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   თვითმმართველი თემი  

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 66 

 

  

2014 წლის 28  ნოემბერი 

 

 

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გათვალისწინებული საპროექტო წინადადებების დამტკიცების შესახებ  

 

 „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის 

პროცედურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  

2013 წლის 7 თებერვლის #23 დადგენილების 2-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად, 

 

1.  დამტკიცდეს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

გათვალისწინებული საპროექტო წინადადებები თანდართული დანართის სახით (სულ 

19 საპროექტო წინადადება). 

2. ეთხოვოს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს აღნიშნული საპროექტო წინადადებები განსახილველად წარუდგინოს 

საქართველოს რეგიონული განვითარების სამთავრობო კომისიას. 

3.  განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

4.  განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ 

სასამართლოში,   მისი ძალაში შესვლიდან 1 თვის ვადაში (მისქ. თელავი, დავით 

აღმაშენებლის გამზირი #41). 
 

 

    საკრებულოს თავმჯდომარე                                                         პაატა გიორგობიანი 
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    
1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 
(სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 
1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 
1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 
1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 
2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 
2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 
2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტი სოფელი აკურა 

 

3.3 
პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
100000 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.3.1 
თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 

3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  100000 

 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

სასმელი წყლის დანაკარგების აღმოფხვრა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია შიდა 

წყალსადენი,სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას, პროექტი მოიცავს 5500 გრძ.მ. 

(100-50 მმ) დიამეტრის მილსადენის 

ამოცვლას. შესაცვლელია წყალჩამკეტი 

ურდულები. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 27 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა სასმელი წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია კრებას ესწრებოდა 19 

მოსახლე. შეხვედრის ამსახველი ფოტო-

მასალა თანერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.04.2015  - 01.08.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელებით 2500 

ბენეფიციარს 2-ჯერ გაუუმჯობესდება წლის 

მიწოდება, გაუუმჯობესდება სასმელი წყლის 

ხარისხი. 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 
--------------------------------------------  

 

ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  ჭაბურღილის მოწყობა რეზერვუარით 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი აკურა 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
85000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  85000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა.  

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს. პროექტი მოიცავს დაახლოვებით 

200 მეტრი სიღრმის ჭაბურღილის მოწყობას 

რეზერვუარით. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 27 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა ჭაბურღილის მოწყობა 

რეზერვუარით. კრებას ესწრებოდა 19 

მოსახლე. შეხვედრის ამსახველი ფოტო-

მასალა თანერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 01.08.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 2500 

ბენეფიციარს გაუუმჯობესდებათ სასმელი 

წყლის მიწოდება. 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

ჭაბურღილის მოწყობა დამოუკიდებელი 

კვების წყაროს მოწყობით 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ბუშეტი 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.3 
პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
100000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  100000 
       
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს. პროექტი მოიცავს 200 მეტრი 

სიღრმის ჭაბურღილის მოწყობას, 

დამოუკიდებელი კვების წყაროთი. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა ჭაბურღილის მოწყობა 

დამოუკიდებელი კვების წყაროთი. კრებას 

ესწრებოდა 20 მოსახლე. შეხვედრის 

ამსახველი ფოტო-მასალა თანერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.04.2015 - 31.08.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

1400 ბენეფიციარი 24 საათის განმავლობაში 

მიიღებს სტანდარტების შესაბამის წყალს. 

 



8 
 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის სათავე-ნაგებობის(დრენაჟი) 

და ქსელის მოწყობა. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვ.ხოდაშენი 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
180000 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.3.1 
თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  180000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის დეფიციტს 

საჭიროა მოეწყოს დაახლოვებით 50 მეტრის 

სიგრძის დრენაჟი და 1,6 კმ. სიგრძის 

მაგისტრალური წყალსადენი დიამეტრით 

160მმ. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 

მოწყობა ქსელთან ერთად. კრებას ესწრებოდა 

54 მოსახლე. შეხვედრის ამსახველი ფოტო-

მასალა თანერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 31.09.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში1600 

ბენეფიციარი 24 საათის განმავლობაში 

მიიღებს სტანდარტების შესაბამის სასმელ 

წყალს. 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

საუბნო გზების მოასფალტება, სანიაღვრე 

არხების მოწყობით. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი წინანდალი 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.3 
პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
490000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  490000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო და 

საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება 

ხანგრძლივი ვადით 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში შიდა საუბნო გზა მძიმე 

მდგომარეობაშია შეუძლებელია 

გადაადგილება. პროექტის განხორციელებით 

სრულად მოწესრიგდება 1500 მეტრიანი გზის 

მონაკვეთი. მოხდება ასფალტ-ბეტონის 

საფარის მოწყობა. პროექტი გრძელვადიანია. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა უბნებში გზების მოასფალტება. 

