
№
მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 

საშუალება

ხელშეკრულების 

ღირებულება 

(ლარი)

ფაქტობრივად 

გადარიცხული 

თანხა (ლარი)

1
შპს ,,გამომცემლობა 

სამშობლო"            

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

2198,4 2198,4

2 შპს ,,ნიუტონი"      

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

2206,6 2206,6

3 შპს ,,სქულ სერვისი"            
სატრანსპორტო 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
250 250

4
შპს ,,ორბიტა 

მოტორსი"             

სატრანსპორტო 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
632 632

5 შპს ,,გოფრატარა"   
მუყაოს ყუთების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
1210 1210

6 ი.მ ,,შალვა ჟღენტი" 

ელექტრო 

სამონტაჟო 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
200 200

7 შპს ,,სქაინეთი"      

ნოუთბუქების 

დამტენების და 

ელემენტების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
430 430

8 შპს ,,სკრეპი"         
საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2573,65 2573,65

9
ს.ს ,,ბეჭდვითი 

სიტყვის კომბინატი"        

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

2834,36 2834,36

10
შპს ,,გამომცემლობა 

სამშობლო"          

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

2565 2565

11 შპს ,,სიმპათია"     

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გტამარტივებული 

შესყიდვა
19761,56 19136,95

12
შპს ,,საკანცელარიო 

სამყარო მმ"           

საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
186 186

13 ფ.პ ,,გიგა წიკლაური" 

საიტის 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა 
1250 1250
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14
შპს ,,კავკასუს 

ონლაინი"              

დომენური 

სახელების 

ერთწლიანი 

რეგისტრაციის 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
30 30

15
ფ.პ ,,ლევან 

თხინვალელი" 

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62,5 62,5

16
ფ.პ ,,კობა 

თხინვალელი" 

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
62,5 62,5

17
შპს ,,წიგნის 

ფაბრიკა"            

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
389 389

18
ი.მ ,,ზურაბ 

ბუხნიკაშვილი" 

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

550 550

19 შპს ,,ვითი ჯორჯია"            

გიდის 

მომსახურების 

შესიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
250 250

20
შპს ,,სმარტ 

პროდაქშენ"           

კვებითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
500,35 500,35

21 ს.ს ,,გუდვილი"     
 შოკოლადის 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
102,2 102,2

22
შპს ,,ორბიტა 

მოტორსი"              

სატრანსპორტო 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
3460 3460

23
შპს ,,რეტრო 

ტიფლისი"          

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
280 280

24 შპს ,,ირმანა"          

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
350 350

25
შპს ,,ედვერთ 

სტუდიო"                

ბეჭდვითი 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
413 413

26
შპს ,,საკანცელარიო 

სამყარო მმ"            

საკანცელარიო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
84 84

27
შპს ,,კურორტი 

საირმე"                  

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
280 280

28 ს.ს ,,გუდვილი" 
შოკოლადი 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
146 146



29
შპს ,,კია მოტორს 

ჯორჯია" 

მანქანის ტექნიკური 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
304 304

30 შპს ,,დისქოვერი"    

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
720 720

31 შპს ,,ლაზი"             

სასტუმროს 

მომსახურების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
900 900

32
ფ.პ ,,დავით 

მშვენიერაძე" 

სატელეფონო 

ქსელის ტექნიკური 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
62,5 62,5

33 შპს ,,სუფთა წყალი"               

წყლის დისპენსერის 

ბალონების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
90 90

34
ფ.პ ,,ლალი 

კოვალსკაია" 

დალაგება-

დასუფთავების 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
265,59 265,59

35 შპს ,,სტატიო" 
საყოფახოვრებო 

საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
554,75 554,75

36 შპს ,,ოფის1"         სავარძლის შესყიდვა
გამარტივებული 

შესყიდვა
280 280

37 შპს ,,სქაინეთი"     

პროექტორების 

დიაგნოსტირების  

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
250 250

38

სსიპ ,,საფინანსო-

ანალიტიკური 

სამსახური"            

ელექტრონული 

საქმის წარმოების 

პროგრამის 

მომსახურების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
1104 0


