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1

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტში, 9 აპრილის 

ქ. მარჯვენა და მარცხენა შტოს 

რეაბილიტაცია.

(45233228)

12.01.23

16:56
2289706

02.02.23

14:30
2092983 NAT230000508

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

შპს ,,პრაიმ ბეტონი

95%-სახ ბიუჯეტი 

5%-ადგილობრივი  

ბიუჯეტი
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=496584&lang=ge

2

ქალაქ ფოთში, ლოლუას ქუჩის 

რეაბილიტაციის შესყიდვა.

(45233228)

12.01.23

17:31
1008144

02.02.23

15:00
998060 NAT230000519

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

შპს ,,ფარაონი"

95%-სახ ბიუჯეტი 

5%-ადგილობრივი  

ბიუჯეტი
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=496882&lang=ge

3

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 

მიერ, 2023-2024 წლებში 

განსახორციელებელი, შენობა 

ნაგებობების მშენებლობის, 

რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 

სამუშაოებისათვის ასევე, 

სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო 

და სარეაბილიტაციო 

სამუშაოებისათვის (გარე 

განათების მოწყობა, სკვერების 

რეაბილიტაცია, ფასადების, 

სახურავების, საკანალიზაციო და 

სანიაღვრე ქსელების, სარდაფების, 

ეზოების კეთილმოწყობის, 

ტროტუარების, არხების, მინი-

სპორტული მოედნების, 

სპორტული დარბაზების, სატუმბი 

სადგურების რეაბილიტაციის და 

სხვა) საჭირო საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის 

მომსახურების შესყიდვა, 

ექსპერტიზით. 

(71320000)

02.02.23

20:34
198000

15.02.23

12:30
144000 NAT230002285

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

ი/მ ლერი ვერძაძე

100%-

ადგილობრივი  

ბიუჯეტი
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501489&lang=ge

4

ქალაქ ფოთში, მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლების 

სახურავის რეაბილიტაცია, 

კერძოდ: არზიანის ქ. N8-ში 

მდებარე მრავალბინიანი 

საცხოვრებელი სახლის 

სახურავის რეაბილიტაცია.

(45261210)

05.02.23

22:57
107463

20.02.23

17:30
83808 NAT230002467 შერჩევა/შეფასება შპს ,,ბერმუხა"

95%-სახ ბიუჯეტი 

5%-ადგილობრივი  

ბიუჯეტი
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501826&lang=ge

 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი                
 გამოცხადებული ტენდერები

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=496584&lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=496882&lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501489&lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=501826&lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge


5

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტისათვის 

საკანცელარიო ნივთების 

შესყიდვა. 

(30100000)

24.02.23

22:26
17000

06.03.23

14:00
14714 NAT230004444

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

შპს ,,GEOSM"

100%-სახელმწიფო  

ბიუჯეტი https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=505859&lang=ge

6

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში 

ავტოსატრანსორტო 

საშუალების 

შეკეთება/ტექნიკური 

მომსახურება 

(50112000)

24.02.23

22:28

117148 

(პრეისკურანტი) 

6500 

(სახელშეკრულე

ბო)

06.03.23

15:00
93725,43 NAT230004445

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

შპს ,,გსმ სერვისი"

100%-სახელმწიფო  

ბიუჯეტი https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=506743&lang=ge

7

პრინტერის კარტრიჯის 

დამუხტვის მომსახურების 

შესყიდვა

(50310000)

24.02.23

22:56

1000 

(დღგ.ჩათვლი

თ)

06.03.23

16:00
750 NAT230004446

მიმდინარეობს 

ხელშეკრულების 

მომზადება

შპს ,,სპირა სერვისი"

100%-სახელმწიფო  

ბიუჯეტი https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=506349&lang=ge

8

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტისათვის 

საკანცელარიო ნივთების 

შესყიდვა.

(22800000)

27.02.23

18:32
15000

09.03.23

14:30
9380 NAT230004522 შერჩევა/შეფასება შპს ,,GEOSM"

100%-სახელმწიფო  

ბიუჯეტი https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=506060&lang=ge

9

ქალაქ ფოთში, ქუჩების 

ორმული შეკეთების 

სამუშაოები.

(45233252)

14.03.23

21:57
383000

06.04.23

12:00
NAT230005720

ტენდერი 

გამოცხადებულია

100%-სახელმწიფო  

ბიუჯეტი https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=509294&lang=ge

10

აღდგომის ბრწყინვალე 

დღესასწაულთან დაკავშირებით, 

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 

სოციალურად დაუცველი, 

შეჭირვებული და სხვადასხვა 

საჭიროების მქონე 

ოჯახებისათვის საკვები 

პროდუქტების შესყიდვა.

(15800000)

15.03.23

17:49
6533

27.03.23

12:00
NAT230005828

ტენდერი 

გამოცხადებულია

100%-სახელმწიფო  

ბიუჯეტი https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=509721&lang=ge
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https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=509294&lang=ge
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