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სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ წლიური ანგარიშის ფორმა

პერიოდი 01/01/2015 -დან 01/01/2016 -მდე

N
შესყიდვის

საშუალება

დანა-

ყოფის

კოდი

შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის

განხორ -

ციელების

ვადა

სატენდერო

განცხადების

ნომერი

ხელშეკ-

რულების

ნომერი

ხელშეკ-

რულების

ჯამური

ღირებულებ

ა

გახარ-

ჯული

თანხა

მიმწოდებ-

ლის

დასახელება

მიმწოდებ-

ლის

საიდენტ.

კოდი

შენიშვნა

1
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79700000

გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
01/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N335 

22/12/2014

1,620.00 1,620.00 

ს.ს.ი.პ. „დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტი“

211350928
31/01/2016

2

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000

საწვავი 01/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N348 

29/12/2014

82,582.00 58,486.19 

შ.პ.ს. „ლუკოილ-

ჯორჯია“ 204976302
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
31/01/2016

3
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები
24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N181 

24/07/2015

562.00 562.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
31/12/2015

4
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N182 

24/07/2015

408.00 408.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
31/12/2015

5
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N184 

24/07/2015

350.00 350.00 

ინდ. მეწარმე „მალხაზ 

ზოიძე“ 61007004766
31/12/2015

6
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 

მათთან დაკავშირებული საგნები
24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N185 

24/07/2015

508.00 508.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

7
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
30/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N186 

30/07/2015

473.22 473.22 

შ.პ.ს. „Piazza 

Management“ 445394369
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

8
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N183 

24/07/2015

850.00 850.00 

შ.პ.ს. „Piazza 

Management“ 445394369
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

9
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
03/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N189 

03/08/2015

377.40 377.40 

შ.პ.ს. „ენგადი“

242005888
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

10
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
71500000

მშენებლობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
03/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N190 

03/08/2015

2,032.00 0.00 

ინდივიდუალური 

მეწარმე ვლადიმერ 

ბლაგიძე

61001020314
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

11
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
03/08/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

12
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 03/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N187 

03/08/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

13
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
03/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N188 

03/08/2015

155.00 155.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015
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14
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

05/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N191 

05/08/2015

50.00 50.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

15
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
05/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N192 

05/08/2015

50.00 50.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

16
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50800000

სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურებები
05/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N194 

05/08/2015

200.00 200.00 

ინდ. მეწარმე "ედუარდ 

გრიგორიანი" 61003003956
31/12/2015

17
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 12/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N196 

12/08/2015

36.10 36.10 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

18
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 12/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N197 

12/08/2015

120.00 120.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
31/12/2015

19
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
12/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N198 

12/08/2015

195.00 195.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

20
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
05/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N193 

05/08/2015

660.00 660.00 

შპს "DPA"

406042973
31/12/2015

21
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 05/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N195 

05/08/2015

24,337.50 24,337.50 

შპს "ტურინვესტი"

245555554
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

22
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

12/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N199 

12/08/2015

30.00 30.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

23
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
18/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N200 

18/08/2015

117.70 117.70 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

24
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

19/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N201 

19/08/2015

80.00 80.00 

სს 

ბათავტოტრანსსერვისი 245415082
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

25
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
19/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N202 

19/08/2015

130.00 130.00 

ფიზიკური პირი 

"დურსუნ ხალვაში" 61007000770
31/12/2015

26
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000

საავტომობილო ტრანსპორტი მომსახურებები 25/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N203 

25/08/2015

375.00 375.00 

ფიზიკური პირი ლევან 

აბუსელიძე 61006000959
31/12/2015

27
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
25/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N204 

25/08/2015

500.00 500.00 

ფიზიკური პირი 

მურმან აბულაძე 61006010284
31/12/2015

28
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000

საავტომობილო ტრანსპორტი მომსახურებები 26/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N205 

26/08/2015

225.00 225.00 

ინდ. მეწარმე "რამაზ 

რიჟვაძე" 61007002264
31/12/2015

29
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

კონსტრუქციის მასალები და ანალოგიური 

ნივთები / საგნები
27/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N206 

27/08/2015

766.60 766.60 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
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29
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

კონსტრუქციის მასალები და ანალოგიური 

ნივთები / საგნები

ხელშეკრუ

ლება N206 

27/08/2015

766.60 766.60 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

30
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები / რესორები
27/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N207 

27/08/2015

22.50 22.50 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

31
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
27/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N208 

27/08/2015

57.50 57.50 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

32
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 27/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N209 

27/08/2015

100.00 100.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

33
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
27/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N210 

27/08/2015

600.00 600.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

34
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
27/08/2015 ხელშეკრუ

ლება N211 

27/08/2015

140.00 140.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

35
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
45200000

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები

24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N178 

24/07/2015

290,230.00 182,631.94 

შ.პ.ს. „ე-კონი“

211326812
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/12/2016

36

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 02/09/2015
CON150000009

ხელშეკრუ

ლება N212 

02/09/2015

3,110.76 3,110.76 

შპს "ალტა"

211380691
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
31/12/2015

37
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
09/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N217 

09/09/2015

32.00 32.00 

ფიზიკური პირი 

"დურსუნ ხალვაში" 61007000770
31/12/2015

38
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
09/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N219 

09/09/2015

150.00 150.00 

ფიზიკური პირი 

მალხაზ კარანაძე 61001057139
31/12/2015

39
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
31/08/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

40
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 04/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N213 

04/09/2015

100.00 100.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

41
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
04/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N214 

04/09/2015

45.00 45.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

42
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
08/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N215 

08/09/2015

337.59 337.59 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

43
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
09/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N220 

09/09/2015

301.40 301.40 

შპს "Real estate 

development company" 404943709
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

44
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 11/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N222 

11/09/2015

120.00 120.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015
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45
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
11/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N223 

11/09/2015

40.00 40.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

46
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98300000

სხვადასხვა მომსახურებები 14/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N224 

14/09/2015

100.00 100.00 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
31/12/2015

47
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79500000

საკანცელარიო მომსახურებები 09/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N216 

09/09/2015

6,372.00 6,372.00 

სსიპ ''საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულ 

თარგმნის ბიურო
204427753

კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

48
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
09/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N218 

