

HYUNDAI ACCENT სახ. #ZC-041-CZ გამოშვების წელი 

2012) 

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 680,00 680

126 CMR190180939 გამარტივებული შესყიდვა უნიფორმების შესყიდვა შპს „იბერია +“ 3 208,00 3208

127 CMR190179267 გამარტივებული შესყიდვა ხელსაწყოების შესყიდვა შპს „სიბელ“ 98,00 98

128 CMR190179268 გამარტივებული შესყიდვა ელექტრო დამაგრძელებლების შესყიდვა შპს „სიბელ“ 244,80 244,8



129
 CON180000040

(CON180000040-00131)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

7 (შვიდი) ცალი სტანდარტული პერსონალური 

კომპიუტერის კომპლექტის (სისტემური ბლოკი, 

მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი),  შემდგომში 

სტანდარტული დესკტოპის, სახელმწიფო შესყიდვა 

შპს „იუ-ჯი-თი“ 9 306,50 9306,5

130 CMR190184771 გამარტივებული შესყიდვა

შრომის უსაფრთხოებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების (შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის დოკუმენტი, თანამდებობრივი 

ინსტრუქციები, სამუშაო სივრცის შეფასება, სახანძრო 

უსაფრთხოებისა და გადაუდებელი სამედიცინო 

დახმარების პირველადი ინსტრუქტაჟი) შესყიდვა

შპს „სეიფთი ქონსალთინგ სერვისიზ“ 1 800,00 1800

131
 CON180000105

(CON180000105-00241)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

სატრანსპორტო საშუალების (ავტომანქანა VOLKSWAGEN 

PASSAT CC სახ. #SS310SW გამოშვების წელი 2015)  

აკუმულატორის შესყიდვა

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 152,00 152

132 NAT190021348 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა 

სატრენინგო მომსახურების (სწავლების სფერო: 

„პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების 

განვითარება“ (საბაზისო პროგრამა)) შესყიდვა

სსიპ „ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო 

ადმინისტრირების სკოლა“
7 425,74 7425,74

133 CMR190185600 გამარტივებული შესყიდვა 17 (ჩვიდმეტი) ცალი ელექტრო გამათბობლის შესყიდვა სს „ელიტ ელექტრონიქსი“ 2 805,00 2805

134
 CON180000002

(CON180000002-00078)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

A4 ფორმატის „B“ ტიპის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერისთვის განკუთვნილი 30 

(ოცდაათი) ცალი ტონერიანი კარტრიჯის შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 2 610,00 2610

135 CMR190188109 გამარტივებული შესყიდვა

ვებ გვერდზე ნორმატიული (არანორმატიული) აქტებისა 

და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 

49-ე მუხლით განსაზღვრული ანგარიშის  გამოქვეყნების 

შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 6 000,00 2370

136
 CON190000403

(CON190000403-00581)
კონსოლიდირებული ტენდერი A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი შპს „პენსან ჯორჯია” 11 280,00 11280

137 CMR190193144 გამარტივებული შესყიდვა  10 (ათი) ცალი კედლის საათის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 150,00 150

138 CMR190193145 გამარტივებული შესყიდვა  8 (რვა) ცალი ტელეფონის აპარატის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 204,00 204

139 CMR190193157 გამარტივებული შესყიდვა 100 (ასი) ცალი ბრენდირებული ღვინის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 2 000,00 2000

140 CMR190193160 გამარტივებული შესყიდვა  1 (ერთი) ცალი გაზის გამათბობლის შესყიდვა შპს „ომეგა“ 479,00 479

141 CMR190193164 გამარტივებული შესყიდვა ცეცხლმაქრების გადატუმბვის მომსახურების შესყიდვა შპს „აჭარის სახანძრო დაცვა“ 1 070,00 1070

142 CMR190195743 გამარტივებული შესყიდვა 80 (ოთხმოცი) ცალი მისალოცი ბარათის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 200,00 200

143 CMR190195745 გამარტივებული შესყიდვა  27 (ოცდაშვიდი) ცალი სასაჩუქრე წიგნის შესყიდვა შპს „ბიბლუსი“ 998,56 998,56



144 CMR190196892 გამარტივებული შესყიდვა

ხელშეკრულების საგანია კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით, სააგენტოს მიერ შემსყიდველისათვის, ამ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების 

გაწევა ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში მითითებული 

სავარაუდო ღირებულების ფარგლებში

სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო 500,00 500

145 CMR190199956 გამარტივებული შესყიდვა

ახალრეაბილიტირებული ე. წ. „ჩიკაგოს სკვერი“-ს 

გახსნისთვის საჭირო ღონისძიების ორგანიზების 

მომსახურების შესყიდვა

შპს ვინდ ტური 4 000,00 4000

146
 CON190000423

(CON190000423-00123)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების (სედანი) 

