
N შესყიდვის საშუალება
დანაყოფის 

კოდი
შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი

ხელშეკრულებ

ის 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 გამარტივებული ელ. ტენდერი 66500000
სატრანსპორტო საშუალებების 

დაზღვევის მომსახურება
სს სკ უნისონი 14527 14526,83

2 გამარტივებული ელ. ტენდერი  66500000 
 უბედური შემთხვევისა და 

ჯანმრთელობის დაზღვევა
სს სკ ალფა 24108 23554,54

3 გამარტივებული ელ. ტენდერი 34900000
ღუზები (რკინა–ბეტონის 

ღუზები)
შპს ალისა 17000 17000,00

4 გამარტივებული ელ. ტენდერი 45500000
ამწეების და მათი ოპერატორის 

მომსახურება
შპს გელმარი 10000 8682,50

5 გამარტივებული ელ. ტენდერი  18100000
სამუშაო ტანსაცმლის, 

სპეცტანსაცმლის და აქსესუარები
ი.მ ნოდარ ჭყოიძე 8358 8358,00

6 გამარტივებული ელ. ტენდერი 30100000 საკანცელარიო საქონელი შ.პ.ს. KMT GROUP 1 300.00 1300,00

7 გამარტივებული ელ. ტენდერი  50100000
მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
ი.მ მარინა საჯაია 4900 4400,00

8 ელ.ტენდერი 38200000 გეოდეზიური ხელსაწყოები შპს ტექნო S 67675 67675,00

ინფორმაცია 2016 წლის I-II-III-IV კვარტალში, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების 

შესახებ



9 ელ.ტენდერი 45200000

დამხმარე შენობის 

რეკონსტრუქციის და 

ტერიტორიის კეთილმოწყობის 

სამუშაოები

შპს ალისა 239923 239434,15

10 გამარტივებული ელ. ტენდერი 30200000  პლოტერის საბეჭდი თავაკები შპს ბე–დი + 2599 2599,00

11 გამარტივებული ელ. ტენდერი 44500000

ხელსაწყოების, საკეტების, 

გასაღებების, ანჯამების, 

დამჭერების, ჯაჭვების და 

ზამბარების/რესორები

შპს თემო 97670 97670,00

12 ელ.ტენდერი 38200000 ჰიდროგრაფიული ხელსაწყოები შპს ალისა 110000 110000,00

13 გამარტივებული ელ. ტენდერი 44500000

ხელსაწყოების, საკეტების, 

გასაღებების, ანჯამების, 

დამჭერების, ჯაჭვების და 

ზამბარების/რესორები

შპს მეგა + 2000 2000,00

14 გამარტივებული ელ. ტენდერი 50200000
გემის შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

შპს 

პორტ–ტერმინალ 

სერვისი

147200 147200,00

15 ელ.ტენდერი 38100000 მეტეოროლოგიური სადგური
Mediterráneo Señales 

Marítimas
480000 458466,80

16 გამარტივებული ელ. ტენდერი 30100000

ტონერის კარტრიჯების 

დამუხტვა - აღდგენის 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიფინგ ენდ 

ფორვარდინგ

1000 1000,00

17 გამარტივებული ელ. ტენდერი 30100000 ტონერის კარტრიჯები
შპს ალფა 

ფორვარდი
22750 22750,00

18 გამარტივებული ელ. ტენდერი 34900000 

მართვისა და კონტროლის 

უსაფრთხოების, სასიგნალო და 

განათების მოწყობილობები

Mediterráneo Señales 

Marítimas
42500 42500,00

19 გამარტივებული ელ. ტენდერი 44100000

სამშენებლო მასალების და 

დამხმარე სამშენებლო მასალების 

შეძენა

შპს ქარონი 3700 3700,00



20 გამარტივებული ელ. ტენდერი 50100000
მანქანების შეკეთების და 

ტექნიკური მომსახურება
ი.მ მარინა საჯაია 5975 5925,00

21 გამარტივებული ელ. ტენდერი  50200000
კატარღა ,,კაბრიო”-ს შეკეთების 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიფინგ ენდ 

