


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეული 
ზედამხედველობის სამსახურის მეორე რანგის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურული 

პროექტების მონიტორინგის განყოფილების 2021 წლის სექტემბრიდან მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში 
გაწეული სამუშოაების ანგარიში 

 

 

   გორის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის, ინფრასტრუქტურული პროექტების 
მონიტორინგის განყოფილება ხელმძღვანელობს და მოქმედებს გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 
წლის 14 ნოემბრის მიღებული დადგენილება N12-ის, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, გორის 
მუნიციპალიტეტის მერიის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტების შესაბამისად. 

 ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილებამ 2021 წლის სექტემბრის თვიდან მიმდინარე 
საანგარიშო პერიოდში განახორციელა და ახორციელებს ზედამხედველობა/მონიტორინგს სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად გაფორმებული 203 ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული სხვადასხვა სახის სამუშაოებზე,  ჯამში 43326014 (ორმოცდასამი მილიონ სამას ოცდაექვსი 
ათას თოთხმეტი) ლარის ოდენობით.  აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზედამხედველობის სამსახურის და 
კონტრაქტორი ორგანიზაციების კოორდინირებული მუშაობის შედეგად, საანგარიშო პერიოდში სხვადასხვა 
გარემოებებიდან გამომდინარე (როგორებიცაა:, ხარჯთაღრიცხვების კორექტირება, ფაქტობრივად 
შესრულებული სამუშაოების ღირებულება) გამოთავისუფლებულია დაახლოებით 679487 ლარი. სხვადასხვა 
ორგანიზაციების მიმართ გამოყენებული იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციები, კერძოდ; 9 
(ცხრა) კომპანიას (,,ბაი ვანი“, ,,მეგა დიზაინი“ ,,მზიური 2013“, ,,როუდ ექსპერტ ბილდერი“, ,,ბილდერი“, 
,,წყალმომარაგება 2020“, ,,ბრენდი“ ,,ჯი აი სი“) შეუწყდა ხელშეკრულების მოქმედება  და გატარდა 
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ღონისძიებები, ხოლო 
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიწოდების ვადების დარღვევის გამო სხვადასხვა 
კომპანიის (ჯამში 32 ხელშეკრულება) მიმართ გამოყენებული იქნა საჯარიმო სანქციები 52797 
(ორმოცდათორმეტი ათას შვიდას ოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარის ოდენობით.  

 

ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილება. 

  

   

 



ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების ანგარიში

(2022 წლის საანგარიშო პერიოდში გაფორმებული ხელშეხკულებები)

კომპანია სამუშაოების დასახელება
ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტობრივი 

ღირებულება
ჯარიმა/შეწყვეტა

ჯარიმის 

ოდენობა

შ.პ.ს ,,ენ-9“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში 

სკვერის და ობელისკის მოწყობის სამუშაოები
36000 34395.4

დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვ

ის

179.88

შ.პ.ს ,,აკა ენერჯი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში, 

სვენეთში, ხელთუბანში, კარალეთში, 

გარეჯვარში და მეჯვრისხევში გარე განათების 

მოწყობის სამუშაოები

294119.96 272854.61

შ.პ.ს ,,მეტალ+“
გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების 

გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები
499896.86

სს ,,აგროტექსერვისი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმოცი, 

მღებრიანი, სახორცე, ტამი და ჭვარების 

დამაკავშირებელი გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

47183.75 47137.41

შ.პ.ს ,,შარა“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბერშუეთისკენ მიმავალი გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

1345753

შ.პ.ს ,,იბოლია“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ბერშუეთისკენ მიმავალი გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

300000

შ.პ.ს ,,ბათუმის სამკერვალო 

2013“

მოძრაობის შემზღუდავი ბარიერის ე.წ 

ბოძკინტების (ამრეკლი ზოლით) 100 (ასი) 

ცალის შესყიდვა

13300 13300

დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვ

ის

159

შ.პ.ს ,,შარა“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო ხვითში 

საჯარო სკოლამდე მისასვლელი გზის და ზემო 

ნიქოზში რკინიგზასთან მისასვლელი გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

314000 295037

შ.პ.ს ,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“

ქ. გორში აბაშიძის ქუჩის, 300 არაგველის ქუჩის 

და სასაფლაოს ტერიტორიაზე არსებული 

გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

483993.06

შ.პ.ს ,,ბილტმორი“

ქ. გორში გვერდწითელის ქუჩის, გიორგი 

ბრწყინვალეს ქუჩის და ჩერქეზიშვილის ქუჩის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