ზამთრის სეზონის საბურავები ზომით R16 215/55 

(ავტომანქანა SKODA OCTAVIA სახ. #SS-312-SW 

გამოშვების წელი 2010)

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 600,00 600

147
 CON180000161

(CMR190019778)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში საჯარო 

სკოლების მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „აქტივ გრუპი“ 177 567,50 177567,6

148 NAT190000802
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #7 საჯარო სკოლის შემოღობვის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „საგზაო 333“ 30 062,56                                     30 062,56 

149 NAT190000842 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების 

რეაბილიტაციის (მოდებაძის ქუჩიდან მე-12 მკრ-მდე) და 

მე-16 მკრ-ის #6-დან #2-მდე გზის გასწვრივ ტროტუარის 

მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები

შპს „გზატკეცილი+“ 188 346,17 188 346,17                                

150 NAT190000798 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში სპორტული მოედნების 

მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „პე-ბე“ 128 391,50 128 391,50                                

151 NAT190000799
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოები შპს „რეალ ენერჯი Real energy“ 34 515,56                                     34 515,56 

152 NAT190000809
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოები შპს „რეალ ენერჯი Real energy“ 21 852,91                                     21 852,91 

153 NAT190001063
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოები შპს „რეალ ენერჯი Real energy“ 22 545,99                                     22 545,99 

154 NAT190000838 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

 ქალაქ რუსთავში გზების საფარის ორმული დამუშავების  

სამუშაოები
შპს „გარდაბნის საგზაო სამმართველო“ 290 753,92                                   290 753,92 

155 NAT190000806 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #31 და #23 საბავშვო ბაღების 

შემოღობვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „გიორგი“ 32 130,80                                     32 130,80 

156 CMR190061975 გამარტივებული შესყიდვა
სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულის (2019 წლის I, 

II, III და IV კვარტალი) შესყიდვა
ა(ა)იპ „მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი“ 140,00                                          140,00 

157 NAT190001979 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 3 (სამი) სპორტული მოედნის 

მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „კვადრელი“ 134 696,81 134 696,81                                

158 NAT190001980 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სპორტული მოედნის 

მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „პე-ბე“ 82 918,84 82 918,84                                  



159 NAT190001060 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მარცხენა სანაპიროს გზების, 

ტროტუარების და ეზოების საფარის რეაბილიტაცია და 

სანიაღვრე სისტემების მოწყობისთვის საჭირო 

სამუშაოები 

შპს „გზატკეცილი+“ 1 813 779,47 1 813 779,47                             

160 NAT190001061 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ქუთაისის ქუჩის ტროტუარის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 
შპს „გზატკეცილი+“ 233 204,63 233 204,63                                

161 NAT190000808 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #36 და #27 საბავშვო ბაღების 

შემოღობვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „თიდა“ 37 415,53                                     37 415,53 

162 NAT190000850 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში სპორტის ჩიხის და მიმდებარე ეზოების 

(ფიროსმანის #9, 11, 13, სპორტის ჩიხის #9ა, 11ა, 13ა, 12ა, 

14ა, 16ა, სპორტის #4, 6, 8 მშენებელთა #10, 12, 14, 16, 18 

ოდიშარიას #23, 25, 27) ა/ბეტონის საფარის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

შპს „ჯეო სერვისი“ 61 025,25 61025,25

163 NAT190001981 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში შარტავას #25 საცხოვრებელი კორპუსის 

ეზოს ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის (შარტავას 

გამზირის მხარე), 21-ე მკ/რ-ის #2 საცხოვრებელი 

კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაციის, 21-ე მიკრორაიონის #4 საცხოვრებელი 

კორპუსის ეზოს დარჩენილი ა/ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაციის და 21-ე მიკრორაიონის #7 და #8 

საცხოვრებელი კორპუსების ეზოების დარჩენილი 

ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე 

ქსელის მოწყობისთვის ჩერკასკის ქუჩამდე (21 

მიკრორაიონის #4ა ეზოს გავლით) საჭირო სამუშაოები 

შპს „გზატკეცილი+“ 349 224,85 349 224,85                                

164 NAT190003192 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „კვადრელი“ 107 360,30                                   107 360,30 