09/09/2015

25.00 25.00 

ინდ. მეწარმე „მალხაზ 

ზოიძე“ 61007004766
31/12/2015

49
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

09/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N221 

09/09/2015

740.00 740.00 

ინდ. მეწარმე "აკაკი 

ბერიძე" 61006003126
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

50
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000

საავტომობილო ტრანსპორტი მომსახურებები 17/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N226 

17/09/2015

650.00 650.00 

ინდ. მეწარმე "გენადი 

ლაბაძე" 61006034153
31/12/2015

51
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000

ქსოვილის ნივთები 17/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N227 

17/09/2015

150.00 150.00 

შპს "იმედი 2010"

445385529
31/12/2015

52
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 16/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N225 

16/09/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
31/12/2015

53
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
32300000

ტელე და რადიო მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო 

ჩამწერები ან რეპროდუცირების აპარატურა
17/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N228 

17/09/2015

13,200.00 13,200.00 

შპს "ალფა სტუდიო 

ALFA STUDIO" 404452800
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

54
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22300000

ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა 

ნაბეჭდი მასალა
17/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N230 

17/09/2015

546.00 546.00 

შპს "თეგი"

445436537
31/12/2015

55
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

17/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N229 

17/09/2015

5,013.50 5,013.50 

შპს "დუო პრინტი"

204565032
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

56
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
18/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N232 

18/09/2015

257.40 257.40 

შ.პ.ს. „ენგადი“

242005888
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

57
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

კონსტრუქციის მასალები და ანალოგიური 

ნივთები / საგნები
18/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N233 

18/09/2015

216.00 216.00 

შპს "კარ ჯორჯია"

448394201
31/12/2015

58
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
33700000

პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N241 

21/09/2015

73.20 73.20 

შ.პ.ს. „ბუხარა“

448385462
31/12/2015

59
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N242 

21/09/2015

270.30 270.30 

შ.პ.ს. „ბუხარა“

448385462
31/12/2015

60
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა 21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N243 

21/09/2015

376.00 376.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
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60
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა ხელშეკრუ

ლება N243 

21/09/2015

376.00 376.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

61
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N244 

21/09/2015

115.00 115.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

62
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000

ქსოვილის ნივთები 21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N245 

21/09/2015

500.00 500.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

63
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50800000

სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურებები
21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N246 

21/09/2015

150.00 150.00 

ინდ. მეწარმე "ედუარდ 

გრიგორიანი" 61003003956
31/12/2015

64
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 18/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N234 

18/09/2015

200.00 200.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

65
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
18/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N235 

18/09/2015

40.00 40.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

66
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
18/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N236 

18/09/2015

130.00 130.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

67
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

18/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N237 

18/09/2015

480.00 480.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

68
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
18/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N231 

18/09/2015

99.00 99.00 

შპს "აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი" 404888528
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

69
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N238 

21/09/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

70
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N239 

21/09/2015

255.00 255.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

71
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

21/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N240 

21/09/2015

65.00 65.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

72

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 29/09/2015
SPA150025191

ხელშეკრუ

ლება N247 

29/09/2015

2,880.00 2,880.00 

შპს "სინტაქსი"

405114790
31/12/2015

73
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18900000

საბარგო ჩანთები, საუნაგირეები, ტომრები და 

ჩანთები
29/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N248 

29/09/2015

21.00 21.00 

შპს"ბათუმი 

თრეითინგი" 245613858
31/12/2015

74
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
29/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N249 

29/09/2015

77.00 77.00 

შპს"ბათუმი 

თრეითინგი" 245613858
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

75
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
29/09/2015 ხელშეკრუ

ლება N250 

29/19/2015

571.34 571.34 

შ.პ.ს. „აჭარული ღვინის 

სახლი“ 445387493
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015
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76
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50800000

სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურებები
05/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N251 

05/10/2015

50.00 50.00 

შ.პ.ს. „EMI“

445389393
31/12/2015

77
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
30/09/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

78
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
09/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N252 

09/10/2015

250.00 250.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10'  მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

79
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

09/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N253 

09/10/2015

35.00 35.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

80
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18500000

სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 13/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N258 

13/10/2015

125.00 125.00 

ს.ს.ი.პ. „ბათუმის 

არქეოლოგიური 

მუზეუმი“

245428274
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

81
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 13/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N259 

13/10/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

82
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

13/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N261 

13/10/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

83
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
13/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N260 

13/10/2015

405.00 405.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

84
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

13/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N256 

13/10/2015

2,150.00 2,085.63 

Barbaros copy

765012279
31/12/2015

85
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79500000

საკანცელარიო მომსახურებები 13/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N257 

13/10/2015

2,100.00 1,951.86 

dragoman dil tekn. ve 

dan. ltd 313047417
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

86
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
15/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N262 

15/10/2015

978.00 978.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

87
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

15/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N263 

15/10/2015

120.00 120.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

88
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

19/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N264 

19/10/2015

48.00 48.00 

შპს "თეგი"

445436537
31/12/2015

89
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 21/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N265 

21/10/2015

583.00 583.00 

შპს "ალექსანდრე 2014"

445436412
31/12/2015

90
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
21/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N266 

21/10/2015

24.00 24.00 

შპს "ალექსანდრე 2014"

445436412
31/12/2015

91
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
21/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N267 

21/10/2015

267.19 267.19 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
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91
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები

ხელშეკრუ

ლება N267 

21/10/2015

267.19 267.19 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

92
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
12/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N254 

12/10/2015

177.60 177.60 

შპს "მეღვინეობა 

ხარება" 404427928
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

93
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
21/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N268 

21/10/2015

282.84 282.84 

შ.პ.ს. „საგა ფუდი“

245623570
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

94
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
13/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N255 

13/10/2015

5,000.00 4,813.40 

Istambul Ticaret Odasi 

Egitim ve Sosyal 481016667
31/12/2015

95
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
27/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N269 

27/10/2015

20.00 20.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

96
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

27/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N270 

27/10/2015

10.00 10.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

97
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
28/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N271 

28/10/2015

12.00 12.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

98
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

28/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N272 

28/10/2015

20.00 20.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

99
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 03/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N276 

03/11/2015

19.20 19.20 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

100
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

03/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N277 

03/11/2015

72.00 72.00 

შპს "თეგი"

445436537
31/12/2015

101
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
80500000

სატრენინგო მომსახურებები 02/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N274 

