
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 79400000

ბიზნესსა და 

მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული 

კონსულტაციები და 

მომსახურებები

შპს რუსული 

რეგისტრი - 

ვესტჯეორჯია

178 7300 7300

2 ელექტრონული ტენდერი 48800000 სერვერები შპს ჯი-თი ჯგუფი 217 51950 51950

3 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
151 534 534

4 გამარტივებული 35100000

სამაშველო და 

საავარიო 

მოწყობილობები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
152 1000 1000

5 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 153 140 138

6 გამარტივებული 90400000

მომსახურებები 

სეპტიკური ავზების 

გაწმენდის სფეროში

შპს ბათუმის წყალი 155 230 230

7 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 157 145 144,1

ინფორმაცია 2019 წლის მეოთხე კვარტალში, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების 

შესახებ



8 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 158 145 145

9 გამარტივებული

18100000; 18400000; 

35100000; 39500000; 

42600000 

სამუშაო 

ხელთათმანები; 

დამცავი 

აღჭურვილობა; 

ლითონდასამუშავებე

ლი ჩარხების 

ნაწილები და 

აქსესუარები; 

უსაფრთხოების 

ქამრები; ამრეკლი 

ჟილეტები; დამცავი 

ჩაფხუტები

შპს ხალიბი 154 1097 1097

10 გამარტივებული 51100000

ელექტროენერგიის 

მართვის 

მოწყობილობების 

მონტაჟი

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

160 1650 1650

11 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს საჩუქრები-95 159 453 453

12 გამარტივებული 31200000

წრედის 

გამთიშველები/ავტო

მატური 

ამომრთველები

შპს მირა 161 140 140

13 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 162 140 140

14 გამარტივებული 31200000

გამანაწილებელი 

(შემაერთებელი) 

კოლოფები

რევაზ ცინცქილაძე 163 140 140



15 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ლოიდი
156 684 684

16 გამარტივებული

24900000; 31300000; 

31600000; 31200000; 

42600000; 44800000

ქსელური როზეტები; 

საღებავები; 

საიზოლაციო ლენტი; 

ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები; 

შტეფსელები და 

ჩანგლები; 

სილიკონის საპოხი

შპს ნოვა 2017 165 822 822

17 გამარტივებული 75100000
ადმინისტრაციული 

მომსახურება

სსიპ საქართველოს 

შსს მომსახურების 

სააგენტო

166 500 280

18 გამარტივებული 42500000
კედლის 

კონდიციონერები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
164 1599,98 1599,98

19 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და 

მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს ღვინის სახლი 167 111 111

20 გამარტივებული 31500000; 44500000
პროჟექტორები; 

კარის საკეტები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

168 650 650



21 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს რუსეთის 

საზღვაო ნაოსნობის 

რეგისტრი 

საქართველოში

169 1298 1298

22 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და 

მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს MARINA 

COLISEUM
170 294,53 294,53

23 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება

შპს აჭარული 

ღვინის სახლი
171 310 302,5

24 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება

შპს მეგრულ-

ლაზური 2
172 400 235,95

25 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 173 400 123,75

26 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ხიდი-2006 174 400 359,5

27 გამარტივებული 44100000; 44500000

სახურავი; 

თვითმჭრელი 

ხრახნები; 

სახრახნისის პირები

შპს ხალიბი 175 279,95 279,95



28 გამარტივებული
39700000; 44100000; 

44400000

სანტექნიკური 

მოწყობილობები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

შლანგები; პირსაბანი 

ნიჟარები

ნატო არაჰამია 176 457 457

29 გამარტივებული 60100000

სატვირთო 

მანქანების 

დაქირავება 

მძღოლთან ერთად

ი/მ ავთანდილ 

კვარაცხელია
177 450 450

30 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს მწვანე სახლი 179 2650 2650

31 გამარტივებული 30200000; 42500000

ფლეშმეხსიერება; 

კედლის 

კონდიციონერები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
180 854,98 854,98

32 გამარტივებული 31500000; 31200000

ნათურები;  წრედის 

გამთიშველები/ავტო

მატური 

ამომრთველები; 

ჭერის სანათი

ი/მ მარინა შავდია 181 525 525

33 გამარტივებული 39100000 პატარა დივნები შპს ბი ემ სი გორგია 182 572 572

34 გამარტივებული 31100000

ელექტროძრავებისა 

და გენერატორების 

ნაწილები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

184 1870 1870



35 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

თეგეტა მოტორსი 183 1000 1000

36 კონსოლიდირებული 34300000

დიდი/მცირე 

ტვირთამწეობის 

ავტომანქანების 

საბურავები

თეგეტა მოტორსი 185 1200 1200

37 გამარტივებული 44100000 ფილები შპს ბი ემ სი გორგია 186 178,2 178,2

38 გამარტივებული 44100000 ბლოკები შპს რიონი 2018 187 84 84

39 გამარტივებული 30200000

პორტაბელური 

კომპიუტერები 

(ლეპტოპები)