165 NAT190000844 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში გრანელის ქუჩის #7-9-11 და გიორგაძის 

ქუჩა #8 ტკეჩისკედლებიანი საცხოვრებელი სახლების 

დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო 

სამუშაოები

შპს „GDS company“ 111 663,44 111 663,44                                

166 NAT190003499 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ვახუშტის #8-ის მ/ტ-ის ა/ბეტონის 

საფარის და მე-12 მკრ-ის #19 კორპუსთან ა/ბეტონის 

საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

შპს „ლუკრი“ 99 204,94 99 204,94                                  

167 NAT190003501
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში დონეცკელ მეტალურგთა პირველი 

გასასვლელის #3-ის მ/ტ-ზე მინი სპორტული მოედნების 

მოწყობის სამუშაოები 

შპს „გია კონსტრაქშენ“ 108 964,49 108 964,49                                

168 NAT190003493 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ლეონიძის ქუჩაზე სკვერის 

რეაბილიტაციის პროექტისთვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების 

მომსახურების შესყიდვა

შპს „არიში“ 42 480,00                                     42 480,00 

169 NAT190003494 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მე-8 მკრ-ში #34 საბავშვო ბაღის ერთი 

ფლიგელის გამაგრება-გაძლიერება დრენაჟის მოწყობის, 

შენობის რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის 

და ღობის მოწყობის პროექტებისათვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

დამზადების მომსახურების შესყიდვა

შპს „არიში“ 32 179,94                                     32 179,94 

170 NAT190000852 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ ე.წ. 

„ჩიკაგოს“ სკვერის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს „არბა“ 973 021,23 973 021,23                                



171 CMR190070503 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად 

დაზიანებული 3 (სამი) შენობის გადახურვის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

შპს „ლიბო“ 9 864,32                                       9 864,32 

172 NAT190003867 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში გზების, 

ტროტუარების და ეზოების საფარის რეაბილიტაციის და 

სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები 

შპს „გზატკეცილი+“ 158 070,86 158 070,86                                

173 NAT190004212 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #33 საბავშვო ბაღის შემოღობვის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „თიდა“ 12 937,01                                     12 937,01 

174 NAT190002786 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ფიროსმანისა და დუმბაძის ქუჩებს 

შორის მდებარე სკვერის რეაბილიტაციის 

(მუნიციპალური თეატრის მიმდებარე ტერიტორია) 

სამუშაოები

შპს „არბა“ 615 236,51 615 236,51                                

175 NAT190003865 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში გოგებაშვილის ქუჩის და მისი 

მიმდებარე ეზოების (გოგებაშვილის #3, 5, 7 ოდიშარიას 

#30 მშენებელთა #22, 24, 26 ბოსტანქალაქის #17, 19, 21) 

ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „გზატკეცილი+“ 274 757,44 274757,44

176 NAT190004214 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 3 (სამი) სპორტული მოედნის 

მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „გია კონსტრაქშენ“ 164 873,40 164 873,40                                

177 NAT190004213 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის მეორე გასასვლელის #6 

კორპუსთან საბავშვო კუთხის მოწყობის სამუშაოები 
შპს „მადლი 2019“ 31 275,90

178 NAT190004215 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 3 (სამი) სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „კვადრელი“ 147 733,09 147 733,09                                

179 NAT190003864
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მე-18 და მე-19 მიკრორაიონის 

დამაკავშირებელი გზების მოწყობის სამუშაოები
შპს „გზატკეცილი+“ 378 022,68 378 022,68                                

180 NAT190000851 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში გარეჯის ქუჩის გაგრძელებისა და 

გაგარინის ქუჩის დარჩენილი ნაწილის ა/ბეტონის 

საფარის და სანიაღვრე ქსელის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

შპს „გზა“ 2 943 258,82 2 943 258,82                             

181 NAT190005695 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #17 საბავშვო ბაღის შენობის 

ფლიგელების დამაკავშირებელი დერეფნის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 

შპს „თიდა“ 74 133,78 74 133,78                                  

182 NAT190005693 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში კოსტავას გამზირზე საცხოვრებელი 

სახლების ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო 

სამუშაოები

შპს „ქრიათივ იმფრეშენს კავკასუს“ 2 234 672,92 2 234 672,92                             

183 NAT190006737
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების 

რეაბილიტაციის (მე-12 მკრ-დან სანაპიროს ქუჩამდე) 

მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები

შპს „WORLD GLOBAL ALLIANCE“ 149 000,00                                           35 130,93 

184 NAT190006736
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში შიდა კვარტალური გზების და ეზოების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „გზატკეცილი+“ 175 301,69 175 301,69                                



