
N შესყიდვის საშუალება დანაყოფის კოდი შესყიდვის დანაყოფის დასახელება
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ჯამური ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

1 გამარტივებული შესყიდვა 92224000 სატელევიზიო მაუწყებლობის შესყიდვა 94 1200 1200.00

2
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
66514110 ავტომობილების დაზღვევა 95 8899 8896.96

3 გამარტივებული შესყიდვა 64214000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 97 2700 1654.25

4
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
72415000

ვებ საიტის ჰოსტინგისა                                                                      

და მომსახურების სერვისი
98 660 660.00

5 კონსოლიდირებული ტენდერი  09100000 საწვავის შესყიდვა 1 61740 40073.95

6 გამარტივებული შესყიდვა 64100000 საფოსტო და საკურიერო მოსმახურება 2 10000 5542.52

7
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
72400000 ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა 3 12000 12000.00

8
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 4 11950 8309.5

9
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 6 4938 4938.00

10 გამარტივებული შესყიდვა 50320000
პერსონალური კომპიუტერის შეკეთება 

და ტექ. მომსახურება
7 3000 715.00

11
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
30125100 ტონერიანი კატრიჯები 8 9509 9509.00

12 კონსოლიდირებული ტენდერი 64212000
მობილური სატელეფონო 

მომსახურების შესყიდვა
9 50000 43308.03
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13 გამარტივებული შესყიდვა 22200000
გაზეთები, ჟურნალები და პერიოდული 

ლიტერატურა
10 772 587.50

14 გამარტივებული შესყიდვა 30200000
კომპიუტერული აქსესუარების 

მოწოდება
11 500 469.00

15 გამარტივებული შესყიდვა 79340000
სარეკლამო და  მარკეტინგული 

მომსახურება
12 4900 4899.96

16 გამარტივებული შესყიდვა 41100000 სასმელი წყლის შესყიდვა 13 4468 4466.00

17 გამარტივებული შესყიდვა 15981000
მინერალური წყალი - ბორჯომის  

მოწოდება
14 3360 2688.00

18
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
92400000

ახალი ამბების სააგნეტოების 

მომსახურება
15 7200 7199.94

19
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
50100000

ავტომობილებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

16 30000 13144.00

20 გამარტივებული შესყიდვა 45260000
გადახურვისა და სხვა სპეციალური 

სამშენებლო სამუშაოები
17 4998.48 4998.48

21 გამარტივებული შესყიდვა 31527210 გარეგანათების ლამპიოების შეკეთება 18 350 350.00

22 გამარტივებული შესყიდვა 63712400
ავტოსადგომების მომსახურების 

შესყიდვა
19 560 560.00

23 გამარტივებული შესყიდვა 15800000 სხ/სხ საკვები პროდუქტების შესყიდვა 20 1000 1000.00

24 გამარტივებული შესყიდვა 72200000

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავება და  საკონსულტაციო 

მომსახურება

21 2500 2500.00

25 გამარტივებული შესყიდვა 50100000

ავტომობილებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

22 5000 5000.00

26 გამარტივებული შესყიდვა 44500000 სხ/სხ სამეურნეო საქონლის შესყიდვა 23 700 496.00

27 გამარტივებული შესყიდვა 79824000 ბეჭდვა და გავრცელება 24 300 200.00



28 გამარტივებული შესყიდვა 48600000 მონაცემთა ბაზის განახლება 25 1440 1440.00

29 გამარტივებული შესყიდვა 22800000

ქაღალდისა და მუყაოს სარეგისტაციო 

ჟურნალები და  სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივტები

26 1200 471.40

30 გამარტივებული შესყიდვა 63110000 ტვირთის გადაზიდვის მომსახურებები 27 1000 216.00

31 კონსოლიდირებული ტენდერი 30197630 საბეჭდი ქაღალდის შეყიდვა 28 1637.5 1637.50

32 გამარტივებული შესყიდვა 15861000 ყავის შესყიდვა 29 400 278.00

33 გამარტივებული შესყიდვა 39711361 ელექტრო ღუმელების მოწოდება 30 70 60.00

34 გამარტივებული შესყიდვა 22800000

ქაღალდისა და მუყაოს სარეგისტაციო 

ჟურნალები და  სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივტები

31 1500 1371.50

35 გამარტივებული შესყიდვა 39800000 საწმენდ საპრიალებელი პროდუქტები 32 1200 1009.10

