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2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით

2018 წელს განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ანგარიში

N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება- 31/12/2018

2

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219892 237 8,479.00 837.92 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება- 31/12/2018

3

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები
24/03/2017

CMR170081132 61 12,000.00 3,974.61 შპს ,,მაგთიკომი 204876606
უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება- 31/12/2018

4
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
48500000

საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული 

პაკეტები

03/01/2017
CMR170009068 4 8,000.04 666.67 

სსიპ ს.ს.ი.პ. საფინანსო-

ანალიტიკური სამსახური
204577813

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება- 31/12/2018

5
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
72400000 ინტერნეტმომსახურებები

28/12/2016
CMR170006656 250 42,000.00 3,500.00 შპს ,,მაგთიკომი 204876606

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება- 31/12/2018

6
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

06/12/2016
SPA160028719 220 569.00 40.00 სს სს სილქნეტი 204566978

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება- 31/12/2018

7
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა

29/12/2017

CMR170220116 უნომრო 2,500.00 2,500.00 

სსიპ საქ ფინანსთა 

სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტ

205081249
უწყვეტი (გარდამავალი) ხელშეკრულება

უწყვეტი (გარდამავალი) ხელშეკრულება

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) ქვეპუნქტი (უწყვეტი)

- 31/12/2018

8
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები

19/09/2017

SPA170011920 185 546.00 371.28 
შპს შპს ეკონომიკა-

აუდიტი
245425883

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
- 31/12/2018

9
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

28/09/2017

SPA170012325 190 10,520.00 3,060.00 სს სს Media Partners 404408690
უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
- 31/12/2018

10
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

25/12/2017

CMR180001225 253 708.00 295.22 

სსიპ სსიპ 

"სახელისუფლებო 

სპეციალური  

კავშირგაბმულო

204429494
10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

11
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
72400000 ინტერნეტმომსახურებები

26/12/2017
CMR180001171 254 42,000.00 17,500.00 შპს ,,მაგთიკომი 204876606

10' მუხლის 3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

12

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
26/12/2017

CMR180001619 255 57,799.04 31,961.61 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი CMR180001619 255 57,799.04 31,961.61 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

- 31/12/2018

13

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
26/12/2017

CMR180001623 256 7,190.40 3,383.24 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

- 31/12/2018

14
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
48500000

საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული 

პაკეტები

29/12/2017
CMR180001208 260 9,600.00 4,000.00 

სსიპ ს.ს.ი.პ. საფინანსო-

ანალიტიკური სამსახური
204577813

10' მუხლის 3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

15
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

26/12/2017
SPA170015855 257 498.00 201.56 სს სს სილქნეტი 204566978

- 31/12/2018

16
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები

04/01/2018
SPA170016095 5 6,215.00 1,193.28 

შპს ინტელექტ-

აუდიტი
404906973

- 31/12/2018

17
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება

03/01/2018
CMR180003207 2 2,040.00 1,020.00 ი/მ ამირან დუაძე 61001007937

- 31/12/2018

18
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა

29/12/2017
CMR180003494 259 30,000.00 12,500.00 

სსიპ საქ ფინანსთა 

სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტ

205081249
10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

19
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
92200000 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

03/01/2018
CMR180003496 1 1,920.00 800.00 შ\პ\ს TV-ერა 245439609

- 31/12/2018

20
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22200000

გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა 

და ჟურნალები

04/01/2018
CMR180003502 6 463.40 183.90 

შპს  ,,ბათუმი-

ექსპრესი"
245424116

- 31/12/2018

21
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

08/01/2018
CMR180004767 8 26,322.58 26,322.58 

სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

22
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

08/01/2018
CMR180004771 9 106,935.48 106,935.48 

სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

23
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

04/01/2018

SPA170016092 4 833.00 833.00 
სს სს სადაზღვევო კომპანია 

ალდაგი
404476189

- 31/12/2018

24
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
92100000 კინო- და ვიდეომომსახურებები

