
№ შესყიდვის ობიექტის დასახელება განცხადების ნომერი
ტენდერის გამოცხადების 

თარიღი

წინადადებების მიღების 

დასრულების თარიღი

შესყიდვის სავარაუდო 

ღირებულება
შესყიდვის სტატუსი ბმული

1

ქალაქ რუსთავში 2022 წლის 1 ნოემბრიდან 2023 წლის 31 ოქტომბრის 

ჩათვლით სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კვებით 

უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვა

NAT220015908 09.08.2022 12.09.2022 2,653,908.00
გამარჯვებული 

გამოვლენილია

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=471594&lang

=ge

2

ქ. რუსთავში 9 ძმა ხერხეულიძის, გურამიშვილის, ლერმონტოვის და 

შევჩენკოს ქუჩების გზის, ტროტუარების და სანიაღვრე სისტემის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების და გაზონის, გარე განათებისა და 

სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

NAT220016845 18.08.2022 12.09.2022 4,078,748.00
 გამარჯვებული 

გამოვლენილია

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=472754&lang

=ge

3
ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის მიმდებარედ სკვერის 

მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
NAT220017211 23.08.2022 14.09.2022 1,688,134.00 შერჩევა/შეფასება

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=473301&lang

=ge

4

ქალაქ რუსთავში, კონსტიტუციისა და ქაშაკაშვილის ქუჩებზე 

ტროტუარების, გარე განათების, გაზონის, სარწყავი სისტემისა და 

მშენებელთა ქუჩაზე საგზაო საფარის, ტროტუარების, გარე 

განათების, გაზონისა და სარწყავი სისტემის მოწყობის სამუშაოების 

შესყიდვა

NAT220018792 13.09.2022 05.10.2022 1,910,185.00 გამოცხადებულია
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=475981&lang

=ge

5

ქალაქ რუსთავში, ჩეხოვის N8-სთან სკვერის, დავით გარეჯის N30ა-ში 

პანდუსი მოწყობის და კიბის რეაბილიტაციის და პავლე თოდრიას I-

ლი ჩიხის N3-24-თან და მე-19 მკ/რ-ნი კორპუსი N9ბ-57-თან 

პანდუსის მოწყობის სამუშაოები

NAT220018893 14.09.2022 26.09.2022 377,852.00 შერჩევა/შეფასება
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=476188&lang

=ge

6
ქ. რუსთავში, ჰამლეტ გონაშვილის, გოგი დოლიძისა და ჩოხელის 

ქუჩის მიმდებარედ გზის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
NAT220018898 14.09.2022 26.09.2022 723,323.00 შერჩევა/შეფასება

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=476163&lang

=ge

7

ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩაზე არსებული საცხოვრებელი 

სახლების ფასადებისა და ტროტუარების რეაბილიტაციის 

სამუშაოების შესყიდვა

NAT220019048 16.09.2022 10.10.2022 5,046,046.00 გამოცხადებულია
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=476565&lang

=ge

8
ქ. რუსთავში, ბაგა-ბაღების გაერთიანების 10 ფილიალში 

სამზარეულოს ვენტილაციის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
NAT220019430 21.09.2022 03.10.2022 24,769.00 გამოცხადებულია

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=477162&lang

=ge

9
ქ. რუსთავში, ბაგა-ბაღების გაერთიანების 11 ფილიალში 

სამზარეულოს ვენტილაციის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა
	NAT220019431 21.09.2022 03.10.2022 27,246.00 გამოცხადებულია

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=477166&lang

=ge

10

ქალაქ რუსთავში, ჩაპაევის #5-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის 

გამაგრება-გაძლიერებისა და ფასადის რეაბილიტაციის სამუშაოების 

შესყიდვა

NAT220019477 22.09.2022 17.10.2022 374,185.00 გამოცხადებულია
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=477302&lang

=ge

11

ქალაქ რუსთავში #36 საბავშვო ბაღის ერთი ფლიგელის და 

დამაკავშირებელი დერეფნის და #37 საბავშვო ბაღის გადახურვის 

სამუშაოების შესყიდვა

NAT220017090 22.08.2022 05.09.2022 120,252.00

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=472916&lang

=ge

12

ქალაქ რუსთავში #33 საბავშვო ბაღის ერთი ფლიგელის და 

დამაკავშირებელი დერეფნის და #43 საბავშვო ბაღის გადახურვის 

სამუშაოების შესყიდვა

NAT220017091 22.08.2022 05.09.2022 167,641.00

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=472917&lang

=ge

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიმდინარე ტენდერები
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