ფორვარდინგ

3500 3500,00

22 გამარტივებული ელ. ტენდერი 79400000  აუდიტორული მომსახურება

შპს 

რუსული–რეგისტრ

ი ვესტ ჯეორჯია

5800 5800,00

23 ელ.ტენდერი 45200000
ტრანსფორმატორული 

ქვესადგური
შპს კვალიფიკაცია 28560 28559,99

24 გამარტივებული ელ. ტენდერი 80500000 ტრეინინგის მომსახურება
შპს სთრს -

კონსალტინგი
16800 16800,00

25 გამარტივებული ელ. ტენდერი  34900000 
ღუზები (რკინა–ბეტონის 

ღუზები)
შპს ალისა 16000 16000,00

26
გამ. შესყიდვა მთავრობის 

განკარგულებით  N 1805
72415000 ვებსაიტის ჰოსტინგი შპს "პროსერვისი" 420.00 420,00

27
გამ. შესყიდვა მთ. განკარგ.      N 

496 
72200000

დოკუმენტბრუვის 

(საქმისწარმოების) ელექტრ. 

სისტემით მომსახურება

სსიპ 'საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო"

10 000.00 9999,96

28 გამ. შესყიდვა ექსკლუზივი 79713000 დაცვის მომსახურება

სსიპ დაცვის 

პოლიციი 

დეპარტამენტი

43 200.00 43200,00

29 გამ. შესყიდვა 64200000
საქალაქთაშორისო სატელეფონო 

მომსახურება
სს "სილქნეტი" 2 000.00 1439,71

30
გამ. შესყიდვა 

კონსილიდირებული 
9134200 დიზელის შესყიდვა შპს "სოკარი" 17132,2 13620,96

31
გამ. შესყიდვა 

კონსილიდირებული 
9132000 ბენზინი პრემიუმი შპს "რომპეტროლი" 21501,66 16194,80



32
გამ. შესყიდვა 

კონსილიდირებული 
9134200 ევრო დიზელი შპს "რომპეტროლი" 10 184.46 5888,84

33
გამ. შესყიდვა მთავრობის 

განკარგულებით  N 1805
50112000 ინტერნეტ–მომსახურება შპს მაგთიკომი 2 460.00 2460,00

34 გამ. შესყიდვა 64100000
საფოსტო–საკურიერო 

მომსახურება

შპს "საქართველოს 

ფოსტა"
1 000.00 338,55

35 გამ. შესყიდვა 64100000
საფოსტო–საკურიერო 

მომსახურება

შპს "ჯორჯიან 

ექსპრესი"
1 000.00 180,00

36 გამ. შესყიდვა 92400000
საინფორმაციო მასალების 

გამოქვეყნების შესყიდვა
შპს "ინფონიუსი" 3 000.00 2952,00

37
გამ. შესყიდვა მთავრობის 

განკარგულებით  N 1805
72400000 ინტერნეტ–მომსახურება სს "სილქნეტი" 1020.00 252,25

38
გამ. შესყიდვა მთავრობის 

განკარგულებით  N 1805
72400000 ინტერნეტ–მომსახურება სს "სილქნეტი" 840.00 689,00

39 გამ. შესყიდვა 31400000 აკუმულატორი "ვარტა"
შპს "თეგეტა 

მოტორსი"
1500.00 1500,00

40 გამ. შესყიდვა 22457000
ტერმინალზე შესასვლელი 

პლასტიკური ბარათები

შპს "ბათუმის 

ნავთობტერმინალი"
150.00 150,00

41 კონს. ტენდერი 30197630
უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი
შპს "დეკორი" 98.25 98,25

42 კონს. ტენდერი 30197630
პირველი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი
შპს "დეკორი" 123.20 123,20

43 კონს. ტენდერი 64212000
მობილური სატელეფონო 

მომსახურება
შპს "მაგთი" 4995 4382,12

44 გამ. შესყიდვა 50320000 ნოუთბუქის შეკეთება შპს "VEVE" 160.00 160,00

45 გამ. შესყიდვა 98390000
ტექ. დათვალიერება და 

სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემა

შპს "რუსეთის 

საზღვაო ნაოსნობის 

რეგისტრი 

საქართველოში"