01/12/2017
SPA170014302 224 35,282.00 35,282.00 

შპს შპს ლუკ 

პროდაქშენი
445456863

- 31/12/2018

25
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
48300000

დოკუმენტების, გრაფიკული გამოსახულებების 

შექმნის, გამოსახულების დამუშავების, დაგეგმვისა და 

წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები

03/01/2018
CMR180006948 3 1,560.00 390.00 ი/მ, ბადრი გორაძე 61001019253

- 31/12/2018

26
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები

08/01/2018
CMR180006950 7 3,600.00 1,500.00 

შპს შპს მედია 

სახლი ჯი-ეიჩ-ენი
406101668



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები CMR180006950 7 3,600.00 1,500.00 

შპს შპს მედია 

სახლი ჯი-ეიჩ-ენი
406101668

- 31/12/2018

27
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71300000 საინჟინრო მომსახურებები

11/01/2018
SPA170015971 11 13,580.00 2,919.81 

სსიპ ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ლაბორატორია

245638029
- 31/12/2018

28
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით

11/01/2018
CMR180011866 10 155.00 155.00 

ფ/პ ირაკლი 

კაჭარავა
61001041267

- 31/12/2018

29
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით

11/01/2018
CMR180011867 14 155.00 155.00 

ფ/პ მურმან 

აბულაძე
61006010284

- 31/12/2018

30
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

11/01/2018
SPA170016385 12 4,995.00 608.28 

შ.პ.ს. ,,თანადგომა-1" გაზეთ 

საქ. რესპ. გამომცემელი
202411808

- 31/12/2018

31
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79500000

ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

15/01/2018
SPA170016856 15 10,000.00 5,926.00 

შპს შპს  დელტა 

დეველოპმენტ გრუპი
412702446

- 31/12/2018

32
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
72400000 ინტერნეტმომსახურებები

11/01/2018
SPA170016387 13 720.00 300.00 შპს პროსერვისი 204929168

- 31/12/2018

33
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
48400000

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების 

მართვის პროგრამული პაკეტები

29/01/2018
CMR180044458 17 3,000.00 3,000.00 შ.პ.ს .,,ერთიგონი" 200248384

- 31/12/2018

34
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა

29/01/2018
CMR180044460 16 4,950.00 4,950.00 შპს შპს შინდი 445463935

- 31/12/2018

35
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები

31/01/2018
SPA180000600 18 1,578.00 1,578.00 

შპს "აუდიტ-

ეკონომიქსი"
202365092

- 31/12/2018

36
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

31/01/2018
SPA180000132 19 40,000.00 10,708.20 

შ.პ.ს. 

,,მათემოტორსი"
204470063

- 31/12/2018

37
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

06/02/2018
SPA180000128 20 16,000.00 4,486.07 შპს შპს სპირა 412717573

- 31/12/2018

38
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

07/02/2018

CMR180048336 21 333.60 333.60 შპს ,,ენგადი" 242005888
10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

39
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

27/12/2017
SPA170013802 258 263,144.04 157,248.90 შპს შპს დემე 2015 445470525

მრავალწლიანი, წინა წელს 

გადახდილია 50000 ლარი.
- 31/12/2018

40
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71200000

არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

05/09/2017
SPA170010886 177 124,700.00 62,684.13 შპს შპს ტრიჯიტი 205287018

მრავალწლიანი, წინა წელს 

გადახდილია 33669 ლარი.



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71200000

არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
SPA170010886 177 124,700.00 62,684.13 შპს შპს ტრიჯიტი 205287018

