
 
saqarTvelo 

ozurgeTis municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare 
 
q.ozurgeTi kostavas q.#1        8 noemberi 2011 weli 
 
 

b r Z a n e b a # 191 
 

ozurgeTis municipalitetis arasamewarmeo (arakomerciuli) 
iuridiuli piris `ozurgeTis dasufTavebis samsaxuri~-s mier 
saxelmwifo Sesyidvis gamartivebuli Sesyidvis saSualebiT 

ganxorcielebis Taobaze 
 
 

 `adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb~ saqarTvelos organuli 
kanonis 43-e muxlis me-3 punqtis `a~ qvepuqtis, `saxelmwifo Sesyidvebis 
Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-3 muxlis 1-li punqtis `l~, `s1~ da me-101 
(prima) muxlis me-3 punqtis `b~ qvepunqtebis da saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentos Tavmjdomaris 2011 wlis 7 aprilis `gamartivebuli Sesyidvis, 
gamartivebuli eleqtronuli tenderisa da eleqtronuli tenderis 
Catarebis wesis damtkicebis Sesaxeb~ #9 brZanebis me-3 muxlis me-2 punqtis 
`b~ qvepunqtis Sesabamisad: 
 

v b r Z a n e b 
 

 1. ozurgeTis municipalitetis arasamewarmeo (arakomerciuli) 
iuridiuli piri - ozurgeTis dasufTavebis samsaxurma gamartivebuli 
Sesyidvis dauyovnebliv ganxorcielebis da gadaudebeli aucileblobidan 
gamomdinare, `saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonis me-101 
(prima) muxlis me-3 punqtis `b~ qvepunqtis Sesabamisad, moaxdinos 2600 
(oriaTaseqvsasi) laris Rirebulebis saavtomobilo saSualebebis 
kapitaluri da mimdinare SekeTebis momsaxurebis gamartivebuli Sesyidva. 
(saavtomobilo saSualebebis SekeTebisaTvis saWiro momsaxureobis 
dasaxeleba da raodenoba Tan erTvis danarTis saxiT)  
 2. brZaneba SeiZleba gasaCivrdes ozurgeTis raionul sasamarTloSi 
gacnobidan erTi Tvis vadaSi (mis: q. ozurgeTi sioriZis q.#14). 
 3. brZaneba ZalaSia gamoqveynebisTanave. 
 

         
 
sakrebulos Tavmjdomare:      aleko mameSvili 
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danarTi 
 

# მომსახურეობის ჩამონათვალი რაოდენობა 

1 კამაზი 53215  

2 ბუნიკის (ნაკანეჩნიკის) შეცვლა 4 

3 გადაცემათა კოლოფის მოხსნა დაყენება 1 

4 წინა სამუხრუჭე ხუნდების შეცვლა 5 

5 წინა სამუხრუჭე რეზინის მილის შეცვლა 10 

6 უკანა სამუხრუჭე ცილინდრის შეცვლა 10 

7 სტარტერის შეკეთება 2 

8 წინა მორგვის (სტუპიცის) შეცვლა (უპორნებით) 6 

9 შეჭიდების დისკოს (ცეპლენიის დისკის) შეცვლა 2 

10 სამუხრუჭე სისტემის ავზაკის (ბაჩოკის) შეცვლა 3 

11 ჯვარისას (კრესტავინის) შეცვლა 5 

12 გენერატორის (დინამოს) ღვედის შეცვლა 10 

13 საბურავის დისკის შეცვლა 4 

14 ღვედების (სხვვადასხვა ზომის) შეცვლა 12 

15 სისტემის გამაგრილებელი მილების შეცვლა 10 

16 ნასოსის ჩამრთველი კლაპანის შეცვლა 2 

17 საბურავების შეკეთება 40 

18 ფორდ ტრანზიტი  

19 საჭის მექანიზმის შეცვლა (რულევოი კალონკა) 1 

20  სტუპიცის საკისარის მარჯვენა და მარცხენა მხარის შეცვლა  4 

21 დიფერის სალნიკის შეცვლა 1 

22  სადგომი ტორმოზის ტროსის შეცვლა 1 
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