36 გამარტივებული შესყიდვა  09200000 ავტომანქანის ძრავის ზეთის მიწოდება 33 800 795.00

37
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
30199700 ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები 34 2499 1955.60

38 გამარტივებული შესყიდვა 35821000 დროშების მოწოდება 36 290 290.00

39 გამარტივებული შესყიდვა 42924730
წყლის და წნევით მომუშავე  გამწმენდი 

დანადგარების შეკეთება
37 697 697.00

40 გამარტივებული შესყიდვა 31158100 ბატარეის დამტენების შესყიდვა 38 96 96.00

41 გამარტივებული შესყიდვა 79212000 აუდიტორული მომსახურება 39 180 180.00

42 გამარტივებული შესყიდვა  03121210 ყვავილების თაიგული 40 500 460.00



43 გამარტივებული შესყიდვა 31224810
კაბელიანი დამაგრძელებლების 

შესყიდვა
41 120 120.00

44 გამარტივებული შესყიდვა 31500000
გასანათებელი მოწყობილობებისა და 

ელექტრო ნათურების შესყიდვა
42 700 700.00

45 გამარტივებული შესყიდვა 38520000 სკანერის მოწოდება 43 1865 1865.00

46 გამარტივებული შესყიდვა 39561120 ქსოვილის ლენტები 44 65 65.00

47 გამარტივებული შესყიდვა 19640000 პოლიეთილენის პარკების შესყიდვა 45 400 380.00

48 გამარტივებული შესყიდვა 50100000

ავტომობილებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

46 5000 500.00

49 გამარტივებული შესყიდვა 44423460 აბრის დამზადება და მონტაჟი 47 1000 1000.00

50 გამარტივებული შესყიდვა 79600000
ელექტრონული ტესტირება  

პროფესიული მიმართულებით
48 1140 1140.00

51
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
66514110

ავტომობილების დაზღვევის 

მომსახურება
49 455 454.96

52 გამარტივებული შესყიდვა 79540000
მთარგმნელობითი მომსახურების 

შესყიდვა
50 800 800.00

53 გამარტივებული შესყიდვა 22800000
სხ/სხ ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების 

მიწოდება
51 500 496.70

54 გამარტივებული შესყიდვა 39500000
საწმენდ  საპრიალებელი ტილოების 

მოწოდება
52 300 258.00

55 გამარტივებული შესყიდვა 35821000 დროშების შეძენა 53 780 780.00

56 გამარტივებული შესყიდვა 98310000 რეცხვა და მშრალი წმენდვა 54 300 300.00

57 გამარტივებული შესყიდვა 35821000 დროშების შეძენა 55 986.25 986.25



58 გამარტივებული შესყიდვა 22312000 სურათი ჩარჩოთი 56 360 360.00

59 გამარტივებული შესყიდვა 98310000 რეცხვა და მშრალი წმენდვა 57 200 200.00

60 გამარტივებული შესყიდვა 35821000 დროშების შეძენა 59 240 240.00

61 კონსოლიდირებული ტენდერი 34300000 საბურავების შეძენა 60 260 260.00

62 გამარტივებული შესყიდვა 35821000 დროშების შეძენა 61 44 44.00

63 გამარტივებული შესყიდვა 42512200 კონდიციონერების შესყიდვა 62 3360 3360.00

64
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
30125100 ტონერიანი კატრიჯების შესყიდვა 63 6999 6998.40

65 გამარტივებული შესყიდვა 18110000 სამუშაო სპეც ტანსაცმლის შესყიდვა 64 254 254.00

66 გამარტივებული შესყიდვა 98310000 რეცხვა და მშრალი წმენდვა 65 300 10.00

67 გამარტივებული შესყიდვა 50344100 ფოტოაპარატის შეკეთება 66 200 200.00

68 გამარტივებული შესყიდვა 39220000
სხ/სხ დასახელების სამზარეულო 

ჭურჭელი
67 498.20 498.20

69 გამარტივებული შესყიდვა 39220000
სხ/სხ დასახელების სამზარეულო 

ჭურჭელი
68 640 640.00

70 გამარტივებული შესყიდვა 39220000
სხ/სხ დასახელების სამზარეულო 

ჭურჭელი
69 185 185.00

71 გამარტივებული შესყიდვა 32342200 ყურსასმენების მოწოდება 70 150 77.00

72 გამარტივებული შესყიდვა 45331220 კონდიციონერების სისტემის მონტაჟი 71 580 580.00