მრავალწლიანი, წინა წელს 

გადახდილია 33669 ლარი.
- 31/12/2018

41
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
45200000

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო 

სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

30/08/2017
SPA170010674 171 25,849,046.36 12,967,714.34 

შპს, შპს "ენერჯი 

ინვესტი 2009"
245629431

მრავალწლიანი, წინა წელს 

გადახდილია 7060054,85 

ლარი.- 31/12/2018

42
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
45200000

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო 

სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

03/11/2017
SPA170013110 311 14,370,000.00 2,185,000.00 

შპს "კავკასუს 

როუდ პროჯექტ"
202258243

მრავალწლიანი, წინა წელს 

გადახდილია 5000000 ლარი
- 31/12/2018

43
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71200000

არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

15/11/2017
SPA170013907 219 137,000.00 0.00 

შპს შპს ოიკო 

ჯგუფი
205001166 მრავალწლიანი

- 31/12/2018

შპს შპს აიდიეს 

ბორჯომი თბილისი
404888528

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

44
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

09/02/2018
CMR180053666 23 261.18 261.18 შპს შპს ზაქარა 2015 445455329

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

45
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15500000 რძის პროდუქტები

13/02/2018
CMR180053668

- 31/12/2018

46
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი

13/02/2018
CMR180053668

- 31/12/2018

47
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

09/02/2018
CMR180054824 22 240.00 240.00 

48
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება

14/02/2018
CMR180055553 უნომრო 288.00 288.00 

სსიპ "საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე"
203862622

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

49
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

13/02/2018
CMR180055918 25 417.00 417.00 

შპს შპს ლურჯი 

ტალღა
445483726

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

50
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

20/02/2018
CMR180057030 26 180.00 180.00 

შპს შპს  თი ბი ენ 

ჯგუფი
445472300

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

51
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

20/02/2018
CMR180058909 27 480.00 480.00 

შპს შპს აჭარული 

ღვინის სახლი
445387493

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

52
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

23/02/2018

CMR180063050 28 549.00 549.00 
შპს შპს აისი 

გოდერძი
448052473

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

53
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით

02/03/2018
CMR180063056 32 375.00 375.00 

თენგიზ 

თავდგირიძე
61006035618

- 31/12/2018

54
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71300000 საინჟინრო მომსახურებები

26/02/2018
SPA180001219 29 8,850.00 8,850.00 

შ.პ.ს. 

,,აჭარსპეცპროექტი"
245427364

24 190.92 190.92 სს სს გუდვილი 206343991
10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71300000 საინჟინრო მომსახურებები SPA180001219 29 8,850.00 8,850.00 

შ.პ.ს. 