464.58 464,58

46 გამ. შესყიდვა 50711000 კონდიციონერების შეკეთება შპს "გამა" 830.00 830,00

47 გამ. შესყიდვა 63712500 ჯართის აწონვა შპს "სათნო" 50.00 34,12

48 გამ. შესყიდვა 14522300 ზუმფარა ლენტი შპს "MD +" 120.00 120,00

49 გამ. შესყიდვა 48222000 ვებ გვერდის დამზადება
კომპანია sulma 

studio
3900.00 3900,00

50 გამ. შესყიდვა 31173000

სატრანსფორმატორო 

ქვესადგურში სარემონტო 

სამუშაოების შესყიდვა

შპს "ქარონი" 1866.00 1866,00



51 გამ. შესყიდვა 18530000 საჩუქრები (ღვინო ხვანჭკარა) შპს "ღვინის სახლი" 140.00 140,00

52 გამ. შესყიდვა 50320000 კომიუტერის შეკეთება შპს "VEVE" 480.00 480,00

53 გამ. შესყიდვა 72400000 ინტერნეტ–მომსახურება შპს "ანეტი" 3500.00 3449,68

54 გამ. შესყიდვა 50711000 კონდიციონერების შეკეთება
ფ/პ "ვალერი 

კვაჭაძე"
312.50 312,50

55 გამ. შესყიდვა 50112000
ავტომანქანის ტექნიკური 

მომსახურება
შპს "მათემოტორსი" 355.00 355,00

56 გამ. შესყიდვა 71520000

ეზოს ტერიტორიის 

კეთილმოწყობის სამუშაოებზე 

ტექნიკური ზედამხედველობის 

გაწევა

ი/მ "ალექსანდრე 

სერგია"
1971.48 1971,48

57 გამ. შესყიდვა 

39715300; 

44411750; 

39224100; 

სანტექნიკის საშუალებები" ი/მ "ნატო არაჰამია" 225.00 225,00

58 გამ. შესყიდვა 39531300 ფეხსაგები შპს "ნნნ–2015" 120.00 120,00

59 გამ. შესყიდვა 33700000

ქაღალდის ხელსახოცები; 

თხევადი საპონი; ტუალეტის 

ქაღალდები;

შპს "შარმ 

ტრეიდინგი" 
4289.00 4289,00

60 გამ. შესყიდვა 79100000
მაცნეს ვებ გვერდით 

მომსახურება

სსიპ 

"საკანონმდებლი 

მაცნე"

864.00 864,00

61 გამ. შესყიდვა 35111300 ცეცხლმაქრები

შპს "ფოთის 

სახანძრო 

საზოგადოება"

900.00 900,00

62 გამ. შესყიდვა 24959100 აეროზოლები
ინდ.მეწარმე: 

"ბადრი სალაყაია"
400.00 400,00

63 გამ. შესყიდვა 

22800000; 

22815000; 

22816000; 

22851000 ; 

22852000; 

22816100; 

საკანცელარიო საქონელი შპს "ორგსერვისი" 2033.35 2033,35

64 გამ. შესყიდვა 50112000 მანქანების შეკეთება შპს "მათემოტორსი" 70.00 70,00

65 გამ. შესყიდვა 71324000 დეფექტური აქტის შედგენა
ფ/პ "ცირუ 

მისაბიშვილი"
1000.00 1000,00

66 გამ. შესყიდვა 31681500 აკუმლატორის სატენი შპს "მირა" 100.00 100,00

67 კონ.ტენდერი 9100000 ბენზინი სუპერი

შპს " ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია"

90.60 88,55



68 გამ. შესყიდვა 42913400 გენერატორის ფილტრი შპს "ქეფთანი" 60.00 60,00

69 კონ.ტენდერი 34351000 საბურავები შპს " ჯეო თაირსი" 520.00 520,00

70 გამ. შესყიდვა 42512200 კონდიციონერი

შპს 

"ელიტელექტრონის

ი" 

1999.99 1999,99

71 გამ. შესყიდვა 31212000 ელ. ამომრთველები შპს "მირა" 55.00 55,00

72 გამ. შესყიდვა 
31530000; 

31510000
ნათურები ი/მ "ქირია გია" 235.00 235,00

73 გამ. შესყიდვა 92100000 ძრავის ზეთი
შპს "თეგეტა 

მოტორსი"
2090.00 2090,00

74 კონ.ტენდერი 34351000 საბურავები
შპს "თეგეტა 

მოტორსი"
1512.00 1512,00

75 გამ. შესყიდვა 
31400000; 

