
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი ხელშეკ-ბის ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკ-ბო 

თანხა

გადარიცხული 

თანხა
შენიშვნა

683,160.00         50887.72

546,528.00         43407.98

 შპს დელტა კონსალტინგი
დაცვით-საგანგაშოპროგრამულიუზრუნველყოფის 

SIS (Security information Systems) ლიცენზიადა 
ტექნიკური მხარდაჭერა.

ელექტრონული ტენდერი 01/722/02 25.12.2019 72,992.00           

72992

შპს ბენნ მკერავის მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 01/983/03 25.12.2019 15,975.00           1950

3 შპს ტრანსპორტერი
სატრანსპორტო საშუალების მომსახურების 

(ტრანსპორტის დაქირავება მძღოლთან ერთად)
ელექტრონული ტენდერი 01/601/04 25.12.2019 239,735.00         38140

4 შპს ლუმენი
ა/მანქანებზე სასიგნალო მოწყობილობების 
(ოპერატიული ციმციმების) მომსახურება

ელექტრონული ტენდერი 01/501/05 01.01.2020 10,000.00           96

5  ნინა ჩოლოგაური რეცხვის მომსხურება ელექტრონული ტენდერი 01/983/06  31.12.2019 4,625.00             820

სს სადაზღვევო კომპანია ალფა
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევის 

მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 01/665/08 31.12.2019 25,150.00           2095.87

კასა ტრეიდი
GPS/GPRS კონტროლის და პროგრამული 

უზრუნველყოფის მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 01/642/07 31.12.2019 335,040.00         19879.32

7
სს სადაზღვევო კომპანია 

უნისონი

ინკასაციისა და დაცვა-გაცილების პროცესში 

შემსყიდველის პასუხისმგებლობის ქვეშ არსებული 

დაცვა-გაცილების ფულისა და მატერიალური 

ფასეულობების დაზღვევის მომსახურება

ელექტრონული ტენდერი 01/665/09 31.12.2019 31,000.00           

0

8  ავტოსერვისცენტრი+

შეჯავშნული,"მერსედეს ბენც-„სპრინტერი"-ს მარკის 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი 01/501/10 31.12.2019 165,000.00         

6246.88

9 შპს პრევენცია სანიტარული მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 01/909/11 13.01.2020 2,595.00             63.8

10 შპს დიო ფარდა-ჟალუზების და მწერებისგან დამცავი ბადეები ელექტრონული ტენდერი 01/395/12 13.01.2020 7,610.00             150.8

11 შპს უსტა საკაბინეტო აბრების და გერბის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/444/13 14.01.2020 2,545.00             150

12 შპს მაჭახელი ბარგზე მისაკრავი სტიკერები ელექტრონული ტენდერი 01/224/14 14.01.2020 41,400.00           0

432,000.00         45144.04

28,000.00           2457.94

14  შპს R მოტორსი
შეჯავშნული, ფოლცვაგენ-„ტრანსპორტერ T-5“-ს 
მარკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი 01/501/16 16.01.2020 224,000.00         

13660.57

15 შპს  ავტოტრანს სერვისი

 მიკროავტობუსების, სატვირთოების, 
ევაკუატორების და საბჭოური ტიპის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება.

ელექტრონული ტენდერი 01/501/17 17.01.2020 40,000.00           

685.58

85,500.00           1770.97

1,500.00             0

17 შპს მათემოტორსი

ევროპული წარმოების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესასყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/501/19 20.01.2020 93,000.00           

160.02

18 შპს  მათემოტორსი
რენო "დოკერი"-ს ფირმის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესასყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/501/20 20.01.2020 46,000.00           

691.06

20,000.00           0

5,000.00             0

26,400.00           3611.4

18,000.00           501.11

21 შპს ჯანო 18 საგუშაგო ჯიხურების გადაზიდვის მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 01/631/24 29.01.2020 27,777.00           1780

59,358.60           1175.13

19,418.40           127.89

23  შპს ჯორჯიან ელევატორს ლიფტის ტექნიკური მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 01/507/26
 03.02.2020 8,260.00             0

34 შპს SKY GROUP
გათბობის სისტემისა და კონდიციონერების 

ტექნიკური მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 01/507/27  22.01.2020 40,000.00           597.95

11,390.00           492

3,082.00             0

26 შპს ონიანები
ავტომანქანების ევაკუატორით გადაზიდვის 

მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 01/631/28 10.02.2020 39,600.00           883.1