528198.94

შ.პ.ს ,,დინ გრუპი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში 

შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

1609184.94

შ.პ.ს  ,,გაზტექმშენი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკებში და 

რიეთში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის 
827007.98

 შ.პ.ს ,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“-

ქ. გორში რობაქიძის ქუჩის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების შესყიდვა
543995.54

შ.პ.ს ,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“-

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისი, 

ბნავისი, ოლოზი, ღვარების გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების - I ეტაპის  

სამუშაოების შესყიდვა

2955992.77

შ.პ.ს ,,ეი დი ეს ქონსთრაქშენი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზეღდულეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 

შიდა საუბნო გზების მოხრეშვის  სამუშაოები

43265.85 40929.4

შ.პ.ს ,,ჰედეფ ჯორჯია
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტირძნისში 

შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
358185 349902.08

შ.პ.ს  ,,გაზტექმშენი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყვიავში 

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები
3150700

შ.პ.ს ,,ალან 2018’’

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ უფლისციხის 

საჯარო სკოლის დერეფნების ღიობში ვიტრაჟის 

მოწყობის სამუშაოები 

12624.86 11761.19

შ.პ.ს  ,,მოურავი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთარშენის, 

ბეთლემის და ზემო ხვითის საჯარო სკოლების 

ცენტრალური გათბობის სისტემის მოწყობის 

სამუშაოები

118020.8



შ.პ.ს  ,,ალონისი“

ქ. გორში, ელიოზიშვილის ქუჩის მიმდებარედ 

ხელოვნურ საფარიანი სპორტული მინი 

მოედნის მოწყობა და სკვერის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

69999.34 66161.46

სს ,,აგროტექსერვისი“

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ 

კარბში და სოფელ ბიისში კოტეჯების 

მშენებლობის  სამუშაოები

67826.42

შ.პ.ს ,,შარა“

ქ.გორში სამეფო ქუჩის დასაწყისში მდინარე 

მტკვარზე არსებული ხიდის სარესტავრაციო-

სარეაბილიტაციო სამუშაოების  შესყიდვა

1171130

შ.პ.ს ,,დაგი“-

ქ. გორში, ცხინვალის გზ N17 საცხოვრებელი 

კორპუსის წყალსადენისა და საკანალიზაციო 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

18762 18617.04

დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვ

ის

37.32

ინდ. მეწარმე ლევან შანავა

ქ. გორში, ტყვიავის ქ N10-ში მდებარე 

მრავალბინიანი კორპუსის 1 -ლი სადარბაზოს 

ლიფტის რეაბილიტაციის სამუშაოების  

შესყიდვა

24621.88 24621.88

სს ,,სამშენებლო ტრესტი N3“
ქ. გორიში კომბინატის დასახლებაში სპორტული 

დარბაზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
198918.99

შ.პ.ს ,,სტარტ +“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ერგნეთსა და 

ზემო ხვითში გზის მოხრეშვითი სამუშაოები
114869.62

შ.პ.ს ,,ევრო გზა’’
ქ. გორში, გვერდწითელის ქ N2 მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების
18760.52 18214.1

შ.პ.ს ,,ევრო გზა’’

ქ. გორში, ცხინვალის გზ N21 -ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების 

სამუშაოების შესყიდვა

35281.7 34254.09

შ.პ.ს ,,ევრო გზა’’

ქ. გორში, ყიფიანის ქ N31 - ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს მოასფალტების 

სამუშაოების შესყიდვა

25841.95 24689.11

შ.პ.ს ,,აღმაშენებელი 2012“

გორის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების 

გათბობის ქვაბების შენობებს გარეთ გატანის 

სამუშაოები

71173.13 63623.48

შ.პ.ს ,,რეხა 2020“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბაში 

სასმელი წყლის სისტემის წყალმზომების 

მოწყობის სამუშაოები

40000.89 39369.96

შ.პ.ს ,,გაზტექმშენი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისის 

მეურნეობაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა-

რეაბილიტაციის სამუშაოები

505800

შ.პ.ს ,,ეი დი ეს ქონსთრაქშენ“

ქ. გორში, პეტრიაშვილისა და ჭავჭავაძის ქუჩის 

კვეთაზე საყრდენი კედლის მოწყობის 

სამუშაოების შესყიდვა

20022.88 20004.82

შ.პ.ს ,,რეფორმა ქონსთრაქშენ 

მენეჯმენტი’’

