
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 48300000

გრაფიკული 

გამოსახულებების შექმნისა 

და გამოსახულებების 

დამუშავების პროგრამული 

პაკეტები

შპს ჯი დი კომპანი 168 13500 13500

2 ელექტრონული ტენდერი 45200000
კონსტრუქციების 

მშენებლობა
შპს ბეკორი 193 16160 16159.59

3 ელექტრონული ტენდერი 38200000

გეოდეზიური, 

ჰიდროგრაფიული, 

ოკეანოგრაფიული და 

ჰიდროლოგიური იარაღები 

და ხელსაწყოები

Mediterráneo Señales 

Marítimas
230 885000 884999.84

4 გამარტივებული 18500000 საჩუქრები და ჯილდოები შპს ღვინის სახლი 160 70 70

5 გამარტივებული 42500000

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
161 1119.99 1119.99
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6 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები ზღვაზე 

უსაფრთხოების შემოწმების 

სფეროში

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

162 1510.52 1510.52

7 გამარტივებული 39200000; 44300000

შედუღებისათვის საჭირო 

მასალები; საღებავი 

ფუნჯები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე  
163 1231 1231

8 გამარტივებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 164 560 0

9 გამარტივებული 71600000
მომსახურებები ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში
შპს რომა მოტორსი 166 60 60

10 გამარტივებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
167 104.75 104.75

11 გამარტივებული 18100000 სამუშაო ხელთათმანები შპს ლებაგო 170 600 600

12 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

171 200 200



13 გამარტივებული 42100000 მომჭერები ი/მ ზაზა შონია 172 210 210

14 გამარტივებული 31500000; 44500000

ლამპებისა და სანათების 

ნაწილები; საკეტების 

ნაწილები

ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე  
173 230 230

15 გამარტივებული 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის

შპს თეგეტა 

რითეილი
174 784 784

16 გამარტივებული 31400000
ელემენტები; ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

175 1480 1480

17 გამარტივებული 31400000
ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები
შპს კომპლექს-99 176 140 140

18 გამარტივებული 60100000

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად

ი/მ იოსებ ნიქაბაძე 177 500 500

19 გამარტივებული 03400000
დეკორატიული მცენარეები, 

ბალახი, ხავსი ან ხავსურა
შპს მწვანე სახლი 179 2450 2450

20 კონსოლიდირებული 50100000
მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
180 292.5 292.5

21 გამარტივებული 31500000
ნათურები; ლამპებისა და 

სანათების ნაწილები
შპს გელმარი 181 600 600



22 გამარტივებული 24100000 ჟანგბადი ი/მ მამუკა ჩუბინიძე 182 50 50

23 გამარტივებული 39500000
ჭურჭლის სარეცხი ჩვრები; 

საწმენდი ტილოები

ი/მ მამული 

სალაყაია
183 1015 1015

24 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

184 430 430

25 გამარტივებული 14300000 ქიმიური მინერალები ი/მ დავითი წულაია 185 104 104

26 გამარტივებული 35100000
დამცავი და უსაფრთხოების 

ტანსაცმელი
შპს ხალიბი 186 405 405

27 გამარტივებული 79500000 სათარჯიმნო მომსახურება

სსიპ საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო

187 106.2 106.2

28 გამარტივებული 18800000
ფეხსაცმელი ლითონის 

დამცავი ცხვირით
ი/მ რამაზ დოლიძე 188 3980 3980

29 გამარტივებული 24300000 პროპენი
შპს პი.ჯი. 

ტერმინალი
189 80 80



30 გამარტივებული 45400000 აღდგენითი სამუშაოები შპს დიდი გზა 190 500 500

31 გამარტივებული 42500000 კედლის კონდიციონერები
სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
191 2849.97 2849.97

32 გამარტივებული 50500000
გენერატორების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
შპს და-დე 192 250 250

33 გამარტივებული 30200000

სუპერკომპიუტერი; 

პორტაბელური 

კომპიუტერები 

(ლეპტოპები); მაგიდის 

კომბიუტერები 

(დესკტოპები); მონიტორის 

ეკრანები; 

