
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 45500000

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების 

დაქირავება

შ.პ.ს გელმარი 135 6900 6600

2 ელექტრონული ტენდერი 34500000
საზღვაო დამცავი 

ბურთბალიშები
შპს ,,შენი სივრცე‘’ 149 3500 3500

3 ელექტრონული ტენდერი 34900000

მართვისა და 

კონტროლის, 

უსაფრთხოების, 

სასიგნალო და 

განათების 

მოწყობილობები

შპს ,,პორტ-

ტერმინალ სერვისი‘’
150 80000 0

4 ელექტრონული ტენდერი 35700000 რადარი შპს ჯ _ ტეხმარინი 157 13924 13924

5 ელექტრონული ტენდერი 30100000

ფოტოასლების 

გადასაღები 

აპარატურის ნაწილები 

და აქსესუარები

შპს ადელაინი 165 26550 0

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



6 ელექტრონული ტენდერი 45400000

კაპიტალური რემონტი 

(შეკეთება) და 

რეკონსტრუქცია

შპს ბეკორი 164 72992 0

7 ელექტრონული ტენდერი 34900000 ღუზები შპს ბეკორი 174 24970 0

8 ელექტრონული ტენდერი 45400000

მობათქაშება; 

სადურგლო და 

სახუროო სამუშაოები; 

სადურგლო სამუშაოები; 

კარებისა და ფანჯრების 

და მათთან 

დაკავშირებული 

კომპონენტების 

მონტაჟი; შემინვა; 

სამღებრო სამუშაოები; 

ფასადების მოწყობის 

სამუშაოები; შენობის 

მოწყობის სხვა 

სამუშაოები

შპს თეთრები 173 14534.07 0



9 გამარტივებული

24900000; 31500000; 

42100000; 42600000; 

44900000; 44300000; 

44400000 

სუფთა ქიმიკატები და 

სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების 

პროდუქტები; 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები; 

დანადგარები 

მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის; 

ჩარხები; სამშენებლო 

ქვა, კირქვა, თაბაშირი 

და ასპიდური ფიქალი; 

კაბელები, მავთულები 

და მათთან 

დაკავშირებული 

მასალები; სხვადასხვა 

ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები

ი/მ მარინა შავდია 42 601 601

10 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
43 196.6 196.6



11 გამარტივებული
24900000; 42100000; 

39700000; 44400000 

სუფთა ქიმიკატები და 

სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების 

პროდუქტები; 

დანადგარები 

მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის; 

საოჯახო ტექნიკა; 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და 

მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები

ი/მ ნატო არაჰამია 44 296 296

12 გამარტივებული 42600000 ჩარხები შპს ხალიბი 45 310 310

13 გამარტივებული 32400000 ქსელები შპს კომპლექს-99 46 40 40

14 გამარტივებული 32500000

სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები

შპს ინტელკომ 

ჯგუფი
47 1034.37 1034.37

15 გამარტივებული 60100000

საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები

შპს ბაგი 48 300 300

16 გამარტივებული 79700000

გამოძიებასა და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შსს სსიპ ,,დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტი“

49 400 400



17 გამარტივებული 50200000

თვითმფრინავების, 

რკინიგზის, საგზაო და 

საზღვაო 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
50 4800 4800

18 გამარტივებული 09200000
ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები
ი/მ მარინა საჯაია 51 2272 2272

19 გამარტივებული 71300000
საინჟინრო 

მომსახურებები

შპს კონსტრუქტორი 

+
53 700 700

20 გამარტივებული 39100000 ავეჯი შპს M.M.M.-21 54 900 900

21 გამარტივებული 18100000 

სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები

შპს ხალიბი 55 64 64

22 გამარტივებული 48700000
პროგრამული პაკეტების 

მომსახურე პროგრამები
შპს აიტი ნაუ 57 1847.31 1847.31

23 გამარტივებული 44100000

სამშენებლო მასალები 

და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები

შპს ხალიბი 56 2520 2520

24 გამარტივებული 71300000
საინჟინრო 

მომსახურებები

შპს კონსტრუქტორი 

+
59 400 400



25 კონსოლიდირებული 09200000
ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები

შპს თეგეტა 

რითეილი
60 2193.5 2193.5

26 გამარტივებული 31600000
ელექტრომოწყობილობე

ბი და აპარატურა

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

62 240 240

27 გამარტივებული 44611000

ავზები, რეზერვუარები 

და კონტეინერები; 

