
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 45400000
ბათუმის შუქურას 

რემონტი
შპს ბეგური 65 8448 0

2 ელექტრონული ტენდერი 71300000
საექსპერტო 

მომსახურება

შპს სთრ-

კონსალტინგი
69 31800 31800

3 ელექტრონული ტენდერი 44800000
საღებავები; 

გამხსნელები
შპს გეოკოლორი 84 8480 8480

4 ელექტრონული ტენდერი 30100000

საკანცელარიო 

ნივთები და 

კარტრიჯები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

83 9000 9000

5 ელექტრონული ტენდერი 30200000

პორტაბელური 

კომპიუტერები 

(ლეპტოპები); 

კომპიუტერთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობები; 

კომპაქტური 

დისკები; 

ფლეშმეხსიერება; 

კომპიუტერის მაუსი; 

კომპიუტერის 

კლავიატურები

შპს ესაბი 96 9002 0
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6 ელექტრონული ტენდერი 50200000

გემების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ნეპტუნი 110 130000 0

7 გამარტივებული 18200000; 42900000 

ლაბადები; ზეთის, 

ბენზინისა და 

შემავალი ჰაერის 

ფილტრები; ზეთის 

ფილტრები

შპს ნოვა 2017 59 465 465

8 გამარტივებული
31400000; 35800000; 

44500000

ელემენტები; 

დროშები; 

სხვადასხვა სახის 

ხელის ხელსაწყოები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

60 685 685

9 გამარტივებული 31500000 ვარვარა ნათურები
შპს პორტ-

ტერმინალ სერვისი
61 975 975

10 გამარტივებული 35100000; 71600000

სამაშველო და 

საავარიო 

მოწყობილობები; 

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
57 526 526

11 გამარტივებული 90400000

მომსახურებები 

სეპტიკური ავზების 

გაწმენდის სფეროში

შპს ბათუმის წყალი 62 150 150

12 გამარტივებული 22400000 სარეკლამო მასალა ი/მ გიორგი ნოდია 63 56 56



13 გამარტივებული 24300000

გაჯერებული 

აციკლური 

ნახშირწყალბადები

შპს გურია ჯგუფი 64 64 46

14 გამარტივებული 71500000

მომსახურებები 

მშენებლობის 

ზედამხედველობის 

სფეროში

ალექსანდრე სერგია 67 92 0

15 გამარტივებული 90400000

ჩამდინარე წყლებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ვარლამი ბუკია 71 212,50 212,5

16 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
მაია ჩარაევა 68 750 750

17 გამარტივებული 44100000
კერამიკული 

მასალები
გარსევანი დანელია 68/1 48 48

18 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

70 1195 1195

19 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ხიდი-2006 72 222 222

20 გამარტივებული 03400000 ხეები ნოდარ დავითაძე 74 350 350

21 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 75 165 165



22 გამარტივებული 44900000 კირი
დავით 

ბერძენიშვილი
76 100 100

23 გამარტივებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

ცირა სამუშია 77 100 100

24 გამარტივებული 44500000; 38600000

დურბინდები; 

სხვადასხვა სახის 

ხელის ხელსაწყოები 

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

78 1070 1070

25 გამარტივებული 79800000
გრაფიკული 

დიზაინის შექმნა
შპს ლილე 79 1180 1180

26 გამარტივებული 31400000
ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები
მარინა საჯაია 82 180 180

27 გამარტივებული 33100000

პირველადი 

დახმარების 

კომპლექტები

შპს ავერსი-ფარმა 83 575,40 575,4

28 გამარტივებული
24900000; 39200000; 

42900000; 44500000

სილიკონის საპოხი; 

საღებავი ფუნჯები; 

ზეთის, ბენზინისა და 

შემავალი ჰაერის 

ფილტრები; ბურღები

შპს ნოვა 2017 85 513 513



29 გამარტივებული 39500000; 39800000

ჭურჭლის სარეცხი 

საშუალებები; 

