
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 38200000

გეოდეზიური, 

ჰიდროგრაფიული, 

ოკეანოგრაფიული და 

ჰიდროლოგიური 

იარაღები და 

ხელსაწყოები

Mediterráneo Señales 

Marítimas
52 822000 0

2 ელექტრონული ტენდერი 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები; 

ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები

შპს ნეპტუნი 58 29325 1125

3 ელექტრონული ტენდერი 44500000

ხელსაწყოები;  

ხელსაწყოების 

კომპლექტები; 

ხელსაწყოების 

ნაწილები; დამჭერები; 

ჭანჭიკები; ქანჩები; 

ჯაჭვი; ჯაჭვის 

ნაწილები

შპს ინს გრუპ 61 104950 0

4 ელექტრონული ტენდერი 34500000 ნავები შპს ინს გრუპ 68 131000 0

ინფორმაცია 2022 წლის მეორე კვარტალში, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ



5 ელექტრონული ტენდერი 30100000

ტონერიანი 

კარტრიჯები; მაგიდის 

კალკულატორები; 

სხვადასხვა საოფისე 

მოწყობილობა და 

საკანცელარიო ნივთები; 

საშლელები; 

ბურთულიანი კალმები; 

ტუშიანი კალამი; 

ფლომასტერები; 

მარკერები; ფანქრები; 

მექანიკური ფანქრები; 

ფანქრის სათლელები; 

კორექტორები; 

საკორექციო კალამი; 

მაგიდაზე დასადები 

ყუთი-ორგანაიზერები; 

დაფის 

გასასუფთავებელი 

კომპლექტები ან 

აქსესუარები; 

სტეპლერის ტყვიები; 

ჭიკარტები; ქაღალდის 

სკრეპები; კონვერტის 

გასახსნელი დანები; 

სტეპლერები; 

ანტისტეპლერები; 

კონვერტები

შპს კომპანია GEOSM 96 9830 9830

6 ელექტრონული ტენდერი 45400000
შენობის დასრულების 

სამუშაოები
ი/მ ზურაბ მესხი 98 209990 0



7 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის

შპს თეგეტა 

რითეილი
41 660 660

8 გამარტივებული

24900000; 31500000; 

42100000; 42600000; 

44900000; 44300000; 

44400000 

სარჩილავი ან მყარი 

მასალით სარჩილავი და 

შესადუღებელი 

ხელსაწყოები, 

ზედაპირის 

თერმოდამუშავებისა და 

ცხელი გაფრქვევის 

მანქანები და 

მოწყობილობები; 

ლამპებისა და 

სანათების ნაწილები; 

მრავალწვერა მავთული; 

ონკანის ნაწილები; 

კირი; წებოვანი 

ლენტები; სილიკონის 

საპოხი

ი/მ მარინა შავდია 42 601 601

9 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
43 196.6 196.6



10 გამარტივებული
24900000; 42100000; 

39700000; 44400000 

ორთქლის ტურბინების 

ნაწილები; სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ონკანები; უნიტაზები, 

უნიტაზის სახურავები, 

ძირები და ბაკები; 

სილიკონის საპოხი

ი/მ ნატო არაჰამია 44 296 296

11 გამარტივებული 42600000
შესადუღებელი 

მოწყობილობები
შპს ხალიბი 45 310 310

12 გამარტივებული 32400000
ქსელის 

მარშრუტიზატორები
შპს კომპლექს-99 46 40 40

13 გამარტივებული 32500000

უკაბელო 

სატელეკომუნიკაციო 

სისტემა

შპს ინტელკომ 

ჯგუფი
47 1034.37 1034.37

14 გამარტივებული 60100000

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად

შპს ბაგი 48 300 300

15 გამარტივებული 79700000 დაცვის მომსახურება

შსს სსიპ ,,დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტი“

49 400 400

16 გამარტივებული 50200000

გემების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
50 4800 4800

17 გამარტივებული 09200000
საპოზი ზეთები და 

საპოხი აგენტები
ი/მ მარინა საჯაია 51 2272 2272



18 გამარტივებული 71300000
საინჟინრო-საპროექტო 

მომსახურება

შპს კონსტრუქტორი 

+
53 700 700

19 გამარტივებული 39100000 პატარა დივნები შპს M.M.M.-21 54 900 900

20 გამარტივებული 18100000 დამცავი აღჭურვილობა შპს ხალიბი 55 64 64

21 გამარტივებული 48700000
მონაცემთა დაცვის 

პროგრამული პაკეტები
შპს აიტი ნაუ 57 1847.31 1847.31

22 გამარტივებული 44100000

ფურცლები 

(სამშენებლო 

დანიშნულების)

