
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 71300000

საინჟინრო-

საპროექტო 

მომსახურება

შპს საუკი 127 8850 8850

2 ელექტრონული ტენდერი 18100000

სამუშაო ტანსაცმელი; 

კომბინეზონები/სპეც

ტანსაცმელი; სამუშაო 

ხელთათმანები

შპს ესელი და 

კომპანია
137 17849,2 0

3 ელექტრონული ტენდერი 45400000

კაპიტალური 

რემონტი (შეკეთება) 

და რეკონსტრუქცია

შპს ალისა 150 63000 0

4 ელექტრონული ტენდერი 34900000 ღუზები შპს ალისა 159 22700 0

5 გამარტივებული 31200000

ელექტრორელეები; 

წრედის ტესტერი; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები

შპს ნოვა 2017        105 385 385
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6 გამარტივებული 42900000 პულველიზატორები შპს ნოვა 2017        106 380 380

7 გამარტივებული 31500000

დასატენი 

პორტაბელური 

ელექტროლამპები

შპს ნოვა 2017        107 195 195

8 გამარტივებული 44600000
კაბელის დასახვევი 

კოჭები
შპს ნოვა 2017        108 70 70

9 გამარტივებული 31200000

წრედის 

გამთიშველები/ავტო

მატური 

ამომრთველები

შპს ნოვა 2017        109 430 430

10 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტმომსახურე

ბები
შპს მაგთიკომი 110 2500 0



11 გამარტივებული 48700000

ანტივირუსის 

პროგრამული 

პაკეტები

ააიპ საქართველოს 

სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული 

ქსელების 

ასოციაცია - ”გრენა”

111 968 968

12 გამარტივებული 50700000

შენობის ელექტრო- 

და მექანიკური 

მოწყობილობების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ რევაზ ჯანაშია   112 4800 4800

13 გამარტივებული 44100000 ზოლები შპს ხალიბი   113 42 42

14 გამარტივებული 22400000

სარეკლამო 

მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერებ

ი და ზოლები

შპს არტ ალიანს 

ირიდა
114 50 50

15 გამარტივებული 39200000 საღებავი ფუნჯები შპს ნოვა 2017       115 575 575

16 გამარტივებული 24900000; 44500000
ხელის ხელსაწყოები; 

სილიკონის საპოხი
შპს სეფი 555 116 110 110



17 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო         
117 210 210

18 გამარტივებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს ლიკა-2011    118 96 96

19 გამარტივებული 30200000
მთავარი/დედა 

პლატები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ       

119 880 880

20 გამარტივებული 18800000; 18200000

ფეხსაცმელი 

ლითონის დამცავი 

ცხვირით; 

მუხლებამდე ჩექმები; 

საწვიმარი ლაბადები

რამაზ დოლიძე 120 3006 3006

21 გამარტივებული 39800000

ჭურჭლის სარეცხი 

საშუალებები; 

დეოდორანტები; 

იატაკის საწმენდები; 

ჭურჭლის სარეცხი 

ფხვნილი; საწმენდი 

ნაერთები; 

სარეცხი/სავლები 

ხსნარები

ი/მ მამული 

სალაყაია      
121 2188 2188



22 გამარტივებული
42100000; 39700000; 

44500000; 44600000

ონკანები, 

ვენტილები, 

სარქველები და 

მსგავსი ნაწილები; 

ყუთები; 

ელექტროუთოები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ხელსაწყოების 

ტარები

ი/მ ნატო არაჰამია 122 307,5 307,5

23 გამარტივებული
16800000; 44500000; 

44600000; 44300000 

სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანა-

დანადგარების 

ნაწილები; ხელის 

ხელსაწყოები; 

ყუთები; 

ხელსაწყოების 

ნაწილები; 

თვითმჭრელი 

ხრახნები; ჭანჭიკები; 

კაბელის არხები; 

სახრახნისის პირები; 

კარის საკეტები

ი/მ მარინა შავდია    123 449,45 449,45

24 გამარტივებული 31500000

ნათურები; 

ლამპებისა და 

სანათების ნაწილები

შპს გელმარი 124 500 500

25 კონსოლიდირებული 30200000

მაგიდის 

კომბიუტერები 

(დესკტოპები)

შპს იუ-ჯი-თი 125 1144 1144

26 გამარტივებული 39100000 დასაჯდომები შპს საბა 2015 126 400 400



27 კონსოლიდირებული 30200000

პორტაბელური 

კომპიუტერები 

(ლეპტოპები)

შპს იუ-ჯი-თი 129 1119 1119

28 გამარტივებული 44500000
ხელსაწყოების 

ყუთები/ჩანთები
შპს ნოვა 2017       130 500 500

29 გამარტივებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს ლიკა-2011    131 240 240