იატაკის საწმენდები; 

ჭურჭლის სარეცხი 

ფხვნილი; საწმენდი 

ტილოები; 

სარეცხი/სავლები 

ხსნარები

ხათუნა კულუა 80 1728 1728

30 გამარტივებული 14300000; 16800000

ქიმიური 

მინერალები; 

სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანა-

დანადგარების 

ნაწილები

დავით 

კვარაცხელია
86 136 136

31 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 87 210 210

32 გამარტივებული 71300000 ხარჯთაღრიცხვა თეიმურაზი ჟვანია 88 250 250

33 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს მწვანე სახლი 89 2231 2231

34 გამარტივებული 44100000

სხვადასხვაგვარი 

სამშენებლო ხის 

მასალა

შპს რიონი 2018 90 1014 1014



35 გამარტივებული
22400000; 44400000; 

79800000

ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები; 

სარეკლამო 

მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერებ

ი და ზოლები; 

ფირნიშები და 

მათთან 

დაკავშირებული 

პროდუქტები; 

გრაფიკული 

დიზაინის შექმნა

შპს ასტილი 91 3900 3900

36 გამარტივებული 22400000; 79800000

შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა; ბეჭდვა და 

მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს ასტილი 92 1110 1110

37 გამარტივებული 79500000
სათარჯიმნო 

მომსახურება

სსიპ "საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო"

94 2400 1194,16



38 გამარტივებული

42100000; 39700000; 

44500000; 44300000; 

44400000 

დამჭერები; 

დამჭერები 

კუთხვილების 

გარეშე; მრავალწვერა 

მავთული; ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ხელსაწყოების 

ნაწილები; პირსაბანი 

ნიჟარები; ჭანჭიკები 

და ხრახნები

ნატო არაჰამია 93 293 293

39 გამარტივებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს გელმარი 95 3200 3200

40 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს სამათა 97 1500 1500

41 გამარტივებული 18100000; 44300000

სამუშაო 

ხელთათმანები; 

შედუღებისათვის 

საჭირო აქსესუარები

შპს მამუშორე 98 300 300

42 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 100 175 175

43 გამარტივებული 79900000
ფოტომომსახურებებ

ი
ლერი როგავა 105 312,50 312,5

44 გამარტივებული 24600000 ფეიერვერკები შპს ბეთ გრუპ 101 260 260

45 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს სამათა 104 2699,95 2699,95



46 გამარტივებული 79900000
ღონისძიებების 

ორგანიზება
ირმა კეკელიძე 102 1750 1750

47 გამარტივებული 31200000

წრედის 

გამთიშველები/ავტო

მატური 

ამომრთველები

შპს ამიკო 103 175 175

48 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ 

99 975 975

49 გამარტივებული 48700000

ანტივირუსის 

პროგრამული 

პაკეტები

საქართველოს 

სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული 

ქსელების 

ასოციაცია გრენა

106 780 780

50 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 107 118 118

51 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 108 14 14

52 გამარტივებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
რევაზ ცინცქილაძე 109 60 60

53 გამარტივებული 80500000
სატრენინგო 

მომსახურებები

IALA-ს მსოფლიო 

აკადემია
112 5750 0

54 გამარტივებული 90400000

ჩამდინარე წყლებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ვარლამი ბუკია 114 200 200



55 გამარტივებული 79900000
 წვეულებების 

ორგანიზება
შპს სამათა 113 390 390

56 გამარტივებული 79900000
 წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 115 83 83

57 გამარტივებული 8500000

მომსახურებები 

პროფესიული 

მომზადების 

სფეროში

სსიპ ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემია 

111 188 188

58 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 116 178,50 178,50

59 გამარტივებული 42500000
კედლის 

კონდიციონერები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
117 2269,98 0

60 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 120 210 210

61 კონსოლიდირებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 118 378 378

62 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილ

ობების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ერეკლე ფიფია 119 370 370

63 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
121 101,48 0


