
N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
შესყიდვის 

საშუალება

ხელშეკრულ

ების 

ღირებულება

 

გადარიცხულით

ანხა 

1
 სს 

მანქანათმშენებელი 

დევნილთა 

ორგანიზებულად 

განსახლების ობიექტის 

ადმინისტრაციის  

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(ნორმატიული აქტი)

7248.00                 7,208.00 

2  შპს სერვ.ჯი ჰოსტინგის მომსახურება
გამარტივებული 

შესყიდვა
90.00                      15.00 

3  სს გუდვილი 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის, 

უალკოჰოლო სასმელისა 

და ერთჯერადი 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(წარმომადგენლობით

ი)

1589.45

4  ი.მ. დიანა ლაღაძე ყვავილების თაიგული
გამარტივებული 

შესყიდვა
50.00                      50.00 

5  გ.გ ტრანსი 

დევნილთა 

ორგანიზებულად 

განსახლების ობიექტის 

ადმინისტრაციის  

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(ნორმატიული აქტი)

336.00

6
 შსს მომსახურების 

სააგენტო 

ავტომანქანის 

რეგისტრაციის მოწმობის 

შეცვლა

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(ნორმატიული აქტი)

70.00                      70.00 

7  შპს ლემი 
შენობის სარემონტო 

სამუშაოები

ელექტრონული 

ტენდერი
4489.00

8  სს. გუდვილი 
სხვადასხვა სასმელების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(წარმომადგენლობით

ი)

300.00

9  ი.მ ,,გიული კოღუა’’  სასტუმროს მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(გადაუდებელი)

3600.00

10  შპს თეგეტა მოტორსი  
ავტომანქანის 

აკუმულატორი

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
134.00                    134.00 

11  შპს „სანტექ. სერვისი“  

წყალმომარაგებისა და 

კანალიზაციის სისტემის 

მოწყობის მომსახურება

ელექტრონული 

ტენდერი
100000.00                 5,034.16 

12  შპს სტარექსი2 
ონკანების და 

ხელთათმანების 

გამარტივებული 

შესყიდვა
685.00

13  შპს ჯეოონო 

წყალმომარაგებისა და 

კანალიზაციის სისტემის 

მოწყობის მომსახურება

ელექტრონული 

ტენდერი
100000.00

14
 შპს „ფაუნტეინ 

ჯორჯია“  

ბეჭდვის მომსახურების 

შესყიდვა

ელექტრონული 

ტენდერი
8425.20                 2,120.46 

15  შპს "ქარდ სოლუშენ" 
დევნილთა ბარათების 

ბეჭდვა

ელექტრონული 

ტენდერი
4413.20



16  ი/მ დიანა ლაღაძე ყვავილების თაიგული
გამარტივებული 

შესყიდვა
50.00                      50.00 

17  შპს "პანორამა" ბეჭდები და შტამპები
გამარტივებული 

შესყიდვა
130.00

18  ი.მ. კუწურიე 
ორთქლის უთოების 

შესყიდვა

ელექტრონული 

ტენდერი
4290.48

19  შპს "ნდზ" 
კომპიუტერული 

მოწყობილობების 

ელექტრონული 

ტენდერი
1287.38

20

 შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია 

პარკინგი

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(ნორმატიული აქტი)

525.00                    525.00 

21  შპს ტელკო სისტემს 
ქსელის კაბელების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
79.80

22
 შპს "კომპანია 

GEOSM" 
საკანცელარიო საქონელი

ელექტრონული 

ტენდერი
1727.52

23
 შპს "კომპანია 

GEOSM" 

ბლოკნოტები და 

ბაინდერები

ელექტრონული 

ტენდერი
1570.58

24  სს. გუდვილი 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტის, 

უალკოჰოლო სასმელისა 

და ერთჯერადი 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(წარმომადგენლობით

ი)

1068.33

25  შპს ქარდ სოლუშენ პრინტერი
ელექტრონული 

ტენდერი
3304.00

26  შპს ვესტა აბრების დამზადება
გამარტივებული 

შესყიდვა
125.00

27  შპს ჯეოონო ჰაერის კომპრესორი
ელექტრონული 

ტენდერი
398.84                    398.84 

28  შპს ახალი ნათება სანათები
გამარტივებული 

შესყიდვა
500.00

29  შპს "GS" საოჯახო ტექნიკა
ელექტრონული 

ტენდერი
2883.92                 2,883.92 

30
 შპს ვალლკო 

მოტორსი და მაშინარი 
ტრაქტორების შესყიდვა

ელექტრონული 

ტენდერი
173800.00

31  სს გუდვილი ყავა და ჭიქები

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(წარმომადგენლობით

ი)

119.12                      85.02 

32
 შპს ვალლკო 

მოტორსი და მაშინარი 
მოტობლოკები

ელექტრონული 

ტენდერი
4990.00

33

 სსიპ - სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

ტენდერების 

მომსახურების საფასური

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(ნორმატიული აქტი)

900.00

34  ი.მ დიანა ლაღაძე ყვავილების თაიგული
გამარტივებული 

შესყიდვა
50.00                      50.00 

35  შპს თეგეტა მოტორსი  
ავტომანქანის ძრავის 

ზეთი

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
2207.80                      45.00 



36
 შპს აუტოტესტ 

გეორგია 
ტექდათვალიერება

გამარტივებული 

შესყიდვა 

(ნორმატიული აქტი)

60.00                      60.00 

37  შპს გლასს ჯი შუშის ბარიერი
გამარტივებული 

შესყიდვა
170.00                    170.00 

38  შპს ჯეოკონტაქტი ზუგდიდის დაცვა
გამარტივებული 

შესყიდვა
2000.00

39  შპს პენსან ჯორჯია 
ა4 საბეჭდი ქაღალდის 

შესყიდვა

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
11175.00               11,175.00 

40  შპს FLEXMEDIA სტიკერები
გამარტივებული 

შესყიდვა
70.00                      70.00 

41  შპს თეგეტა მოტორსი  აკუმულატორები
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
268.00                    268.00 

42
 შპს დიჯიდი 

ავტომატიზაცია 
კოაქსიური კაბელი

გამარტივებული 

შესყიდვა
200.00

43  შპს იუჯითი ლეპტოპების შესყიდვა
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
3357.00

44  შპს იუჯითი პრინტერების შესყიდვა
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
1935.00

45  შპს იუჯითი კარტრიჯების შესყიდვა
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
3933.00

46  შპს სტარექსი2 
ნათურის ბუდეები და 

ელ. ავტომატის ყუთი

გამარტივებული 

შესყიდვა
136.00

47  შპს იუჯითი პრინტერების შესყიდვა
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
645.00

48  შპს იუჯითი ლეპტოპების შესყიდვა
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
1119.00