საერთო კრებას ესწრებოდა 29 მოსახლე. 

შეხვედრის ამსახველი ფოტო-მასალა თან 

ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.07.2015 - 01.10.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 4000 

ბენეფიციარს გაუადვილდება გადაადგილება 

როგორც ფეხით ასევე ტრანპორტით, 

შემცირდება ავტომანქანების ცვეთა. 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

        საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

ჭაბურღილის დაღრმავება დამოუკიდებელი 

კვების წყაროთი. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ვანთა 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.3 
პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
80000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  80000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს, პროექტი მოიცავს არსებული 

ჭაბურღილის დაღრმავებას, 

ტრანფორმატორის დამონტაჟებას და მაღალი 

ძაბვის ქსელის მიყვანას დაახლოვებით 1 

კილომეტრ მანძილზე. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა ჭაბურღილის დაღრმავება 

დამოუკიდებელი კვების წყაროთი. კრებას 

ესწრებოდა 26 მოსახლე. შეხვედრის 

ამსახველი ფოტო-მასალა თანერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 01.09.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში1300 

ბენეფიციარი 24 საათის განმავლობაში 

მიიღებს სტანდარტების შესაბამის სასმელ 

წყალს 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

    

    

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 

3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა 

(დრენაჟის) და მისი დაერთება არსებული 

დრენაჟის შემკრებ ჭაზე. 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი კისისხევი 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
100000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  100000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს, საჭიროა მოეწყოს დაახლოვებით 

50 მეტრი სიგრძის დრენაჟი და 200 მ.სიგრძის 

მაგისტრალური წყალსადენი დიამეტრით 160მ 

მეტრი. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის 

მოწყობა და მისი დაერთება არსებული 

დრენაჟის შემკრებ ჭაზე. საერთო კრებას 

ესწრებოდა 68 მოსახლე. შეხვედრის 

ამსახველი პოტო-მასალა თან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.06.2015 - 31.09.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 2400 

ბენეფიციარს საგრძნობლად გაუუმჯობესდება 

სასმელი წყლის მიწოდება. 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

    

    

    

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  ჭაბურღილის მოწყობა 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი იყალთო 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
120000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  120000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს, პროექტი მოიცავს ჭაბურღილის 

მოწყობას. ტრანსფორმატორის დამონტაჟებას 

და მაღალი ძაბვის ქსელის მიყვანას 

დაახლოვებით 1,5 კმ მანძილზე. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა ჭაბურღილის მოწყობა 

დამოუკიდებელი კვების წყაროთი 

თაღლაურას უბანში. საერთო კრებას 

ესწრებოდა 20 მოსახლე. შეხვედრის 

ამსახველი პოტო-მასალა თან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.06.2015 - 01.09.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

ჭაბურღილის მოწყობის შემდეგ 1200 

ბენეფიციარი 24 საათის განმავლობაში 

მიიღებს სტანდარტების შესაბამის სასმელ 

წყალს. 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

 

1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

  

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
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2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  სასმელი წყლის დრენაჟის მოწყობა. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი რუისპირი 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
100000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  100000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის დეფიციტს 

საჭიროა მოეწყოს დაახლოვებით 50მ სიგრძის 

დრენაჟი და 200 მ სიგრძის მაგისტრალური 

წყალსადენი დიამეტრით 160 მმ. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხობნად 

დააყენა სოფლის სასმელი წყლის სათავეზე 

დრენაჟის მოწყობა. შეხვედრას ესწრებოდა 35 

მოსახლე და სოფლის მაჟორიტარი დეპუტატი. 