13,700.00           0

779.00                0

28  საქართველოს აეროპორტების 
გაერთიანება

საავიაციო უშიშროების თანამშრომელთათვის 
სატრეინინგო მომსახურების (საჰაერო ტრანსპორტით 

სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესებში 

პერსონალის მომზადება მე-12 კატეგორია)

ელექტრონული ტენდერი 01/805/30 24.02.2020 780.00                

0
შპს ყოველდღიური გაზეთი 

რეზონანსი
სარეკლამო/საინფორმაციო მომსახურება 

(ყოველდღიური)
ელექტრონული ტენდერი 01/793/31 28.02.2020 41,800.00           4180

შპს ნეოტექი
აეროპორტების ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის 

ყოველთვიური ტექნიკური მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი  01/797/32 28.02.2020 20,700.00           

2070

99,730.00           28430

250.00                

31 შპს ვერსია პრინტი საინფორმაციო-სარეკლამო მასალების და ჩანართები 

განთავსება ბეჭდვით გამოცემაში (კვირაში ერთხელ)
ელექტრონული ტენდერი N01/793/34 10.03.2020 30,000.00           

3000

32
 საქართველოს აეროპორტების 

გაერთიანება
საავიაციო უშიშროების თანამშრომელთათვის 
სატრეინინგო მომსახურების (შემოწმების 

ოპერატორების მომზადების სასწავლო კურსი)

ელექტრონული ტენდერი 01/805/35 13.03.2020 149,900.00         
0

33 შპს იმპრესა ბრენდირებული პროდუქციის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/224/36 16.03.2020 12,864.00           0

 46 284,00 0

 4 816,00 0

25,000.00           0

2,500.00             0

37,200.00           16341.88

1,800.00             423.96

2 შპს მაგთიკომი (204876606) ინტერნეტმომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/724/02 25.12.2019 94,561.20           7880.09

3
სს სილქნეტი (204566978)

ინტერნეტმომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა  02/724/03 25.12.2019 25,200.00           2100

4
სს სილქნეტი (204566978)

სატელევიზიო და რადიომომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/922/04 25.12.2019 4,380.00             365

5 შპს ტვ სარფი (445459423) სატელევიზიო და რადიომომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა  02/922/05 25.12.2019 183.00                15.5

6
შპს ახტელი (202913106)

 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/642/06 25.12.2019 200.00                10

7
შპს ახალი ქსელები (211326732)

 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/642/07 25.12.2019 500.00                
27.3

8 შპს ინფოსერვისი (200001229)
საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული 

პაკეტები
გამარტივებული შესყიდვა 02/485/08 25.12.2019 1,680.00             140

9 სს სილქნეტი (204566978)  სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/642/09 26.12.2019 12,000.00           733.23

10 სს პსპ დაზღვევა ავტომობილების დაზღვევა კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/665/10 31.12.2019 248,900.00         0

11 რომპეტროლ საქართველო ბენზინი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/091/10 30.12.2019 1,998,080.00      164174.44

12 რომპეტროლ საქართველო ბენზინი კონსოლიდირებული ტენდერი CONბ02/091/11 30.12.2019 99,680.00           7356.9

13 რომპეტროლ საქართველო  დიზელის საწვავი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/091/12 30.12.2019 1,990,800.00      133099.93

გამარტივებული შესყიდვა 148,095.73         12607.65

გამარტივებული შესყიდვა 2,649.27             224.38

15 შპს ბაჩუკის სადილი 

(448386103)

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/13 30.12.2019 22,431.50           7641.5

16 შპს სოკარ ჯორჯია 
პეტროლეუმი (202352514)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა  02/091/14 30.12.2019 8,349.00             341.55
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პერსონალის დაზღვევა

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 
ბალანსზე რიცხული, SKODA-ს მარკის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 

აზიური წარმოების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესასყიდვა

TOYOTA"-ს და "LEXUS"-ის მარკის 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 

მომსახურება

საგუშაგო ჯიხურების სარემონტო სამუშაოები

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე სტიკერების 
(თვითწებადი არაკალი) საქონლის/მომსახურების 

შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვა

სიგნალიზაციის კაბელების შესყიდვა

ზაფხულის უნიფორმის პილოტური ქუდების და 
კეპები

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

ელექტრონული ტენდერი
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1

ე02/665/12

შპს  ავტოსერვისცენტრი+

შპს  ავტოტრანს სერვისი

შპს მათემოტორსი

იმ ავთანდილ თოთიბაძე

შპს LTD GNG COMPANY

შპს კრიალა

შპს  ბენნ

შპს მაგთიკომი

სს სადაზღვევო კომპანია 
ევროინს ჯორჯია

შავი და თეთრი ფერის მაისურების შესყიდვა

 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

 ე01/182/38 

ე/01/501/15

ე/01/501/18

ე/01/501/22
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ელექტრონული ტენდერი

კონსოლიდირებული ტენდერი

21.02.2020 

04.03.2020 

23.03.2020 



17
სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

(202161098)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/15 30.12.2019 26,622.00           7470.23

18
შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 

(404391136) საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/16 30.12.2019 10,168.00           
2353.9

19
შპს ექსკლუზივნიუსი 

'EXCLUSIVE NEWS' 

(405003106)

ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/924/17 28.12.2019 4,860.00             
408

20 შპს პირველი (202353185) ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/924/18 28.12.2019 4,860.00             405

21

სსიპ სახელისუფლებო 

სპეციალური 

კავშირგაბმულობის სააგენტო 

(204429494)

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა  02/642/19 06.01.2020  1,000.00             

70.8

22 სს პსპ დაზღვევა ავტომობილების დაზღვევა კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/665/20 31.12.2019 38,445.20           0

23
დავით ჭანტურიძე 

(21001034931)
გათხევადებული გაზის კონტეინერები გამარტივებული შესყიდვა 02/446/21 13.01.2020 94.00                  94

24 შპს ტავ ურბან საქართველო 

(206203491)

სკოლებთან დაკავშირებული სხვადასხვა 
მომსახურება

გამარტივებული შესყიდვა 02/804/22 22.01.2020 2,306.70             0

25 შპს კავკასუს მოტორსი 

(436031768)

მიცუბიშის მარკის ავტომანქანების ტექნ იკური 

მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა  02/501/23 15.01.2020 10,000.00           220

26 შპს კავკასუს მოტორსი 'MITSUBISHI „L-200” ტექნიკური მომსახურება კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/501/24 15.01.2020 75,000.00           1645

27 სს ჰიუნდაი ავტო საქართველო ჰიბრიდული ავტომანქანების შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/341/25 15.01.2020 843,930.00         590751

28 შპს სენა მოტორსი (205222926)

გრეით ვილის შეკეთება და  ტექნიკური მომსახურება 
(განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები)

გამარტივებული შესყიდვა 02/501/26 20.01.2020 3,000.00             
285

29 შპს ეფემჯი სოფტ (404857455)
 პროგრამულ უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
გამარტივებული შესყიდვა 02/722/27 20.01.2020 60,000.00           1774

30
შპს დივაის სერვისი (202463459)

პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/28 21.01.2020 380.00                
380

31 შპს ჰიდროსკანდ (404988581)
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
გამარტივებული შესყიდვა 02/441/29 21.01.2020 159.60                159.6

32 შპს ინტერავტო თრეიდინგი
 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების (ჯიპი) 

ზამთრის საბურავების შესყიდავა
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/30 21.01.2020 10,800.00           10800

33 შპს ჯი-თი მოტორს (206276340)

ფორდ ტრანზიტის შეკეთება და  ტექნიკური 

მომსახურება (განსაზღვრული წლოვანების 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებები)

გამარტივებული შესყიდვა  02/501/31 22.01.2020 3,962.10             
3962.1

34 ი/მ  გიორგი კანდელაკი - ვესტა
A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/301/31 06.02.2020 22,225.00           6667.5

35

სსიპ საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტო 

(205190513)

საზოგადოებრივი მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/751/32  22.01.2020 2,000.00             

105

36 შპს მედ ეკონომი სამედიცინო ხელთათმანი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/331/32 05.02.2020 15,540.00           0

37 შპს ბი ემ სი გორგია (245621288) აბაზანის აქსესუარები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/444/33 23.01.2020 246.45                246.45

38 სს გუდვილი (206343991) სხვადახვა დასახელების სასმელები და პროდუქცია გამარტივებული შესყიდვა 02/158/34  23.01.2020 5,000.00             1134.25

39 რევაზ ადამაშვილი 

(01030020771)
დაზიანებული გენერატორის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/505/35 23.01.2020 150.00                150

