
ონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2020 წელს განხორციელებული 

და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული ტენდერები 

 

 

დადებული ხელშეკრულება: 

1. ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების მიმდინარე და პერიოდული 

შეკეთების სამუშაოები - 100% - ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულის ბიუჯეტი - 

ხელშეკრულება დადებულია შპს ,,ონის სერვის ჯგუფ’’-თან. თანხით - 39999,64  ლარი. 

გამოცხადებულია: 

 

1. ქ. ონის ქუჩების და საზოგადოებრივი სივრცეების კეთილმოწყობა (II ეტაპი) - ღირებულებით 2 

000 000 ლარი  -  თანადაფინანსებით 95%- სახელმწიფო ბიუჯეტი, 5% - ადგილობრივი. 

ტენდერი გამოცხადდა 24.12.2019 და წინადადების მიღება დასრულდა 15.01.2020. 

გამარჯვებული გამოვლენილია - შპს ,,იერი’’ (შემოთავაზებული თანხა 1991000 ლარი ) – 4 

სამუშაო დღეში უნდა წარმოადგინოს სარეგისტრაციო უფლებრივი მონაცემები, წარმოდგენის 

ბოლო ვადაა 31.01.2020. 

2. ქ. ონის ტერიტორიაზე არსებული არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები - 

ღირებულებით 180720 ლარი  -  თანადაფინანსებით 95%- სახელმწიფო ბიუჯეტი, 5% - 

ადგილობრივი. ტენდერი გამოცხადდა 26.12.2019 და წინადადების მიღება დასრულდა 

16.01.2020. ტენდერი შერჩევა/შეფასებაზეა და პრეტენდენტია შპს ფირმა ,,იმედი’’ 

(შემოთავაზებული თანხა 143 777 ლარი). – 5 სამუშაო დღეში უნდა წარმოადგინოს 

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, წარმოდგენის ბოლო ვადა 30.01.2020. 

3. ქ. ონში ამხანაგობა "კახაბერი 7" - ს საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოები. - ღირებულებით 8921 ლარი -  თანადაფინანსებით 95%- ადგილობრივი, 5% - 

საკუთარი შემოსავალი. ტენდერი გამოცხადდა 08.01.2020 და წინადადების მიღება 

დასრულდა 20.01.2020. მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება ი/მ ციური რაზმაძესთან  

- 3 ან/და 4 თებერვალს გაფორმდება ხელშეკრულება  ღირებულებით 8920,50 ლარი. 

4. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ სორგითში წმ. გიორგის ეკლესიის მისასვლელი გზისა და 

ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა - რეაბილიტაცია - ღირებულრბით 25424 ლარი - დაფინანსება 

100% ადგილობრივი ბიუჯეტი,  ტენდერი გამოცხადდა 16.01.2020 და წინადადების მიღება 

მთავრდება 06.02.2020. 

5. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბარის და სორის წყალმომარაგების სისტემის გარე 

ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ღირებულებით 340 246 ლარი (დღგ-ს 

გათვალისწინებით) თანადაფინანსებით 95%- სახელმწიფო ბიუჯეტი, 5% - ადგილობრივი. 

ტენდერი გამოცხადდა 16.01.2020 და წინადადების მიღება მთავრდება 06.02.2020. 

6. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გლოლის, უწერისა და პიპილეთის წყალმომარაგების 

სისტემის გარე ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - ღირებულებით 829 301 ლარი - 

თანადაფინანსებით 95%- სახელმწიფო ბიუჯეტი, 5% - ადგილობრივი. ტენდერი გამოცხადდა 

16.01.2020 და წინადადების მიღება მთავრდება 07.02.2020. 



7. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ პიპილეთის საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო 

სამუშაოები - ღირებულებით 225 000 ლარი - დაფინანსება 100%- სახელმწიფო ბიუჯეტი. 

ტენდერი გამოცხადდა 21.01.2020 და წინადადების მიღება მთავრდება 11.02.2020. 

8. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიორას საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 

ღირებულებით 102 600 ლარი - დაფინანსება 100%- სახელმწიფო ბიუჯეტი. ტენდერი 

გამოცხადდა 21.01.2020 და წინადადების მიღება მთავრდება 11.02.2020. 

9. ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობის სარემონტო სამუშაოები. - 

ღირებულებით 64 873 ლარი - დაფინანსება 100%- სახელმწიფო ბიუჯეტი. ტენდერი 

გამოცხადდა 28.01.2020 და წინადადების მიღება მთავრდება 18.02.2020. 

 

გამოსაცხადებელი ტენდერები: 

1. აღმაშენებლის მოედანზე შენობის დემონტაჟი - ღირებულებით 300 000 ლარი, 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 100%. 

2. სოფლის პროგრამა - თანადაფინანსებით 100 000 ლარი ადგილობრივი და 638 000 

სახელმწიფო. 

3. მრავალძალში ტაძრის ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები - ღირებულებით 9999 

ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტი. 

4. სოფელ ფარავნეში, სამთისში, ფარახათში, შარდომეთში, სევაში, სორში, სორგითში და 

ჟამიერეთში სასოფლო გზების რეაბილიტაცია - ღირებულებით 250 000 ლარი, 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 100%. 

5. სოფელ შეუბნის გზის რეაბილიტაცია არხის მოწყობით - ღირებულებით 27 276 ლარი, 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 100%. 

6. სოფელ კომანდელში, შარდომეთში, ხიდეშლებში, ცხმორში სორგითში, ზუდალში და 

სევაში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - ღირებულებით 128 400 ლარი, 

ადგილობრივი ბიუჯეტი 100%. 

7. სოფლების: შეუბანში, ხურუთში, ჭალა, კომანდელი, წოლა, ნაკიეთი, ფარავნეში, უწერა, 

საკაო, ღარი, ცხმორი, კვაშხიეთი, სორგითი, სევა, ჭიბრევი და ცხმორის გარე განათების 

დამატების მოწყობის სამუშაოები -  ღირებულებით 25 000 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტი 

100%. 

8. სოფელ საკაოში წყალსადენის რეაბილიტაცია - ღირებულებით 65815 ლარი, სახელმწიფო 

ბიუჯეტი - 100%. 

 


