
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 38100000
მეტეოროლოგიური 

სადგურები
შპს ელკო 81 78032 78032

2 ელექტრონული ტენდერი 44800000
საღებავები; 

გამხსნელები
 შპს BUeno 94 19300 19300

3 გამარტივებული 42600000; 44500000

ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები; 

კუთხვილიანი 

დამჭერები; 

ბრტყელტუჩები; 

სახრახნისები; 

ქანჩები; 

ხელსაწყოების 

კომპლექტები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
64 3025 3025

4 გამარტივებული 33700000 საპონი
შპს შარმ 

ტრეიდინგი
62 180.8 180.8

5 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

შპს თეგეტა 

მოტორსი
65 1004 1004
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6 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები

ი/მ ნიკოლოზ 

ჯოხაძე
67 150 150

7 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 68 1500 280.02

8 კონსოლიდირებული 33600000 სამედიცინო ხსნარები
შპს მეღვინეობა 

გრანელი’
69 111 111

9 გამარტივებული 45300000
სამონტაჟო 

სამუშაოები
შპს კოლხი 2015 70 4200 4200

10 გამარტივებული 32300000

ყურსასმენები/საყური

სები (დიდი ზომის); 

დინამიკები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

71 130 130

11 გამარტივებული 90400000

ჩამდინარე წყლებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ვარლამი ბუკია 72 250 250

12 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

შპს თეგეტა თრაქ 

ენდ ბას
74 852 852

13 გამარტივებული 39500000 ხალიჩები შპს იმედი 2010 73 480 480



14 გამარტივებული 44400000; 44500000
საკისრები; ჭანჭიკები; 

ქანჩები
შპს ბი ემ სი გორგია  75 171.81 171.81

15 გამარტივებული 32400000 ქსელის კაბელები შპს კომპლექს-99 77 555 555

16 გამარტივებული
24900000; 31200000; 

44500000

საპოხი მასალები; 

ქანჩის გასაღებები; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები

შპს ნოვა 2017 78 850 850

17 გამარტივებული 32500000

უკაბელო 

სატელეკომუნიკაციო 

სისტემა

შპს კომპლექს-99 79 640 640

18 გამარტივებული 48200000
ქსელის პროგრამული 

პაკეტები
შპს აიტი ნაუ 76 841.34 2887.81

19 გამარტივებული 90400000

მომსახურებები 

საკანალიზაციო 

მილების გაწმენდის 

სფეროში

ჯანიკო ალანია 80 150 150

20 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ივიჯი 82 195 195



21 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ თენგიზ წულაია 83 130 130

22 გამარტივებული 39200000 საღებავი ფუნჯები შპს ნოვა 2017 84 830 830

23 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ   

85 1500 1500

24 გამარტივებული
31500000; 31200000; 

44500000; 44900000

შემაერთებელი და 

საკონტაქტო 

ელემენტები; 

ლამპებისა და 

სანათების ნაწილები; 

დამჭერები 

კუთხვილების 

გარეშე; შტეფსელები 

და ჩანგლები; ხელის 

ხერხები; საჭრისები; 

თვითმჭრელი 

ხრახნები; კირი; 

ჭერის სანათი; ხელის 

ხერხის პირები

ი/მ მარინა შავდია 86 419.5 419.5



25 გამარტივებული 22200000 ჟურნალები

კომპანია ჟურნალი 

გადასახადი და 

აღრიცხვა 

46 144 72

26 გამარტივებული 35100000; 71600000

სამაშველო და 

საავარიო 

მოწყობილობები; 

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
88 834 834

27 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

90 130 130

28 გამარტივებული 03400000; 

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს მწვანე სახლი 92 1050 1050

29 გამარტივებული 60100000

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება 

მძღოლთან ერთად

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
89 500 500



30 გამარტივებული 14300000 ქიმიური მინერალები ი/მ დავითი წულაია 93 191 191

31 კონსოლიდირებული 09200000 ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
91 1107 0

32 გამარტივებული 31500000 ჭერის სანათი
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
95 85 85

33 გამარტივებული

16800000; 24900000; 

31300000; 42100000; 

39700000; 44500000; 

44400000 

სხვადასხვა 

ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები; წებოები; 

ქსელური როზეტები; 

სანტექნიკური 

მოწყობილობები; 

ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

საკეტების ნაწილები; 

ონკანები; უნიტაზის 

სახურავები

ი/მ ნატო არაჰამია 96 434 434



34 გამარტივებული 32200000
მობილური 

ტელეფონები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
97 849.99 849.99

35 გამარტივებული 38600000 ფოტოაპარატები შპს ალტა რითეილი 98 2499 2499

36 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი 

და სპეციალური 

დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
100 104.75 104.75

37 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

102 400 400

38 გამარტივებული 785200000
ხანძარსაწინააღმდეგო 

მომსახურებები

შპს ფოთის 

სახანძრო დაცვა 
103 1379 1379

39 გამარტივებული 79500000
სათარჯიმნო 

მომსახურება

სსიპ საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო

99 413 413



40 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
104 56 0

41 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო 
105 270 270

42 გამარტივებული 38600000 დურბინდები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

106 450 450

43 გამარტივებული 71300000

საინჟინრო-

საპროექტო 

მომსახურება

სს აჭარკაპმშენი 101 200 0

44 გამარტივებული 39200000 ცოცხები შპს გელმარი 109 186 186

45 გამარტივებული 18100000
სამუშაო 

ხელთათმანები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
110 450 450

46 კონსოლიდირებული 09100000  დიზელის საწვავი
შპს სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი
111 6630.6 0

47 გამარტივებული 32400000
ქსელური 

მოწყობილობები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

112 300 0



48 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

113 181.2 0

49 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 114 2500 0

50 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს არაგვი 115 245 0

51 კონსოლიდირებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 108 600 600

52 გამარტივებული 33700000
ქაღალდის 

ხელსახოცები

შპს შარმ 

ტრეიდინგი
107 2693 0