02/11/2015

120.00 120.00 

შპს "სასწავლო ცენტრი-

პროფტექსერვისი" 445452769
31/12/2015

102
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და 

ლითონის კონტეინერების, ასევე, 

მანქანებიშეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

02/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N275 

02/11/2015

3,200.00 3,200.00 

შ.პ.ს. "საზღვაო 

ტექსერვისი" 245431206
31/12/2015

103
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
30/10/2015 ხელშეკრუ

ლება N273 

30/10/2015

2,300.00 2,196.57 

უს ჟურნალის "დელო 

(ვოსტოკ ზაპად)" 101010006
31/12/2015

104
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
02/11/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N 141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

105
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000

კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით 11/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N278 

11/11/2015

188.00 188.00 

ფიზიკური პირი 

მურმან აბულაძე 61006010284
31/12/2015

106
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18100000

სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები
12/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N279 

12/11/2015

60.00 60.00 

შ.პ.ს. „უნიფორმა 

პლუსი“ 445400110
31/12/2015
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107
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
12/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N280 

12/11/2015

1,100.00 1,100.00 

შპს "ქოქო მობილი"

448383053
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

108
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და 

ლითონის კონტეინერების, ასევე, 

მანქანებიშეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

12/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N281 

12/11/2015

466.00 466.00 

შ.პ.ს. „ეკოლაინი“

204445145
31/12/2015

109
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
13/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N283 

13/11/2015

140.69 140.69 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

110
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
16/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N284 

16/11/2015

685.00 685.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

111
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

16/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N285 

16/11/2015

60.00 60.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

112
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 16/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N286 

16/11/2015

94.40 94.40 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

113
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
16/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N287 

16/11/2015

65.00 65.00 

ფიზიკური პირი 

"დურსუნ ხალვაში" 61007000770
31/12/2015

114
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N289 

18/11/2015

80.00 80.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
31/12/2015

115
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N291 

18/11/2015

257.40 257.40 

შ.პ.ს. „ენგადი“

242005888
31/12/2015

116
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N288 

18/11/2015

1,035.00 1,035.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

117
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N292 

18/11/2015

125.00 125.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

118
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N293 

18/11/2015

10.00 10.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

119
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N294 

18/11/2015

100.00 100.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

120
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
12/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N282 

12/11/2015

177.60 177.60 

შპს "მეღვინეობა 

ხარება" 404427928
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

121
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N290 

18/11/2015

99.00 99.00 

შპს "აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი" 404888528
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

122
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
20/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N299 

20/11/2015

90.00 90.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
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122
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს

ხელშეკრუ

ლება N299 

20/11/2015

90.00 90.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

123
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

20/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N300 

20/11/2015

70.00 70.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

124
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18500000

სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 20/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N301 

20/11/2015

68.00 68.00 

ი/მ გრიგოლ დგვეფაძე

61004010840
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

125
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
20/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N302 

20/11/2015

119.00 119.00 

შპს"ბათუმი 

თრეითინგი" 245613858
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

126
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
20/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N297 

20/11/2015

59.20 59.20 

შპს "მეღვინეობა 

ხარება" 404427928
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

127
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18900000

საბარგო ჩანთები, საუნაგირეები, ტომრები და 

ჩანთები
20/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N298 

20/11/2015

45.00 45.00 

შპს "მეღვინეობა 

ხარება" 404427928
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

128
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 24/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N303 

24/11/2015

80.00 80.00 

შპს "აგროექსპორტი"

245440287
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

129
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N295 

18/11/2015

370.00 370.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

130
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

18/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N296 

18/11/2015

100.00 100.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

131
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22100000

ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო 

ფურცლები
24/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N304 

24/11/2015

69.90 68.00 

შპს "ბიბლუსი"

205254892
31/12/2015

132
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
27/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N305 

27/11/2015

125.40 125.40 

შ.პ.ს. „გარდენ“

248435643
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

133
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 27/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N306 

27/11/2015

236.00 236.00 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

134

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

66500000

სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 01/12/2015
SPA150030444

ხელშეკრუ

ლება N307 

01/12/2015

7,630.00 7,630.00 

შპს "დაზღვევის 

კომპანია ქართუ" 204970031
31/01/2017

135
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
04/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N310 

04/12/2015

25.85 25.85 

შ.პ.ს. „რეტრო“

445390737
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/01/2016

136
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
04/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N311 

04/12/2015

504.35 504.35 

შპს "ბულვარის 

კარიბჭე" 445407916
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/01/2016

137
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
07/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N312 

07/12/2015

180.00 180.00 

ინდ. მეწარმე "ნუკრი 

ნაჭყებია" 62003015951
31/01/2016



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
07/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N313 

07/12/2015

340.00 340.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

139
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

07/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N314 

07/12/2015

160.00 160.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

140
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
07/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N316 

07/12/2015

550.00 550.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
31/01/2016

141
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
30/11/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

142
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79600000

რეკრუტირება 02/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N309 

02/12/2015

5,067.00 5,067.00 

ს.ს.ი.პ. „ფინანსთა 

სამინისტროს აკადემია“ 206348987
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი03/01/2016

143

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 02/12/2015
SPA150030443

ხელშეკრუ

ლება N308 

02/12/2015

3,521.12 3,521.12 

შპს "დიჯი მანია 

ჯორჯია" 404949687
31/01/2016

144

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
09/12/2015

SPA150031434

ხელშეკრუ

ლება N317 

09/12/2015

15,918.20 15,918.20 

შპს "იდეა"

404863411
31/01/2016

145
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

07/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N315 

07/12/2015

815.00 815.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

146
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
15/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N319 

15/12/2015

115.00 115.00 

შპს "LIGTING"

445422882
31/01/2016

147
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000

კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით 16/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N320 

16/12/2015

188.00 188.00 

ფ/პ ლევან ვარშანიძე

61001007864
31/01/2016

148
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
75100000

ადმინისტრაციული მომსახურება 08/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N316-

1 08/12/2015
500.00 100.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

შსს მომსახურების 

სააგენტო“

205190513
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი
31/01/2016

149
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 16/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N321 

16/12/2015

354.00 354.00 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/01/2016

150
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44100000

კონსტრუქციის მასალები და ანალოგიური 

ნივთები / საგნები
17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N322 

17/12/2015

199.00 199.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/01/2016

151
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები / რესორები
17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N323 

17/12/2015

85.00 85.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/01/2016

152
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N324 

17/12/2015

36.00 36.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/01/2016

153
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები
17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N325 