ცენტრალური გათბობის 

რადიატორები და 

ბოილერები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
63 840 840

28 გამარტივებული 14300000; 16400000

ქიმიური და სასუქი 

მინერალები; შესაწამლი 

მანქანები სოფლის 

მეურნეობის ან 

მებაღჩეობისათვის

ი/მ დავითი წულაია 64 337.5 337.5

29 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო 

და აუდიოვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

65 150 150



30 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები

ი/მ ავთანდილ 

კოტია
66 2280 2280

31 გამარტივებული 45200000

მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

სამშენებლო სამუშაოები 

და სამოქალაქო 

მშენებლობის 

სამუშაოები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
67 4939.2 4939.2

32 გამარტივებული
16800000; 39200000; 

42100000; 44400000

სასოფლო-სამეურნეო 

და სატყეო 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარების 

ნაწილები; ავეჯის 

აქსესუარები; 

დანადგარები 

მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის; 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და 

მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები

ი/მ ნატო არაჰამია 69 450 450

33 გამარტივებული 22400000

მარკები, ჩეკების 

წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

შპს პლასტიკს 

საქართველო
71 238 238



34 გამარტივებული 31500000; 39200000

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები; 

ავეჯის აქსესუარები

შპს გელმარი 72 1355 1355

35 გამარტივებული 77200000

სატყეო მეურნეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს გელმარი 73 500 500

36 გამარტივებული 90400000

ჩამდინარე წყლებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ჯანიკო ალანია 74 225 225

37 გამარტივებული 48200000

ქსელების, ინტერნეტისა 

და ინტრანეტის 

პროგრამული პაკეტები

შპს ლოიდს 

რეჯისთერ ვოიაჯ ეს
77 1000 USD 2923.9 GEL

38 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
75 74.3 74.3

39 გამარტივებული 63100000; 79200000

ტვირთის გადაზიდვისა 

და შენახვის 

მომსახურებები; 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური 

მომსახურებები

შპს არამექს ჯორჯია 76 1114.21 1114.21



40 გამარტივებული 71600000

ტექნიკური შემოწმება, 

ანალიზი და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
78 149 149

41 გამარტივებული 32400000 ქსელები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

79 380 380

42 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

 ი/მ თემურ 

აფხაზავა
80 3000 2929.35

43 გამარტივებული 35100000

საგანგებო სიტუაციების 

დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების 

საშუალებები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
81 750 750

44 გამარტივებული 35100000

საგანგებო სიტუაციების 

დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების 

საშუალებები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
82 2640 2640

45 გამარტივებული 33700000; 39800000

პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები; საწმენდი 

და საპრიალებელი 

პროდუქცია

ი/მ მამული 

სალაყაია
83 2482.50 2482.50



46 გამარტივებული 42500000

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
84 3439.98 3439.98

47 გამარტივებული 65200000

გაზის განაწილება და 

მასათან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
85 1300 1300

48 გამარტივებული 44100000

სამშენებლო მასალები 

და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები

შპს ხალიბი 86 255 255

49 გამარტივებული 60100000

საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები

ი/მ ზვიადი ცინაძე 87 650 650

50 გამარტივებული 03400000

მეტყევეობისა და 

ტყეკაფვის 

პროდუქტები

შპს მწვანე სახლი 88 1280 1280

51 გამარტივებული 39200000 ავეჯის აქსესუარები ი/მ მაია ცეცხლაძე 89 120 120

52 კონსოლიდირებული 30100000

საოფისე მანქანა-

დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

შპს იუ-ჯი-თი 94 832 832

53 გამარტივებული 39200000 ავეჯის აქსესუარები
შპს ტერმინალ ვესტ 

თრეიდინგი
91 496 496



54 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები
შპს არაგვი 92 140 140

55 გამარტივებული 60100000

საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები

ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
93 300 300

56 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს „თეგეტა 

რითეილი“
95 86.30 86.30

57 გამარტივებული 39500000 ქსოვილის ნივთები ი/მ ელზა მალანია 97 480 480

58 გამარტივებული 92300000
გასართობი 

მომსახურებები
ელენე გაბლიანი 100 120 0

59 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები
შპს არაგვი 101 80 80

60 გამარტივებული 18100000; 39500000

სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები; ქსოვილის 

ნივთები

ი/მ მამული 

სალაყაია
102 1799 1799



61 გამარტივებული 63100000; 79200000

ტვირთის გადაზიდვისა 

და შენახვის 

მომსახურებები; 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური 

მომსახურებები

შპს გლობალ 

კომპანი
103 1535.23 1535.23

62 გამარტივებული 39200000 ავეჯის აქსესუარები
ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
104 350 350