185 NAT190005579 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #27 საბავშვო ბაღის შენობის გამაგრება-

გაძლიერების (მესხ. მე-3-ე #4ა) სამუშაოები
შპს „აბსთა“ 270 257,46 270 257,46                                

186 NAT190006025 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის ქუჩაზე „ავერსის“ 

კლინიკის და #2 სამკურნალო დიაგნოსტიკური ცენტრის 

მ.ტ-ის ეზოს ა/ბეტონის საფარის და ლომოურის ქუჩის 

ტროტუარების ა/ბეტონის საფარის (მარჯვენა მხარე) 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „გზამშენი 2014“ 159 523,67 159 523,67                                

187 NAT190005359 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის #18 კორპუსის ეზოს 

ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო და XII 

მიკრორაიონისა და პუშკინის ქუჩის დამაკავშირებელი 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

შპს „სატრანსპორტო საამშენებლო კომპანია“ 229 854,23 229 854,23                                

188 NAT190004629 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სტიქიური მოვლენების შედეგების ლიკვიდაციის 

მიზნით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 

ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან 

დაკავშირებული სამუშაოები

შპს „არილი“ 50 000,00

189 NAT190006319
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #36 საბავშვო ბაღში სამი ჯგუფის 

მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „მონოლითი“ 114 558,21 114 558,21                                

190 NAT190006320 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #36 საბავშვო ბაღში კორიდორში 

ფანჯრების და გარე კარებების შეცვლის სამუშაოების 

შესყიდვა

შპს „მარსი MARS“ 9 284,08                                       9 284,08 

191 NAT190007577 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
ქალაქ რუსთავში 2 (ორი) სკვერის მოწყობის სამუშაოები შპს „კ.ს.კ“ 28 759,38                                     28 759,38 

192 NAT190006735 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 21 მკრ-ის #3-ის მიმდებარედ 

საფეხბურთო და საკალთბურთო სპორტული მოედნის 

მოწყობის და რჩეულიშვილის #4-ის მ/ტ მინი სპორტული 

მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები

შპს „პე-ბე“ 249 600,10 249 600,10                                

193 NAT190008679 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #9 და #16 საჯარო სკოლების მ/ტ-ზე 

ორი სპორტული მოედნის მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის 

საჭირო სამუშაოები 

შპს „არბა“ 114 806,47 114 806,47                                

194 NAT190008678
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #3 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „რუბიკონი 2019“ 33 706,97                                     33 706,97 

195 NAT190008676 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #36 საბავშვო ბაღის შენობის 

გადახურვის რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „გიდანი“ 25 844,34 25844,34

196 NAT190009257 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #22 საჯარო სკოლის სპორტული 

დარბაზის გადახურვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო 

სამუშაოები

ი/მ ალექსანდრე ქობალია 40 979,74 40 979,74                                  

197 NAT190009461 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #13 საჯარო სკოლის შენობის 

გადახურვის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „ბ.რ.ს. თბილისი“ 28 606,49                                     28 606,49 

198 NAT190009663 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #1 საჯარო სკოლის მ/ტ-ზე სპორტული 

მოედნის მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო 

სამუშაოები

შპს „არბა“ 55 389,03 55 389,03                                  



199 NAT190008773 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ჩეხოვის ქუჩა #6-8-8ა-10 და გრანელის 

ქუჩა #23-25 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული 

ფასადების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 

შპს „შა-გი 2010“ 210 491,69 210 491,69                                

200 NAT190008677 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #18 საჯარო სკოლის შემოღობვის 

რეაბილიტაცია (ღობის მოწყობა)
შპს „New ალგეთი“ 35 115,64                                     35 115,64 

201 NAT190009763 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #20 საჯარო სკოლის მ/ტ-ზე სპორტული 

მოედნის მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის საჭირო 

სამუშაოები

შპს „კაპიტალ +“ 39 946,54                                     39 946,54 

202 NAT190009458
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #20 საჯარო სკოლაში სველი 

წერტილების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „გლობალჰაუს“ 57 837,02 57 837,02                                  

203 NAT190009460 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #7 საჯარო სკოლაში იატაკების 

შეცვლისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „გიდანი“ 29 645,49                                     29 645,49 

204 NAT190009253 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #11 საჯარო სკოლაში დერეფნების და 

სან-კვანძების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

შპს „სამშენებლო-საინჟინრო კომპანია 

ჯეოენერჯი“
99 351,95 99 351,95                                  

205 NAT190009255 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #24 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის და სველი წერტილების რეაბილიტაციისთვის 

საჭირო სამუშაოები 

ი/მ არმან პოგოსიან 63 889,92                                             4 181,05 

206 NAT190009761
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #5 საჯარო სკოლაში მუსიკის კაბინეტის, 

ორი საკლასო ოთახის და კანალიზაციის გარე ქსელის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 

