
N შესყიდვის ტიპი
დანაყოფის 

კოდი
შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი

ხელშეკრულები

ს ნომერი

ხელშეკრულები

ს ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 79400000

ბიზნესსა და 

მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

შპს რუსული 

რეგისტრი - 

ვესტჯეორჯია

183 24000 9000

2 ელექტრონული ტენდერი 30100000

საოფისე მანქანა-

დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო 

ნივთები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა; 

ტონერიანი 

კარტრიჯები; 

სხვადასხვა საოფისე 

მოწყობილობა და 

საკანცელარიო 

ნივთები; საშლელები; 

ბურთულიანი 

კალმები; ტუშიანი 

კალამი; 

ფლომასტერები; 

მარკერები; ფანქრები; 

ფანქრის სათადარიგო 

გულები/გრიფელები; 

საკორექციო კალამი; 

სტეპლერის ტყვიები; 

ჭიკარტები; საბეჭდი 

ქაღალდი; 

კონვერტები

შპს ალფა 

ფორვარდი
188 14700 0

3 ელექტრონული ტენდერი 31100000 გენერატორები შპს „აკონიტი“ 197 8400 8400

4 გამარტივებული 31400000 ელემენტები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

168 360 360

5 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

169 1510.52 1510.52

6 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

შპს რომა მოტორსი   170 60 60

7 გამარტივებული 42600000
ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები
შპს ნოვა 2017        171 985 985
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8 გამარტივებული 35100000

სამაშველო და 

საავარიო 

მოწყობილობები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი    
172 1210 1210

9 გამარტივებული 22400000 ინსტრუქციები შპს ირიდა   173 400 400

10 გამარტივებული

19600000; 

31300000; 

44400000; 

44500000

პოლიეთილენის 

პაკეტები და ტომრები 

ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის; 

იზოლირებული 

კაბელის 

შემაერთებლები; 

სხვადასხვა სახის 

ბოქლომები და 

საკეტები; დამჭერები 

კუთხვილების 

გარეშე; ქანჩები; 

წებოვანი ლენტები

ი/მ მარინა შავდია 174 541.4 541.4

11 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო ლოიდი   175 684 684

12 გამარტივებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
176 322 322

13 გამარტივებული 30100000
ლაზერული 

პრინტერები
შპს "იუ-ჯი-თი" 177 943.92 943.92

14 გამარტივებული 60100000

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება 

მძღოლთან ერთად

ვალერი ზარნაძე 178 450 450

15 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს მწვანე სახლი  179 1674 1674

16 გამარტივებული 42100000 წყლის ტუმბოები
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
180 390 390

17 გამარტივებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

შპს თეგეტა 

მოტორსი
181 1120 1120

18 გამარტივებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
182 195 195

19 გამარტივებული 18400000 დამცავი ჩაფხუტები შპს ხალიბი   184 300 300



20 გამარტივებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს „პენსან ჯორჯია“ 186 298.85 298.85

21 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ    

187 250 250

22 გამარტივებული 18500000

სამკაულები, საათები 

და მონათესავე 

ნივთები

ი/მ მანანა 

კობიაშვილი
185 1300 1300

23 გამარტივებული 39700000
გამწოვი 

ვენტილატორები

ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
189 72 72

24 გამარტივებული 50200000

გემების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

კონსტანტინე 

ბოლქვაძე
190 637.76 637.76

25 კონსოლიდირებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
ი/მ მარინა ნოდია 191 850 850

26 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი   193 114 114

27 კონსოლიდირებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
194 679 679

28 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები

ი/მ ნინო 

იაგორაშვილი
192 450 450

29 გამარტივებული
09200000; 

42900000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი 

და სპეციალური 

დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
195 159 159

30 გამარტივებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
196 195 195

31 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ასტილი 198 870 870

32 გამარტივებული 14300000 ქიმიური მინერალები ი/მ დავითი წულაია  199 89 89

33 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ასტილი 200 150 150

34 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი   202 224 224



35 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ დავით ტყებუჩავა 201 50 50

36 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
თამარ ქურდოვანიძე 203 528 528

37 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 204 3280.1 1699.7

38 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ბლექ სი 205 466.4 466.4

39 გამარტივებული
63100000; 

79200000

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურებები; 

შენახვისა და 

დასაწყობების 

მომსახურებები; 

საბაჟოს ბროკერის 

მომსახურება

შპს არამექს ჯორჯია 206 1222.75

40 კონსოლიდირებული 63700000

ხიდური 

სასწორის/პლატფორმ

ა-სასწორის 

მომსახურებები

შპს სათნო 207 120

41 გამარტივებული 63700000

ხიდური 

სასწორის/პლატფორმ

ა-სასწორის 

მომსახურებები

შპს სათნო 208 120