ენერგომომარაგების 

აქსესუარები

შპს კომპლექს-99 194 17440 17440



34 გამარტივებული

24900000; 31500000; 

31200000; 39700000; 

42600000; 44500000; 

44300000; 44400000

მექანიკური ჩარხების 

ნაწილები და აქსესუარები; 

საკისრები; ხელის 

ხელსაწყოები; ორკბილიანი 

ჰალოგენური ნათურები; 

ხელის ხერხები; 

სახრახნისები; თვითმჭრელი 

ხრახნები; შედუღებისათვის 

საჭირო მასალები; 

სილიკონის საპოხი; 

დამაგრძელებელი კაბელები; 

ჭერის სანათი; კარის 

საკეტები; ბოქლომები; 

ელექტროღუმელები

ი/მ მარინა შავდია 195 920 920

35 გამარტივებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
196 69.85 69.85

36 კონსოლიდირებული 44400000 ონკანები
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
197 75 75

37 კონსოლიდირებული 79500000 სათარჯიმნო მომსახურება

სსიპ საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო

198 106,20 106,20



38 გამარტივებული 71200000
სამშენებლო სამუშაოების 

ზედამხედველობა

ი/მ ალექსანდრე 

სერგია
199 484.80 484.80

39 გამარტივებული 33100000
სხვადასხვა სამედიცინო 

აპარატურა და პროდუქტები
შპს ტაურუს+ 200 59.97 59.97

40 გამარტივებული 50700000

შენობის 

ელექტრომოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ რაინდი გუნჯუა 201 300 300

41 გამარტივებული 31500000
ლამპებისა და სანათების 

ნაწილები
შპს გელმარი 202 390 390

42 გამარტივებული 18500000 საჩუქრები და ჯილდოები
ი/მ ნინო 

იაგორაშვილი
203 750 750

43 გამარტივებული 79500000 სათარჯიმნო მომსახურება

სსიპ საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო

205 106.20 106.20

44 გამარტივებული 09200000; 42900000

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები; 

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
207 104.75 104.75

45 გამარტივებული 31300000 საშუალო ძაბვის კაბელი
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
209 157.50 157.50



46 გამარტივებული 18200000 ქურთუკები/პალტოები
შპს უნიფორმა 

პლუსი
212 4470 4470

47 გამარტივებული 34900000 ღუზები შპს ბეკორი 213 4950 4950

48 გამარტივებული 18500000 საჩუქრები და ჯილდოები ი/მ მარინა ნოდია 214 540 540

49 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

218 200 200

50 გამარტივებული 31500000
საშობაო ნაძვის ხის 

ნათურები

ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
224 516 516

51 გამარტივებული 18500000 საჩუქრები და ჯილდოები შპს ღვინის სახლი 219 145 145

52 გამარტივებული

31300000;  31200000; 

42900000; 42600000; 

44500000

ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები; წრედის 

ტესტერი; ქანჩები; საშუალო 

ძაბვის კაბელი; დასატენი 

პორტაბელური 

ელექტროლამპები; 

პულველიზატორები; 

ხელსაწყოების კომპლექტები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
220 3670 3670

53 გამარტივებული
24900000; 39700000; 

44600000; 44400000  

წებოები; ყუთები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; ონკანები; 

წებოვანი ლენტები; 

უნიტაზის სახურავები

ი/მ ნატო არაჰამია 221 303 303



54 გამარტივებული 63700000

ხიდური 

სასწორის/პლატფორმა-

სასწორის მომსახურებები

შპს სათნო 223 250 140

55 გამარტივებული 18200000
გარედან ჩასაცმელი 

სხვადასხვა ტანსაცმელი

შპს უნიფორმა 

პლუსი
225 240 240

56 გამარტივებული 50500000
გენერატორების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
228 400 400

57 გამარტივებული 22400000

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები

შპს ასტილი 229 120 120

58 გამარტივებული 18800000
მუხლებამდე ჩექმები; 

ჭაობის ფეხსაცმელი
ი/მ გიორგი ძაძამია 232 410 410

59 გამარტივებული 71200000

არქიტექტურული, 

საინჟინრო-ტექნიკური და 

აზომვითი მომსახურებები

ი/მ თამრიკო 

ფოჩხუა
235 200 200


