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№658/06
19 / ოქტომბერი / 2018 წ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერის დროებით
მოვალეობის შემსრულებელს
ბატონ გივი ზაუტაშვილს
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის
პირველადი სტრუქტურული ერთეული ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის,
ძეგლთა დაცვის, მშენებლობისა და
არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელის (I
რანგი) გიორგი ლურსმანაშვილის

მოხსენებითი ბარათი
ბატონო გივი,
შპს „ვალო“-ს 8
ოქტომბრის N4526
წერილის პასუხად, სადაც ითხოვს
მიმდინარე
წლის N130 ხელშეკრულების ვადის გაგრძელებას-მოგახსენებთ:
შ.პ.ს. „ვალო“ სოფელ ახალსოფელში აწარმოებს საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარედ
სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოებს. იმის გამო, რომ საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა-ნაგებობის
მშენებლობა ვერ სრულდება შ.პ.ს. „ვალოს“-ს სახელშეკრულებო ვადაში, ფერხდება მათ მიერ
შესასრულებელი სამუშაოების წარმოება. ასევე პროექტი და ხარჯთაღრიცხვა განიცდის ცვლილებას.
აქედან გამომდინარე მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სახელშეკრულებო ვადის გაგრძელება ერთი
თვით და მოხდეს საპროეტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება.

პატივისცემით,

სამსახურის ხელმძღვანელი (I რანგი)

ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/9524b1f6-e83d-4f97-bb2c-5fb1bee4bec0.html

გიორგი ლურსმანაშვილი
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საქართველო
G E O R G I A
ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია
CITY HALL OF KVARELI MUNICIPALITY
ქ. ყვარელი 4800, კუდიგორის ქ. #1 // 1 Kudigora Str., 4800 Kvareli
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19 / ოქტომბერი / 2018 წ.

№ 06/3788

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების განყოფილებას

გიგზავნით შ.პ.ს. ,,ვალოს" 8 ოქტომბრის N4526 წერილს, სადაც ითხოვს N130 (სოფ. ახალსოფელში
საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობის სამუშაოები) ხელშეკრულების ვადის
გაგრძელებას ერთი თვით.
თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისად გთხოვთ მოახდინოთ სათანადო რეაგირება და გააგრძელოთ
ხელშეკრულების ვადა.

მერის მოვალეობის შემსრულებელი

ﬁle:///tmp/tomcat8-tomcat8-tmp/840aebd2-234d-43b2-8aab-12c2e2d2788e.html

გივი ზაუტაშვილი
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