ქ. გორში, აღმაშენებლის ქუჩაზ მდებარე N44-N46 

საცხოვრებელი კორპუსების წყალსადენ-

კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

13661.98 13147.63

ინდ მეწარმე ლევან 

გირგვლიან

გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სოფელ 

ქვახვრელში 25კვ.მ ხის კოტეჯის მშენებლობის 

სამუშაოები

24649.02 24649.02

სს ,,აგროტექსერვისი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავსა 

და ატენში სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები
23829.39 23504.05

შ.პ.ს ,,თემი 2021“

ქ. გორში, გორგასლის ქ N4 -ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

18354.45

შ.პ.ს ,,ბრენდი“
სოფელ ქვეშის საბავშვო ბაღის საქვაბე სისტემის 

შენობის გარეთ გამოტანის სამუშაოები
37052

შეწყდა 

ხელშეკრულება და 

გატარდა შესაბამისი 

სანქციები

1852

ინდ მეწარმე თამარ ცანავა

ქ. გორში, რომელაშვილების ქ N182-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის 

რეაბილიტაციის  სამუშაოები

17333 15067

შ.პ.ს ,,ბიემსი“

ქ. გორში ვერხვების დევნილთა დასახლებაში 

სასაფლაოსთან გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

95490

შ.პ.ს ,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“

ქ. გორში იაკობ ჯუღაშვილის ქუჩის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოები
578997.26

შ.პ.ს ,,ჰედეფ ჯორჯია“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში 

სკოლასთან და საბავშვო ბაღთან მისასვლელი 

გზის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები

498605

შ.პ.ს ,,იბოლია“
ქ. გორში ბესიკის ქუჩის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები
493000

შ.პ.ს  ,,მოურავი“
ქ. გორში, საცხოვრებელი კორპუსების 

სადარბაზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები
49884



შ.პ.ს ,,გიო და კომპანია“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში 

საჯარო სკოლის შენობის გათბობის სისტემის 

მოწყობის სამუშაოები

122400

შ.პ.ს  ,,ალონისი“

სამოქალაქო ბიუჯეტის ფარგლებში, გორის 

მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა გარეჯვარში 

სკვერის მოწყობის სამუშაოები

53069.97

შ.პ.ს ,,ალონისი“

ქ. გორში, სტალინის N2-ში მდებარე 

საცხოვრებელი ბინის სახურავის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

104762.84 83597.07

შ.პ.ს ,,ალონისი“

ქ. გორში, მშვიდობის N29-ში მდებარე 

საცხოვრებელი ბინის სახურავის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

111822.19 97188.85

18107343.73 1632026.65 2228.2



ინფრასტრუქტურული პროექტების მონიტორინგის განყოფილების ანგარიში

2021 და 2022 წელში გარდამავალი პროექტების რეესტრი

კომპანია სამუშაოების დასახელება
ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტობრივად 

შესრულებული 

სამუშაოების 

ღირებულება

შედეგი ჯარიმა/შეწყვეტა ჯარიმის ოდენობა

award
გორში გორის ციხის ასასვლელი ბილიკის

მოწყობის სამუშაოები
190,000 172457.27

,,GDS company“

ქ. გორში ახალი ბაზრის მიმდებარე 

ტერიტორიის საკანალიზაციო ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

24893.28 15649.96

,,GDS company“

ქ. გორში, თამარ მეფის მე-5 კვ. N20 -ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის 

რეაბილიტაციის  სამუშაოები 

14597.78 14172.6

,,GDS company“

ქ. გორში, სუხიშვილის ქ N14 -ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები

5763.12 4939.82

ს.ს ,,აგროტექსერვისი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოშურში და 

ბიისში, ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის 

სამუშაოები

34,936.27 34567.08

ს.ს ,,აგროტექსერვისი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა 

ხურვალეთში, საყავრეში, ფიცესში და 

წითელწყაროში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში პირუტყვის 

დასაწყურებლების მოწყობა

33382.89 33369.41

ს.ს ,,აგროტექსერვისი“
 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში 

სარწყავი არხის მოწყობის სამუშაოები 
94488.92 71115.74

,,ალონისი“
გორში, ელექტროფიკაციის დასახლებაში 

სკვერის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
84996.16 81539.81

,,ალონისი“

ქ. გორში ვაჩნაძის ქუჩის მიმდებარედ 

დასასვენებელი, საბავშვო სკვერისა და 

სავარჯიშო ტრენაჟორების მოწყობის 

სამუშაოები

65643.86 65488.43

,,ალონისი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო 

ხვითში სპორტული მოედნის მოწყობის 

სამუშაოები

126771.07 125076.26

,,ალონისი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მეჯვრისხევში სკვერის მოწყობის სამუშაოები
99814.56 97615.73

