
 
saqarTvelo 

ozurgeTis municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare 
 
q.ozurgeTi kostavas q.#1        23 dekemberi 2011 weli 
 
 

b r Z a n e b a # 223 
 

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 
samsaxureobrivi avtomanqanebis saTadarigo nawilebisa da avtomanqanebis 
mimdinare da kapitaluri SekeTebis gamartivebuli Sesyidva RirebulebiT 
2103 (oriaTasassami) lari, saTadarigo nawilebisa da avtomanqanebis 
mimdinare da kapitaluri SekeTebis xarjTaRricxva Tan erTvis.  
 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 1 

 
# მომსახურეობის 

ჩამონათვალი 

რაოდენობა 

 

ერთეულის 

ღირებულება 

ლარი 

სულ 

მომსახურების 

ღირებულება 

ლარი 
 კამაზი 53215    

1 სექციის შეკეთება 1 ცალი 100 100 

2 ევრო ტურბინის შეკეთება 1 ცალი 120 120 

3 გამანაწილებელის 

შეკეთება 

1 ცალი 80 80 

4 ელექტრო სამუშაოები: 

გამშვები მექანიზმის 

(სტარტერის) ჩოთქების 

შეცვლა,  

უკანა მაშუქების შეკეთება, 

წინა მაშუქების შეკეთება 

  150 

5 შეჭიდების დისკის 

(ცეპლენიის) გადაკვრა, 

შეცვლა, დაყენება 

1 ცალი 50 50 

 ბულდოზერი ეს-130    

1 მუხლუხას შალგეის 

შეცვლა  

7 ცალი 10 70 

2 წყლის რადიატორის 

შეკეთება 

1 ცალი 50 50 

3 გამშვები მექანიზმის 

(სტარტერის) რემონტი 

1 ცალი 50 50 

4 სამუხრუჭე ხუნდების 

აღდგენა 

2 კომპლექტი 50 100 

5 სტუპიცის პოდჩებნიკის 

შეცვლა 

1 კომპლექტი 30 30 

 ჯამი   800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



danarTi 2. 
Sesasyidisaqonlisdasaxeleba, raodenoba 
damiwodebispirobebi 
 

 
 
 

 
 

# Mmisawodebeli
saqonlis 

dasაxeleba 

Gganz.erT raodenob
a 

ერთეუ

ლის 

ფასი 

/ლარი/ 

სულ 

ღირებუ

ლება 

/ლარი/ 

miwodeb
is 
vada 

Mmiwodebis
adgili 

 კამაზი 53215       

1 ევროკამაზის 

ძრავის ღვედი 

ცალი 10 35 350  
 
 
etapobrivad 
moTxovnis 
Sesabamisad 

 
2011 wlis 31 
dekebramde 

 
 
ozurgeTirusT
avelis q #4 

2 სტუპიცის საკისარი 

(პოდჩებნიკი) 

კომპლექტი 1 100 100 

3 წინა ხიდის 

ხუნდების საფენის 

კომპლექტი 

კომპლექტი 2 100 200 

4 სამუხრუჭე 

რეზინის მილი 
ცალი 10 8 80 

5 ევროკამაზის 

ღვედის საჭიმი 

შკივი 

ცალი 2 35 70 

 ბულდოზერი  

ეს-100 

    

1 მუხლუხას შალგი  ცალი 7 39 273 

2 გაზ-51-ის გამშვები 

მექანიზმი 

ცალი 1 230 230 
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