
№
მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის საშუალება ხელშეკრულების 

ღირებულება (ლარი)

ფაქტობრივად 

გადარიცხული 

თანხა (ლარი)

1 შპს ,,MAIKA.GE"    
ბრენდირებული 

მაისურების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
110 110

2 შპს ,,პისიშოპ.ჯი"   

კომპაქტური დისკების 

წამკითხველების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
260 260

3 შპს ,,ესაბი"
3 ცალი დრამ 

კარტრიჯის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
429 429

4 შპს ,,სქაინეთი"     

პროექტორების 

შეკეთების 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2860 2860

5
შპს ,,საკანცელარიო 

სამყარო მმ"           

საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
87 87

6 შპს ,,ფორმატი"
საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
260.3 260.3
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7 შპს ,,ივერსი"
HDMI კაბელის 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
54.94 54.94

8 შპს ,,ელგი"

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
140 140

9 შპს ,,ბეტსი"

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
4090 4090

 

10
ფ.პ ,,ლევან 

თხინვალელი" 

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62.5 62.5

11
ფ.პ ,,ცოტნე 

ასაბაშვილი"

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62.5 62.5

12 შპს,,ტექნოჰაუს"
კონდენციონერის 

შესყიდვა და მონტაჟი

გამარტივებული 

შესყიდვა
788 788

 

13

ააიპ საქართველოს 

სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული 

ქსელების ასოციაცია 

,,გრენა"

ანტივირუსის 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 1 

წლიანი ლიცენზიის 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
1320 1320

 



14 შპს ,,ედესი ჯგუფი"
საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
471.56 471.56

 

15 შპს ,,ლიზი ჯორჯია"
საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
369 369

 

16
შპს ,,საკანცელარიო 

სამყარო მმ"           

საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
848.92 848.92

17 შპს ,,ფორმატი"
საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
1308.64 1308.64

18 შპს ,,აკატური"
სატრანსპორტო 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
5040 3360

19 შპს ,,კოლორ პრესი"

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2189 2189

 

20

სსიპ ,,საქართველოს 
საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა 
თარგმნის ბიურო"

ქართულიდან 

ინგლისურ ენაზე 

თარგმნის 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
5000 3881.02



21
ფ.პ ,,ლალი 

კოვალსკაია"          

დალაგება-

დასუფთავების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
320.76 169.47

22
ი.მ ,,ავთანდილ 

ისიანი"

ფურშეტული 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
262.5 262.5

 

23
შპს ,,ყვარლის 

ედემი"

სასტუმროს 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
72372 71127

24 შპს ,,მათე"
ფურშეტული 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
338 338

25 სს ,,გუდვილი"
ფურშეტული 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
432.95 432.95

26 შპს ,,სქაინეთი"      

UPS-შეკეთების 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
240 240

27 შპს ,,ივერსი"
პრეზენტერების და 

მაუსების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2087.3 2087.3

28 შპს ,,სატახა"

ფურშეტული 

მომსახურება 

ბორჯომი

გამარტივებული 

შესყიდვა
233.64 233.64

29 შპს ,,სეზანი"

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

ელექტრონული 

ტენდერი
65400 65400

 



30
ი.მ ,,რაფიელი 

სიჭინავა"

ფურშეტული 

მომსახურება სენაკი

გამარტივებული 

შესყიდვა
193 193

31
შპს ,,ვესტა 

ტექსტილი"

ბრენდირებული 

მაისურების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
1700 1700

 

32
შპს ,,კია მოტორს 

ჯორჯია"

მანქანის ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
304 304

33 შპს ,,პრომოციო"
ფურშეტული 

მომსახურება ბათუმი

გამარტივებული 

შესყიდვა
174 174

34 შპს ,,ლა ფურშე"
ფურშეტული 

მომსახურება ქუთაისი

გამარტივებული 

შესყიდვა
250 250

35 შპს ,,youlook"
დომენური სახელის 1 

წლიანი რეგისტრაცია

გამარტივებული 

შესყიდვა
32 32

36 შპს ,,დეკორი"
საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

ელექტრონული 

ტენდერი
1611.87 1611.87

37
ფ.პ ესმერალდა 

იაკობაშვილი

სურდო ენაზე 

თარგმნის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
312.5 312.5



38 შპს ,,აჭარა +"

სასტუმროს 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2979.5 2979.5

39 შპს ,,წიგნის მაღაზია"            

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

ელექტრონული 

ტენდერი
11925 11925

40
ფ.პ  ცოტნე 

ასაბაშვილი

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62.5 62.5

41
ფ.პ გურამ 

თხინვალელი

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62.5 62.5

42
ფ.პ კობა 

თხინვალელი

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62.5 62.5

43
ფ.პ ემზარი 

თხინვალელი

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62.5 62.5

44 შპს ,,ბეტსი"

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
2131.95 2131.95

45
შპს ,,ჯორჯიან 

ჰოტელ მენეჯმენტი

სასტუმროს 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
9044.7 9044.7

46 შპს ,,აჭარა +"

სასტუმროს 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2590.1 2590.1



47 შპს ,,სქაინეთი"      

პროექტორების 

შეკეთების 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
1300 1300

48 შპს ,,Argo Investment"

სასტუმროს 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2131.95 2131.95

49

შპს ტურინვესტი 

,,სასტუმრო ჰილტონ 

ბათუმი"

სასტუმროს 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2395.4 2395.4

50 სს ,,გუდვილი"
სხვადასხვა კვების 

პროდუქტის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
132 132



 

 



 

 



 

 



 


