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შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 
განკარგულებები შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
2916361 ელ. ტენდერი იანვარი 2022 წლის 31 დეკემბერamde

2020 წლის   31 დეკემბრის 

N2685 განკაეგულება

2 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
443883 ელ. ტენდერი ივნისი 2023 წლის 31 დეკემბერamde

2020 წლის   31 დეკემბრის 

N2685 განკაეგულება

3 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
1206405 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2020 წლის   31 დეკემბრის 

N2685 განკაეგულება

4 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 1387384 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბერamde
2020 წლის   31 დეკემბრის 

N2685 განკაეგულება

5 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 118598 ელ. ტენდერი ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბერamde
2021 წლის   4 თებერვლის N147  

განკაეგულება

6 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 26979.43 გამ. შესყიდვა აგვისტო 2021 წლის 31 დეკემბერamde
2021 წლის   4 თებერვლის N147 

და 29.10.2018წ. N1994  

განკაეგულება

7 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
1980000 გამ. შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2021 წლის 11 მაისის N330 

განკარგულება                            
31.08.21 წ. ცვლილება N1527

8 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
252556 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2020 წლის 20 თებერვლის N325 

განკაეგულება

9 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
27665 ელ. ტენდერი ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2021 წლის 23 ივნისის N1033 

განკაეგულება

10 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
66253 ელ. ტენდერი ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2021 წლის 15 ივნისის N981 

განკაეგულება

11 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურება 37944
გადაუდებელი 
აუცილებლობა

თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბერamde
2020 წლის 9 იანვრის N27 

განკაეგულება

12 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურება 97133.1
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2021 წლის 4 თებერვლის N147 

და N27 განკაეგულება

13 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
331472 ელ. ტენდერი ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2021 წლის 5 თებერვლის N168 

განკაეგულება

14 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
400000 გამ. შესყიდვა ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბერamde

2021 წლის 5 თებერვლის N168 

განკაეგულება

15 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 198528 ელ. ტენდერი ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბერamde
2021 წლის 5 თებერვლის N168 

განკაეგულება

16 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
818139 ელ. ტენდერი აგვისტო 2022 წლის 31 დეკემბერamde

2020 წლის  16 აგვისტოს                  

N1419 განკაეგულება

17 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 813548 ელ. ტენდერი  აგვისტო 2022 წლის 31 დეკემბერamde
2020 წლის  აგვისტოს                       

N1419 განკაეგულება

11122848.53

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შესყიდვების გეგმა

5.   სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს  შესაბამისად                                          11122849.1   ლარი.

          ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი:

 1. შედგენის თარიღი  2021 წლის 7 სექტემბერი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი                   233144987

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება 4. დაფინანსების წყარო
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ცენტრალური ბიუჯეტი

  /ივანე წიქარიშვილი/

/იოსები ვარდიაშვილი/