ი/მ არჩილ მუჯირიშვილი 42 753,61                                     42 753,61 

207 NAT190010482 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #20 და #23 საჯარო სკოლების ეზოების 

ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე 

ქსელის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები 

შპს „პროექტორი“ 94 773,33                                     94 773,33 

208 CMR190120016 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში #17 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის, გასახდელების, დერეფნების და სანკვანძების 

რემონტისთვის საჭირო სამუშაოები 

შპს „შა-გი 2010“ 78 929,32                                           78 929,32 

209 NAT190009762 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #10 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „სან. ტექ. სერვისი“ 54 905,34                                     54 905,32 

210 NAT190009662 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #6 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის და სან-კვანძების რეაბილიტაციისთვის 

საჭირო სამუშაოები 

შპს „გლობალჰაუს“ 85 377,96 85 377,96                                  

211 NAT190010859 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ერთი სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაციისთვის და ერთ მოედანზე ხელოვნური 

ბალახის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები 

შპს „არბა“ 57 430,38 57 430,38                                  

212 NAT190009664 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #8 საჯარო სკოლის შემოღობვის 

მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „ლინაგი“ 37 187,32                                     37 187,32 



213 NAT190009256
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #9 საჯარო სკოლაში სველი 

წერტილების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „ახალი შენება“ 68 091,14 68 091,14                                  

214 NAT190010860 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #2 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „რუბიკონი 2019“ 30 124,01                                     29 086,01 

215 NAT190012516
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში კოსტავას #21-ის მ/ტ-ზე მინი 

სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები
შპს „პე-ბე“ 66 580,61 66 580,61                                  

216 NAT190010856 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ლომოურის ქუჩის 

გაგანიერება/რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „გზატკეცილი+“ 898 729,53 898 729,53                                

217 CMR190129388 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში #18 საჯარო სკოლაში მინი დარბაზის, 

სპორტული დარბაზის და სან. კვანძების რემონტისთვის 

საჭირო სამუშაოები 

შპს „დეა 2006“ 77 810,14 77 810,14                                  

218 NAT190013413 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის #18 კორპუსის მ/ტ 

სკვერის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „რეალ ენერჯი Real energy“ 153 199,62 153 199,62                                

219 CMR190134488 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #14 საჯარო სკოლაში დერეფნების 

რემონტისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „მონოლითი“ 53 495,04                                           53 495,04 

220 NAT190013282 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #26 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის რემონტისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „დაჩი“ 35 150,08 35150,08

221 NAT190013281
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #26 საჯარო სკოლაში სველი 

წერტილების რემონტისთვის საჭირო სამუშაოები
ი/მ არჩილ მუჯირიშვილი 26 760,89 26760,89

222 NAT190013533 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ შენობა-

ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, 

რეკონსტრუქციის სამუშაოების, სკვერების, პარკების, 

სპორტული და საბავშვო მოედნების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, 

შენობა ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და 

დრენაჟის მოწყობის სამუშაოებისთვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

დამზადების მომსახურება 2019 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით

შპს „არიში“ 98 829,72                                     98 829,72 

223 NAT190013535 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #12 საჯარო სკოლის ღობის 

ნაწილობრივი რეკონსტრუქციისთვის საჭირო 

სამუშაოები

შპს „რეალ ენერჯი Real energy“ 19 323,71                                     19 323,71 

224 NAT190013534 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების, ნაპირდამცავი ან/და 

ნაპირსამაგრი ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების, 

სანიაღვრეების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო, გზების 

დრენაჟის მოწყობის, გარე განათების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2019 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით

შპს „არიში“ 53 879,79                                     53 879,79 



225 CMR190139706 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავში #21 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის და სანკვანძების რემონტისთვის საჭირო 

სამუშაოები 

შპს „შა-გი 2010“ 57 834,52                                           57 834,52 

226 NAT190015000
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #27 საბავშვო ბაღში ერთი ჯგუფის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „აბსთა“ 38 478,01                                     33 352,63 

227 CMR190141362 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #24 საჯარო სკოლაში სპორტული 

დარბაზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „შა-გი 2010“ 31 721,56                                     31 721,56 

228 CMR190141363 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #24 საჯარო სკოლაში სველი 

წერტილების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 
შპს „შა-გი 2010“ 42 475,82                                     42 475,82 

229 CMR190141364 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #2 საჯარო სკოლაში სველი 

წერტილების რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 15 958,95                                     15 958,95 

230 NAT190017025 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში სპორტის ჩიხის და მიმდებარე ეზოების 

(ფიროსმანის #9, 11, 13, სპორტის ჩიხის #9ა, 11ა, 13ა, 12ა, 

14ა, 16ა, სპორტის #4, 6, 8, მშენებელთა #10, 12, 14, 16, 18, 

ოდიშარიას #23, 25, 27) ა/ბეტონის საფარის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები 