17/12/2015

551.00 551.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
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153
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები

ხელშეკრუ

ლება N325 

17/12/2015

551.00 551.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
31/01/2016

154
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N326 

17/12/2015

315.00 315.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
31/01/2016

155
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა 17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N327 

17/12/2015

389.00 389.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/01/2016

156
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N328 

17/12/2015

122.00 122.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/01/2016

157
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000

ქსოვილის ნივთები 17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N329 

17/12/2015

570.00 570.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/01/2016

158
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N330 

17/12/2015

100.00 100.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

159
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N331 

17/12/2015

436.00 436.00 

შპს "ალექსანდრე 2014"

445436412
31/01/2016

160
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N332 

17/12/2015

136.00 136.00 

შპს "ალექსანდრე 2014"

445436412
31/01/2016

161
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N333 

17/12/2015

274.00 274.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
31/01/2016

162
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
17/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N334 

17/12/2015

135.00 135.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
31/01/2016

163
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
48600000

მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული 

პროგრამული პაკეტები
14/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N318 

14/12/2015

123,000.00 122,939.05 

შ.პ.ს. „იუ-ჯი-თი“

204892964
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი
20/02/2016

164
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
18/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N335 

18/12/2015

370.00 370.00 

შპს "ფლამინგო 

ჯორჯია" 245620074
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

165
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98500000

კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით 22/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N336 

22/12/2015

313.00 313.00 

ფიზიკური პირი 

ფილიმონ გორდელაძე 46001003808
31/01/2016

166
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

22/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N338 

22/12/2015

110.08 110.08 

შპს "თეგი"

445436537
31/01/2016

167
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა 22/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N339 

22/12/2015

70.00 70.00 

შ.პ.ს. „E-2010“

448381992
31/01/2016

168
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
37500000

თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები 22/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N340 

22/12/2015

130.90 130.90 

შ.პ.ს. „E-2010“

448381992
31/01/2016
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169
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
27/11/2015 ხელშეკრუ

ლება N306-

1 27/11/2015
126.94 126.94 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

170
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
25/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N341 

25/12/2015

98.00 98.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

171
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

25/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N342 

25/12/2015

15.00 15.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/01/2016

172
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
03400000

მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები 28/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N345 

28/12/2015

243.10 243.10 

შპს "ელდორადო"

448391268
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/01/2016

173
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22300000

ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა 

ნაბეჭდი მასალა
25/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N343 

25/12/2015

739.08 739.08 

შ.პ.ს. „პოლიგრაფ-

სერვისი" 245385355
31/01/2016

174
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 28/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N347 

28/12/2015

409.16 409.16 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/01/2016

175
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
28/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N346 

28/12/2015

710.40 710.40 

შპს "მეღვინეობა 

ხარება" 404427928
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/01/2016

176
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
28/12/2015 ხელშეკრუ

ლება N348 

28/12/2015

480.00 480.00 

შ.პ.ს. „Piazza 

Management“ 445394369
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/01/2016

177

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

09100000

საწვავი 01/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N351 

29/12/2014

7,358.52 5,186.79 

შ.პ.ს. „რომპეტროლ 

საქართველო“ 204493002
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
31/01/2016

178
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 01/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N353 

29/12/2014

570.00 492.31 

ს.ს. „სილქნეტი“

204566978
31/01/2016

179
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
48500000

საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული 

პაკეტები
31/12/2014 ხელშეკრუ

ლება N354 

31/12/2014

8,000.04 7,333.37 

ს.ს.ი.პ. „საფინანსო-

ანალიტიკური 

სამსახური“

204577813
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

180
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
72400000

ინტერნეტ მომსახურებები 05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N1 

05/01/2015

42,000.00 38,500.00 

შ.პ.ს. „დელტა-ნეტი“

404398503
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

181
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
72400000

ინტერნეტ მომსახურებები 05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N2 

05/01/2015

480.00 480.00 

შ.პ.ს. „პროსერვისი“

204929168
31/01/2016

182
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N4 

05/01/2015

60.00 60.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

183
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
92200000

რადიო და სატელევიზიო მომსახურებები 05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N5 

05/01/2015

1,920.00 1,920.00 

შ.პ.ს. „TV ERA“

245439609
31/01/2016

184
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N6 

05/01/2015

611.00 611.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
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184
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს

ხელშეკრუ

ლება N6 

05/01/2015

611.00 611.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

185
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N7 

05/01/2015

290.00 290.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

186
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N8 

05/01/2015

15.00 15.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

187
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N9 

13/01/2015

170.00 170.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

188
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N10 

13/01/2015

55.00 55.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

189
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N11 

13/01/2015

700.00 641.00 

შ.პ.ს. „ჯი-თი მოტორს“

206276340
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

190
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N12 

13/01/2015

700.00 700.00 

შპს "ქოქო მობილი"

448383053
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

191

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 25/03/2015
SPA150007059

ხელშეკრუ

ლება N79 

25/03/2015

8,966.82 8,966.82 

შპს "ფორსი"

401999432
31/05/2015

192
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N14 

13/01/2015

375.80 375.80 

შ.პ.ს. „საგა ფუდი“

245623570
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

193
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
90900000

დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებები 13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N13 

13/01/2015

2,040.00 1,870.00 

ინდ. მეწარმე „ამირან 

დუაძე“ 61001007937
31/01/2016

194
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
18500000

სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N16 

13/01/2015

1,125.00 1,125.00 

ფიზიკური პირი 

როსტომ ცინცაძე 61001013139
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

195

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები
20/01/2015

SPA150000062

ხელშეკრუ

ლება N17 

20/01/2015

9,899.00 3,596.56 

შ.პ.ს. „აუდიტორული 

კომპანია იბერ აუდიტ 

კონსალტინგი “

400107736
31/01/2016

196
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22200000

გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა 

და ჟურნალები
22/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N18 

22/01/2015

456.00 456.00 

შ.პ.ს. „ბათუმი-

ექსპრესი“ 245424116
31/01/2016

197
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79600000

რეკრუტირება 22/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N19 

22/01/2015

60.00 60.00 

შპს "ჯობს.გე"

205035282
31/12/2015

198
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
72200000

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და საკონსულტაციო 

მომსახურებები

23/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N21 

23/01/2015

2,500.00 2,500.00 

შ.პ.ს. "ერთიგონი"