31154000;
ელემენტები, უპს

შპს "კომპლექსი – 

99"
690.00 690,00

76 გამ. შესყიდვა 24111900 ჟანგბადი
ი/მ "მამუკა 

ჩუბინიძე"
18.00 18,00

77 გამ. შესყიდვა 32323500 ვიდეო სათვალთვალო კამერები შპს "სმარტ ნეტი" 4890.00 4890,00

78 გამ. შესყიდვა 18831000 სამუშაო ფეხსაცმლები ი/მ "ნოდარ ჭყოიძე" 2100.00 2100,00

79 გამ. შესყიდვა 
39113100; 

39112000
სკამები შპს "ორგსერვისი" 885.00 885,00

80 კონ.ტენდერი 30197630 საბეჭდი ქაღალდები შპს "დეკორი" 247.20 247,20

81 გამ. შესყიდვა 

39715300; 

42131400; 

44411000; 

31510000

სანტექნიკის მოწყობილობები ი/მ "ნატო არაჰამია" 140.00 140,00

82 კონ.ტენდერი 34351000 საბურავები შპს " ჯეო თაირსი" 304.00 304,00

83 გამ. შესყიდვა 

31300000; 

24951120; 

24951120; 

44315200; 

44423220; 

39715300;

სამეურნეო საქონელი შპს "ლიდერი" 1718.00 1718,00

84 გამ. შესყიდვა 18421100 წყლის მრიცხველი შპს "ამიკო" 70.00 70,00

85 გამ. შესყიდვა 44831100 მასტიკა შპს "ხალიბი" 90.00 90,00

86 გამ. შესყიდვა 39100000 საოფისე ავეჯი შპს "არტ-ფაზისი" 2236.00 2236,00



87 გამ. შესყიდვა 
38421100; 

31212000;

წყლის მრიცხველი; ავტ. 

ამომრთველი
შპს "ამიკო" 125.00 125,00

88 გამ. შესყიდვა 
34300000; 

42913300; 

ა/მ ფეხსაგები; ზეთის ფილტრი: 

დომკრატი.
ი/მ " ცირა სამუშია" 218.00 218,00

89 გამ. შესყიდვა 50320000 კომპიუტერის შეკეთება შპს "VEVE" 690.00 690,00

90 გამ. შესყიდვა მთ. განკ 50112000 ა/მ ტექ. მომსახურება შპს "მათემოტორსი" 205.00 205,00

91 გამ. შესყიდვა 32421000 ქსელის კაბელები
შპს "ინტელკომ 

ჯგუფი"
240.00 240,00

92 გამ. შესყიდვა 39522110 ბრეზენტი
ი/მ "დავით 

ბერძენიშვილი"
600.00 600,00

93 გამ. შესყიდვა 39113200 რბილი დივანი შპს "ელსანი" 495.00 495,00

94 გამ. შესყიდვა 39515440 ფარდა - ჟალუზები შპს "ასტილი" 1988.16 1988,16

95 გამ. შესყიდვა 63712500 ჯართის აწონვა შპს "სათნო" 5.00 0,89

96 გამ. შესყიდვა 31212000 ავტ. ამომრთველი შპს "ამიკო" 170.00 170,00

97 გამ. შესყიდვა 18530000 საჩუქრები შპს "ღვინის სახლი" 280.00 280,00

98 გამ. შესყიდვა 50312000
კომპიუტერული ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურება

შპს " ორიენტ 

ლოჯისტიკი" 
1350.00 450,00

99 გამ. შესყიდვა 

31510000; 

42131400; 

39224000; 

44411000; 

42131400; 

39715300; 

16810000; 

სამეურნეო საქონელი ი/მ "ნატო არაჰამია" 227.00 227,00

100 გამ. შესყიდვა 448100000 საღებავები
შპს "კრისტალი 

2014"
280.00 280,00

101 გამ. შესყიდვა 
14522300; 