73 გამარტივებული შესყიდვა 42512500
კონდიციონერის კომპრექსორის 

შესყიდვა
72 370 370.00

74
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
79800000 ტიტულიანი ფურცლების ბეჭდვა 73 1950 1950.00

75 გამარტივებული შესყიდვა 15300000
ხილბოსტნეულისა და მონათესავე 

პროდუქტების შესყიდვა
74 700 403.80

76 გამარტივებული შესყიდვა 39136000 ტანსაცმლის საკიდების შესყიდვა 75 105 105.00

77
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
30100000 საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა 76 2141 2141.00

78 გამარტივებული შესყიდვა 30199792 კალენდრების შესყიდვა 77 120 120.00

79 გამარტივებული შესყიდვა 32552100 ტელეფონის აპარატების შესყიდვა 78 3126.88 3126.88

80 გამარტივებული შესყიდვა 72212500
პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავება
79 2400.00 2400.00

81 გამარტივებული შესყიდვა 19640000 პოლიეთილენის პარკების შესყიდვა 80 400 295.00

82 გამარტივებული შესყიდვა 15800000 სხ/სხ საკვები პროდუქტების შესყიდვა 81 1000 609.30

83 გამარტივებული შესყიდვა 44810000 კედლის საღებავების  შესყიდვა 82 338 338.00

84 გამარტივებული შესყიდვა 79540000
მთარგმნელობითი მომსახურების 

შესყიდვა
83 800 800.00

85 გამარტივებული შესყიდვა 45442100 სამღებრო სამუშაოები 84 662.5 662.5

86 გამარტივებული შესყიდვა 39200000 ავეჯის აქსესუარების შესყიდვა 85 400 135.00

87 კონსოლიდირებული ტენდერი 34300000 ავტომანქანების საბურავების მოწოდება 86 720 720.00



88 კონსოლიდირებული ტენდერი 30197630
უმაღლესი ხარისხის საბედი ქაღალდის 

სესყიდვა
87 1555 1555.00

89 გამარტივებული შესყიდვა 39525500
კოღოების დამცავი ბადეების მოწოდება - 

მონტაჟი
88 62.5 62.50

90 გამარტივებული შესყიდვა 31500000
გასანათებელი მოწყობილობებისა და 

ელეტქრო ნათურების შესყიდვა
89 845 845.00

91 გამარტივებული შესყიდვა  03121210 ყვავილების თაიგულის დამზადება 90 150 150.00

92 გამარტივებული შესყიდვა 31158100 ბატარეის დამტენების შესყიდვა 91 96 96.00

93 გამარტივებული შესყიდვა 30233132 მყარი დისკის შესყიდვა 92 171 171.00

94 გამარტივებული შესყიდვა 50100000
ავტომანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
93 3000 106.00

95 გამარტივებული შესყიდვა  09200000
ავტომანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
94 1000 255.00

96 გამარტივებული შესყიდვა  03121210 ყვავილების თაიგულის დამზადება 95 200 80.00

97 გამარტივებული შესყიდვა 44500000 სხ/სხ სამეურნეო საქონლის  მოწოდება 96 500 462.00

98 გამარტივებული შესყიდვა 41100000 ბუნებრივი წყლის მოწოდება 97 530 264.00

99 გამარტივებული შესყიდვა 22800000
სხ/სხ ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთების 

მიწოდება
98 300 20.00

100 გამარტივებული შესყიდვა 44411300 პირსაბანი ნიჟარების შესყიდვა 99 220 220.00

101 გამარტივებული შესყიდვა 31422000 ელემენტების კომპლექტის შესყიდვა 100 116 116.00

102 გამარტივებული შესყიდვა 30200000 კომპიუტერის აქსესუარების შესყიდვა 101 200 110.50



