
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 34900000

მართვისა და 

კონტროლის, 

უსაფრთხოების, 

სასიგნალო და 

განათების 

მოწყობილობები

შპს ნეპტუნი 175 56000 56000

2 ელექტრონული ტენდერი 71300000

საინჟინრო-

საპროექტო 

მომსახურება

შპს იერი 185 3500 3500

3 ელექტრონული ტენდერი 79400000

ხარისხის მართვის 

სისტემასთან 

დაკავშირებული 

კონსულტაციები

შპს რუსული 

რეგისტრი - 

ვესტჯეორჯია

203 7300 7300

4 ელექტრონული ტენდერი 48300000

გრაფიკული 

გამოსახულებების 

შექმნისა და 

გამოსახულებების 

დამუშავების 

პროგრამული 

პაკეტები

შპს სონოიო 202 20900 20900

5 ელექტრონული ტენდერი 66500000 ქონების დაზღვევა

დაზღვევის 

საერთაშორისო 

კომპანია ირაო

216 10826 902,17

ინფორმაცია 2018 წლის მეოთხე კვარტალში, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების 

შესახებ



6 ელექტრონული ტენდერი 34900000 ღუზები შპს ალისა 241 9800 9800

7 გამარტივებული
39200000; 42100000; 

39700000; 44500000 

დამჭერები 

კუთხვილების 

გარეშე; ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

სათლები/ვედროები

ნატო არაჰამია 122 159 159

8 გამარტივებული 31400000
ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები
მარინა საჯაია 123 220 220

9 გამარტივებული 79800000
გრაფიკული 

დიზაინის შექმნა
ხატია კუჭაძე 125 300 300

10 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს VEVE 126 210 210

11 გამარტივებული 39100000 დასაჯდომები შპს ორგსერვისი 128 250 250

12 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს ჯორჯიან 

ექსპრესი 
127 790 404,62



13 გამარტივებული 22100000; 22200000
ნაბეჭდი წიგნები; 

ჟურნალები

კომპანია ჟურნალი 

გადასახადები და 

აღრიცხვა 

124 129 129

14 გამარტივებული 32500000

მონაცემთა 

გადაცემის მართვის 

სისტემა

შპს კასა ტრეიდი 131 480 480

15 გამარტივებული 75200000
ხანძარსაწინააღმდეგ

ო მომსახურებები

შპს ფოთის 

სახანძრო დაცვა
133 850 850

16 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილ

ობების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ერეკლე ფიფია 130 230 230

17 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 135 114 114

18 გამარტივებული 44300000 პროფილები გიორგი თოფურია 137 123,40 123,4

19 კონსოლიდირებული 30200000

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები

შპს იუ-ჯი-თი 129 2378 2378

20 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
138 25 25

21 გამარტივებული 31100000 საწვავის ავზები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

136 1152 1152



22 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტდომენური 

სახელები
შპს პროსერვისი 142 30 30

23 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 138/1 135 135

24 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს ინფონიუსი 139 700 700

25 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს რეგიონ.გე 140 500 500

26 გამარტივებული 72300000

მონაცემთა 

გადაცემის ქსელის 

მართვა და 

ტექნიკური 

მხარდაჭერა

შპს კასა ტრეიდი 141 330 330

27 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

შპს რამინა 143 120 120

28 გამარტივებული 09200000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები

მარინა საჯაია 144 1271 1271



29 გამარტივებული 50500000

მანქანა-

დანადგარების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს მათემოტორსი 145 145 150

30 გამარტივებული 44300000 პროფილები გიორგი თოფურია 146 38,80 38,8

31 გამარტივებული

39200000; 39700000; 

44100000; 44500000; 

44400000

დამჭერები; ცოცხები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

შლანგები; ონკანები; 

უნიტაზები, 

უნიტაზის 

სახურავები, ძირები 

და ბაკები; კარის 

საკეტები

ნატო არაჰამია 147 412,50 412,50

32 გამარტივებული 31200000; 44500000

წრედის 

გამთიშველები/ავტო

მატური 

ამომრთველები; 

ჭანჭიკები; 

სახრახნისის პირები

შპს ამიკო 148 48,90 48,90

33 გამარტივებული 90500000
ნარჩენების გატანის 

მომსახურება

ქალაქ ფოთის 

მუნიციპალიტეტის 

სერვისების ცენტრი

149 150 150

34 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 151 140 140



35 გამარტივებული 79500000
სათარჯიმნო 

მომსახურება

სსიპ "საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო"

150 2480 2422,54

36 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
152 255 255

37 გამარტივებული 44100000
დაწნეხილი ხის 

მასალა
შპს ხალიბი 153 25 25

38 გამარტივებული 24900000 წებოები ცირა სამუშია 154 46 46



39 გამარტივებული

42100000; 39700000; 