შპს ხალიბი 56 2520 2520

23 გამარტივებული 71300000
საინჟინრო-საპროექტო 

მომსახურება

შპს კონსტრუქტორი 

+
59 400 400

24 კონსოლიდირებული 09200000
ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები

შპს თეგეტა 

რითეილი
60 2193.5 2193.5

25 გამარტივებული 31600000 ელექტროდაფები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

62 240 240

26 გამარტივებული 44611000 ავზები
ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
63 840 840

27 გამარტივებული 14300000; 16400000

შესაწამლი მანქანები 

სოფლის მეურნეობის ან 

მებაღჩეობისათვის; 

ქიმიური მინერალები

ი/მ დავითი წულაია 64 337.5 337.5



28 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

65 150 150

29 გამარტივებული 18500000 მედლები
ი/მ ავთანდილ 

კოტია
66 2280 2280

30 გამარტივებული 45200000

წყლისა და 

საკანალიზაციო 

მილსადენების 

მშენებლობა

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
67 4939.2 4939.2

31 გამარტივებული
16800000; 39200000; 

42100000; 44400000

სასოფლო-სამეურნეო 

მანქანა-დანადგარების 

ნაწილები; ცოცხები და 

ჯაგრისები და სხვა 

სხვადასხვა ტიპის 

ნივთები; ონკანის 

ნაწილები; ონკანები; 

წებოვანი ლენტები; 

სათლები/ვედროები

ი/მ ნატო არაჰამია 69 450 450

32 გამარტივებული 22400000

მარკები, ჩეკების 

წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

შპს პლასტიკს 

საქართველო
71 238 238

33 გამარტივებული 31500000; 39200000
ვარვარა ნათურები; 

ცოცხები
შპს გელმარი 72 1355 1355

34 გამარტივებული 77200000 ხეების ჭრა შპს გელმარი 73 500 500



35 გამარტივებული 90400000

მომსახურებები 

საკანალიზაციო 

მილების გაწმენდის 

სფეროში

ჯანიკო ალანია 74 225 225

36 გამარტივებული 48200000
ლიცენზიების მართვის 

პროგრამული პაკეტები

შპს ლოიდს 

რეჯისთერ ვოიაჯ ეს
77 1000 1000

37 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
75 74.3 74.3

38 გამარტივებული 63100000; 79200000

ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურებები; 

შენახვისა და 

დასაწყობების 

მომსახურებები; საბაჟოს 

ბროკერის მომსახურება

შპს არამექს ჯორჯია 76 1114.21 1114.21

39 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
78 149 149

40 გამარტივებული 32400000
ქსელის კაბელები; 

ქსელის კომპონენტები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

79 380 380



41 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
 ი/მ თემურ აფხაზავა 80 3000 3000

42 გამარტივებული 35100000
სამაშველო და საავარიო 

მოწყობილობები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
81 750 750

43 გამარტივებული 35100000

სამაშველო და საავარიო 

მოწყობილობები; 

დამცავი აღჭურვილობა

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
82 2640 2640

44 გამარტივებული 33700000; 39800000

ტუალეტის ქაღალდი; 

ჭურჭლის სარეცხი 

საშუალებები; საპონი; 

იატაკის საწმენდები; 

ჭურჭლის სარეცხი 

ფხვნილი; ცხიმის 

მოსაშორებელი 

ნივთიერებები; 

სარეცხი/სავლები 

ხსნარები

ი/მ მამული 

სალაყაია
83 2482.50 2482.50

45 გამარტივებული 42500000
კედლის 

კონდიციონერები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
84 3439.98 3439.98