შეხვედრის ამსახველი ფოტო-მასალა თან 

ერთვის. 

 

mailto:telavisgamgeoba@gmail.com
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4.4 
პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 01.09.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 3100 

ბენეფიციარი 24 საათის განმავლობაში 

მიიღებს სტანდარტების შესაბამის სასმელ 

წყალს. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

     
 

   

  

დანართი №1 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    

    

  

დანართი №1 

 საპროექტო წინადადება 
 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:28. 11.2013 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
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2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  ჭაბურღილის მოწყობა 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი გულგულა 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
80000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  80000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს, პროექტი მოიცავს ჭაბურღილის 

მოწყობას სიღრმით დაახლოვებით 200 მეტრი. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხობნად 

დააყენა  ჭაბურღილის მოწყობა შეხვედრას 

ესწრებოდა 17 მოსახლე . შეხვედრის 

ამსახველი ფოტო-მასალა თან ერთვის. 
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4.4 
პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 01.08.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ,1250 

ბენეფიციარს საგრძნობლად გაუუმჯობესდება 

სასმელი წყლის მიწოდების პირობები. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
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3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  
სასმელი წყლის დრენაჟის მოწყობა ქსელთან 

ერთად. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ლაფანყური 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
150000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  150000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს, საჭიროა მოეწყოს დაახლოვებით 

80 მეტრი სიგრძის დრენაჟი და 1 კილომეტრი 

სიგრძის მაგისტრალური წყალსადენი 

დიამეტრით 160მმ. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს საკითხად დააყენა 

სოფლის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობისა 

და ქსელის მოწყობა. კრებას ესწრებოდა 30 

მოსახლე. შეხვედრის ამსახველი პოტო-მასალა 

თანერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.06.2015 - 01.10.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ, 1100 

ბენეფიციარი 24 საათის განმავლობაში 

მიიღებს სტანდარტების შესაბამის სასმელ 

წყალს. 
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4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
  

 

 

 

  

 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    
1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 
(სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 
1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 
1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 
1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 
2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 
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2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 
2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 
2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 

3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სოფელ სანიორიდან სოფელ ართანაში 

შემოსასვლელი ცენტრალური გზის 

მოასფალტება 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტი სოფელი ართანა 

 

3.3 
პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
650000 

 

3.3.1 
თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 

3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  650000 

 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო და 

საცხოვრებელი  პირობების გაუმჯობესება 

ხანგრძლივი ვადით 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში შემოსასვლელი ცენტრალური გზა 

მძიმე მდგომარეობაშია, გართულებულია 

გადაადგილება. აღნიშნული პროექტით 

სრულად მოწესრიგდება ართანის 2,3 კმ გზის 

მონაკვეთი. მოხდება ორმოული დამუშავება 

და შემდგომ ასფალტ-ბეტონის საფარის 

მოწყობა.  

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხივნად დააყენა 

სანიორიდან სოფელში შემოსასვლელი 

ცენტრალური გზის ასფალტის საფარის 

მოწყობა. კრებას ესწრებოდა 62 

მოსახლე.შეხვედრის ამსახველი პოტო-

მასალათან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 01.11.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელებისშ ემდეგ 1700 

ბენეფიციარს გაუადვილდება გადაადგილება 

როგორც ფეხით ასევე ტრანსპორტით, 

შემცირდება ავტომანქანების ცვეთა. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 
თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 
--------------------------------------------  

 

ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

ნაგავმზიდი ავტომანქანებისა და ნაგვის 

ბუნკერების შეძენა. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტი 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
500000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  500000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

მუნიციპალიტეტის მთელი ტერიტორიის 

დასუფთავება და ნაგვის გამოტანა 

ცენტრალურ ნაგავსაყრელზე. 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ 

შესაძლებელი იქნება მუნიციპალიტეტის 

ყველა სოფლიდან ნაგვის გამოზიდვა 

ცენტრალურ ნაგავსაყრელზე. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

მიმდინარე წლის 10 ნოემბერს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელთან ყოველ 