103 კონსოლიდირებული ტენდერი 34350000 საბურავების შეძენა 102 1056 1056.00

104 გამარტივებული შესყიდვა 45421111 კარის ჩარჩოების მონტაჟი 103 75 65.00

105 გამარტივებული შესყიდვა 79212000 აუდიტორული მომსახურება 104 250 250.00

106 გამარტივებული შესყიდვა 79212000 აუდიტორული მომსახურება 105 195 195.00

107 გამარტივებული შესყიდვა  09200000 ავტომანქანის ძრავის ზეთის მიწოდება 33 40 40.00

108 გამარტივებული შესყიდვა 44411300 პირსაბანი ნიჟარების შესყიდვა 107 220 220.00

109 გამარტივებული შესყიდვა 39711310 ყავის ელექრონული სახარშის შესყიდვა 108 2399 2399.00

110 გამარტივებული შესყიდვა 32423000 ქსელის ჰაბის შესყიდვა 109 27 27.00

111 კონსოლიდირებული ტენდერი 34350000 საბურავების შეძენა 110 984 984.00

112
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
39113100 სავარძლების შესყიდვა 111 7360 7360.00

113
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
31440000 ელემენტების კომპლექტის შესყიდვა 113 50 50.00

114
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი
39713430 მტვერსასრუტების შესყიდვა 114 1304.97 1304.97



მომწოდებლის 

დასახელება

მომწოდებლის 

საიდენტიფიკაციო 

კოდი

შენიშვნა

სს ,,სილქნეტი" 204566978

სს ,,სადაზღვევო კომპანია 

უნისონი"
404393152

სსიპ ,,სახელისუფლებო 

სპეციალური კავშირების 

სააგენტო"

204429494

შპს ,,პროსერვისი" 204929168

შპს ,,რომპეტროლი" 204493002

შპს ,,საქართველოს ფოსტა" 203836233

სს ,,სილქნეტი" 204566978

სს ,,სილქნეტი" 204566978

შპს ,,ტრეიდინგ სერვისი" 445455711

შპს ,,ივიჯი" 245439271

შპს ,,ფორსი" 401999432

შპს ,,მაგთიკომი" 204876606

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში  განხორცილებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ინფორმაცია, 
მიმწოდებლის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების  მითითებით



შპს ,,ელვა ჯი" 404882953

შპს ,,ივიჯი" 245439271

შპს ,,ახალი ამბები" 205075014

შპს ,,აქვა გეო" 204564113
მე - 10´ მუხლის 3 

პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი 

შპს ,,აი დი ეს ბორჯომი" 404888525

შპს ,,აიფიემ კვლევები" 204447544

შპს ,,ავტოპიგმალიონი" 404483224

შპს ,,კაბადოკია" 245534550

შპს ,,დია ამო" 245437077

ააიპ  ,,სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის 

მართვის სააგენტო"

