
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 71300000

საინჟინრო-

საპროექტო 

მომსახურება

Mimarine Gemi İnşa 

Mimarlık 

Mühendislik Hiz. Tic. 

Ltd. Şti.

65 19000 0

2 ელექტრონული ტენდერი 34900000

მართვისა და 

კონტროლის, 

უსაფრთხოების, 

სასიგნალო და 

განათების 

მოწყობილობები

შპს ნეპტუნი 67 88500 0

3 ელექტრონული ტენდერი 45400000

კაპიტალური 

რემონტი (შეკეთება) 

და რეკონსტრუქცია

შპს ალისა 79 38400 0

4 კონსოლიდირებული 34300000

მსუბუქი 

ავტომანქანების 

საბურავები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
57 600 600

5 გამარტივებული
33100000;33700000; 

38400000

სამედიცინო 

მოწყობილობები; 

სამედიცინო 

ტანსაცმელი; 

თერმომეტრები; 

დამცავი ნიღაბი-

სათვალეები

შპს Weekend 60 454,71 454,71
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6 გამარტივებული 48300000

გრაფიკული 

გამოსახულებების 

შექმნისა და 

გამოსახულებების 

დამუშავების 

პროგრამული 

პაკეტები

შპს ჯი დი კომპანი 61 4550 4550

7 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
63 161 161

8 გამარტივებული 30100000

საოფისე მანქანა-

დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო 

ნივთები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
64 484 484

9 გამარტივებული 33700000

ხელის 

სადეზინფექციო 

საშუალება

ი/მ მამული 

სალაყაია
66 500 500

10 გამარტივებული 33100000
სამედიცინო 

მოწყობილობები
შპს Weekend 68 167 167



11 გამარტივებული 44400000; 44500000

სანტექნიკური 

მოწყობილობები; 

ხელსაწყოების 

ნაწილები; ონკანები; 

უნიტაზები, 

უნიტაზის 

სახურავები, ძირები 

და ბაკები

ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
69 170 170

12 გამარტივებული 39300000
სადეზინფექციო 

მოწყობილობები
შპს ახალი ხედვა 70 605 605

13 გამარტივებული 39800000

საპნის ავტომატური 

დისპენსერები/დოზა

ტორები

შპს სოლო სტუდიო 71 597 597

14 გამარტივებული 90900000

დეზინფექციასა და 

დეზინსექციასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს 

ლაბორატორიული 

კვლევის ცენტრი

72 550 550

15 გამარტივებული 22400000

 სარეკლამო 

მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერებ

ი და ზოლები

ი/მ მარინა ნოდია 73 75 75

16 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
74 162 0



17 გამარტივებული 75200000
ხანძარსაწინააღმდეგ

ო მომსახურებები

შპს ფოთის 

სახანძრო დაცვა
75 360 360

18 გამარტივებული 60100000

სატვირთო 

მანქანების 

დაქირავება 

მძღოლთან ერთად

ვალერი ზარნაძე 76 450 450

19 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს მწვანე სახლი    77 1800 1800

20 გამარტივებული 44100000 შლანგები
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
78 156 156

21 გამარტივებული 44100000

ფურცლები 

(სამშენებლო 

დანიშნულების); 

მილები

შპს ხალიბი 80 2908 2908

22 გამარტივებული 39700000 მაცივრები შპს KTM 81 300 300

23 გამარტივებული 42600000
სახარატო, საბურღი 

და სახერხი ჩარხები
შპს ბი ემ სი გორგია 82 991,4 991,4

24 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

83 210 210

25 გამარტივებული 39700000
გამწოვი 

ვენტილატორები

ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
85 60 0

26 გამარტივებული 44300000 კაბელის არხები შპს ღალიძგა 86 33,6 33,6



27 გამარტივებული 44500000 ჭანჭიკები; ქანჩები შპს ხალიბი 87 59,6 59,6

28 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
88 66 0

29 გამარტივებული 71500000

მომსახურებები 

მშენებლობის 

ზედამხედველობის 

სფეროში

ი/მ ალექსანდრე 

სერგია
84 310,15 0

30 გამარტივებული

16800000; 31500000; 

39200000; 42100000; 

39700000; 44500000; 

44400000

სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანა-

დანადგარების 

ნაწილები; 

ნათურები; 

კუთხვილიანი 

დამჭერები; ცოცხები 

და ჯაგრისები და 

სხვა საოჯახო 

საწმენდი 

საშუალებები; 

ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

საკეტების ნაწილები; 

თვითმჭრელი 

ხრახნები; წებოვანი 

ლენტები; უნიტაზის 

ნატო არაჰამია 89 484 484

31 გამარტივებული 14300000
ქიმიური 

მინერალები
დავითი წულაია 91 205 205



32 გამარტივებული 24300000 პროპენი
შპს პი.ჯი. 

ტერმინალი
92 64,8 64,8

33 გამარტივებული 44800000
საღებავები; 

გამხსნელები
შპს მოდუსი 90 4983,74 4983,74

34 კონსოლიდირებული 09100000  დიზელის საწვავი
შპს სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი
93 3818,4 0

35 კონსოლიდირებული 09100000  ბენზინი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

94 108 0

36 გამარტივებული 35100000 ამრეკლი ჟილეტები შპს ნოვა 2017 95 367,5 367,5

37 გამარტივებული 44300000 მავთული შპს ხალიბი 96 130 130

38 გამარტივებული

24900000; 31500000; 

31600000; 44400000; 

44500000

წებოები; ნათურები;  

საიზოლაციო ლენტი; 

ხელსაწყოების 

ნაწილები; უნიტაზის 

სახურავები

ი/მ მარინა შავდია 97 473 473

39 გამარტივებული 24900000
წებოები; სილიკონის 

საპოხი
შპს ნოვა 2017 98 410 410

40 გამარტივებული 31300000
დაბალი და საშუალო 

ძაბვის კაბელი
შპს ნოვა 2017 99 580 580

41 გამარტივებული 38100000
მეტეოროლოგიური 

სადგურები

Enterprise Electronics 

Corporation
104 95161 0



42 გამარტივებული 33700000
ქაღალდის 

ხელსახოცები; საპონი

შპს შარმ 

ტრეიდინგი
101 3435,74 0

43 გამარტივებული 14800000 მინა ი/მ მანუჩარი მიქაძე 100 90 0

44 გამარტივებული 42600000
ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები
შპს ნოვა 2017 103 1010 0

45 გამარტივებული 75200000
ხანძარსაწინააღმდეგ

ო მომსახურებები

შპს ფოთის 

სახანძრო დაცვა
102 912 0

46 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 1586874 23,24 0