40 შაკა ბახტურიძე (38001048045) პლატის აღდგენა გამარტივებული შესყიდვა 02/503/36 23.01.2020 50.00                  50

41 შპს ჯი-თი მოტორს (206276340)

ფორდის შეკეთება და  ტექნიკური მომსახურება 
(განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები)

გამარტივებული შესყიდვა 01/501/37 24.01.2020 92,000.00           
7021.62

42 შპს იბერია ავტო ცენტრი 

(436031116)

შკოდას შეკეთება და  ტექნიკური მომსახურება 
(განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები)

გამარტივებული შესყიდვა  02/501/38  30.01.2020 40,000.00           
2185

43 შპს თეგეტა მოტორსი 

(202177205)
პილოტკარის საბურავები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/343/39 29.01.2020 3,200.00             3200

44 შპს ჯიეფსერვისი (200218674) მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 01/501/40 29.01.2020 75,000.00           43434.93

45 ი/მ ნინო ჟუჟუნაშვილი 

(01711113783)

საოფისე აპარატურის ტექნიკური მომსახურება და 
შეკეთება

გამარტივებული შესყიდვა 02/503/41 31.01.2020 795.00                
795

46
შპს კერხერი (404488826)

წყლის საშხეფელები/საფრქვეველები გამარტივებული შესყიდვა 02/441/42  31.01.2020  339.40                339.4

47 შპს იმკა (437072105)
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურება 
გამარტივებული შესყიდვა 02/555/43  01.02.2020 90,450.00           0

48 შპს ტოიოტა ცენტრი თბილისი 

(211346220)

ტოიოტას შეკეთება და  ტექნიკური მომსახურება 
(განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები)

გამარტივებული შესყიდვა 02/501/43 04.02.2020 5,000.00             
0

49 სსიპ ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემია (206348987)

მომსახურებები სპეციალისტების მომზადების 
სფეროში

გამარტივებული შესყიდვა ბ02/805/45 06.02.2020 390.00                390

50 ი/მ  მაკა კოპალეიშვილი 

(37001003050)
ელ გამათბობლის და მტვერსასრუტის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/505/46  06.02.2020 269.00                

269

51 რამაზ სეხნიაშვილი 

(14001004486)
გენერატორის შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/505/47 10.02.2020 450.00                450

52 შპს ჯანო-18 (406237816)
 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
გამარტივებული შესყიდვა 02/441/48 10.02.2020 500.40                

500.4

53 47,998.00           1803

54 911.00                0

55 გელა ბერაია (01008022332) ყავის აპარატის გაწმენდა გამარტივებული შესყიდვა 02/503/49 25.02.2020 140.00                40

56
შპს საქართველოს 

აეროპორტების გაერთიანება 
(404389693)

 მომსახურებები სპეციალისტების მომზადების 
სფეროში

გამარტივებული შესყიდვა  02/805/50 07.02.2020 54,176.00           
0

57 შპს ფეთ ფუდ (404512620)
დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის
გამარტივებული შესყიდვა  02/421/51 11.02.2020 60.00                  60

58
შპს ბორნ სოფქიმია (206337784)

სასუქი მინერალები გამარტივებული შესყიდვა 02/143/52 14.02.2020 40.00                  
40

59 შპს კომფორტი (400199405) მატრასების შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/508/53 19.02.2020 350.00                350.00               

60 სსიპ ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემია (206348987)

 მომსახურებები პროფესიული მომზადების სფეროში გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/805/54 19.02.2020 585.00                585.00               

61 სს ბეჭდვითი სიტყვის 
კომბინატი (202886172)

დავალების რეგისტრაციის ჟურნალი  (ინკასაცია) გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/798/55 26.02.2020 190.00                190.00               

62
შპს კომფორტი (400199405)

მატრასების შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა  02/508/56 21.02.2020 1,195.00             1,195.00            

63 მიხეილ ჩარკვიანი 

(09001023745)
ტელევიზორის შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა  02/503/57  25.02.2020 153.06                153.06               

64
შპს ჯანო-18 (406237816)

 ამწეებისა და მათი ოპერატორების დაქირავება გამარტივებული შესყიდვა 02/455/58 25.02.2020  340.00                340.00               

65 შპს ჯიეფსერვისი (200218674) ჯავშნირებული ფორდის მომსახურება და რემონტი გამარტივებული შესყიდვა 02/501/59 26.02.2020 200,000.00         0