44810000;
სამეურნეო საქონელი ი/მ "ირა ფიფია" 145.00 145,00

102 გამ. შესყიდვა 185300000 საჩუქრები შპს "ღვინის სახლი" 140.00 140,00

103 გამ. შესყიდვა 71319000
სამშენებლო მასალების საბაზრო 

ღირებულების დადგენა

სსიპ "ლევან 

სამხარაულის 

სახელობის 

სასამართლო 

ექსპერტიზის 

ეროვნული ბიურო"

400.00 220,00



104 კონ.ტენდერი 30197630 საბეჭდი ქაღალდები
ი/მ "გიორგი 

კანდელაკი - ვესტა"
95.25 95,25

105 გამ. შესყიდვა 34410000 ყვავილები შპს "ტაო" 2350.00 2350,00

106 გამ. შესყიდვა 50320000 კომპიუტერის შეკეთება
ი/მ "თენგიზ 

წულაია"
80.00 80,00

107 გამ. შესყიდვა 22462000 ბანერიშ დამზადება შპს "ასტილი" 549.75 549,75

108 გამ. შესყიდვა 50711000 კონდიციონერის შეკეთება
ფ/პ "ვალერი 

კვაჭაძე"
675.00 675,00

109 გამ. შესყიდვა 50112000 ა/მ ტექ. მომსახურება შპს "მათემოტორსი" 999.50 999,50

110 გამ. შესყიდვა 44810000 საღებავები შპს "ლიდერი" 1200.00 1200,00

111 გამ. შესყიდვა 14320000 შხამ-ქიმიკატები"
ი/მ "დავით 

წულაია"
51.00 51,00

112 გამ. შესყიდვა 31400000 აკუმულატორი 
ი/მ "დავით 

ბერძენიშვილი"
480.00 480,00

113 გამ. შესყიდვა 9200000 ძრავის ზეთი ი/მ "მარინა საჯაია" 1190.00 1190,00

114
გამ. შესყიდვა/ 

წარმომადგენლობითი ხარჯები 
79954000 სტუმრების პრეზენტაცია ი/მ "სოფიო სვანიძე" 600.00 600,00

115 გამ. შესყიდვა 48761000 ანტივირუსის ლიცენზია ააიპ "გრენა" 665.00 665,00

116 გამ. შესყიდვა 24910000 წებო შპს "ამიკო" 13.00 13,00

117 გამ. შესყიდვა 33141623
პირველადი დახმარების 

კომპლექტი
ი/მ "ცირა სამუშია" 102.00 102,00

118 გამ. შესყიდვა 75251100 ცეცხლმაქრების გადამუხტვა

შპს "ფოთის 

სახანძრო 

საზოგადოება"

515.00 515,00

119 გამ. შესყიდვა 

39715300; 

42131000; 

44411720; 

42131400; 

44411000

სანტექნკის მასალები ი/მ "ნატო არაჰამია" 334.50 334,50

120 გამ. შესყიდვა 22810000 ჟურნალები შპს "ირიდა" 225.00 225,00

121 გამ. შესყიდვა 50112000
მანქანების ტექნიკური 

მომსახურება
შპს "მათემოტორსი" 160.00 160,00

122 გამ. შესყიდვა 30213300 კომპიუტერის შესყიდვა შპს "იუ–ჯი–თი" 1018.50 1018,50

123 გამ. შესყიდვა 31518100 პროჟექტორი შპს "მინია" 135.00 135,00



124 გამ. შესყიდვა 66100000 საბანკო მომსახურება
სს "საქართველოს 

ბანკი"
10.00 10,00

125 გამ. შესყიდვა 30213300 კომპიუტერის შესყიდვა შპს "იუ–ჯი–თი" 1018.50 1018,50

126 გამ. შესყიდვა 71319000
ტრანსფორმატორის 

ლაბორატორიული შემოწმება

შპს 

"აგრომრეწვენერგო-

2010"