200248384
31/12/2015

199

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

71300000

საინჟინრო მომსახურებები 23/01/2015
SPA150000814

ხელშეკრუ

ლება N22 

23/01/2015

5,250.00 2,191.53 

სსიპ - ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ლაბორატორია

245638029
31/01/2016
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200
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
33700000

პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 23/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N24 

23/01/2015

20.50 20.50 

შ.პ.ს. „ბუხარა“

448385462
31/12/2015

201
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 23/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N25 

23/01/2015

210.10 210.10 

შ.პ.ს. „ბუხარა“

448385462
31/12/2015

202
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
23/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N26 

23/01/2015

357.40 357.40 

შ.პ.ს. „ენგადი“

242005888
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

203
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 22/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N20 

22/01/2015

42.10 42.10 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

204
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 23/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N23 

23/01/2015

59.50 59.50 

შპს "ოცნება-K"

445403420
31/12/2015

205
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა 02/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N27 

02/02/2015

272.00 272.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

206
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000

ქსოვილის ნივთები 02/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N28 

02/02/2015

365.00 365.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

207
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 02/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N29 

02/02/2015

22.00 22.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

208
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
48300000

დოკუმენტის შექმნის, ხატვის, გამოსახვის, 

დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის 

პროგრამული პაკეტები

02/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N30 

02/02/2015

1,560.00 1,560.00 

ინდ. მეწარმე „ბადრი 

გორაძე“ 61001019253
31/01/2016

209
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79900000

სხვადასხვა საქმიანობები და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
04/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N34 

04/02/2015

2,500.00 2,500.00 

ფიზიკური პირი ლევან 

ნავეიშვილი 01003013840
31/03/2015

210
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79400000

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები და მომსახურებები
17/12/2013 ხელშეკრუ

ლება N 

272

802,849.24 348,141.40 

„Sweco International AB“

556862991
კანონის 10' მუხლის დ) 

პუნქტი
31/12/2015

211
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
45200000

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები

21/05/2014 ხელშეკრუ

ლება N 

124

869,331.23 41,070.35 

შპს "სამშენებლო-

კომერციული 

კორპორაცია ხიდი"

215589021

მრავალწლიანი ხელშეკრულება 

(წინა წლებში გახარჯულია 

2384667.36)31/12/2016

212

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

71500000

მშენებლობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
27/03/2014 ხელშეკრუ

ლება N 87 11,653.19 7,535.15 

ინდივიდუალური 

მეწარმე ვლადიმერ 

ბლაგიძე

61001020314

მრავალწლიანი ხელშეკრულება 

(წინა წელს გახარჯულია 

2595.81 ლარი)31/01/2016

213
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
45200000

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები

27/06/2014 ხელშეკრუ

ლება N 

169

12,411.66 12,411.66 

შპს "შანსი - 2010"

404383074

მრავალწლიანი ხელშეკრულება 

(წინა წელს გადახდილია 

401310.53 ლარი)31/01/2016

214

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
03/02/2015

SPA150001480

ხელშეკრუ

ლება N31 

03/02/2015

2,470.00 1,047.52 

შ.პ.ს. „პრინტ-ოფისი“

445389892
31/01/2016

215

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები
03/02/2015

SPA150001256

ხელშეკრუ

ლება N32 

03/02/2015

1,723.00 1,723.00 

შპს "აუდიტორული 

ფირმა ლაზიკა 

აუდიტი"

400032674
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215

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები SPA150001256

ხელშეკრუ

ლება N32 

03/02/2015

1,723.00 1,723.00 

შპს "აუდიტორული 

ფირმა ლაზიკა 

აუდიტი"

400032674
30/05/2015

216
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 03/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N33 

03/02/2015

43.30 43.30 

შპს "ოცნება-K"

445403420
31/12/2015

217

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 05/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N3 

05/01/2015

708.31 708.31 

ს.ს.ი.პ. „სახელისუფლებო 

სპეციალური კავშირების 

სააგენტო“
204429494

31/12/2015

218

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 02/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N30/1 

02/02/2015
1,500.00 867.86 

შ.პ.ს. „მაგთიკომი“

204876606
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
31/03/2015

219
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 04/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N36 

04/02/2015

25.40 25.40 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

220
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
04/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N37 

04/02/2015

21.30 21.30 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

221
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

09/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N38 

09/02/2015

320.00 320.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

222

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

79500000

საკანცელარიო მომსახურებები 11/02/2015
SPA150002358

ხელშეკრუ

ლება N39 

11/02/2015

6,311.23 6,211.24 

შპს "თბილისის ბიზნეს 

სახლი" 204564293
31/01/2016

223
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და 

ლითონის კონტეინერების, ასევე, 

მანქანებიშეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

11/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N40 

11/02/2015

200.00 200.00 

შ.პ.ს. „ეკოლაინი“

204445145
31/12/2015

224
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

13/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N42 

13/02/2015

1,012.00 1,012.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

225

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
16/02/2015

SPA150002353

ხელშეკრუ

ლება N44 

16/02/2015

14,155.60 9,133.88 

შ.პ.ს. „E-2010“

448381992
31/01/2016

226

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

16/02/2015
SPA150003251

ხელშეკრუ

ლება N43 

16/02/2015

11,000.00 10,988.49 

შ.პ.ს. „csc batumi“

448386425
31/01/2016

227
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
13/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N41 

13/02/2015

77.00 77.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

228
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
18/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N45 

18/02/2015

200.00 200.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

229
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

18/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N46 

18/02/2015

50.00 50.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

230

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

19/02/2015
SPA150003254

ხელშეკრუ

ლება N47 

19/02/2015

23,000.00 13,888.15 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
31/01/2016
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231

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
19/02/2015

SPA150003641

ხელშეკრუ

ლება N49 

19/02/2015

4,900.00 4,900.00 

შპს "ბატაშ დიზაინი"

204544494
30/04/2015

232

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 20/02/2015
SPA150004170

ხელშეკრუ

ლება N51 

20/02/2015

7,314.82 7,234.10 

შპს "ფორსი"

401999432
31/01/2016

233

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
19/02/2015

SPA150003249

ხელშეკრუ

ლება N48 

19/02/2015

7,000.00 2,789.75 

შპს "თანადგომა-1-გაზეთ 

საქართველოს რესპუბლიკის 

გამომცემელი"
202411808

31/01/2016

234
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
19/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N50 

19/02/2015

327.58 327.58 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

235
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 13/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N41-1 