42900000; 44100000; 

44400000

სითხის გასაფილტრი 

ან გასაწმენდი 

დანადგარები და 

აპარატურა; 

ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ცემენტი; ონკანები; 

უნიტაზები, 

უნიტაზის 

სახურავები, ძირები 

და ბაკები

ნატო არაჰამია 156 269 269

40 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 158 138 138

41 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს VEVE 159 80 80

42 გამარტივებული
31500000; 31600000; 

38400000

ხმოვანი ან 

ვიზუალური 

სასიგნალო 

აპარატურა; 

შუქსიგნალები; 

დონის საზომი 

მოწყობილობები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

160 720 720

43 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 162 8 8



44 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 164 140 140

45 გამარტივებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

Mediterraneo Senales 

Maritimas S.L.
161 670 670

46 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს აფენდდაუნი 165 184,25 184,25

47 გამარტივებული 31100000
სიმძლავრის/დენის 

გარდამქმნელები
რევაზ ცინცქილაძე 163 490 490

48 გამარტივებული 44500000 კარის საკეტები ზურაბ მესხი 167 70 70

49 გამარტივებული 90400000

მომსახურებები 

საკანალიზაციო 

მილების გაწმენდის 

სფეროში

ჯანიკო ალანია 168 150 150



50 გამარტივებული
09200000; 24900000; 

42900000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები; 

კოროზიის 

საწინააღმდეგო 

საშუალებები; ზეთის 

ფილტრები

მარინა საჯაია 169 2151 2151

51 გამარტივებული
31600000; 39200000; 

39500000; 44500000

სხვადასხვა სახის 

ხელის ხელსაწყოები; 

დამტენი 

მოწყობილობები; 

საღებავი ფუნჯები; 

ბაგირები

შპს ნოვა 2017 170 1423 1423

52 გამარტივებული 63100000

ტვირთის 

გადაზიდვისა და 

შენახვის 

მომსახურებები

შპს ლასარე 171 55,90 55,9

53 გამარტივებული 31500000 ჭერის სანათი რევაზ ცინცქილაძე 173 55 55

54 გამარტივებული 44400000
სახელიანი 

ფირფიტები
შპს ასტილი 178 465 465

55 გამარტივებული 42500000
კედლის 

კონდიციონერები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
172 949,99 949,99

56 გამარტივებული
31300000; 31500000; 

31200000

იზოლირებული 

მავთული და კაბელი; 

რკალური ნათურები; 

შტეფსელები და 

ჩანგლები

გია ქირია 176 71 71

57 კონსოლიდირებული 30100000
ტონერიანი 

კარტრიჯები
შპს იუ-ჯი-თი 174 1022,58 1022,58

58 გამარტივებული 32300000 გამაძლიერებლები INVELCO, S.A. 173/1 490 490

59 გამარტივებული 44300000 კაბელის არხები ნატო არაჰამია 179 34 34



60 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 181 4,36 4,36

61 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 182 70 70

62 გამარტივებული
24900000; 31300000; 

39200000; 39500000

იზოლირებული 

მავთული და კაბელი; 

წებოები; საღებავი 

ფუნჯები; ბაგირები

შპს ნოვა 2017 183 959 959

63 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
ნინო იაგორაშვილი 184 330 330

64 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს აფენდდაუნი 186 156,20 156,20

65 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს არმანა 187 215,60 215,6

66 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 190 165 165

67 გამარტივებული 18100000

სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები

შპს მიხეილი 192 210 210

68 გამარტივებული 31400000; 35800000
ელემენტები; 

დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

191 232,70 232,70



69 გამარტივებული 39200000

ცოცხები და 

ჯაგრისები და სხვა 

საოჯახო საწმენდი 

საშუალებები; 

უნიტაზის საწმენდი 

ჯაგრისები;  

აქანდაზები

ნატო არაჰამია 193 250 250

70 გამარტივებული 79500000
სათარჯიმნო 

მომსახურება

სსიპ "საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო"

185/1 5000 4467,48

71 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ხიდი-2006 188 451,50 451,50

72 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს მეგრულ-ლაზური 2 189 427,90 427,90

73 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

196 1298 1289

74 გამარტივებული 24100000 ჟანგბადი მამუკა ჩუბინიძე 197 18 18

75 გამარტივებული 72300000

მონაცემთა 

გადაცემის ქსელის 

მართვა და 

ტექნიკური 

მხარდაჭერა

შპს კასა ტრეიდი 195 44 44

76 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

შპს რომა მოტორსი 194 60 60



77 გამარტივებული 39500000

ბრეზენტის ნივთები, 

გემის, 

ვინდსერფინგის, 

სახმელეთო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

იალქნები, ტილოს 

ფარდულები, 

ჩარდახები, ტენტები 

და სალაშქრო 

ნივთები

შპს ნოვა 2017 198 1453,20 1453,2

78 გამარტივებული 14300000
ქიმიური 

მინერალები
დავითი წულაია 199 99,50 99,5

79 გამარტივებული 31400000; 35800000
ელემენტები; 

დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

200 326 326

80 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს მწვანე სახლი 201 2200 2200

81 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 204 140 140

82 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს არმანა 205 319 319

83 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს არმანა 206 154,55 154,55

84 გამარტივებული 35100000
ვიდეოთვალთვალის 

კამერები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

207 310 310



85 გამარტივებული 50500000

ტრანსფორმატორები

ს შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

გოჩა კუნჭულია 208 1250 1250

86 გამარტივებული 31200000; 31500000

რკალური ნათურები; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები

გია ქირია 212 111 111

87 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

213 910 910

88 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 214 105 105

89 გამარტივებული 16400000

შესაწამლი მანქანები 

სოფლის მეურნეობის 

ან მებაღჩეობისათვის

დავითი წულაია 211 70 70

90 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

შპს ინტერავტო 

თრეიდინგი
209 1920 1920

91 გამარტივებული 18500000

სამკაულები, საათები 

და მონათესავე 

ნივთები

ნინო მაჭარაშვილი 215 495 495

92 გამარტივებული 39500000 საწმენდი ტილოები მამული სალაყაია 210 595 595



93 გამარტივებული 18100000; 39200000  

კომბინეზონები/სპეც

ტანსაცმელი; სამუშაო 

ხელთათმანები; 

საღებავი ფუნჯები

შპს ნოვა 2017 217 1511 1511

94 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
ნინო იაგორაშვილი 218 510 510

95 გამარტივებული
39200000; 39700000; 

42100000; 44400000

ცოცხები და 

ჯაგრისები და სხვა 

საოჯახო საწმენდი 

საშუალებები; 

ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ონკანები

ნატო არაჰამია 219 164 164

96 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 221 70 70

97 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს არმანა 220 74,80 74,80

98 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს არმანა 222 226,93 226,93

99 გამარტივებული 31200000

წრედის 

გამთიშველები/ავტო

მატური 

ამომრთველები

შპს ამიკო 223 40 40

100 გამარტივებული 50500000

ტრანსფორმატორები

ს შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

პაატა კილასონია 218/1 400 400



101 გამარტივებული 09200000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები

მარინა საჯაია 228 1611 1611

102 გამარტივებული 03400000 მცენარეები გულნაზ ბართაია 236 193,75 193,75

103 გამარტივებული 39500000
სამაშველო 

ჟილეტები
შპს ნოვა 2017 229 768 390

104 გამარტივებული 22400000 საშვები

სს კორპორაცია 

ფოთის საზღვაო 

ნავსადგური

235 101,33 101,33

105 გამარტივებული 31400000
ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები
მარინა საჯაია 239 595 595

106 გამარტივებული 37800000
ქაღალდი 

რუკებისთვის
შპს ეი ვი კაპიტალ + 238 4949,98 4949,98

107 კონსოლიდირებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 231 521,50 521,50

108 გამარტივებული 39100000 დასაჯდომები
შპს თურმანიძის 

ავეჯი
240 2260 2260

109 გამარტივებული 39700000; 44200000

წყლის 

გამაცხელებლები და 

შენობების 

გასათბობი სისტემა, 

სანტექნიკის 

მოწყობილობა; 

შპს ნოვა 2017 243 1460 1460

110 გამარტივებული 42900000

ზეთის, ბენზინისა და 

შემავალი ჰაერის 

ფილტრები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

242 425 425

111 გამარტივებული 79800000
ბეჭდვა და 

გავრცელება

სსიპ "საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე"

03/577 100 100



112 გამარტივებული 18500000

სამკაულები, საათები 

და მონათესავე 

ნივთები

სერგო ხაზალია 249 580 580

113 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

შპს თეგეტა 

მოტორსი
245 640 640

114 გამარტივებული 39200000 საშობაო ნაძვის ხე იური წილოსანი 247 575 575

115 გამარტივებული 48400000

ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

პროგრამული 

პაკეტები

შპს ორისი 248 768 768

116 გამარტივებული 75100000
ადმინისტრაციული 

მომსახურება

სსიპ საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს 

მომსახურების 

სააგენტო

244 500 70

117 გამარტივებული 18500000

სამკაულები, საათები 

და მონათესავე 

ნივთები

შპს ასტილი 250 575 575

118 კონსოლიდირებული 30200000

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები; 

ენერგომომარაგების 

აქსესუარები

შპს ულტრა 252 84,99 84,99