,,აჭარსპეცპროექტი"
245427364

- 31/12/2018

55
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

02/03/2018
CMR180064152 34 822.25 822.25 შპს საგა ფუდი 245623570

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

56
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

02/03/2018
CMR180065592 33 906.00 906.00 შპს შპს E-2010 448381992

- 31/12/2018

57

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები
02/03/2018

CMR180067056 31 18,000.00 4,664.80 შპს ,,მაგთიკომი 204876606
- 31/12/2018

58
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

05/03/2018
CMR180068032 35 178.75 178.75 

შპს შპს ბულვარის 

კარიბჭე
445407916

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

59
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები

06/03/2018
CMR180066916 36 95.00 95.00 ი/მ ტარიელ ბერიძე 61006051613

- 31/12/2018

60
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

12/03/2018
CMR180069239 38 921.80 921.80 

შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
248435983

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

61
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით

12/03/2018
CMR180068833 39 150.00 150.00 

ფ/პ მალხაზ 

კარანაძე
61001057139

- 31/12/2018

62
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

14/03/2018
CMR180069242 40 977.35 977.35 

შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
248435983

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

63

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

07/03/2018
CMR180069521 37 2,534.00 2,534.00 

ი/მ გიორგი 

კანდელაკი-ვესტა
01009005243 კონს. ტენდერი

- 31/12/2018

64
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

28/02/2018
SPA180001772 30 17,699.65 2,558.33 შპს შპს E-2010 448381992

- 31/12/2018

65
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

16/03/2018
CMR180071648 42 905.30 905.30 

შპს "მეგრულ-

ლაზური 2"
248435983

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

66
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000 ქსოვილის ნივთები

19/03/2018

CMR180073214 43 380.00 380.00 შპს დიო 201946573

- 31/12/2018

67
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

19/03/2018
CMR180072587

- 31/12/2018

68
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები

19/03/2018
CMR180072587

44 1,025.00 1,025.00 
შპს შპს   

ალექსანდრე 2014
445436412



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

შპს შპს ნიკა 2002 445437956
- 31/12/2018

68
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები
CMR180072587

- 31/12/2018

69
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31400000

აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები 

და პირველადი ელემენტები

21/03/2018
CMR180072591 47 230.00 230.00 

70
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

21/03/2018
CMR180072597 48 330.00 330.00 

შპს შპს  მეტალკლას 

2018
448405663

- 31/12/2018

71
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

22/03/2018
CMR180073215 50 97.00 97.00 შპს შპს ნატალლია 445488204

- 31/12/2018

72
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

22/03/2018
CMR180073219 51 80.00 80.00 

ი/მ ზვიად 

დავითაძე
61001055632

- 31/12/2018

73
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

22/03/2018
SPA180002650 49 17,500.00 4,500.00 

შპს შპს გაზეთი 

ჯორჯია თუდეი
203867119

- 31/12/2018

74
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

23/03/2018
CMR180075882 52 297.00 297.00 

შპს შპს გრიინ 

ინვესტ
445450850

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

75
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

23/03/2018
CMR180074862 53 333.60 333.60 შპს ,,ენგადი" 242005888

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

76
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

16/03/2018
SPA180002482 41 6,027.96 6,027.96 

სს სს სადაზღვევო 

კომპანია ალფა
204568896

- 31/12/2018

77

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები

21/03/2018
CMR180076850 45 7,134.00 7,134.00 შ.პ.ს.  "იუ-ჯი-თი" 204892964 კონს. ტენდერი