13/02/2015
80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

236
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
02/02/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

237

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 27/02/2015
CON150000012

ხელშეკრუ

ლება N52 

23/02/2015

15,800.00 10,275.58 

შ.პ.ს. „ჯეოსელი“

203841940
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
01/03/2016

238
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
24/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N53 

24/02/2015

20.00 20.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

239
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

24/02/2015 ხელშეკრუ

ლება N54 

24/02/2015

75.00 75.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

240
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
02/03/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

241
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
02/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N56 

02/03/2015

25.00 25.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

242
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 02/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N57 

02/03/2015

100.00 100.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

243

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

66500000

სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 26/02/2015
SPA150004517

ხელშეკრუ

ლება N55 

26/02/2015

8,499.00 8,499.00 

შპს "დაზღვევის 

კომპანია ქართუ" 204970031
01/04/2016

244
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50800000

სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურებები
06/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N58 

06/03/2015

220.00 220.00 

შ.პ.ს. „EMI“

445389393
31/12/2015

245
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
06/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N59 

06/03/2015

171.00 171.00 

შ.პ.ს. „ენგადი“

242005888
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

246

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

92100000

კინო და ვიდეო მომსახურებები 12/03/2015
SPA150005910

ხელშეკრუ

ლება N62 

12/03/2015

5,799.00 5,799.00 

შპს "გეიზერი"

405048096
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246

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

92100000

კინო და ვიდეო მომსახურებები

SPA150005910

ხელშეკრუ

ლება N62 

12/03/2015

5,799.00 5,799.00 

შპს "გეიზერი"

405048096
30/04/2015

247
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
92100000

კინო და ვიდეო მომსახურებები 11/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N60 

11/03/2015

65,000.00 65,000.00 

შპს "სტუდია მეტრო"

205189623
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი30/04/2015

248

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

32300000

ტელე და რადიო მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო 

ჩამწერები ან რეპროდუცირების აპარატურა
12/03/2015

SPA150006667

ხელშეკრუ

ლება N63 

12/03/2015

13,699.80 9,712.22 

შპს "ტექნო 2010"

448382027
30/04/2015

249
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 12/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N65 

12/03/2015

120.00 120.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

250
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
12/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N66 

12/03/2015

250.00 250.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

251
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

12/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N67 

12/03/2015

70.00 70.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

252
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
17/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N70 

17/03/2015

175.00 175.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

253
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 11/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N61 

11/03/2015

33.35 33.35 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

254
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 13/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N68 

13/03/2015

3,186.00 3,186.00 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

255
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
17/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N71 

17/03/2015

300.00 300.00 

შპს "ჯი-ეს-სი"

211368508
31/12/2015

256
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 17/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N72 

17/03/2015

498.00 498.00 

შპს "ალექსანდრე 2014"

445436412
31/12/2015

257
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
24900000

სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
17/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N73 

17/03/2015

90.00 90.00 

შპს "ალექსანდრე 2014"

445436412
31/12/2015

258
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

23/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N74 

23/03/2015

490.00 490.00 

შპს "თეგი"

445436537
31/12/2015

259
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98300000

სხვადასხვა მომსახურებები 24/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N75 

24/03/2015

115.00 115.00 

შ.პ.ს. „სუფთა გარემო“

445411126
31/12/2015

260
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 24/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N76 

24/03/2015

100.00 100.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

261
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
24/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N77 

24/03/2015

65.00 65.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015
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262
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

24/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N78 

24/03/2015

60.00 60.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

263

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
26/03/2015

SPA150007705

ხელშეკრუ

ლება N80 

26/03/2015

7,314.82 7,314.82 

შპს "ფორსი"

401999432
31/12/2015

264
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
26/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N81 

26/03/2015

520.00 520.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

265
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
16/03/2015

ხელშეკრულე

ბა N 69/122 

16/03/2015
4,700.00 4,490.20 

Chamber of International 

Commerce of Kazakhstan 

Limited Liab

140740025
31/12/2015

266
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
26/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N82 

26/03/2015

256.41 256.41 

შ.პ.ს. „მეგრულ-

ლაზური 2“ 248435983
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

267
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
26/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N83 

26/03/2015

110.00 110.00 

შ.პ.ს. „აჭარული ღვინის 

სახლი“ 445387493
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

268
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

27/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N85 

27/03/2015

32.00 32.00 

შ.პ.ს. „E-2010“

448381992
31/12/2015

269
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის 

დამხმარე მომსახურებები
27/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N86 

27/03/2015

600.00 600.00 

ა.(ა).ი.პ. „სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურის 

მართვის სააგენტო“
445405348

კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/05/2016

270
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 01/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N88 

01/04/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

271
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
01/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N89 

01/04/2015

25.00 25.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

272
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79100000

იურიდიული მომსახურებები 01/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N90 

01/04/2015

200.00 153.12 

ფიზიკური პირი 

ნოტარიუსი ვალიდა 

ნინიძე

61002002243
31/01/2016

273

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

71500000

მშენებლობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
02/04/2015

SPA150007723

ხელშეკრუ

ლება N91 

02/04/2015

3,262.00 0.00 

ინდ. მეწარმე - მურად 

ბოლქვაძე 61007002974
31/12/2016

274
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50800000

სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურებები
26/03/2015 ხელშეკრუ

ლება N84 

26/03/2015

125.00 125.00 

ინდ. მეწარმე "ედუარდ 

გრიგორიანი" 61003003956
31/12/2015

275
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
13/01/2015 ხელშეკრუ

ლება N15 

13/01/2015

269.40 269.40 

შპს "მეღვინეობა 

ხარება" 404427928
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

276
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
31/03/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

277

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
07/04/2015

CON150000014

ხელშეკრუ

ლება N92 

07/04/2015

3,825.00 3,825.00 

შპს ,,დეკორი"

203868635
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
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277

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა CON150000014

ხელშეკრუ

ლება N92 

07/04/2015

3,825.00 3,825.00 

შპს ,,დეკორი"

203868635
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
30/06/2015

278
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79600000

რეკრუტირება 16/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N98 

16/04/2015

4,873.00 4,873.00 

ს.ს.ი.პ. „ფინანსთა 

სამინისტროს აკადემია“ 206348987
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი30/05/2015

279
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 08/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N93 

08/04/2015

354.00 354.00 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

280
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
08/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N94 

