
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
108 450 450

2 გამარტივებული 31400000 ელემენტები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

109 295 295

3 გამარტივებული 38400000

სითხეებისა და 

აირების ხარჯვის, 

დონისა და წნევის 

საზომი ხელსაწყოები

შპს Nano 

Technologies NT
110 1722 1722

4 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილ

ობების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ ერეკლე ფიფია 112 800 800

ინფორმაცია 2019 წლის მესამე კვარტალში, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ



5 გამარტივებული

09200000; 35100000; 

42100000; 39500000; 

42600000; 44500000; 

44800000

საპოხი მასალები; 

საღებავები; 

ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები; 

სხვადასხვა სახის 

ხელის ხელსაწყოები; 

ცეცხლმაქრები; 

სამაშველო 

ჟილეტები; 

გამხსნელები; 

საწვავის ტუმბოები

შპს ნოვა 2017 113 1240 1240

6 კონსოლიდირებული 42100000 საწვავის ტუმბოები რევაზ ცინცქილაძე 114 440 440

7 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
115 330 330

8 გამარტივებული 50300000

კომპიუტერული 

მოწყობილობების 

ტექნიკური 

მომსახურება და 

შეკეთება

შპს ორიენტ 

ლოჯიკი
116 2250 1125



9 გამარტივებული 71300000

საინჟინრო-

საპროექტო 

მომსახურება

შპს მარიხი 111 291 291

10 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
ნინო იაგორაშვილი 117 240 240

11 კონსოლიდირებული 50200000

საზღვაო და სხვა 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და 

მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

Mediterraneo Senales 

Maritimas S.L.
118 26034 0

12 გამარტივებული

16800000; 39200000; 

42100000; 39700000; 

44100000; 44500000; 

44300000; 44400000 

სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანა-

დანადგარების 

ნაწილები; ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; საყვავილე 

ლარნაკები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

შლანგები; კაბელის 

არხები; ონკანები; 

ჭანჭიკები და 

ხრახნები

ნატო არაჰამია 119 470 470



13 გამარტივებული

39700000; 43300000; 

44100000; 44500000; 

44300000; 44400000 

დამჭერები; 

საირიგაციო/სარწყავი 

აღჭურვილობა; 

მრავალწვერა 

მავთული; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

შლანგები; შლანგები

მარინა შავდია 120 641,45 641,45

14 გამარტივებული 16300000
მოლის საკრეჭი 

მანქანები
შპს ელექტრონი 121 1400 1400

15 კონსოლიდირებული 31500000; 39700000

ჭერის სანათი; 

გამწოვი 

ვენტილატორები

რევაზ ცინცქილაძე 122 130 130

16 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტდომენური 

სახელები
შპს პროსერვისი 123 30 30

17 გამარტივებული 30200000

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები

შპს იუ-ჯი-თი 124 1329,5 1329,5

18 გამარტივებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს ლიკა-2011 125 450 450



19 გამარტივებული
18100000; 24900000; 

44100000; 44800000

საღებავები; 

კომბინეზონები/სპეც

ტანსაცმელი; 

გამხსნელები; 

ლამინირებული ხის 

მასალა; სილიკონის 

საპოხი

შპს ნოვა 2017 126 1351 1351

20 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
127 145 145

21 გამარტივებული 32400000; 42600000

ქსელის კაბელები; 

ქსელის 

კომპონენტები; 

ელექტროშესადუღებ

ელი მოწყობილობები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

128 515 515

22 კონსოლიდირებული 09200000 ძრავის ზეთები შპს ელექტრონი 129 45 45

23 გამარტივებული 30200000

ფლეშმეხსიერება; 

კომპიუტერის მაუსი; 

კომპიუტერის 

კლავიატურები

შპს VEVE 130 455 455

24 გამარტივებული 30200000
ენერგომომარაგების 

აქსესუარები
შპს ულტრა 131 679.92 679.92



25 გამარტივებული 31300000; 44300000

დაბალი და საშუალო 

ძაბვის კაბელი; 

კაბელის არხები

რევაზ ცინცქილაძე 132 60 60

26 გამარტივებული 39200000

სუფრის ჭურჭელი; 

კოვზები; ჩანგლები; 

დანები; ფინჯნები და 

მინის ჭიქები; 

თეფშები; ჯამები

შპს ემ ეს ჯგუფი 133 454,5 454,5

27 გამარტივებული 35100000

სამაშველო და 

საავარიო 

მოწყობილობები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
134 300 300

28 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
135 36 36

29 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს VEVE 136 40 40

30 გამარტივებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს ლიკა-2011 137 135 135

31 გამარტივებული 44800000 საღებავები შპს ნიუ-ლაინ 138 260 260



32 გამარტივებული 44500000 დამჭერები შპს სხივი-2007 139 287 287

33 გამარტივებული 44800000 საღებავები შპს ნიუ-ლაინ 141 600 0

34 კონსოლიდირებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 142 175 175

35 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს საჩუქრები-95 143 149 149

36 გამარტივებული 31300000
დაბალი ძაბვის 

კაბელი
რევაზ ცინცქილაძე 144 54 54

37 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 145 140 140

38 გამარტივებული

24900000; 31300000; 

31200000; 42100000; 

39700000; 44100000; 

44500000; 44300000; 

44400000

წებოები; ქსელური 

როზეტები; 

კუთხვილიანი 

დამჭერები; 

შტეფსელები და 

ჩანგლები; 

კოაქსიური 

შემაერთებლები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ცემენტი; შლანგები; 

კაბელის არხები; 

ონკანები; წებოვანი 

ლენტები; საწვავის 

ტუმბოები; 

საიზოლაციო 

მასალები

ნატო არაჰამია 146 550 550



39 გამარტივებული 80500000
სატრენინგო 

მომსახურებები

შპს ბათუმის 

დამოუკიდებელი 

სასწავლებელი

140 2000 0

40 გამარტივებული
24900000; 39200000; 

44100000; 44800000 

საღებავები; ცემენტი; 

გამხსნელები; 

სილიკონის საპოხი; 

საღებავი ფუნჯები

შპს ნოვა 2017 147 2115 2115

41 გამარტივებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
148 3650,4 0

42 კონსოლიდირებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს ლიკა-2011 149 206 206

43 გამარტივებული
14500000; 35100000; 

42600000; 44100000

მექანიკური ჩარხების 

ნაწილები და 

აქსესუარები; 

ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები; 

ზუმფარა; 

ელექტროშესადუღებ

ელი 

მოწყობილობები; 

ლურსმნები; 

ამრეკლი ჟილეტები

შპს ხალიბი 150 1112,8 1112,8