შპს „იბერი“ 416 224,74                                   416 224,74 

231 NAT190016695 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში გრანელის ქუჩიდან რჩეულიშვილის 

ქუჩისკენ ასასვლელი კიბეების რეაბილიტაციის (2 

ადგილას) სამუშაოები 

შპს „რეალ ენერჯი Real energy“ 35 428,81                                     35 428,81 

232 CMR190152974 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #3 საჯარო სკოლის სპორტული 

დარბაზის გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს „ლიბო“ 14 577,61                                     14 577,61 

233 NAT190016434 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მშენებელთა ქუჩაზე, ფეხბურთის 

სტადიონის სათადარიგო მოედანზე ხელოვნური საფარის 

და სადრენაჟო სისტემის მოწყობის სამუშაოები 

შპს „კვადრელი“ 454 699,66 454 699,66                                

234 CMR190156840 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად 

დაზიანებული 5 (ხუთი) საცხოვრებელი შენობის 

გადახურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

შპს „ლიბო“ 5 220,64 5220,64

235 CMR190156842 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში #23 საჯარო სკოლის გადახურვის 

ფილის და კიბის ბაქნის გამაგრებისთვის საჭირო 

სამუშაოები

შპს „შა-გი 2010“ 1 887,88                                       1 887,88 

236 NAT190017873
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ვახუშტის #8-ის ღობის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები
შპს „სმარგი“ 19 054,09                                     19 054,09 

237 NAT190017875 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მარჯვენა სანაპიროს გზების და 

ეზოების საფარის სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე 

სისტემების მოწყობის (წულუკიძის ქუჩის და I-II-III 

შესახვევების გზის საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე 

ქსელის მოწყობა) სამუშაოები

შპს „დინ გრუპი 273 910,76 273 910,76                                

238 NAT190018756 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში აღმაშენებლის გამზირის ტროტუარების 

რეაბილიტაციის (მე-12 მკრ-დან სანაპიროს ქუჩამდე) 

მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები

შპს „გზა 2018“ 121 361,72 121 361,72                                



239 NAT190017655 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ბალანჩივაძის ქუჩის მ/ტ (ბალანჩივაძის 

#2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, ბალანჩივაძის გასასვლელი #4, 6, 

8, 10, #9 სკოლის წინ) საცხოვრებელი კორპუსების 

ეზოების ა/ბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო და 

სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები

შპს „სატრანსპორტო საამშენებლო კომპანია“ 375 197,42 375 197,42                                

240 NAT190018555 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მარჯვენა სანაპიროს გზების და 

ეზოების საფარის სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე 

სისტემების მოწყობის (ქუჩიშვილის და სანაპიროს 

დამაკავშირებელი, ღლონტის ქუჩა, ქუჩიშვილის ჩიხის 

გზის საფარის რეაბილიტაცია და სანიაღვრე ქსელის 

მოწყობა) სამუშაოები 

შპს „დინ გრუპი 253 570,99 253 570,99                                

241 NAT190018652 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მშვიდობის ქუჩის ა/ბეტონის 

სარეაბილიტაციო (პკ11+00-დან პკ20+50-მდე) სამუშაოები
შპს „ენკო“ 780 189,82 780 189,81                                

242 NAT190019476 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მესხიშვილის მეორე გასასვლელის #6 

კორპუსთან საბავშვო კუთხის მოწყობის სამუშაოები
შპს „კაპიტალ +“ 37 540,68 37540,68

243 NAT190019817  
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მარჯვენა სანაპიროს გზების და 

ეზოების საფარის სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე 

სისტემების მოწყობის (ტურგენევის #2-დან ქუჩიშვილის 

ქუჩამდე, ქუჩიშვილის I ჩიხი, ორბელიანის ქუჩა, 

ჭონქაძის ქუჩა, ერისთავის ქუჩა და ქუჩიშვილის XI მკრ 

დამაკავშირებელის გზის საფარის რეაბილიტაცია და 

სანიაღვრე ქსელის მოწყობა) სამუშაოები

შპს „გზატკეცილი+“ 234 143,91 234 143,91                                

244 NAT190014666
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში კოსტავას გამზირის გზის საფარის 

რეაბილიტაციის (მ. კოსტავას #21-დან ქარხნამდე) 