,,ალონისი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქორდში 

მინი მოედნის მოწყობის სამუშაოები
100209.85 99558.16

,,ალონისი“

ქ. გორში, შინდისის გმირების ქ N3, 3ა და 1ა 

კორპუსების მიმდებარედ არსებული სკვერისა 

და სტადიონის რეაბილიტაციის  სამუშაოები

36758.52 36717.2

,,ალონისი“
 ქ. გორში, ჭალის დასახლებაში სკვერის 

მოწყობის სამუშაოები
64933.08 63946.51

,,ანგანი“

ქ. გორში, სამეფოს ქ N1-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს საფარის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

38233.18 38010.59 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

305

,,ანგანი“

ქ. გორში, ცხინვალის გზ N47-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის გარე კანალიზაციის 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები 

12847.84 12472.75
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

77

,,არქმშენსტუდია 2002’’

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთში 

სკოლასთან მისასვლელი გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

100100 100009.55

,,არქმშენსტუდია 2002’’
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში შიდა 

საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
23836 23828.24

,,აღმაშენებელი 2012“

 ქ. გორში, ბარნოვის ქ. N9-ში და თარხნიშვილის 

ქ. N21-ში მდებარე საცხოვრებელი ბინის 

სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოები

158139.25 154199.13

,,ბაი ვანი“
 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ტინისხიდში სკვერის მოწყობის სამუშაოები
25192.98 8480.71

შეწყდა ხელშეკრულება

1259.64

,,ბე-13“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბნავისში, 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვის 

სამუშაოები

11382.97 11051.42

,,ბე-13“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძევერაში 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ 

ფარგლებში გარე განათების მოწყობის 

სამუშაოები

19316.6 18754

,,ბე-13“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში და 

პატარა გარეჯვარში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში გარე განათების 

მოწყობის სამუშაოები

30049.55 29174.32
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

180

,,ბე-13“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გარე 

განათების მოწყობის სამუშაოები
58473 58222.26



,ბესთმშენი“

გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

არსებული საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

49350 48777.79

,ბესთმშენი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შერთულში 

საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო  სამუშაოები
115115 103718.65 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

690.66

,,ბილდკინგს’’
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრის 

საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო მსამუშაოები
864771 850345.75

,,ბილტმორი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მეჯვრისხევის ცენტრალური გზიდან ყოფილ 

საავადმყოფომდე მისასვლელი გზის 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოებ

532655.77 529341.23

,,ბილტმორი“

 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მეჯვრისხევში ქეცხურას უბნის გზის 

გაგრძელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

161849.96 159749.25

,,გეო-გრინი“
 გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების 

მოწყობა
117855 116587.86

,,გეო-გრინი“
 გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების 

მოწყობა
94285 93184.36

 შ.პ.ს ,,დავითი“

ქ. გორში, თარხნიშვილის ქ N21 -ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

7552 7312.8

,დემა

ქ. გორში, სტალინის გამზირის N4-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის გარე კანალიზაციის 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

12454.9 12092.13

,დემა

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისში 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში საჭიდაო მოედნის მოწყობის 

სამუშაოები 

14483.96 14418.88

,დემა

ქ. გორში, ჭავჭავაძის ქ N47-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს წყალსადენ-

კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციის  

სამუშაოები

3683.96 3554.1

,დემა

ქ. გორში, ჭონქაძის ქ N11-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის გარე კანალიზაციის 

ქსელის რეაბილიტაციის  სამუშაოები 

9176.86 8692.29

,,ენ-დი როუდი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბროწლეთში 

შიდა საუბნო გზების მოწყობა - რეაბილიტაციის 

სამუშაოებ

403760.96 391844.52 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

605.55

 ,,ერედვი 2008“

გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზების მოვლა-შენახვის 

ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები

199000 198999.82

 ,,ერედვი 2008“

გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზების მოვლა-შენახვის 

ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოები

199990 199978.01

 ,,ერედვი 2008“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" გზების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

135109.45 139163

ამხანაგობა ,,ველი+“

ორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყელქცეულში 

საჯარო სკოლის შენობის ფაქტობრივად 

შესრულებული სამუშაოები

40868.99 39682.14
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

2165.58

შ.პ.ს ,,ვი აი პი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვარებში 

სასმელი წყლის სისტემის სალექარის და 

სანიტარული ღობის მოწყობის სამუშაოები

104962.39 104945.33

ამხანაგობა ,,ვი-აი-პი“

ქ. გორში წმინდაწყლის დასახლებაში 

გაუქმებული N2 სათავის ტერიტორიაზე 

სადრენაჟე სისტემის  მოწყობა-რეაბილიტაციის  

სამუშაოები

999982.45 894423.76

 ,,თამარაშენი 2008“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკში 

სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები
77141 76992

 ,,თამარაშენი 2008“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წედისში 

სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები
65450 63890

შ.პ.ს ,,თეგი+“

ქ. გორში, მშვიდობის გამზირის N25-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის გარე კანალიზაციის 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