კვირეულ თათბირზე სოფლად გამგებლის 

ყველა წარმომადგენელთან და გამგეობის 

ყველა სამსახურთან ერთად განხილული იქნა, 

სოფლებიდან ცენტრალიზებულ 

ნაგავსაყრელზე ნაგვის გამოტანის პრობლემის 

მოგვარების საკითხი. ერთხმად იქნა 

მიღებული გადაწყვეტილება რეგიონალური 

პროექტების დაფინანსების ხარჯზე მოხდეს 

ნაგავზიდი მანქანებისა და სანაგვე 

კონტეინერების შეძენა. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.02.2015 - 01.06.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ 

მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლიდან კვირაში 

ერთხელ ნაგვის გამოზიდვა ცენტრალურ 

ნაგავსაყრელზე.ამ პროექტით გამოწვეულ 

შედეგით ისარგებლებს 540000 ბენეფიციარი.  

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი წინანდალი 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
60000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  60000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

სასმელი წყლის დანაკარგების აღმოფხვრა. 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია შიდა 

წყალსადენი, სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. პროექტი მოიცავს 2400 

გრძ.მერტი (50-100მმ) დიამეტრის მილსადენის 

ამოცვლას. შესაცვლელია წყალჩამკეტი 

ურდულები. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ მოთხოვნად დააყენა სასმელი 

წყლის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია. კრებას 

ესწრებოდა 29 მოსახლე.შეხვედრის ამსახველი 

პოტო-მასალა თან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.04.2015 - 01.08.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ, 

გაიზრდება სასმელი წყლის დებეტი, 

შემცირდება დანაკარგი, გაუმჯობესდება 

წყლის ხარისხი. შედეგით ისარგებლებს 4000 

ბენეფიციარი. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ბუშეტი 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
50000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  50000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების 

უზრუნველყოფა.სასმელი წყლის 

დანაკარგების აღმოფხვრა. 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია შიდა 

წყალსადენი, სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. პროექტი მოიცავს 2000 

გრძ.მერტი (50-100მმ) დიამეტრის მილსადენის 

ამოცვლას. შესაცვლელია წყალჩამკეტი 

ურდულები. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ მოთხოვნად დააყენა სასმელი 

წყლის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია. კრებას 

ესწრებოდა 20 მოსახლე.შეხვედრის ამსახველი 

პოტო-მასალა თან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 01.09.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში1400 

ბენეფიციარი საგრძნობლად გაუუმჯობესდება 

წყლის მიწოდება, გაუუმჯობესდება სასმელი 

წყლის ხარისხი. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის შიდა და ცენტრალური 

ქსელების რეაბილიტაცია. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ვანთა 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
100000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  100000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა, 

სასმელი წყლის დანაკარგების აღმოფხვრა. 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია შიდა 

წყალსადენი, სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. პროექტი მოიცავს 3700 

გრძ.მერტი (50-100მმ) დიამეტრის მილსადენის 

ამოცვლას. შესაცვლელია წყალჩამკეტი 

ურდულები. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ უპირველეს მოთხოვნად 

დააყენა სასმელი წყლის შიდა და 

ცენტრალური ქსელების რეაბილიტაცია. 

კრებას ესწრებოდა 26 მოსახლე. შეხვედრის 

ამსახველი პოტო-მასალა თანერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.05.2015 - 31.09.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაშიგაიზრდება სასმელი წყლის 

დებეტი შემცირდება დანაკარგი, 

გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი, პროექტის 

განხორციელებით ისარგებლებს 1300 

ბენეფიციარი. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ვარდისუბანი 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
150000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  150000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

სასმელი წყლის დანაკარგების აღმოფხვრა. 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია შიდა 

წყალსადენი, სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. პროექტი მოიცავს 4500 

გრძ.მერტი (50-100მმ) დიამეტრის მილსადენის 

ამოცვლას. შესაცვლელია წყალჩამკეტი 

ურდულები. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ მოთხოვნად დააყენა სასმელი 

წყლის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია. კრებას 

ესწრებოდა 17 მოსახლე.შეხვედრის ამსახველი 

პოტო-მასალა თან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.04.2015 - 01.10.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების 

შემთხვევაშიგაიზრდება სასმელი წყლის 

დებეტი შემცირდება დანაკარგი, 

გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი, პროექტის 

განხორციელებით ისარგებლებს 3200 

ბენეფიციარი. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი აკურა 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
100,000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  100,000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