სამუშაოები

შპს „გზა“ 3 840 003,52 3 840 003,52                             

245 NAT190018263 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში 2019-2020-2021 

წლებში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ 

სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო 

მომსახურების გაწევა (ინსპექტირების ანგარიშის 

(ექსპერტიზა) დამზადების მომსახურება)

შპს „რეალექსპერტი“ 974 550,00 54410,65

246 NAT190019656
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ შენობა-

ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, 

რეკონსტრუქციის სამუშაოების, სპორტული და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, 

შენობა ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და 

დრენაჟის მოწყობის სამუშაოებისთვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით

შპს „არიში“ 109 652,64                                   109 652,64 

247 CMR190173955 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #3 საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 27 480,87 27480,87

248 CMR190173958 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #16 საჯარო სკოლაში გათბობის 

სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 30 412,03                                     29 866,99 

249 CMR190173960 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #2 საჯარო სკოლაში გათბობის 

სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს „შა-გი 2010“ 21 868,81                                     20 923,10 



250 CMR190173965 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავში #26 საჯარო სკოლაში გათბობის 

სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
შპს „შა-გი 2010“ 25 008,78                                     24 347,44 

251 NAT190019192
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში კულტურისა და დასვენების პარკში 

სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კუთხის მოწყობის 

სამუშაოები

შპს „ჯეო პარკი“ 25 787,33 25787,33

252 NAT190019981
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში გორის ქუჩა ჩიხების, ვაჟა-ფშაველას 

ქუჩა ჩიხების, ყაზბეგის ქუჩა ჩიხების, ვახუშტის ქუჩის 

და იაღლუჯის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

შპს „სატრანსპორტო საამშენებლო კომპანია“, 665 306,03 665 306,03                                

253 NAT190019655 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების, ნაპირდამცავი ან/და 

ნაპირსამაგრი ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების, 

სანიაღვრეების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო, გზების 

დრენაჟის მოწყობის, გარე განათების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 წლის 31 

დეკემბრის ჩათვლით

შპს „ თბილგზაპროექტი“ 77 000,00                                     77 000,00 

254 NAT190021441 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #18 ბაღის შემოღობვის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „კაპიტალ +“ 21 357,91                                     21 357,91 

255 CMR190191651 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავში #10 საჯარო სკოლის გათბობის 

მილგაყვანილობის მოწყობისთვის (შეცვლა) საჭირო 

სამუშაოები 

შპს „შა-გი 2010“ 70 457,39                                     70 457,39 

256 NAT190022570 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში მშენებელთა ქუჩაზე სათადარიგო 

სტადიონზე რეზინის გრანულების მოყრა/მოწყობის 

სამუშაოების შესყიდვა

 შპს დოკასპორტი 67 946,70 67 946,70                                  

257 NAT190022304 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ სკვერების და 

პარკების მოწყობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების 

მომსახურება 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

შპს „კარკასი“ 194 000,00                                   194 000,00 

258 NAT180018335
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 2019 წლის განმავლობაში სოციალურად 

დაუცველი მოქალაქეებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთა კვებით 

უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვა

შპს „ალიონი“ 1 150 408,59                                1 061 765,73 

259 CMR190028528 გამარტივებული შესყიდვა
მოქალაქისთვის (მარიამ გეჩუაშვილი (პ/ნ #35001125602) 

საჭირო საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა
შპს „ექსპრეს ტური“ 1 500,00 1500

260 CMR190039050 გამარტივებული შესყიდვა

მოქალაქე ომარ მათიაშვილის (პ/ნ 35001088558) 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის შესყიდვა 

შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის“ 1 600,00 1600

261 NAT190003286
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, 3 

მარტის, დედის დღესთან დაკავშირებით საჩუქრების 

შესყიდვა

შპს „ვინდლაიფ“ 2 618,89 2616,3

262 CMR190057670 გამარტივებული შესყიდვა

 მოქალაქეებისთვის (ელინა ნასიბოვა (პ/ნ #35001103122), 

ელატერინე კოლჩინი (#35901129130), ნიკოლოზ 

გოგოლაძე (#35601129193), გიორგი გიგილაშვილი 

(#35001126127), თინათინი ძაბუნიძე (#35001125292), 

ლილიანა დარსალია (#35501130585), მარიამ დოკაძე 

(#35001124641)) საჭირო საჰაერო ტრანსპორტით 

მომსახურების შესყიდვა

შპს „ბიტ-ტრეველი“ 2 275,00 2275



263 NAT190007044 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში 

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 

საჩუქრების შესყიდვა

შპს „ვინდლაიფ“ 6 676,44 6672,75

264 CMR190100273 გამარტივებული შესყიდვა

მოქალაქე ავთანდილ ოჩხიკიძის (პ/ნ 35001000809) 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის შესყიდვა

შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის“ 1 600,00 1600

265 NAT190009357 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში - 1 

ივნისის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან 

დაკავშირებით საჩუქრების შესყიდვა

შპს „მიალე“ 10 626,49 10620,68

266 CMR190105037 გამარტივებული შესყიდვა

„მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო 

ტექნიკური საშუალებებით დახმარება“-ს პროგრამის 

ფარგლებში, 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა 

გლუკომეტრების შესაბამისი  160 კოლოფი საანალიზო 

ტესტ-ჩხირების შესყიდვა

შპს „მირკო“ 4 160,00 4160

267 CMR190106694 გამარტივებული შესყიდვა

მოქალაქისთვის (თამთა ქავთარაძე პ/ნ #35001115860) 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ეტლის 

ინდივიდუალური მორგების მომსახურების შესყიდვა 

შპს „ი. ბოკერიას სახელობის 

ნეიროგანვითარების ცენტრი“
756,10 756,1

268
 CON180000040

(CMR190110223)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

3 (სამი) ცალი სტანდარტული პერსონალური 

კომპიუტერის კომპლექტის (სისტემური ბლოკი, 

მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი),  შემდგომში 

სტანდარტული დესკტოპის, სახელმწიფო შესყიდვა 

შპს „იუ-ჯი-თი“ 3 988,50 3988,5

269 CMR190125914 გამარტივებული შესყიდვა
 მოქალაქისთვის (გიგა გიგაური (პ/ნ #06001007992)) 

საჭირო საჰაერო ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა 
შპს „ჯასთ თრეველ რუსთავი“ 1 000,00 1000

270 CMR190133963 გამარტივებული შესყიდვა

მოქალაქე ოთარ გოგალაძის (პ/ნ 35001036290) მუხლზედა 

მოდულური პროთეზის (ლამინაციური ბუდით და 

სილიკონლაინერით) შესყიდვა

ააიპ „საპროთეზო ორთოპედიული 

რეაბილიტაციის ქართული ფონდი“
200,00 200

271 CMR190147361 გამარტივებული შესყიდვა

მოქალაქე რობერტი შინჯიაშვილის (პ/ნ 35001093481) 

ნეფროსტომული მილის (მრავალფუნქციური დრენაჟის 

კათეტერი) შესყიდვა

შპს „მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და 

სერვისი“ 
276,70 276,7

272 NAT190021871 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში შობა-

ახალ წელთან დაკავშირებით საჩუქრების შესყიდვა 
შპს „ვინდლაიფ“ 14 681,51 14677,12

273 CMR190003600 გამარტივებული შესყიდვა
 2019 წლის განმავლობაში ინტერნეტ კავშირით 

მომსახურების შესყიდვა

შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
2 100,00 2100

274 CMR190011566 გამარტივებული შესყიდვა
2019 წლის განმავლობაში სატელეფონო მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
940,00 939,07

275 CMR190013507 გამარტივებული შესყიდვა
2019 წლის განმავლობაში სატელეფონო მომსახურების 

(S1) შესყიდვა
სს „სილქნეტი“ 135,63 135,63

276 CMR190046794 გამარტივებული შესყიდვა
M2 კატეგორიის (არანაკლებ 20 ადგილიანი) 

ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა
ი.მ. დავით თავაძე 3 999,60 2552

277 CMR190061650 გამარტივებული შესყიდვა სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა შპს „ედესი ჯგუფი“ 344,10 344,1

278 CMR190061654 გამარტივებული შესყიდვა სხვადასხვა საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა შპს „ედესი ჯგუფი“ 499,25 499,25

279 CMR190063096 გამარტივებული შესყიდვა სასტამბო მომსახურების შესყიდვა ი.მ. მაია ბერძენიშვილი 1 560,00 1495



280
 CON190000161

(CMR190080484)
კონსოლიდირებული ტენდერი

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის 

შესყიდვა
შპს „პენსან ჯორჯია“ 799,00 799

281 CMR190126854 გამარტივებული შესყიდვა სასმელი წყლის შესყიდვა შპს „ნერო“ 414,00 345

282 CMR190132053 გამარტივებული შესყიდვა საოფისე სკამების შესყიდვა შპს „ბრენდ ლაინ“ 988,20 988,2

283 CMR190132057 გამარტივებული შესყიდვა ბაინდერის კარადების შესყიდვა შპს „ლიზი“ 400,00

284 CMR190155393 გამარტივებული შესყიდვა  კარტრიჯების შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 500,00 500

285 CMR190180944 გამარტივებული შესყიდვა სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა
შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
316,00 263,44


