
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 34500000 გემები

Mimarine Gemi İnşa 

Mimarlık 

Mühendislik Hiz. Tic. 

Ltd. Şti.

138 4369000 0

2 ელექტრონული ტენდერი 71500000

მომსახურებები 

მშენებლობის 

ზედამხედველობის 

სფეროში

შპს Georgian Veritas 142 33217 0

3 ელექტრონული ტენდერი 44100000

ცემენტი; მილები; 

ფურცლები (სამშენებლო 

დანიშნულების); 

სხვადასხვაგვარი 

სამშენებლო მასალა; 

სხვადასხვაგვარი 

სამშენებლო ხის მასალა; 

ლურსმნები

შპს ბეკორი 147 13715 13715

4 ელექტრონული ტენდერი 45500000

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების 

დაქირავება

შ.პ.ს გელმარი 159 4560 1050
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5 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილობე

ბის შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ რაინდი გუნჯუა 116 85 85

6 გამარტივებული 42500000
ჰაერის კონდიცირების 

საშუალებები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

117 170 170

7 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილობე

ბის შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ზვიად ბარამია 118 854.59 854.59

8 გამარტივებული 48700000
ანტივირუსის 

პროგრამული პაკეტები

ააიპ საქართველოს 

სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული 

ქსელების ასოციაცია 

გრენა

119 994 994

9 გამარტივებული 31500000
 ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს ლიკაჩი 120 330 330

10 გამარტივებული
24900000; 31200000; 

44500000

საპოხი მასალები; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები; ბურღები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
121 954.5 954.5

11 გამარტივებული 31100000 გენერატორები შპს გორგია 122 3508.65 3508.65



12 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური შემოწმების 

სფეროში

შპს რამინა 123 60 60

13 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
124 300 0

14 გამარტივებული 33700000; 39800000

ტუალეტის ქაღალდი; 

ჭურჭლის სარეცხი 

საშუალებები; იატაკის 

საწმენდები; ჭურჭლის 

სარეცხი ფხვნილი; 

სარეცხი/სავლები 

ხსნარები

ი/მ მამული 

სალაყაია
128 1430 1430

15 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 127 150 150

16 გამარტივებული 31300000; 44300000

იზოლირებული 

კაბელის ქუროები; 

დამცავფენიანი კაბელი; 

შედუღებისათვის 

საჭირო აქსესუარები

შპს ხალიბი 129 1058.2 1058.2



17 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

130 130 130

18 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს რეგიონ.გე 125 750 300

19 გამარტივებული 39100000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს ჰომექს 132 1600 1600

20 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000 პატარა დივნები
შპს თეგეტა 

მოტორსი
131 69.85 69.85

21 გამარტივებული 50200000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს გეომარი-

საზღვაო 

კონსულტანტები და 

სიურვერები    

133 2212.08 2212.08

22 გამარტივებული 45400000

გემების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ასტილი 134 470 470



23 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს ახალი ამბების 

სააგენტო 

კაუკასუსნიუსი 

135 1500 300

24 გამარტივებული 32500000

უკაბელო 

სატელეკომუნიკაციო 

სისტემა

შპს ინტელკომ 

ჯგუფი
136 424 424

25 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტდომენური 

სახელები
შპს პროსერვისი 137 30 30

26 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
139 180 180

27 გამარტივებული 72200000

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

შემუშავება ვებგვერდის 

რედაქტირებისათვის

ნინო ცაგურიშვილი 140 1000 0

28 გამარტივებული 85100000

მომსახურებები 

სამედიცინო 

ანალიზების სფეროში

შპს დაავადებათა 

პრევენციის ცენტრი
141 2560 160



29 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილობე

ბის შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ გოჩა ქობულაძე 143 150 150

30 გამარტივებული 31500000; 44400000 ჭერის სანათი; ონკანები
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე  
144 230 230

31 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 145 106 106

32 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

146 280 280

33 გამარტივებული 71300000
საინჟინრო-საპროექტო 

მომსახურება
შპს საუკი  148 4790 0

34 გამარტივებული 44300000 პროფილები შპს ხალიბი 149 588 0



35 გამარტივებული 31200000; 31300000

წრედის 

გამთიშველები/ავტომატ

ური ამომრთველები; 

დაბალი და საშუალო 

ძაბვის კაბელი

ი/მ ზაზა შონია 150 185 0

36 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი
ვისოლ პეტროლიუმ 

ჯორჯია
153 120.8 0

37 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
154 8018.4 0

38 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 155 1700 0

39 გამარტივებული

16800000; 24900000; 

42100000; 39700000; 

44500000; 44600000; 

44400000

სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანა-დანადგარების 

ნაწილები; წებოები; 

ყუთები; ორთქლის 

ტურბინების ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

საკეტების ნაწილები; 

ბოქლომები; უნიტაზის 

სახურავები

ი/მ ნატო არაჰამია 156 352 352



40 გამარტივებული

24900000; 31200000; 

31500000; 42600000; 

44400000; 44500000

წებოები; ლამპებისა და 

გასანათებელი 

მოწყობილობების 

ნაწილები; სარჩილავი ან 

მყარი მასალით 

სარჩილავი და 

შესადუღებელი 

ხელსაწყოები, 

ზედაპირის 

თერმოდამუშავებისა და 

ცხელი გაფრქვევის 

მანქანები და 

მოწყობილობები; 

მექანიკური ჩარხების 

ნაწილები და 

აქსესუარები; ნივთები 

აბაზანებისა და 

სამზარეულოებისათვის; 

საკისრები; შტეფსელები 

და ჩანგლები; 

ორკბილიანი 

ჰალოგენური ნათურები; 

თვითმჭრელი ხრახნები; 

სილიკონის საპოხი

ი/მ მარინა შავდია 157 652 652

41 გამარტივებული 92500000
არქივების 

მომსახურებები
სსიპ საქართველოს 

ეროვნული არქივი

158 700 0