46 გამარტივებული 65200000

გაზის განაწილება და 

მასათან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
85 1300 1300

47 გამარტივებული 44100000 ცემენტი შპს ხალიბი 86 255 255



48 გამარტივებული 60100000

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად

ი/მ ზვიადი ცინაძე 87 650 650

49 გამარტივებული 03400000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

შპს მწვანე სახლი 88 1280 1280

50 გამარტივებული 39200000 კედლის საათები ი/მ მაია ცეცხლაძე 89 120 120

51 კონსოლიდირებული 30100000
ტონერიანი 

კარტრიჯები
შპს იუ-ჯი-თი 94 832 832

52 გამარტივებული 39200000
საჩრდილობლები/ტენტ

ები

შპს ტერმინალ ვესტ 

თრეიდინგი
91 496 496

53 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს არაგვი 92 140 140

54 გამარტივებული 60100000

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად

ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
93 300 300

55 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს „თეგეტა 

რითეილი“
95 86.30 86.30



56 გამარტივებული 39500000

საბნები და სამგზავრო 

პლედები; საწოლის 

თეთრეული

ი/მ ელზა მალანია 97 480 480

57 გამარტივებული 92300000
სახელოვნებო 

მომსახურებები
ელენე გაბლიანი 100 120 0

58 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს არაგვი 101 80 80

59 გამარტივებული 18100000; 39500000

სამუშაო 

ხელთათმანები; 

ჭურჭლის სარეცხი 

ჩვრები; ჭურჭლის 

სარეცხი ჩვრები

ი/მ მამული 

სალაყაია
102 1799 1799

60 გამარტივებული 63100000; 79200000

ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურებები; საბაჟოს 

ბროკერის მომსახურება

შპს გლობალ 

კომპანი
103 1535.23 1535.23

61 გამარტივებული 39200000
საჩრდილობლები/ტენტ

ები

ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
104 350 350

62 გამარტივებული 79900000
ღონისძიებების 

ორგანიზება

შპს ჯორჯიან 

პროგრეს გრუპი
105 2832 2832



63 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
106 56 0

64 გამარტივებული 32400000; 35100000

სათვალთვალო 

სისტემები; ქსელის 

მარშრუტიზატორები

შპს კომპლექს-99 107 1155 1155

65 გამარტივებული 18100000

სამუშაო ტანსაცმელი; 

სამუშაო 

ხელთათმანები; 

დამცავი აღჭურვილობა

შპს უნიფორმა 

პლუსი
108 3945 3945

66 გამარტივებული 50300000

კომპიუტერული 

მოწყობილობების 

ტექნიკური 

მომსახურება და 

შეკეთება

შპს იუ-ჯი-თი 109 1800 900

67 გამარტივებული

24900000; 31300000; 

31500000; 31200000; 

44300000; 44400000

წებოები; შტეფსელები 

და ჩანგლები; 

შედუღებისათვის 

საჭირო მასალები; 

წებოვანი ლენტები; 

სილიკონის საპოხი; 

საშუალო ძაბვის 

კაბელი; ჭერის სანათი

ი/მ მარინა შავდია 110 791 791

68 გამარტივებული 22400000 სარეკლამო მასალა
ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
111 400 400



69 გამარტივებული 32400000; 35100000

ქსელის კაბელები; 

სათვალთვალო 

სისტემები

შპს კომპლექს-99 112 770 770

70 გამარტივებული 71200000

სამშენებლო 

სამუშაოების 

ზედამხედველობა

ალექსანდრე სერგია 113 1779.58 0

71 გამარტივებული 42600000
ელექტრომექანიკური 

ხელსაწყოები
შპს ლეგაბო 114 265 265

72 გამარტივებული 39200000 საღებავი ფუნჯები ნატო ხორავა 115 880 880

73 გამარტივებული 32500000 ტელექსის აპარატურა შპს ჯ-ტეხმარინი 116 3304 0

74 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

117 330 330

75 გამარტივებული 75200000
ხანძარსაწინააღმდეგო 

მომსახურებები

შპსფოთის სახანძრო 

დაცვა
118 1379 1379

76 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
119 74.30 0



77 გამარტივებული 51300000
ვიდეოაპარატურის 

მონტაჟი
თეიმურაზ ბუკია 120 625 625

78 გამარტივებული 79500000
სათარჯიმნო 

მომსახურება

სსიპ ,,საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო“

121 324.50 324.50