350.00 350,00

127 გამ. შესყიდვა 50320000
კომპიუტერული ტექნიკის 

ტექნიკური მომსახურება
შპს "VEVE" 400.00 400,00

128 გამ. შესყიდვა 32552410 მოდემები
შპს "ინტელკომ 

ჯგუფი"
630.00 630,00

129 გამ. შესყიდვა 98390000
სამაშველო ჟილეტების და 

რგოლების შემოწმება

შპს "საზღვაო 

ტექსერვისი"
67.26 67,26

130 გამ. შესყიდვა 63100000
ტვირთის გადაზიდვის და 

შენახვის მომსახურება
შპს "ლასარე" 32.30 32,30

131 გამ. შესყიდვა 63712500 ჯართის აწონვა შპს "სათნო" 5.00 1,74

132
გამ. შესყიდვა / 

წარმომადგენლობითი
79961000 ფოტოგრაფის მომსახურება

ფ/პ ანატოლი 

გავრილენკო
250.00 250,00

133 გამ. შესყიდვა 50320000 პრინტერების შეკეთება
ი/მ "თენგიზ 

წულაია"
25.00 25,00

134 გამ. შესყიდვა 

31532400; 

42122180; 

42122130; 

39715300; 

31212200; 

31310000;

ელ. მოწყობილობები ი/მ "ნატო არაჰამია" 402.00 402,00

135 გამ. შესყიდვა 50320000 
ლაზერული პრინტერის 

შეკეთება
შპს WESTSERVICE 

PLUS
40 40,00

136 გამ. შესყიდვა 24111900  ჟანგბადის ბალონში დატუმბვა მამუკა ჩუბინიძე 18 18,00

137 გამ. შესყიდვა 50711000 კონდენციონერის შეკეთება ვალერი კვაჭაძე - 

ნათია
125 125,00

138

გამ. შესყიდვა / 

განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

50112000 
ავტომანქანის ტექნიკური 

მომსახურება
შპს მათემოტორსი  1115 1115,00

139 გამ. შესყიდვა 72415000 დომენის მომსახურება შპს კავკასუს 

ონლაინი
30 30,00

140 გამ. შესყიდვა 98390000
გემი დჰკ–ს სარეგისტრაციო 

მოწმობა
შპს საზღვაო 

ლოიდი
150 150,00

141 გამ. შესყიდვა 30197630 საბეჭდი ქაღალდი ა4 გიორგი კანდელაკი-

ვესტა
124,4 124,40



142

გამ. შესყიდვა / 

კონსოლიდირებული ტენდერი 

#160000033

30197630 საბეჭდი ქაღალდი ა4 შპს პენსან ჯორჯია 220 220,00

143 გამ. შესყიდვა 64100000 DHL-ის მომსახურება შპს ჯორჯიან 

ექსპრესი
2500 2201,94

144 გამ. შესყიდვა 50711000 კოდენციონერის შეკეთება ვალერი კვაჭაძე - 

ნათია
662,5 662,50

145 გამ. შესყიდვა 9200000 ზეთის მიწოდება მარინა საჯაია 528 528,00

146 გამ. შესყიდვა 
42131400 ; 

39715300; 

24951120

მოწყობილობები ი/მ "ნატო არაჰამია" 177,5 177,50

147 გამ. შესყიდვა 24111900 ჟანგბადის ბალონში დატუმბვა მამუკა ჩუბინიძე 18 18,00

148 გამ. შესყიდვა 18530000 საჩუქრები შპს ღვინის სახლი 140 140,00

149 გამ. შესყიდვა 63111000 ტვირთის გადაზიდვის შპს ველკო 200 200,00

150 გამ. შესყიდვა 63100000 სატერმინალო მომსახურება შპს ბი-ეს-ეი 

ჯორჯია 
1100 1047,46

151 გამ. შესყიდვა 42122130 წყლის ტუმბს მიწოდება შპს ამიკო 190 190,00

152 გამ. შესყიდვა 31431000 აკუმულატორის შეძენა მარინა საჯაია  550 550,00

153 გამ. შესყიდვა 71320000 
სატრანსფორმატორო 

ქვესადგურის საპროექტო
შპს ინლაით-გ  700 700,00

154 გამ. შესყიდვა 18530000  სადგამიანი თეფშის შეძენა გიორგი ნოდია - 

მარზანი 
500 500,00

155 გამ. შესყიდვა 42122130 წყლის ტუმბოების შეძენა შპს ამიკო 300 300,00

156 გამ. შესყიდვა 
31510000; 

39717100

ვენტილატორებისა და დღის 

განათების ნათურის შეძენა
გია ქირია  165 165,00

157 გამ. შესყიდვა 
31440000; 

