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ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

1. რომელი სამსახური / არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია 
პასუხისმგებელი ზამთრის პერიოდში თქვენს მუნიციპალიტეტში არსებული 
საფეხმავლო გზებისა და პარკების ყინულისაგან გაწმენდაზე? გთხოვთ, მომაწოდოთ 
ამ სამსახურის / არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 2020, 2021 და 
2022 წლების საშტატო განრიგები თითოეულ წელზე ცალ-ცალკე. ასევე, არსებობის 
შემთხვევაში ამ სამსახურის ბიუჯეტები.

2. 2020, 2021 და 2022 წლებში რა ღონისძიებები განახორციელა თქვენმა მერიამ, რათა 
ზამთრის პერიოდში საფეხმავლო გზები და პარკები გაესუფთავებინა ყინულისაგან?

3. 2020, 2021 და 2022 წლებში გზების ყინულისგან გაწმენდისა და უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად რა ტიპის სახელმწიფო შესყიდვები (მათ შორის, ტექნიკური 
მარილის) განახორციელა მერიამ? გთხოვთ, ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მომაწოდოთ თითოეულ წელზე ცალ-ცალკე.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	16-16220348
თარიღი:	03/02/2022
პინი:	7689

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ქალბატონ	ანა	ნაცვლიშვილს

ქალბატონო	ანა,

	 2022	 წლის	 13	 იანვარს	 ბორჯომის	 მუნიციპალიტეტში	 შემოსული	 თქვენი	 #113/3-81/22	 (02-
1622013475-16)	 წერილის	 პასუხად,	 გიგზავნით	 ინფორმაციას	 2020	 -	 2022	 წლებში	 ბორჯომის
მუნიციპალიტეტში	ზამთრის	სამუშაოებთან	დაკავშირებით	განხორციელებული	ღონისძიებების	შესახებ
:

1.	ბორჯომის	მუნიციპალიტეტის	ტერიტორიაზე	ფეხით	სავალი	ნაწილისა	და	სკვერების	გაწმენდას	თოვლისა
და	 ყინულისაგან	 უზრუნველყობს	 ა(ა)იპ	 „ბორჯომის	 დასუფთავება	 და	 კეთილმოწყობა“.	 აღნიშნული
სამსახური	სამუშაოებს	ასრულებს	ორგანიზაციაში	დასაქმებული	მუშებისა	და	მეეზოვეების	მეშვეობით.

2.	2020-2022	 წლებში	 ბორჯომის	 მუნიციპალიტეტის	 მიერ	 გამოცხადებულია	 ელექტრონული	ტენდერები	 -
ბორჯომის	მუნიციპალიტეტის	საავტომობილო	გზების	მიმდინარე	შეკეთების	(მოვლა-შენახვის)
და	 ზამთრის	 შენახვის	 სამუშაოების	 შესყიდვის	 შესახებ,	 რომლის	 ფარგლებშიც	 ხორციელდება
საავტომობილო	გზების	ყინულისაგან	გაწმენდა,	კერძოდ:

2020	წელი	-	NAT190023517	,	NAT200011357;

2021	წელი	-	NAT200018788,	NAT210015157;

2022	წელი-	NAT210024432.

აქვე	 გაცნობებთ,	 რომ	 აღნიშნული	 ინფორმაცია	 საჯაროა	 და	 შეგიძლიათ	 იხილოთ
სახელმწიფო	შესყიდვების	სააგენტოს	საიტზე	http://procurement.gov.ge/.

ოთარ	არბოლიშვილი

ბორჯომის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

http://procurement.gov.ge/
https://document.municipal.gov.ge/?id=16-16220348&pin=7689
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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

115/3-81/22
13-01-2022

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერიას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, მოგმართავთ პარლამენტის 
წევრის კითხვით.

1. რომელი სამსახური / არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია 
პასუხისმგებელი ზამთრის პერიოდში თქვენს მუნიციპალიტეტში არსებული 
საფეხმავლო გზებისა და პარკების ყინულისაგან გაწმენდაზე? გთხოვთ მომაწოდოთ ამ 
სამსახურის / არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 2020, 2021 და 
2022 წლების საშტატო განრიგები თითოეულ წელზე ცალ-ცალკე. ასევე, არსებობის 
შემთხვევაში მათი ბიუჯეტები.

2. 2020, 2021 და 2022 წლებში რა ღონისძიებები განახორციელა თქვენმა მერიამ, რათა 
ზამთრის პერიოდში საფეხმავლო გზები და პარკები გაესუფთავებინა ყინულისაგან?

3. 2020, 2021 და 2022 წლებში გზების ყინულისგან გაწმენდისა და უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად რა ტიპის სახელმწიფო შესყიდვები (მათ შორის, ტექნიკური 
მარილის) განახორციელა მერიამ? გთხოვთ, ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, მომაწოდოთ თითოეულ წელზე ცალ-ცალკე.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ანა ნაცვლიშვილი



ადრესატი: საქართველოს	პარლამენტი

ადრესატი: ანა	ნაცვლიშვილი
მისამართი: საქართველოს	პარლამენტი

გამოყენებულია	კვალიფიციური
ელექტრონული	ხელმოწერა/

ელექტრონული	შტამპი

წერილის	ნომერი:	102-10222020111
თარიღი:	20/01/2022
პინი:	6264

	

საქართველოს	პარლამენტის	წევრს

ქალბატონ	ანა	ნაცვლიშვილს

თქვენი	 მიმდინარე	 წლის	 13.01.	 N115/3-81/22	 წერილის	 პასუხად	 გაცნობებთ,	 რომ
ყაზბეგის	 მუნიციპალიტეტის	 მერია	 და	 მის	 დაქვემდებარებაში	 მყოფი	 არცერთი
ა(ა)იპ-ი	არ	ახორციელებს	ზამთრის	პერიოდში	ყინულისგან	საფეხმავლო	გზებისა	და
პარკების	 გაწმენდას.	 შესაბამისად	 არ	 განხორციელებულა	 აღნიშნულ	 საკითხთან
დაკავშირებით	რაიმე	ღონისძიებები	და	არც	რაიმე	ტიპის	სახელმწიფო	შესყიდვები.

პატივისცემით,

ბაკური	ავსაჯანიშვილი

ყაზბეგის	მუნიციპალიტეტის	მერია-მერი

გადაამოწმეთ:	document.municipal.gov.ge

https://document.municipal.gov.ge/?id=102-10222020111&pin=6264