30 გამარტივებული 22400000

სარეკლამო 

მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერებ

ი და ზოლები

ი/მ მარინა ნოდია 132 118 118

31 გამარტივებული 44400000 პირსაბანი ნიჟარები შპს მოდუსი 133 104,8 104,8

32 გამარტივებული 30200000

კომპიუტერების 

ნაწილები, 

აქსესუარები და 

სათადარიგო 

ნაწილები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ       

134 1200 1196,4

33 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

შპს რამინა 135 60 60

34 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტდომენური 

სახელები
შპს პროსერვისი 128 30 30



35 გამარტივებული 39700000; 44500000

დამჭერები 

კუთხვილების 

გარეშე; სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

თვითმჭრელი 

ხრახნები

ი/მ მარინა შავდია 136 368 368

36 გამარტივებული 31300000; 44300000

შედუღებისათვის 

საჭირო მასალები; 

საშუალო ძაბვის 

კაბელი

შპს ნოვა 2017       138 500 500

37 გამარტივებული 18800000
სპეციალური 

ფეხსაცმელი
შპს ხალიბი    139 1925 1925

38 გამარტივებული 35100000

აქსესუარები 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფისთვ

ის; ცეცხლმაქრები

შპს ფოთის 

სახანძრო დაცვა        
140 1040 1040

39 გამარტივებული 24900000 სილიკონის საპოხი შპს სეფი 555 141 85 85

40 კონსოლიდირებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი
შპს ,,პენსან 

ჯორჯია“
142 447 447

41 გამარტივებული 39100000 სკამები შპს ორგსერვისი 144 1200 1200



42 კონსოლიდირებული 30100000; 30200000

საოფისე მანქანა-

დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო 

ნივთები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და 

ავეჯის 

გარდა; ლაზერული 

პრინტერები

შპს იუ-ჯი-თი 145 1482 0

43 გამარტივებული 31500000
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა

ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე     
146 75 75

44 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი 

და სპეციალური 

დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
143 79,5 79,5

45 გამარტივებული 44800000
საღებავები; 

გამხსნელები
შპს მოდუსი    146 5320,57 5320,57

46 გამარტივებული 34900000 ურიკები
შპს თეგეტა 

მოტორსი
147 758 758

47 გამარტივებული 98300000
სხვადასხვა 

მომსახურება

შპს ბათუმის 

ავტოტრანსპორტი    
148 180 0



48 გამარტივებული 39100000

დასაჯდომები; 

პატარა დივნები; 

საოფისე საგორაო 

მაგიდები

ი/მ ავთანდილ 

ალასანია   
148 3010 0

49 გამარტივებული 39700000
ჩაის 

ელექტროსახარშები
შპს JULY 151 109 109

50 გამარტივებული 44400000

ნივთები აბაზანებისა 

და 

სამზარეულოებისათ

ვის

შპს მინია 152 36 36

51 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ბლექსი  153 1890 1888

52 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 155 250 90

53 გამარტივებული 48200000

ინტერნეტისა და 

ინტრანეტის 

პროგრამული 

პაკეტები

დავით ხომასურიძე 154 4990 0

54 გამარტივებული 71500000

მომსახურებები 

მშენებლობის 

ზედამხედველობის 

სფეროში

ი/მ ალექსანდრე 

სერგია
156 533 0

55 გამარტივებული 22400000

სარეკლამო 

მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერებ

ი და ზოლები

შპს არტ ალიანს 

ირიდა   
158 200 200

56 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 157 1000 0



57 გამარტივებული 77200000 ხეების ჭრა შპს გელმარი 160 300 300

58 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ   

161 950 0

59 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
162 3967,73 0

60 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი

ს/ს `ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია~

163 62,7 0

61 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

 შპს ჯეობოტანიკ 164 445 0

62 გამარტივებული 71200000

გეგმების, სამუშაო 

ნახაზებისა და 

ტექნიკური 

მახასიათებლების 

დამტკიცება

შპს Georgian Veritas 165 2360 0

63 გამარტივებული 90900000

დეზინფექციასა და 

დეზინსექციასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ა(ა)იპ 

თვითმმართველი 

ქალაქ ფოთის 

საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის ცენტრი

166 600 0



64 გამარტივებული 39200000

ცოცხები და 

ჯაგრისები და სხვა 

სხვადასხვა ტიპის 

ნივთები; ცოცხები; 

უნიტაზის საწმენდი 

ჯაგრისები; 

სათლები/ვედროები

ი/მ ნატო არაჰამია 167 554 0