35821000
დროშისა და ელემენტის შეძენა

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

783,5 783,50

158 გამ. შესყიდვა 79954000 რესტორნის მომსახურება გივი ჭაკუა 200 179,00

159 გამ. შესყიდვა 
44832200; 

39224210 

მგვრალი ფუნჯისა და საღებავის 

გამხსნელის შეძენა
დავით 

ბერძენიშვილი
195 195,00

160 გამ. შესყიდვა 79954000 რესტორნის მომსახურება ირმა გვალია 400 359,00

161 გამ. შესყიდვა 39111100
გორგოლაჭიანი სავარძლის 

შეძენა შპს ორგსერვისი
900 900,00

162 გამ. შესყიდვა 

39800000; 

39500000 ; 

33711900 ; 

39525800 

ჰიგიენის საშუალებების შეძენა მარინა ტრაპაიძე 1148 1148,00



163 გამ. შესყიდვა 71320000 

ბათუმის ბულვარის 

ტერიტორიაზე მდებარე 

შუქურას დამხმარე შონობის 

ტერიტორიაზე წყლის 

ტექნიკური პირობების 

მომზადების  საპროექტო

შპს 

აჭარსპეცპროექტი
200 200,00

164 გამ. შესყიდვა 50320000
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება

დავით ტყებუჩავა - 

კომპლექს-99
200 200,00

165 გამ. შესყიდვა 50320000
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
შპს VEVE 145 145,00

166 გამ. შესყიდვა 50112000
ავტომანქანის ტექნიკური 

მომსახურება
შპს მათემოტორსი 1220 1220,00

167 გამ. შესყიდვა 39111100
გორგოლაჭიანი სავარძლის 

შეძენა
შპს ორგსერვისი 225 225,00

168 გამ. შესყიდვა 18530000 სასაჩუქრე შუქურა

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

1975 1975,00

169 გამ. შესყიდვა 
42652000 ; 

39541220 
ბაგირისა და ბალგარკის შეძენა ნატო არაჰამია 2030 2030,00

170 გამ. შესყიდვა 31431000 აკუმულატორის შეძენა მარინა საჯაია 250 250,00

171 გამ. შესყიდვა 

44810000 ; 

44831000 ; 

44832200 

საღებავებისა და მათი 

გამხსნელის შეძენა

დავით 

ბერძენიშვილი
3298 3298,00

172 გამ. შესყიდვა 50112000
ავტომანქანის ტექნიკური 

მომსახურება
შპს მათემოტორსი 1315 1315,00

173 გამ. შესყიდვა 3441000 ყვავილების შეძენა შპს მწვანე სახლი 2500 2500,00

174 გამ. შესყიდვა 
31100000 ; 

31154000 
უწყვეტი კვების წყარო შპს კომპლექს-99 580 580,00

175 გამ. შესყიდვა 

31440000 ; 

31512000 ; 

31111000 

ადაპტერი, ნათურისა და 

ელემენტის შეძენა
გია ქირია 152 152,00

176 გამ. შესყიდვა 
31651000 ; 

24951120 

იზოლენტისა და სილიკონის 

შეძენა
შპს ამიკო 210 210,00

177 გამ. შესყიდვა 31524200
ბრა და დიოდური სანათის 

შეძენა
მირანდა ნაკაშიძე 75 75,00

178 გამ. შესყიდვა 45332200 

ბათუმის ბულვარის 

ტერიტორიაზე მდებარე 

შუქურას დამხმარე შონობის 

ტერიტორიაზე წყლის შეყვანა– 

განაწილების მომსახურება

იოსებ კუნჭულია 1012,5 1012,50



179 გამ. შესყიდვა 18530000 საჩუქრები შპს ღვინის სახლი 140 140,00

180 გამ. შესყიდვა 
31512000 ; 

31524200
ბრა და ეკო ნათურის შეძენა გია ქირია 46 46,00

181 გამ. შესყიდვა 98390000
გემების სარეგისტრაციო 

მომსახურება 

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

1156,99 1156,99

182 გამ. შესყიდვა 90512000
მყარი ნარჩენების გატანის 

მომსახურება

შპს 

ინფრასტრუქტურა 

2008

500 500,00

183 გამ. შესყიდვა 

09200000 ; 