სასმელი წყლის დანაკარგების აღმოფხვრა. 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია შიდა 

წყალსადენი, სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. პროექტი მოიცავს 5500 

გრძ.მერტი (50-100მმ) დიამეტრის მილსადენის 

ამოცვლას. შესაცვლელია წყალჩამკეტი 

ურდულები. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

მოსახლეობის საერთო კრების ოქმი, 

ფოტომასალა 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.04.2015 - 01.08.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ 2500 

ბენეფიციარს საგრძნობლად გაუუმჯობესდება 

წყლის მიწოდება, გაუუმჯობესდება სასმელი 

წყლის ხარისხი. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის ცენტრალური ქსელის 

რეაბილიტაცია. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ლალისყური 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
200000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  200000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების 

უზრუნველყოფა.სასმელი წყლის 

დანაკარგების აღმოფხვრა. 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია 

მაგისტრალური წყალსადენი სისტემა და 

საჭიროებს რეაბილიტაციას. პროექტი მოიცავს 

2000 გრძ,მ 200 მმ დიამეტრის 

ამორტიზირებული მილსადენის ამოცვლას. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 25ნოემბერს. 

მოსახლეობამ მოთხოვნად დააყენა სასმელი 

წყლის ცენტრალური ქსელის რეაბილიტაცია. 

24 მოსახლე.შეხვედრის ამსახველი პოტო-

მასალა თან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.06.2015 - 31.10.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ წყლის 

მიწოდება გახდება 24 საათიანი. ისარგებლებს 

1000 ბენეფიციარი და გაუმჯობესდება 

სასმელი წყლის ხარისხი. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

 

1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

  

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის შიდა ქსელების 

რეაბილიტაცია. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი სანიორე 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
60000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  60000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

სასმელი წყლის დანაკარგების აღმოფხვრა. 

 

mailto:telavi.municipaliteti@gmail.com
mailto:telavisgamgeoba@gmail.com


42 
 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელში სრულად დაზიანებულია შიდა 

წყალსადენი, სისტემა საჭიროებს 

რეაბილიტაციას. პროექტი მოიცავს 1800 

გრძ.მერტი (50-100მმ) დიამეტრის მილსადენის 

ამოცვლას. შესაცვლელია წყალჩამკეტი 

ურდულები. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

პროექტის განხილვა მოხდა სოფლის 

მაცხოვრებლებთან 2014 წლის 26 ნოემბერს. 

მოსახლეობამ მოთხოვნად დააყენა სასმელი 

წყლის შიდა ქსელების რეაბილიტაცია. კრებას 

ესწრებოდა 20 მოსახლე.შეხვედრის ამსახველი 

პოტო-მასალა თან ერთვის. 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
01.08.2015 - 31.10.2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 

გაიზრდება სასმელი წყლის დებეტი, 

შემცირდება დანაკარგი, გაუმჯობესდება 

წყლის ხარისხი, პროექტის განხორციელებით 

ისარგებლებს 700 ბენეფიციარი. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
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დანართი №1 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    

    

  

დანართი №1 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:28. 11.2013 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  ჭაბურღილის მოწყობა 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი გულგულა 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
80,000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  80,000 
 4. პროექტის აღწერა  
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4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 

 

4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს, პროექტი მოიცავს ჭაბურღილის 

მოწყობას სიღრმით დაახლოვებით 200 მეტრი. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

მოსახლეობის საერთო კრების ოქმი, 

ფოტომასალა 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ,1250 

ბენეფიციარს საგრძნობლად გაუუმჯობესდება 

სასმელი წყლის მიწოდების პირობები. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  
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--------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
 

    

    

  

დანართი №1 

 საპროექტო წინადადება 

 თავფურცელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 პროექტის წარდგენის თარიღი:25. 11.2014 

 

    1.ინიციატორი   თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

 (სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი ან თვითმმართველი ერთეულის საკრებულოს 

თავმჯდომარე)  

 1.1 მისამართი:  ერეკლე II გამზ, N16 

 1.2 ტელეფონი:  27 43 54  

 1.3 ელ. ფოსტა:  telavi.municipaliteti@gmail.com  

 2. საკონტაქტო პიროვნება  

 2.1 სახელი, გვარი:  დავით ბაჩიაშვილი 

 

2.2 თანამდებობა:  

ქონების მართვის, ეკონომიკური 

განვითარების, სტატისტიკის, 

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, 

არქიტექტურის და მშენებლობის სამსახურის 

უფროსი 

 2.3 ტელეფონი:  591 11 71 21 

 2.4 ელ. ფოსტა:  telavisgamgeoba@gmail.com  

 3. პროექტი  

 
3.1 საპროექტო წინადადების დასახელება:  

სასმელი წყლის დრენაჟის მოწყობა ქსელთან 

ერთად. 