63 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს ჯორჯიან 

პროგრეს გრუპი
105 2832 2832

64 გამარტივებული 71600000

ტექნიკური შემოწმება, 

ანალიზი და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

შპს საზღვაო 

ტექსერვისი
106 56 56

65 გამარტივებული 32400000; 35100000

ქსელები; საგანგებო 

სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების 

საშუალებები

შპს კომპლექს-99 107 1155 1155

66 გამარტივებული 18100000

სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები

შპს უნიფორმა 

პლუსი
108 3945 3945



67 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო 

და აუდიოვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს იუ-ჯი-თი 109 1800 900

68 გამარტივებული

24900000; 31300000; 

31500000; 31200000; 

44300000; 44400000

სუფთა ქიმიკატები და 

სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების 

პროდუქტები; 

იზოლირებული 

მავთული და კაბელი; 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები; 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო 

აპარატურა; კაბელები, 

მავთულები და მათთან 

დაკავშირებული 

მასალები; სხვადასხვა 

ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები

ი/მ მარინა შავდია 110 791 791



69 გამარტივებული 22400000

მარკები, ჩეკების 

წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

ი/მ ელდარ 

მირსულთანოვი
111 400 400

70 გამარტივებული 32400000; 35100000

ქსელები; საგანგებო 

სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების 

საშუალებები

შპს კომპლექს-99 112 770 770

71 გამარტივებული 71200000

არქიტექტურული და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

ალექსანდრე სერგია 113 1779.58

72 გამარტივებული 42600000 ჩარხები 114 265 265

73 გამარტივებული 39200000 ავეჯის აქსესუარები ნატო ხორავა 115 880 880

74 გამარტივებული 32500000

სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები

შპს ჯ-ტეხმარინი 116 3304 3304

75 გამარტივებული 35800000

ინდივიდუალური და 

დამხმარე 

მოწყობილობები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

117 330 330



76 გამარტივებული 75200000
საზოგადოებისათვის 

მომსახურებების გაწევა

შპსფოთის სახანძრო 

დაცვა
118 1379 1379

77 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
119 74.30 74.30

78 გამარტივებული 51300000

საკომუნიკაციო 

მოწყობილობების 

მონტაჟი

თეიმურაზ ბუკია 120 625 625

79 გამარტივებული 79500000

ოფისის მუშაობის 

უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

სსიპ ,,საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 

თარგმნის ბიურო“

121 324.50 324.50

80 გამარტივებული 80500000
სატრენინგო 

მომსახურებები

შპს ბიზნესისა და 

ტექნოლოგიების 

აკადემია

122 3000 3000

81 გამარტივებული 79500000

ოფისის მუშაობის 

უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მარინე ჯაკონია 123 77.50 77.50

82 კონსოლიდირებული 09100000 საწვავი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

124 274.20 114.6



83 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები

თამარ 

ქურდოვანიძე
125 400 400

84 გამარტივებული
44100000; 44300000; 

44400000

სამშენებლო მასალები 

და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები; 

კაბელები, მავთულები 

და მათთან 

დაკავშირებული 

მასალები; სხვადასხვა 

ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები

შპს ხალიბი 126 228.50 228.50

85 გამარტივებული 50700000

შენობის 

მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ რაინდი გუნჯუა 127 380 380

86 გამარტივებული 44200000
სტრუქტურული 

მასალები
სს ქებული კლიმატი 128 240 240

87 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო 

და აუდიოვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
129 350 350



88 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები

ი/მ თამარ 

ხანდოლიშვილი
130 539 539

89 გამარტივებული 22400000

მარკები, ჩეკების 

წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

შპს ასტილი 131 460.10 460.10

90 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

 ი/მ თემურ 

აფხაზავა
132 2000 1944.85

91 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს ნიუ 133 395 395

92 გამარტივებული 63700000

სახმელეთო, წყლისა და 

საჰაერო ტრანსპორტის 

დამხმარე 

მომსახურებები

შპს გეომარი-

საზღვაო 

კონსულტანტები და 

სიურვერები

134 2045.84 2045.84



93 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
136 98.30 98.30

94 გამარტივებული 31500000

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები

შპს ლიკაჩი 137 280 280

95 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს ბლექ სი 138 3500 3500

96 გამარტივებული 71600000

ტექნიკური შემოწმება, 

ანალიზი და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

სს გრინვეი 

საქართველო
139 60 60

97 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები
შპს ღვინის სახლი 140 245 245