08/04/2015

240.00 240.00 

შ.პ.ს. „აჭარული ღვინის 

სახლი“ 445387493
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის  ვ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

281
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 08/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N95 

08/04/2015

25.60 25.60 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

282
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79600000

რეკრუტირება 15/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N97 

15/04/2015

60.00 60.00 

შპს "ჯობს.გე"

205035282
31/12/2015

283
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
60100000

საავტომობილო ტრანსპორტი მომსახურებები 16/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N99 

16/04/2015

120.00 120.00 

ინდ. მეწარმე "მურმანი 

ცარციძე" 21001002043
31/12/2015

284
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
17/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N101 

17/04/2015

231.00 231.00 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

285
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

10/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N96 

10/04/2015

220.00 220.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

286
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
16/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N100 

16/04/2015

377.40 377.40 

შ.პ.ს. „ენგადი“

242005888
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

287
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
17/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N102 

17/04/2015

76.50 76.50 

შ.პ.ს. „რეტრო“

445390737
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

288
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39700000

საოჯახო ტექნიკა 17/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N103 

17/04/2015

60.00 60.00 

შპს "გენამო"

445402859
31/12/2015

289
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N109 

20/04/2015

352.00 352.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
31/12/2015

290
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N110 

20/04/2015

325.00 325.00 

ინდ. მეწარმე  "ტარიელ 

ბერიძე" 61006051613
31/12/2015

291
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 

მათთან დაკავშირებული საგნები
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N105 

20/04/2015

492.00 492.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

292
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N104 

20/04/2015

1,880.00 1,880.00 

შპს "ქოქო მობილი"

448383053
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015
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293
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N106 

20/04/2015

222.00 222.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

294
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N107 

20/04/2015

250.00 250.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

295
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები / რესორები
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N108 

20/04/2015

75.00 75.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

296
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N111 

20/04/2015

5.06 5.06 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

297
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
20/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N112 

20/04/2015

25.20 25.20 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

298
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
38300000

საზომი ხელსაწყოები 24/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N113 

24/04/2015

515.00 515.00 

შ.პ.ს. „ბი ემ სი გორგია“

245621288
31/12/2015

299
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა 27/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N114 

27/04/2015

62.76 62.76 

შპს "VIP GEORGIA"

445410136
31/12/2015

300
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 27/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N115 

27/04/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

301
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
27/04/2015 ხელშეკრუ

ლება N116 

27/04/2015

25.00 25.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

302
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50800000

სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურებები
01/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N117 

01/05/2015

120.00 120.00 

შ.პ.ს. „EMI“

445389393
31/12/2015

303

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

79800000

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
04/05/2015

SPA150011724

ხელშეკრუ

ლება N118 

04/05/2015

37,701.00 37,701.00 

შ.პ.ს. ,,სეზანი"

203862551
31/12/2015

304
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა 05/05/2015 ხელშეკურ

ლება N119 

05/05/2015

234.00 234.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

305
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N120 

05/05/2015

126.00 126.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

306
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000

ქსოვილის ნივთები 05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N121 

05/05/2015

397.00 397.00 

ინდ. მეწარმე „ისაკ 

ნინიძე“ 61006005599
31/12/2015

307
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
33700000

პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N122 

05/05/2015

58.90 58.90 

შ.პ.ს. „ბუხარა“

448385462
31/12/2015

308
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N123 

05/05/2015

275.00 275.00 

შ.პ.ს. „ბუხარა“

448385462
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308
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები ხელშეკრუ

ლება N123 

05/05/2015

275.00 275.00 

შ.პ.ს. „ბუხარა“

448385462
31/12/2015

309
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N125 

05/05/2015

700.00 700.00 

შპს "ქოქო მობილი"

448383053
31/12/2015

310
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N126 

05/05/2015

531.00 531.00 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

311
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N127 

05/05/2015

1,415.00 1,415.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

312
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
08/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N128 

08/05/2015

35.00 35.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

313
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 08/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N129 

08/05/2015

70.00 70.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

314
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
05/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N124 

05/05/2015

48.00 48.00 

შპს "აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი" 404888528
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

315
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

08/05/2015
ხელშეკრულე

ბა N129/1 

08/05/2015
45.00 45.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

316
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
08/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N130 

08/05/2015

175.00 175.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) ქვეპუნქი
31/12/2015

317
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 11/05/2015
ხელშეკრულე

ბა N130/1 

11/05/2015
2,230.59 2,230.59 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

318
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
13/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N131 

13/05/2015

548.46 548.46 

შ.პ.ს. „მეგრულ-

ლაზური 2“ 248435983
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

319
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
13/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N132 

13/05/2015

35.00 35.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

320
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 13/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N133 

13/05/2015

140.00 140.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

321
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

13/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N134 

13/05/2015

15.00 15.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

322
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
30/04/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

323
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
13/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N135 

13/05/2015

1,008.00 1,008.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015
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324
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

19/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N136 

19/05/2015

20.00 20.00 

შპს "თეგი"

445436537
31/12/2015

325
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
98300000

სხვადასხვა მომსახურებები 19/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N137 

19/05/2015

300.00 300.00 

შპს "ორანიე ლეუ"

445395965
31/12/2015

326
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55100000

სასტუმროს მომსახურება 20/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N138 

20/05/2015

2,950.00 2,950.00 

შ.პ.ს. „არგო 

მენეჯმენტი“ 445391647
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

327
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
12/05/2015

ხელშეკრულე

ბა N130/2 

12/05/2015
738.00 738.00 

შპს "რიკო"

445462650
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

328
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
20/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N139 

20/05/2015

240.00 240.00 

შ.პ.ს. „აჭარული ღვინის 

სახლი“ 445387493
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

329
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39200000

ავეჯეულობა 22/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N140 

22/05/2015

40.00 40.00 

შ.პ.ს. „E-2010“

448381992
31/12/2015

330
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 25/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N141 

25/05/2015

150.00 150.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
31/12/2015

331
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
25/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N142 

25/05/2015

120.00 120.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

332
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 25/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N143 

25/05/2015

21.90 21.90 

შპს "ოცნება-K"

445403420
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

333
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
80500000

სატრენინგო მომსახურებები 28/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N144 

28/05/2015

840.00 840.00 

ა(ა)იპ "საქართველოს 

პროფესიული 

განვითარების ცენტრი"