- 31/12/2018

78

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები

21/03/2018
CMR180077398 46 4,116.00 4,116.00 შ\პ\ს ალტა 211380691 კონს. ტენდერი

- 31/12/2018

79
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
32500000

სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და 

აქსესუარები

27/03/2018
CMR180077632 54 540.00 540.00 ი/მ გელა პატარაია 61003002868

- 31/12/2018

80
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები

27/03/2018

SPA180002757 55 7,007.00 2,966.00 ი/მ გელა პატარაია 61003002868
- 31/12/2018

81
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

27/03/2018
CMR180077667 56 560.00 560.00 მიხეილ ცეცხლაძე 61004013442

- 31/12/2018

82
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

01/04/2018
CMR180077741

44 1,025.00 1,025.00 
შპს შპს   

ალექსანდრე 2014
445436412

57 39,000.00 39,000.00 
სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

30/03/2018
CMR180081682

- 31/12/2018

85
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 

მათთან დაკავშირებული საგნები

30/03/2018
CMR180081682

- 31/12/2018

82
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
CMR180077741

- 31/12/2018

83
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

01/04/2018
CMR180077747

- 31/12/2018

86
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

30/03/2018
CMR180081685 60 298.00 298.00 

შპს შპს ლურჯი 

ტალღა
445483726

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

87
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

02/04/2018
CMR180081687 61 625.00 625.00 მიხეილ ცეცხლაძე 61004013442

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

88
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

02/04/2018
CMR180081691 62 625.00 625.00 ფ/პ კობა კვირიკიძე 61002021954

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

89
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

02/04/2018
CMR180081694 63 625.00 625.00 

ფ/პ ბაჩანა 

ყურშუბაძე
61001078181

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

90
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

02/04/2018
CMR180081698 65 867.00 867.00 

შპს კახური 

ტრადიციული 

მეღვინეობა

200075113
10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

91
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
35100000

საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და უსაფრთხოების 

საშუალებები

03/04/2018
CMR180081708 68 90.00 90.00 შპს შპს World Print 445423943

- 31/12/2018

92
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

03/04/2018
CMR180081712 69 125.00 125.00 შპს შპს ორანიე ლეუ 445395965

- 31/12/2018

93
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

03/04/2018
CMR180081715 70 3,040.84 3,040.84 

შპს შპს აჭარული 

ღვინის სახლი
445387493

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

66 225.00 

94
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

03/04/2018

CMR180081705

- 31/12/2018

95
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39700000 საოჯახო ტექნიკა

03/04/2018

CMR180081705

- 31/12/2018

225.00 
ი/მ გიორგი 

ქამადაძე

96
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

03/04/2018

CMR180081705

61002010219

59 165.00 165.00 შპს შპს ორანიე ლეუ 445395965

57 39,000.00 39,000.00 
სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი

58 9,600.00 9,600.00 
სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

შპს 

"აგროექსპორტი"
245440287

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

66 225.00 225.00 
ი/მ გიორგი 

ქამადაძე

96
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია CMR180081705

- 31/12/2018

97
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი

03/04/2018

CMR180082190 67 495.60 495.60 

98
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

04/04/2018

CMR180082528 71 408.25 408.25 
შპს შპს ჯი ეი 

მენეჯმენტ
445526173

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

99
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

04/04/2018

CMR180082530 72 80.50 80.50 
შპს შპს ქერვან ტურიზმი -

LTD KERVAN TURIZM
445430971

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

100
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები

10/04/2018

CMR180083273 74 90.00 90.00 შპს შპს მეთა 445394920
- 31/12/2018

101
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31400000

აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები 

და პირველადი ელემენტები

10/04/2018

CMR180083277 75 180.00 180.00 შპს შპს ნიკა 2002 445437956
- 31/12/2018

102
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება

16/04/2018

CMR180086969 უნომრო 775.00 775.00 
სსიპ "საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე"
203862622

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

103

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

13/04/2018

CMR180086458 76 620.00 620.00 
შპს შპს ჯეო თაირს 

Geo Tires
401987329

- 31/12/2018

104

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

13/04/2018

CMR180086461 77 740.00 740.00 
შპს შპს ჯეო თაირს 

Geo Tires
401987329

- 31/12/2018

105
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

05/04/2018

SPA180002420 73 16,225.00 9,503.72 შპს შპს  ადელაინი 405203569
- 31/12/2018

1,637.50 
ინდივიდუალური 

მეწარმე ისაკ ნინიძე

106
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის 

დამხმარე მომსახურებები

18/04/2018

CMR180088900 78 680.00 680.00 
შ.პ.ს "ბათუმის 

ავტოტრანსპორტი"
245445200

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

107
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

27/04/2018

CMR180093286

- 31/12/2018

610060055991,637.50 

108
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000 ქსოვილის ნივთები

27/04/2018

CMR180093286

81 

61002010219



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,637.50 
ინდივიდუალური 

მეწარმე ისაკ ნინიძე
610060055991,637.50 

108
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000 ქსოვილის ნივთები CMR180093286

- 31/12/2018

109
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები

27/04/2018

CMR180093286

- 31/12/2018

110
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
19600000

ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის 

ნარჩენი

27/04/2018

CMR180093286

- 31/12/2018

111
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000 ავეჯის აქსესუარები

27/04/2018

CMR180093286

- 31/12/2018

81 

61006051613

112
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

30/04/2018

CMR180093307 84 39,000.00 39,000.00 
სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

113
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

30/04/2018

CMR180093310 85 9,600.00 9,600.00 
სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი
- 31/12/2018

1,468.50 ი/მ ტარიელ ბერიძე

114
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები

27/04/2018

CMR180094817

- 31/12/2018

115
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა

27/04/2018

CMR180094817

- 31/12/2018

80 1,468.50 116
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები

27/04/2018

CMR180094817

- 31/12/2018

117
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000 ქსოვილის ნივთები

27/04/2018

CMR180094817

- 31/12/2018

120
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

118
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები

27/04/2018

CMR180094817

- 31/12/2018

119
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44900000

სამშენებლო ქვა, კირქვა, თაბაშირი და ასპიდური 

ფიქალი

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

79 1,521.10 0.00 შპს შპს მარი-97 445478251



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

121
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000 ავეჯის აქსესუარები

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

124
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
42100000

დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა 

და გამოყენებისთვის

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

125
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

122
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 

მათთან დაკავშირებული საგნები

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

123
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

126
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

127
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

128
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები

27/04/2018
CMR180095116

- 31/12/2018

129
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

27/04/2018
CMR180094331 82 33.06 33.06 

130
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

27/04/2018
CMR180094334 83 414.70 414.70 

შპს შპს გრიინ 

ინვესტ
445450850

შპს შპს რეტრო 445390737

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

131
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98300000 სხვადასხვა მომსახურება

30/04/2018
CMR180094669 86 3,500.00 3,500.00 შპს შპს GEOCLEAN 445419841

- 31/12/2018

132
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

01/05/2018

CMR180097720 87 800.00 100.00 შპს ალგანი 202246097
- 31/12/2018

133
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15500000 რძის პროდუქტები