98 გამარტივებული 39100000 ავეჯი შპს არტ ფაზისი 143 770 770



99 გამარტივებული

14800000; 24900000; 

31300000; 31500000; 

42100000; 39700000; 

44400000

სხვადასხვა 

არალითონური 

მინერალური 

პროდუქტი; სუფთა 

ქიმიკატები და 

სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების 

პროდუქტები; 

იზოლირებული 

მავთული და კაბელი; 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები; 

დანადგარები 

მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის; 

საოჯახო ტექნიკა; 

სხვადასხვა ქარხნული 

წარმოების მასალა და 

მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები

ი/მ მარინა შავდია 144 765 765

100 გამარტივებული 24900000; 42900000

სუფთა ქიმიკატები და 

სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების 

პროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს ლებაგო 145 87 87

101 გამარტივებული 60100000

საავტომობილო 

ტრანსპორტის 

მომსახურებები

ი/მ თინათინი კეკუა 146 150 0



102 გამარტივებული 63100000; 79200000

ტვირთის გადაზიდვისა 

და შენახვის 

მომსახურებები; 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული და 

ფისკალური 

მომსახურებები

შპს არამექს ჯორჯია 141 1886.48 1886.48

103 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ი/მ მარტინი 

ღამბარაშვილი
142 200 200

104 გამარტივებული 55100000
სასტუმროს 

მომსახურება
შპს ლექსოს მარანი 147 2394 0

105 გამარტივებული 79900000

სხვადასხვა 

კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

 ი/მ თემურ 

აფხაზავა
148 500 314.6

106 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები

თამარ 

ქურდოვანიძე
151 560 560

107 გამარტივებული 42900000

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

152 210 210



108 გამარტივებული 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა 

ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

შპს ფოთი-სერვისი 153 49.80 49.80

109 გამარტივებული 44800000
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები
შპს მოდუსი 154 4950 4950

110 გამარტივებული 44100000

სამშენებლო მასალები 

და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები

შპს ხალიბი 156 165 165

111 გამარტივებული 71600000

ტექნიკური შემოწმება, 

ანალიზი და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

შპს საზღვაო 

ლოიდი
158 684 684

112 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტმომსახურებე

ბი
შპს პროსერვისი 159 30 30

113 გამარტივებული 42100000

დანადგარები 

მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის

ი/მ ნატო ხორავა 160 3385 3385

114 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები
შპს ღვინის სახლი 161 190 190



115 გამარტივებული 50700000

შენობის 

მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ რაინდი გუნჯუა 162 120 120

116 გამარტივებული 18500000
სამკაულები, საათები 

და მონათესავე ნივთები
შპს ღვინის სახლი 163 180 180

117 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

რითეილი
166 161 161

118 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის

შპს თეგეტა 

რითეილი
167 2320 0

119 გამარტივებული 30200000

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები

შპს კომპლექს-99 168 3000 3000

120 გამარტივებული 79500000

ოფისის მუშაობის 

უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მარინე ჯაკონია 169 40 40

121 გამარტივებული 30200000

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

170 1100 0



122 გამარტივებული 44100000

სამშენებლო მასალები 

და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები

ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
171 108 108

123 გამარტივებული 98300000
სხვადასხვა 

მომსახურება

შპს ბათუმის 

ავტოტრანსპორტი
172 240 240

124 გამარტივებული 50500000

ტუმბოების, 

სარქველების, 

ონკანებისა და 

ლითონის 

კონტეინერების, ასევე, 

მანქანა-დანადგარების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

ნიკა ჭყონია 175 150 150

125 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

რითეილი
176 834 834

126 გამარტივებული 79100000
იურიდიული 

მომსახურებები

შპს მერიდიან 

ექსპრესი
177 50 50

127 გამარტივებული 24900000; 31200000

სუფთა ქიმიკატები და 

სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების 

პროდუქტები; 

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო 

აპარატურა

შპს ხალიბი 178 214 214