შპს ალტა რითეილი 188 1598 1598

40 გამარტივებული 42600000; 44100000

მექანიკური ჩარხების 

ნაწილები და 

აქსესუარები; 

ცემენტი

შპს ნოვა 2017 189 261,25 261,25

41 გამარტივებული

42100000; 39700000; 

43300000; 44100000; 

44500000; 44400000 

დამჭერები; 

საირიგაციო/სარწყავი 

აღჭურვილობა; 

სანტექნიკური 

მოწყობილობები; 

ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

შლანგები; ონკანები

ი/მ ნატო არაჰამია 191 364 364



42 გამარტივებული 44100000 ცემენტი შპს ნოვა 2017 192 351,75 351,75

43 გამარტივებული 31500000 ჭერის სანათი
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
193 90 90

44 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
194 72 72

45 გამარტივებული 38100000 კომპასები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

195 1380 1380

46 გამარტივებული 44100000 ცემენტი; ფილები შპს სეფი 555 196 183,8 183,8

47 გამარტივებული 18900000; 22300000

მისალოცი ბარათები; 

ჩანთები წერილებისა 

და ამანათებისთვის

შპს ასტილი 190 640 640

48 გამარტივებული 44100000
საღებავები და 

კედლის საფარები
შპს სეფი 555 197 14 14

49 გამარტივებული 32200000
მობილური 

ტელეფონები
შპს ალტა რითეილი 198 860 860

50 გამარტივებული 71300000

გათბობის სისტემის 

დაპროექტებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ი/მ ზურაბ ხორავა 199 650 650



51 კონსოლიდირებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 201 672

52 გამარტივებული 79800000
ბეჭდვითი 

მომსახურებები
მარინა ნოდია 200 750 750

53 გამარტივებული 22400000

სარეკლამო 

მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერებ

ი და ზოლები

მარინა ნოდია 202 400,5 400,5

54 გამარტივებული 37800000 ხელნაკეთობები ნინო იაგორაშვილი 203 300 300

55 გამარტივებული 42900000

ზეთის, ბენზინისა და 

შემავალი ჰაერის 

ფილტრები

შპს კატანა ფაუარ 

ფროდაქტ კო
204 535 535

56 გამარტივებული

24900000; 31500000; 

31200000; 39700000; 

44100000; 44500000

სხვადასხვა სახის 

ხელის ხელსაწყოები; 

პროჟექტორები; 

სილიკონის საპოხი; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები; დასატენი 

პორტაბელური 

ელექტროლამპები; 

ელექტროგამათბობე

ლი მოწყობილობები; 

ლინოლეუმი

შპს ნოვა 2017 205 1173 1173

57 გამარტივებული 09200000 ძრავის ზეთები შპს ელექტრონი 206 110 110

58 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 209 70 70



59 გამარტივებული 79900000
ფოტომომსახურებებ

ი
ლერი როგავა 210 625 625

60 გამარტივებული 31400000; 38600000

ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები; 

დურბინდები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

211 1112 1112

61 გამარტივებული 44100000 სახურავი შპს ხალიბი 212 92 92

62 გამარტივებული 37800000 ხელნაკეთობები
ი/მ მანანა 

კობიაშვილი 
213 1200 1200

63 გამარტივებული
24900000; 31500000; 

31200000; 44500000

ნათურები; 

თვითმჭრელი 

ხრახნები; 

სილიკონის საპოხი; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები

ი/მ მარინა შავდია 214 387 387

64 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
215 225 225

65 გამარტივებული 39100000 დასაჯდომები შპს ორგსერვისი 216 1480 1480

66 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილ

ობების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ ერეკლე ფიფია 221 500 500



67 გამარტივებული 79200000

საბუღალტრო და 

აუდიტორული 

მომსახურებები

შპს GRB 222 4300 4300

68 გამარტივებული

31300000; 31500000; 

42100000; 39700000; 

44100000; 44400000

იზოლირებული 

კაბელის 

შემაერთებლები; 

ნათურები; პანელები; 

სანტექნიკური 

მოწყობილობები; 

ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ონკანები; წებოვანი 

ლენტები; უნიტაზის 

სახურავები

ნატო არაჰამია 223 320 320

69 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
224 250 250

70 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

226 820 820

71 გამარტივებული 90400000

მომსახურებები 

საკანალიზაციო 

მილების გაწმენდის 

სფეროში

შპს გელმარი 227 250 250



72 გამარტივებული 02900000; 42900000
ძრავის ზეთები; 

ზეთის ფილტრები
ი/მ მარინა საჯაია 230 1697 1697

73 გამარტივებული 30100000; 30200000

შტრიხ-კოდების 

წამკითხველები; 

შტრიხ-კოდის 

შემცველი ეტიკეტები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ 

231 670 670

74 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ანა ლორია 229 2100 2100