08/05/2018
CMR180097742

- 31/12/2018

134
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი

08/05/2018
CMR180097742

- 31/12/2018

92 176.10 176.10 სს სს გუდვილი 206343991
10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

79 1,521.10 0.00 შპს შპს მარი-97 445478251



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

შპს "თეგეტა 

მოტორსი"
202177205

- 31/12/2018
135

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

03/05/2018
CMR180098056 88 360.00 360.00 

136

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

03/05/2018
CMR180098064 89 360.00 360.00 

შპს "თეგეტა 

მოტორსი"
202177205

- 31/12/2018

137

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

03/05/2018
CMR180098060 90 1,521.44 1,521.44 

შპს "თეგეტა 

მოტორსი"
202177205

- 31/12/2018

31/12/2018

138
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის 

დამხმარე მომსახურებები

07/05/2018
CMR180099491 91 100.00 100.00 

შპს "`თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია"

202886788
10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

139
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

10/05/2018
CMR180100254 94 333.60 333.60 შპს ,,ენგადი" 242005888

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

ფ/პ მიხეილი 

მოისეევი
60001006727

- 31/12/2018

140
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

10/05/2018
CMR180101734 95 240.00 240.00 

შპს შპს აიდიეს 

ბორჯომი თბილისი
404888528

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

141
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79900000

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

16/05/2018
CMR180103250 96 3,750.00 3,750.00 

ფ/პ გიორგი 

ნაკაშიძე
61001046621

-

144
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა

16/05/2018
CMR180103268

- 31/12/2018

145
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები

16/05/2018
CMR180103268

- 31/12/2018

142
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31400000

აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები 

და პირველადი ელემენტები

16/05/2018
CMR180103259

- 31/12/2018

143
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით

16/05/2018
CMR180103264

146
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა

23/05/2018

CMR180108737 100 75.00 75.00 ი/მ გელა პატარაია 61003002868
- 31/12/2018

147
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები

29/05/2018
CMR180110362 105 319.00 319.00 

შპს კახური 

ტრადიციული 

მეღვინეობა

200075113
10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

148
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

31/05/2018
CMR180109119 106 9,600.00 9,600.00 

სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

99 65.60 0.00 ი/მ ტარიელ ბერიძე 61006051613

97 170.00 170.00 შპს შპს ნიკა 2002 445437956

98 187.50 187.50 



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

31/05/2018
CMR180109123 107 39,000.00 39,000.00 

სსიპ სსიპ "დაცვის 

პოლიციის დეპარტამენტი"
211350928

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

150
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
42500000

გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები

28/05/2018
CMR180108780 102 3,932.00 3,932.00 შპს შპს კერა 445388704

- 31/12/2018

151
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

28/05/2018
CMR180110347 104 269.50 269.50 

შპს შპს ბ და რ 

ბიზნესი
445462268

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

152
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

28/05/2018
CMR180110335

- 31/12/2018

153
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

28/05/2018
CMR180110335

- 31/12/2018

103 

154
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

31/05/2018
CMR180111371 110 215.00 215.00 შპს შპს ვისტა 445495045

- 31/12/2018

155
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

12/06/2018
CMR180116695 112 160.00 160.00 ი.მ. მალხაზ ზოიძე 61007004766

- 31/12/2018

156
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

14/06/2018
CMR180117050 116 375.00 375.00 

ფ/პ ალექსანდრე 

ქათამაძე
61004001387

- 31/12/2018

157
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები

25/05/2018
SPA180004567 101 31,730.00 31,730.00 შპს შპს  ადელაინი 405203569

- 31/12/2018

შპს შპს პენსან 

ჯორჯია
404870760

- 31/12/2018

158
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა

12/06/2018
CMR180120191 111 177.50 177.50 ი/მ გელა პატარაია 61003002868

- 31/12/2018

159

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები

14/06/2018
CMR180120005

- 31/12/2018

160

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