445405348

სს ,,გუდვილი" 206343991
მე - 10´ მუხლის 3 

პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი 

შპს ,,ერთიგონი" 200248384

შპს ,,აკა" 204875082
მე - 10´ მუხლის 3 

პუნქტის ,,თ" ქვეპუნქტი 

ი/მ  ,,როლანდ ქამადაძე" 61002021689

შპს ,,გაზეთი აჭარა და 

ადჟარია"
245427783



ი/მ  ,,ბადრი გორაძე" 61001019253

შპს ,,პოლიგრაფ სერვისი" 245385355

შპს ,,ჯორჯან ექსპრესი" 201954965

შპს ,,დეკორი" 203868635

შპს ,,სუმბათა" 445460475

შპს ,,კანცბუმი" 445468388

შპს ,,კანცელარიის 

ცენტრი"
445467370

შპს ,,კანცელარიის 

ცენტრი"
445467370

შპს ,,მათემოტორსი" 204470063

შპს ,,ლენორა" 412715076

შპს ,,არდიექსი" 204433032

შპს ,,ეკოლაინი" 204445145

შპს ,,მერანი XXI" 245428087

შპს ,,დანი აუდიტი" 245427550

ი/მ  ,,ნაზი აბუსელიძე" 61006010167



შპს ,,განათება ბათუმი" 446754673

შპს ,,განათება ბათუმი" 446754673

ი/მ ,,გელა პატარაია" 61003002868

შპს ,,კანცელარიის 

ცენტრი"
445467370

შპს ,,კანცელარიის 

ცენტრი"
445467370

შპს ,,აკა" 204875082
მე - 10´ მუხლის 3 

პუნქტის ,,თ" ქვეპუნქტი 

შპს ,,Vendeta" 445419912

სსიპ  - ,,ფინანსთა 

სამინისტროს აკადემია" 
206348987

სს ,,სადაზღვევო კომპანია 

უნისონი"
404393152

ი/მ ,,დავით კანდრევიჩი"  01030027997

შპს ,,კანცბუმი" 445468388

შპს ,,კანცელარიის 

ცენტრი"
445467370

შპს ,,არდიექსი" 204433032

ფ/პ  ,,ალი ჟორდანიძე" 61001016371

შპს ,,პოლიგრაფ სერვისი" 245385355



შპს ,,პრინტ ოფისი" 445389892

 ი/მ ,,თეიმურაზ ტაკიძე" 61001002694

შპს ,,არდიექსი" 204433032

შპს  ,,თეგეტა მოტორსი" 202177205

შპს ,,პოლიგრაფ სერვისი" 245385355

შპს  ,,ჯეოტექნო" 445407266

შპს  ,,ფორსი" 401999432

შპს ,,უნიფორმა პლუსი" 445400110

ი/მ ,,თეიმურაზ ტაკიძე" 61001002694

ი/მ  ,,გარეგინ ოველიანი" 61001035427

ი/მ ,,ხათუნა გორგაძე" 61006013455

შპს ,,ფესტივალი" 445446857

შპს ,,კახაბერი 2008" 245613634

შპს ,,ივიჯი" 245439271

შპს ,,საბა" 448051250



შპს  ,,TRG Group" 245558793

შპს ,,პოლიგრაფ სერვისი" 245385355

სს  ,,გუდვილი" 206343991

შპს ,,რანდი" 248385867

შპს  ,,კომპანია Geosm" 404873614

შპს ,,ორანიე ლეუ" 445395965

შპს ,,ლიდი" 406184249

შპს ,,ლიდი" 406184249

შპს ,,კანცელარიის 

ცენტრი"
445467370

სს ,,გუდვილი" 206343991

ი/მ ,,ედნარ ცენტერაძე" 61004020388

ი/მ  ,,ნანული ჭყოიძე"  01019005665

ფ/პ  ,,გიორგი პირტახია" 39001036261

შპს ,,კანცელარიის 

ცენტრი"
445467370

შპს ,,თეგეტა მოტრსი" 202177205



ი/მ  ,,გიორგი კანდელაკი - 

ვესტა"
 01009005243

ფ/პ  ,,ლევან ჩაუშბა" 61001049616

შპს ,,ეკონათება" 445471132

შპს  ,,გე ფლორა" 445452581

შპს ,,ივიჯი" 245439271

შპს ,,ივიჯი" 245439271

შპს ,,აკა" 204875082
მე - 10´ მუხლის 3 

პუნქტის ,,თ" ქვეპუნქტი 

შპს ,,აკა" 204875082

ი/მ ,,ნაზი აბუსელიძე" 61006010167

შპს ,,დათანატა" 445488650

შპს ,,აქვა გეო" 204564113

შპს ,,კანცბუმი" 445468388

შპს ,,დათანატა" 445488650

შპს ,,ივიჯი" 245439271

შპს ,,ივიჯი" 245439271



შპს ,,თეგეტა მოტრსი" 202177205

ფ/პ ,,ლევან ჩაუშბა" 61001049616

ი/მ ,,შალვა თავდგირიძე" 61003001772

შპს ,,სერვის ექსპრესი" 245575319

შპს ,,მათემოტორსი" 204470063

შპს ,,დათანატა" 445488650

შპს ,,დომ კოფე ბათუმი" 445456220

შპს ,,ივიჯი" 245439271

შპს ,,ჯეო თაირს" 401987329

შპს ,,რანდი" 248385867

შპს ,,კაანცბუმი" 445468388

სს ,,ელიტელექტრონიქსი" 202268928