445451270
31/12/2015

334
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
29/05/2015 ხელშეკრუ

ლება N145 

29/05/2015

454.85 454.85 

შ.პ.ს. „კოლხური 

სახლი“ 245593497
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

335
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 03/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N146 

03/06/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

336
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
03/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N147 

03/06/2015

25.00 25.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

337
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
80500000

სატრენინგო მომსახურებები 05/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N148 

05/06/2015

400.00 400.00 

შპს "ჯეპრა-ბათუმი"

445456514
31/12/2015

338
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15900000

სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
08/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N149 

08/06/2015

377.40 377.40 

შ.პ.ს. „ენგადი“

242005888
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი
31/12/2015

339
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

09/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N150 

09/06/2015

300.00 300.00 

ინდ. მეწარმე "აკაკი 

ბერიძე" 61006003126
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
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339
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

ხელშეკრუ

ლება N150 

09/06/2015

300.00 300.00 

ინდ. მეწარმე "აკაკი 

ბერიძე" 61006003126
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

340
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
01/06/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

341
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
11/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N151 

11/06/2015

160.00 160.00 

შპს "GNT"

401953775
31/12/2015

342
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 15/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N153 

15/06/2015

150.00 150.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
31/12/2015

343
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
15/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N154 

15/06/2015

150.00 150.00 

ინდ. მეწარმე „გიორგი 

ქამადაძე“ 61002010219
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

344
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 17/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N157 

17/06/2015

35.00 35.00 

შპს "გრინ პროქარ 

ჯორჯია" 445452199
31/12/2015

345
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
39500000

ქსოვილის ნივთები 17/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N158 

17/06/2015

39.00 39.00 

შპს "გრინ პროქარ 

ჯორჯია" 445452199
31/12/2015

346
ელექტრონუ

ლი ტენდერი
45200000

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები

22/06/2015
SPA150014424

ხელშეკრუ

ლება N162 

22/06/2015

########## ##########

შპს "დაგი"

205022134
30/09/2016

347

გამარტივებუ

ლი ელ. 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
22/06/2015

SPA150016194

ხელშეკრუ

ლება N163 

22/06/2015

6,134.82 6,134.82 

შპს "პირამიდა"

405093410
31/08/2015

348
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

15/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N152 

15/06/2015

80.00 80.00 

სს 

ბათავტოტრანსსერვისი 245415082
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

349
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
71300000

საინჟინრო მომსახურებები 13/11/2014 ხელშეკრუ

ლება N 297 

13/11/2014
40,500.00 40,500.00 

შპს "ბლოკ-ჯორჯია"

211362461
10' მუხლის დ) 

ქვეპუნქტი
30/06/2015

350
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
19/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N159 

19/06/2015

285.00 285.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

351
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 19/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N160 

19/06/2015

80.00 80.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

352
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

19/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N161 

19/06/2015

30.00 30.00 

შ.პ.ს. „ტოიოტა ცენტრი 

თბილისი“ 211346220
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

353
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
17/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N155 

17/06/2015

262.00 262.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

354
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

17/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N156 

17/06/2015

90.00 90.00 

შ.პ.ს. „მათემოტორსი“

204470063
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015
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355

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 23/06/2015
CON150000015

ხელშეკრუ

ლება N164 

23/06/2015

2,277.00 2,277.00 

შპს "ალტა"

211380691
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
31/12/2015

356
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79300000

ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
30/06/2015

მთავრობის 

დადგენილება 

N141 

12/04/2012

2,500.00 2,500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგ

205081249
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

357
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
75100000

ადმინისტრაციული მომსახურება 29/06/2015 ხელშეკრუ

ლება N165 

29/06/2015

500.00 500.00 

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს 

შსს მომსახურების 

სააგენტო“

205190513
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

358
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

01/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N166 

01/07/2015

1,175.00 1,175.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

359
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79400000

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები და მომსახურებები
01/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N167 

01/07/2015

6,000.00 6,000.00 

ფიზიკური პირი 

ვახტანგ კონცელიძე 61001021600
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

360
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
79400000

ბიზნესთან და მენეჯმენტთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები და მომსახურებები
01/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N168 

01/07/2015

8,000.00 8,000.00 

ფიზიკური პირი ლაშა 

კომახიძე 61001004550
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი31/01/2016

361
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

06/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N169 

06/07/2015

106.00 106.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი31/12/2015

362
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
09/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N170 

09/07/2015

1,200.00 1,200.00 

შპს "ქოქო მობილი"

448383053
კანონის 10' მუხლის მე-

3 პუნქტის თ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

363
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
09200000

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 09/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N171 

09/07/2015

750.00 750.00 

შპს "ალექსანდრე 2014"

445436412
31/12/2015

364
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
17/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N 172 

17/07/2015
40.00 40.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
10' მუხლის მე-3 

პუნქტის თ ქვეპუნქტი
31/12/2015

365
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

17/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N 173 

17/07/2015
850.00 850.00 

სს "ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო" 204478948
10' მუხლის მე-3 

პუნქტის თ ქვეპუნქტი
31/12/2015

შპს "ოცნება-K"

445403420
3' მუხლის ვ) 

ქვეპუნქტი
31/12/2015

366
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
45300000

სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოები 17/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N 174 

17/07/2015
1,879.20 1,879.20 

შ.პ.ს. „სახანძრო 

უსაფრთხოება“ 445391326
31/12/2015

367
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
50400000

სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
17/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N 175 

17/07/2015
750.00 750.00 

შ.პ.ს. „სახანძრო 

უსაფრთხოება“ 445391326
31/12/2015

368

კონსოლიდი

რებული 

ტენდერი

30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
21/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N 176 

21/07/2015
3,280.00 3,280.00 

შპს ,,დეკორი"

203868635
30/09/2015

369
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
15800000

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 20/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N 175-

1 20/07/2015
27.40 27.40 

370
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

22/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N 177 

22/07/2015
1,550.00 1,550.00 

შპს "ქედი სტუდიო"

205243100



-

-

-

-

-

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N179 

24/07/2015

163.50 163.50 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

372
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები / რესორები
24/07/2015 ხელშეკრუ

ლება N180 

24/07/2015

65.00 65.00 

შ.პ.ს. „2012“

445405507
31/12/2015

370
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

ხელშეკრუ

ლება N 177 

22/07/2015
1,550.00 1,550.00 

შპს "ქედი სტუდიო"

205243100
31/12/2015

371
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა
31200000