14/06/2018

CMR180120005

- 31/12/2018

161

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

14/06/2018
CMR180120011 117 9,125.00 0.00 

162

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

14/06/2018
CMR180122361 114 980.00 0.00 

შპს "თეგეტა 

მოტორსი"
202177205

- 31/12/2018

113 4,965.40 0.00 შ.პ.ს.  "იუ-ჯი-თი" 204892964

2,719.00 
შპს შპს   

ალექსანდრე 2014
4454364122,719.00 



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

163

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

14/06/2018
CMR180121720 115 416.00 0.00 

შპს შპს ჯეო თაირს 

Geo Tires
401987329

- 31/12/2018

166
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31400000

აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები 

და პირველადი ელემენტები

18/06/2018
CMR180121620

- 31/12/2018

167
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000 ავეჯის აქსესუარები

18/06/2018
CMR180121620

- 31/12/2018

164
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18900000

საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, 

ტომრები და ჩანთები

18/06/2018
CMR180121620

- 31/12/2018

165
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

18/06/2018
CMR180121620

- 31/12/2018

168
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

18/06/2018
CMR180121983 120 90.00 0.00 

ი/მ დიმიტრი 

კაკოსიმიდი
61002015850

- 31/12/2018

169
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის 

კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება

18/06/2018
CMR180121989 121 385.00 0.00 

ი/მ დიმიტრი 

კაკოსიმიდი
61002015850

- 31/12/2018

170
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
42500000

გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები

18/06/2018
CMR180121632 123 1,060.00 1,060.00 შპს შპს კერა 445388704

- 31/12/2018

171 კონკურსი 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

25/06/2018
CNT180000027 124 542,800.00 81,420.00 შპს შპს მეგაპოლისი 405229685

- 31/12/2018

172
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

18/06/2018
CMR180122832 119 54.00 0.00 შპს შპს კინგ ჯგუფი 445436779

- 31/12/2018

173
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50800000

სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) 

სამუშაოები და ტექნიკური მომსახურება

18/06/2018
CMR180121627 122 512.00 512.00 ფ/პ დავით ძნელაძე 61801096236

- 31/12/2018

174
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

25/06/2018

CMR180122834 125 42.00 0.00 შპს, შპს თურსა 248435670
- 31/12/2018

175
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71300000 საინჟინრო მომსახურებები

13/12/2017
SPA170014729 238 37,000.00 0.00 ფ/პ ბეგლარ კახიძე 61001019131 მრავალწლიანი

- 31/12/2018

176
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები

31/05/2018
CMR180113215 108 150.00 150.00 

შპს შპს აისი 

გოდერძი
448052473

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

118 223.30 0.00 შპს შპს E-2010 448381992



N
შესყიდვის 

საშუალება

დანაყოფ

ის კოდი
შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 

განხორციელებ

ის ვადა

სატენდერო 

განცხადების 

ნომერი

ხელშეკრუ

ლების 

ნომერი

ხელშეკრულე

ბის ჯამური 

ღირებულება

გახარჯული 

თანხა

მიმწოდებლის 

დასახელება

მიმწოდებლის 

საიდენტ. კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000 საწვავი
01/01/2017

CMR160219884 236 72,967.00 7,573.42 
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო
204493002

უწყვეტი (გარდამავალი) 

ხელშეკრულება

-

-

-

-

-

-

177
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
72400000 ინტერნეტმომსახურებები

31/05/2018
CMR180113234 109 30.00 30.00 შპს პროსერვისი 204929168

9 მუხლის 3' პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

178
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

29/06/2018
CMR180126158 129 1,020.00 0.00 

შპს, შ.პ.ს 

დიაგნოსტიკა-აჭარა
248431905

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი- 31/12/2018

179
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31400000

აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები 

და პირველადი ელემენტები

29/06/2018
CMR180126160 130 190.00 0.00 შპს შპს ნიკა 2002 445437956

- 31/12/2018

127 4,720.00 0.00 შპს მაი მობაილ + 205294705
- 31/12/2018

181
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

29/06/2018
SPA180005491 128 4,780.00 0.00 

შპს შპს ბატაშ 

სტუდიო
404459572

- 31/12/2018

182
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები

26/06/2018
SPA180005015 126 4,440.00 0.00 შპს ვი დი ჯი გრუპი 204560607

- 31/12/2018

180
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
71300000 საინჟინრო მომსახურებები

28/06/2018
SPA180005059