16394.92 16301.32
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

196.68

,,იბოლია“
ქ.გორში რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაციის 

სამუშაოები
474000 463691.33

,,იბოლია“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში ე.წ 

,,ნახალოვკის უბნის" გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებ

567000 566750.46

,,იმერმშენი“

ქ. გორში, სტალინის გამზირის და ჭავჭავაძის 

ქუჩის და საფეხმავლო სივრცეების 

სარეაბილიტაციო  სამუშაოებ

837000 831511.9

,,იომიო“

ქ. გორში, ფარნავაზის ქ N26-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

4920.56 4777.25

 ი.მ კახა დათაშვილი
ქ. გორში, ამილახვრის ქუჩაზე საცხოვრებელი 

ბინის სახურავის შეცვლის სამუშაოები
42421 37776.06



 ი.მ კახა დათაშვილი

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ 

გორიჯვარში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში სკვერის მოწყობის  

სამუშაოები

12101.97 11740.72

 ი.მ კახა დათაშვილი

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ქვემო 

რიეთი, ზემო ბოშური და ბობნევი, ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში 

სკვერების მოწყობის სამუშაოები

30963.25 30060.36

დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

185.76

ინდ. მეწარმე ლევან 

გირგვლიანი

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

ნადარბაზევი, ხიდისთავი "სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში 

ამბულატორიების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

37000.86 35542.59

ინდ. მეწარმე ლევან 

გირგვლიანი

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში 

ციცაგიაანთკარში და კვარხეთში "სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში 

ამბულატორიების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

27406.88 23810.87

,,მეგა დეველოპმენტი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთში 

და ზეღდულეთში ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზის გასწვრივ ღობის მოწყობის 

სამუშაოები

29188.54 28064.78

,,მეგა დეველოპმენტი“

 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მეჯუდისპირში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში სტადიონის 

შემოღობვის მოწყობის სამუშაოები

14762.76 14634.33

,,მეგა დეველოპმენტი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისში 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში საფეხბურთო ხელოვნურსაფარიანი 

მინი მოედნის და საჭიდაო არენის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

14011.85 13632.74

,,მეგა დეველოპმენტი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიაანთ 

კარში და ზემო რეხაში ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში სასაფლაოსთან 

მისასვლელი გზის გასწვრივ ღობის მოწყობის  

სამუშაოები

31611.19 30843.1

,,მეგა დიზაინი’’
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთის 

საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
37072.06 14497

შეწყდა ხელშეკრულება
1853.6

,,მზიური 2013“

ქ. გორში სადგურის დასახლებაში არსებული 

საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოებ

16389.02 11109

შეწყდა ხელშეკრულება

819.45

,,მზიური 2013“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლოზში 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში", საფეხმავლო გადასასვლელი 

ხიდის მოწყობის სამუშაოები

12303.86 12047.12

დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

295.1

,,მოურავი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მერეთში 

საჯარო სკოლის შენობის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

104698.54 103695.47

,,მოურავი“

ქ. გორში, მელიქიშვილის ქუჩა N13 და 

ცხინვალის გზ. N9ბ საცხოვრებელი ბინის 

სახურავის შეცვლის სამუშაოები

57573.78 49333.86

,,მური“-

ქ. გორში ძმები რომელაშვილების და თამარ 

მეფის ქუჩის გარე განათების მოწყობის 

სამუშაოებ

73504.93 69977.25

,,მშენებელი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლულში, 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში გზების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები 

9437.92 9437.92

,,ნითე“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დეგეულაში, 

მუმულაანთ კარში, დიდი ატენში და ბერბუკში 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში სარნიაღვრე არხის მოწყობის 

სამუშაოები

37886.65 36783.17

,,ნითე“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო 

ნიქოზში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

14515.2 14515.2

,,ნითე“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღვარებში, 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში შიდა საუბნო გზების მოხრეშვის 

სამუშაოები

9587.5 9308.25

 ,,როუდ ექსპერტ 

ბილდერ“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სტადიონის 

შემოღობვის სამუშაოებ
25611.88

შეწყდა ხელშეკრულება
1280.55

,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“

ორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის 

გზიდან ჯარიაშენის ცენტრამდე მისასვლელი 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებ

438990.97 437997.93

,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების: 

მარანასთან მისასვლელი გზის, ზერტის 

მთავარი გზიდან სკოლამდე მისასვლელი გზის 

და ვარიანი-არაშენდას დამაკავშირებელი გზის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

419994.62 419008.51

,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში შიდა 

საუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
542933.67 535509.31



,,საფეხბურთო კლუბი 

ერთობა“

ქ. გორში, მელიქიშვილისა და პაპიტაშვილის 

ქუჩის მიმდებარედ საფეხბურთო ხელოვნურ 

საფარიანი მინი მოედნის მოწყობის  სამუშაოები

62111 62925.66
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

993.76

,,საფეხბურთო კლუბი 

ერთობა“

გორის მუნიციპლიტეტის სოფელ 

უფლისციხეში საფეხბურთო ხელოვნურ 

საფარიანი მინი მოედნის მოწყობის  სამუშაოები 

64111 51516.17
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

1538.64

,,სერვის-ჯგუფი XXI“

ქ. გორში, რუსთაველის ქ N49 -ში მდებარე 

მრავალბინიანი კორპუსის მეორე სადარბაზოს 

ლიფტის რეაბილიტაციის სამუშაოები

13965.28 13965.28

,,სვანეთი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკში, 

წითელუბანში და ჯარიაშენში, ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში 

მოსაცდელების მოწყობის სამუშაოები

34943.82 25445.27

,,სვანეთი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარანაში, 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში საბავშვო ბაღის გათბობის სისტემის 

მოწყობის სამუშაოები

18369.64 17948.43

,,სვანეთი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორმოცში და 

ტინისხიდში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში მოსაცდელების 

მოწყობის ფაქტობრივად შესრულებული 

სამუშაოები

33030.41 28375.48

,,სკაი დეველოპმენტ’’

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში და 

არაშენდაში  ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის’’ ფარგლებში, სკვერის და გარე 

ტრენაჟორების მოწყობის სამუშაოები

34626.99 34207.55

,,სკაი დეველოპმენტ’’

გორის მუნიციპალიტეტის სოფლ ერგნეთში 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის’’ 

ფარგლებში, სკვერის მოწყობის სამუშაოები

23679.87 23354.87

სოფიო ქოიავა

ქ. გორში, სტალინის გამზირის N29-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების 

რეაბილიტაციის   სამუშაოები

19674.22 19657.3

სოფიო ქოიავა

. გორში, სტალინის გამზირის N1-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

31363.91 31335.39

,,ტიფლის კონსტრაქშენ“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალშენში 

სპორტული მინი მოედნის მოწყობის 

სამუშაოები

94785 94184.09 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

663.46

,,ტიფლის კონსტრაქშენ“

 გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ყელქცეულში სპორტული მოედნის მოწყობის 

სამუშაოებ

91888 91762.22 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

1929.48

,,ტიფლის კონსტრაქშენ“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო 

სობისში სპორტული მოედნის მოწყობის 

სამუშაოები 

88953 88212.08 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

1867.95

 ,,ქონგური 2008“

ქ. გორში ანწუხელიძის ქუჩაზე არსებული 

საცხოვრისის საკანალიზაციო ქსელის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

23717.82 22854.11

 ,,ქონგური 2008“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბში და 

მერეთში ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში საბავშობაღის ეზოების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები

30845.72 29536.58

,,ხარისხი“-
ქ. გორში, ვერხვების დასახლებაში N20 საბავშვო  

ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის  სამუშაოები 
59000 57281.55

 ,,ხაჩა“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ თორტიზაში 

და დიდ გარეჯვარში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამა"-ის ფარგლებში სკვერების მოწყობის  

სამუშაოები 

31028.63 30561.27

 ,,ხაჩა''

ქ. გორში, რკინიგზის სადგურის დასახლებაში 

არსებული ტაძრის ეზოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოები

51776.98 47884.69 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

3468.59

 ,,ხაჩა“

გორის მუნიციპალიტეტის სათბურის 

დასახლებაში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში მინი მოედნის 

რეაბილიტაციის  სამუშაოები

9576.95 9575.62

 ,,ხაჩა“

ქ. გორში, სტალინის გამზირის N5-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის მე-2 სადარბაზოს 

რეაბილიტაციის  სამუშაოები

15430.69 15003.8

ინდ. მეწარმე ჯემალ 

ჭოველიძე

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

უფლისციხეში ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამის ფარგლებში" საჯარო სკოლის 