 

3.2 
განსახორციელებელი პროექტის 

მდებარეობა: (თვითმმართველი ერთეული, 

დასახლება (სოფელი, დაბა, ქალაქი))  

თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის სოფელი ლაფანყური 

 
3.3 

პროექტის სავარაუდო ღირებულება ლარში 

(გადასახადების ჩათვლით)  
150,000 

 
3.3.1 

თანადაფინანსების ოდენობა ლარში და 

თანადაფინანსების წყარო  
  

 3.3.2 ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში  150,000 
 4. პროექტის აღწერა  

 

4.1 

პროექტის ზოგადი და კონკრეტული 

ამოცანები (აღწერეთ პროექტის ზოგადი 

(ფართო და გრძელვადიანი) და კონკრეტული 

(მოკლევადიანი და ვიწრო ფოკუსის 

ამოცანები, რომლებიც ხელს უწყობს ზოგადი 

ამოცანის მიღწევას) ამოცანები)  

სასმელი წყლის მიწოდების უზრუნველყოფა. 
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4.2 

პროექტის განხორციელების საჭიროების 

დასაბუთება (მიზეზი, რამაც გამოიწვია 

პროექტის ინიციირება, გთხოვთ 

წარმოადგინოთ ფაქტები/ციფრები, რაც 

გაამყარებს პრობლემის აქტუალურობას, 

გთხოვთ დააკონკრეტოთ ის 

ინფრასტრუქტურული საჭიროებები, 

რომლებმაც განაპირობა წარმოდგენილი 

პროექტის საჭიროება)  

სოფელი განიცდის სასმელი წყლის 

დეფიციტს, საჭიროა მოეწყოს დაახლოვებით 

80 მეტრი სიგრძის დრენაჟი და 1 კილომეტრი 

სიგრძის მაგისტრალური წყალსადენი 

დიამეტრით 160მმ. 

 

4.3 

გთხოვთ აღწეროთ თქვენ მიერ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციები (ადგილობრივ 

მოსახლეობასთან ჩატარებული 

კონსულტაციების დამადასტურებელი 

დოკუმენტები: (კრების ოქმები, ფოტო (ვიდეო) 

მასალა და სხვა), აგრეთვე მაჟორიტარ 

დეპუტატთან გამართულ კონსულტაციაზე 

ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  

მოსახლეობის საერთო კრების 

ოქმი,ფოტომასალა 

 
4.4 

პროექტის განხორციელების სავარაუდო 

ვადები  
2015 

 

4.5 

მოსარგებლეები და მოსალოდნელი 

შედეგები (გთხოვთ წარმოადგინოთ, 

რამდენად გრძელვადიანად იქნება პრობლემა 

გადაჭრილი, მიუთითეთ შედეგები, რაც 

თქვენი შეფასებით მოყვება პროექტის 

განხორციელებას)  

პროექტის განხორციელების შემდეგ, 1100 

ბენეფიციარი 24 საათის განმავლობაში 

მიიღებს სტანდარტების შესაბამის სასმელ 

წყალს. 

 

4.6 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით 

შესყიდვის შემთხვევაში წარმოდგენილ უნდა 

იქნეს სატენდერო დოკუმენტაცია, ხოლო 

სრული საპროექტო დოკუმენტაციის 

მომზადების მომსახურების კონკურსის 

მეშვეობით შესყიდვის შემთხვევაში 

წარმოდგენილ უნდა იქნეს კონკურსის 

მეშვეობით საპროექტო მომსახურების 

შესყიდვის განცხადება  

  

 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე  

 --------------------------------------------  

 ხელმოწერა, ბეჭედი და თარიღი  
  