34300000 ; 

42913300 

ზეთი, ზეთის ფილტრის და 

მინის მწმენდავის შეძენა
მარინა საჯაია 1195 1195,00

184 გამ. შესყიდვა 50320000
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
შპს VEVE  75 75,00

185 გამ. შესყიდვა 32413100 უკაბელო მარშუტიზატორი შპს კომპლექს-99 130 130,00

186 გამ. შესყიდვა 31512000 ეკო და დღის განათების ნათურა
გია ქირია 

290 290,00

187 გამ. შესყიდვა 

42131400 ; 

39715300; 

44221400 ; 

39541220 ; 

44411750 

ბაგირის, მილის, ონკანის, 

უნიტაზის, საკეტის გულის 

შეძენა

ნატო არაჰამია 317 317,00

188 გამ. შესყიდვა 24111900  ჟანგბადის ბალონში დატუმბვა მამუკა ჩუბინიძე 18 18,00

189 გამ. შესყიდვა 32421000 ქსელის კაბელები
შპს ინტელკომ 

ჯგუფი
260 260,00

190 გამ. შესყიდვა 71320000

ქ. ბათუმში არსებული შუქურას 

გარე ფასადის რემონტისა და ქ. 

ფოთში დ. თავდადებულის 

ქუჩაზე ტელფერის 

რეკონსტრუქციისა და ახალი 

ტელფერის მშენებლობის, ასევე 

სველი წერტილის მოწყობის 

საპროექტო მმსახურება 

შპს აბრისი 2006 2200 2200,00

191 გამ. შესყიდვა 79954000 რესტორნის მომსახურება
შპს აჭარული 

ღვინის სახლი
300 258,50



192

გამ. შესყიდვა 

/კონსოლიდირებული ტენდერი 

#160000052

30197630 საბეჭდი ქაღალდი ა-4
შპს პენსან ჯორჯია

275 275,00

193 გამ. შესყიდვა 31431000 აკუმულატორის შეძენა მარინა საჯაია 750 750,00

194 გამ. შესყიდვა 18530000 საჩუქრები შპს ღვინის სახლი 210 210,00

195
გამ. შესყიდვა / 

წარმომადგენლობითი ხარჯები
79954000 რესტორნის მომსახურება შპს ღვინის სახლი 200 154,00

196 გამ. შესყიდვა 71520000

ტრანსფორმატორული 

ქვესადგურის მშენებლობის 

ტექნიკური ზედამხედველი
ზურაბ დოლბაია

140 140,00

197 გამ. შესყიდვა 
24951000 ; 

38424000 

სისქის საზომისა და საპოხი 

ჟელეს შეძენა

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

2100 2100,00

198 გამ. შესყიდვა 24111900 ჟანგბადის ბალონში დატუმბვა
მამუკა ჩუბინიძე 

18 18,00

199 გამ. შესყიდვა /ექსკლუზივი 50411000
რესონი 7125 ის დაზიანებული 

ნაწილის შეკეთება

შ.პ.ს. “TELEDYNE 

RESON“ 
25000 აშშ 68767,50

200 გამ. შესყიდვა 79140000
საკანონდმებლო მაცნეს 

ვებ–გვერდზე გამოქვეყნება

სსიპ "საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე" 

100 100,00

201 გამ. შესყიდვა 50320000
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება

დავით ტყებუჩავა - 

კომპლექს-99
96 96,00

202 გამ. შესყიდვა 48443000
რისის პროგრამის განახლების 

მომსახურება
შპს ორისი 766,05 766,05

203 გამ. შესყიდვა 18530000

მისალოცი ბარათები, 

კვარტალური კალენდარისა და 

სასაჩუქრე ქაღალდის შეძენა

შპს ირიდა 530 530,00

204 გამ. შესყიდვა 79954000 რესტორნის მომსახურება გივი ჭაკუა 200 170,00

205 გამ. შესყიდვა 18530000 სასაჩუქრე ნაკრები მერაბ ჩხაიძე 930 930,00

206 გამ შესყიდვა 42652000
ელ ბურღი, სახრახნისისა და 

ქანჩის გასაღების შეძენა
შპს 1001 წვრილმანი 2020 2020,00