შემოღობვის მოწყობის  სამუშაოები 

19469.92 18902.83

,,ჯეო ლაითი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავში და 

პატარა გარეჯვარში გარე განათების მოწყობის 

სამუშაოები

45264.79 44847.53

 ,,ჯეო პარკი“

გარე გამოყენების ფიტნესის ტრენაჟორების 

შესყიდვა (თანმდევი მომსახურება-მონტაჟი და 

ტრენეჟორებისათვის საჩრდილობელი 

ფანჩატურისა და მოედნის მოწყობა)

136839.72 135074.02



,,ჯი აი სი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარალეთში 

სტადიონის შემოღობვის და არსებული 

საკალათბურთო მოედნის მავთულბადის 

ამოცვლის სამუშაოები

48972.31 40827.51

არაჯეროვანად 

შესრულებული 

სამუშაოების გამო 

დაჯარიმდა

2448.61

,,ჰედეფ ჯორჯია“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში 

რკინიგზის სადგურიდან სასაფლაომდე 

მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებ

282337 276899.55

2021 წლიდან 2022 წელში გადმოსული

სოფიო ქოიავა

გორში, გურამიშვილის ქ N80-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის ფასადის 

რეაბილიტაციის  სამუშაოები

19724.76 19471.53 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

39.44

 ,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“

ქ. გორში ჭანტურიას ქუჩის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები
427991.05 414887.98

 ,,საგზაო სამშენებლო 

სამმართველო N1“

ქ. გორში გოგებაშვილის ქუჩის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები 
984993.64 944224.51

დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის
25159

,,მოურავი“

ქ. გორში,ჭავჭავაძის ქუჩა N51/ სტალინის 

გამზირის N18-ში მდებარე საცხოვრებელი 

კორპუსის სადარბაზოების კარებების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები 

10911.42 10907.38

ი.მ კახა დათაშვილი

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვში, 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში სკვერის მოწყობის სამუშაოები

11683.8 11343.5
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

46

,,თამარაშენი 2008“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში 

სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები 
106514.87 98484.69 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

532

,,თამარაშენი 2008“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სათემოში 

სპორტული მოედნის მოწყობის სამუშაოები
105315.36 97135.62 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

526

 ,,გლობალ-ბილდ 2014“

. გორში, შინდისის გმირების ქ N15-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის გარე კანალიზაციის 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

20095.4 20092.98

ალექსანდრე ქობალია

ქ. გორში, სტალინის გამზირის N9-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის 

ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები

5373.72 4932.99

ს.ს ,,აგროტექსერვისი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა 

ატენში, ბნავისში და ბეთლემში, ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამა"-ის ფარგლებში 

სარწყავი არხების მოწყობის სამუშაოები

38181.13 37830.63

ს.ს ,,აგროტექსერვისი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოშკაში, 

საქაშეთში და ვარიანის მეურნეობაში, ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამი"-ს ფარგლებში 

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები

39187.28 39145.58

შ.პ.ს ,,ბათუმის 

სამკერვალო 2013“

 ქ. გორში ტრიფონ გამსახურდიას ძეგლის 

მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა
63529 61062.36

 ,,ბილდერი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ზეღდულეთში სტადიონის შემოღობვის 

სამუშაოები

39766

შეწყდა ხელშეკრულება

1988

,,ენ-დი როუდი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერბუკში 

შიდა საუბნო გზების სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებ

679528

,,ჯ-არქი“

ქ. .გორში, სტალინის გამზირის N4-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს ასფალტის 

საფარის მოწყობის სამუშაოები

31213 31211.2 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

967

სოფიო ქოიავა

ქ. გორში, გელდიაშვილის ქ N1-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის პირველი 

სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები

13485.53 13482.14

 გივი აბრამიშვილო
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავში 

სტადიონის შემოღობვის სამუშაოები
30722 26342 დაჯარიმდა არაჯეროვნად 

შესრულების გამო

1820

ლიკანი 2000

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ხელთუბანში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებ

943799.99 937189

,,გაზტექმშენი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში 

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოებ
1720000 1748596

,,გაზტექმშენი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცში სასმელი 

წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოებ
530500 522600

,,გაზტექმშენი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში ე.წ 

,,ხარებაანთ უბნის" სასმელი წყლის სისტემის 

მოწყობის  სამუშაოებ

552000 562609

,,გაზტექმშენი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

უფლისციხეში სასმელი წყლის სისტემის 

მოწყობის სამუშაოები

734500 782168

კახა დათაშვილი

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში 

(ჭეჭელაანთუბანი) და მეჯვრისხევის ფაბრიკის 

დასახლებაში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში საბავშვო ბაღის ეზოს 

(საბავშვო მოედნის) და სკვერის მოწყობის 

სამუშაოები

21355.97 20295

,,თერგი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერტში 

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოებ
706999.21

,,თერგი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვენეთში 

სარწყავი წყლის ჭაბურღილის მოწყობის 

სამუშაოები

61800 56983 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

494

,,მშენებელი 80“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შერთულში 

სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები
435774.92 429696



თეგი
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიქოზში 

დასასვენებელი სკვერის მოწყობის სამუშაოებ
96634.04 93590

სს ,,აგროტექსერვისი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ სკრაში, 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის 

სამუშაოები

19882.36 19683

,,იბოლია“
ქ.გორში აღმაშენებლის ქუჩის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები
2078000

 ,,იბოლია“
ქ.გორში რაზმაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები
606000 568059

,,მშენებელი 80“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლულში, 

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში გზების რეაბილიტაციის 

სამუშაოები

59998.99

,,მეტალ+“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარბის, 

სათემოსა და მეღვრეკისის საჯარო სკოლების 

შენობების გათბობის მოწყობის სამუშაოები

115800 106939.81
დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

926

,,წყალმომარაგება 2020“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქაშეთის 

საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
677930 105345

შეწყდა ხელშეკრულება

33896

მხანაგობა ,,ველი+“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შინდისში 

საბავშვო ბაღის  სარეაბილიტაციო სამუშაოები
144488.97 126928 დაჯარიმდა არაჯეროვნად 

შესრულების გამო

878

,,რუსთაველი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ შავშვებში და 

ქვემო ხვითში, ,,სოფლის მხარდაჭერის 

პროგრამი"-ს ფარგლებში სპორტული მოედნის 

და სკვერის მოწყობის სამუშაოები

31100.53 29387.83

დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

279

,,ალონისი“
ქ. გორში, ელექტროფიკაციის დასახლებაში 

კალათბურთის მოედნის მოწყობის სამუშაოები
76769.44 74388.44

,,ფილ ვეი გრუპი“
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოთარშენში 

საფეხმავლო ბილიკის მოწყობის სამუშაოები
52062.58 49341,89ლ

,,ლელო“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

მეჯვრისხევში ე.წ ქეცხურას დასახლებაში 

არხის ამოწმენდის სამუშაოები

50558.25 დაჯარიმდა არაჯეროვნად 

შესრულების გამო

2527.9

,,ჯორჯია ბილდინგ 

გრუპი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში 

საბავშვო გასართობი და დასასვენებელი 

სკვერის მოწყობის სამუშაოები

131827 129612.84

,,ჯორჯია ბილდინგ 

გრუპი“

 ქ. გორში, მშვიდობის ქუჩა 12ბ მიმდებარედ 

სკვერის მოწყობის სამუშაოები
60206.66 59927.85

,,ხაჩა''

ა(ა)იპ გორის მუნიციპალიტეტის 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები

7647.57 7300.77 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

61

 შ.პ.ს ,,საქართველოს 

კომპანია 1“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო 

რეხაში, ,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამი"-ს 

ფარგლებში სარწყავი არხის გამანაწილებელი 

ფარების მოწყობი სამუშაოები

15370.41 12292.24

,,აკაენერჯი“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

კარალეთიდან სოფელ ერგნეთის საგუშაგომდე 

გარე განათების სისტემის მოწყობის სამუშაოები

1463467.94 1308001

,,თეგი+“

ქ. გორში, ცხინვალის გზ N7-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო 

ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები

12552.84 8635 დაჯარიმდა 

ვადაგადაცილებისთვის

552

,,GDS company”

ქ. გორში, ცხინვალის გზ. N47 ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები

20976.86 16052.84

სოფიო ქოიავა

ქ. გორში, გელდიაშვილის ქ N1-ში მდებარე 

საცხოვრებელი კორპუსის პირველი 

სადარბაზოს რეაბილიტაციის სამუშაოები

15868.97 13482.14

,მეგა დეველოპმენტი

გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი 

მნიშვნელობის გზების მოვლა შენახვის 

სამუშაოები

30000 მიმდინარე

,მეგა დეველოპმენტი
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინისხიდში 

სკვერის მოწყობის მე-3 ეტაპის სამუშაოები
25674.24 25556

,,უნივერსალ+“

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფლავისმანში მინი მოედნის სარეაბილიტაციო 

III ეტაპის ფაქტობრივად შესრულებული 

სამუშაოები

34220 34017.75

,,არქმშენსტუდია 2002“-

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვახვრელში 

შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები

118745 118554.15

25,218,671 20321052.02 93516.4
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