66 შპს ჯეოპეკი (405211809) მეორადი მუყაოს ყუთი გამარტივებული შესყიდვა 02/446/60  17.02.2020 540.00                540.00               

67 შპს ჯეოპეკი (405211809)
მეორადი მუყაოს ყუთი გამარტივებული შესყიდვა 02/446/61 26.02.2020 180.00                180.00               

68 შპს ჯორჯიან მედიქალ სერვისის 
(200223258)

ნიღაბი თვალის დამცავი ბადე N3 გამარტივებული შესყიდვა ბ02/331/62 27.02.2020 4,980.00             4,980.00            

69 შპს ევროტექ.სერვისი 

(406043552)
მტვერსასრუტი OMAX ის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/505/63 28.02.2020 190.00                190.00               

70 შპს მბს (203838277) 3 ცალი პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/503/64  04.03.2020 150.00                150.00               

71 ალექსანდრე ბერიანიძე 
(01002017499)

დროშის სამაგრი ტაისი გამარტივებული შესყიდვა 02/441/65  05.03.2020 150.00                150.00               

72 ელგუჯა ფირცხალავა 
(55001026015)

დივნების შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/508/66 06.03.2020 950.00                950.00               

73 მაკა კოპალეიშვილი 

(37001003050)
6 ცალი ელ გამათბობლის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/505/67 10.03.2020  153.00                153.00               

74 ვალერიანი ფართლაძე 
(33901086527)

ბალახის თესლი გამარტივებული შესყიდვა 02/031/68  10.03.2020 540.00                540.00               

75 შპს ჯორჯიან მედიქალ სერვისის 
(200223258)

ანტიბაქტრიული ხელსი საშუალება გამარტივებული შესყიდვა 02/336/69
12.03.2020 69.00                  69.00                 

76
შპს მოწინავე სამედიცინო 

ტექნოლოგიები და სერვისი 

(202059725)

სამედიცინო ხსნარების და ტანსაცმლის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/336/70 12.03.2020 2,580.00             2,580.00            

77
შპს ჯანო-18 (406237816)

ლაითბოქსის მოწყობა (დაცვის 125 პოლიცია) გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/441/71 13.03.2020 1,054.10             1,054.10            

10.02.2020კონსოლიდირებული ტენდერი CONე02/314/49აკუმულატორებიშპს თეგეტა მოტორსი



78 შპს ჯორჯიან მედიქალ სერვისის 
(200223258)

დამცავი და სამედიცინო სათვალე გამარტივებული შესყიდვა  02/331/72  13.03.2020  11,400.00           11,400.00          

79
შპს ჯორჯიან მედიქალ სერვისის 

(200223258)
სამედიცინო სათვალე დამცავი ფარით გამარტივებული შესყიდვა 02/331/72  13.03.2020  5,500.00             5,500.00            

80
შპს ჯორჯიან მედიქალ სერვისის 

(200223258)
ხელის ანტისებტიკური ხსნარი გამარტივებული შესყიდვა 02/336/73 13.03.2020 19,360.00           19,360.00          

81 სს გეფა (201991229) დიაბაკი-მადეზინფიცირებელი საშუალება გამარტივებული შესყიდვა 02/336/74 16.03.2020 30,000.00           30,000.00          

82 შპს აბასთუმნის ფილტვის 
ცენტრი (222717246)

კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/75 16.03.2020  1,767.00             

83 შპს ZUPA (404928085) კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/76 16.03.2020  26,447.00           

84
შპს ნობლექსი (204471561)

მცენარეების მოსავლელი საშუალების "კრისტალონი" გამარტივებული შესყიდვა 02/143/77  17.03.2020 40.50                  40.50                 

85 შპს აგრო თრეიდი (431952452) შესასხურებელი აპარატურა გამარტივებული შესყიდვა  02/164/78  17.03.2020 1,035.00             1,035.00            

86
შპს აგრო თრეიდი (431952452)

შესასხურებელი აპარატურა გამარტივებული შესყიდვა  02/441/79  18.03.2020 450.00                450.00               

87 შპს განსხვავებული (400279088)  ბოცების და საცობების შესყიდვა; გამარტივებული შესყიდვა  02/446/80 18.03.2020 290.00                290.00               

88 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 
(202161098

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/81 18.03.2020 492.00                

89
შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 

(404391136)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა  02/091/82 18.03.2020 762.00                

90 ნინო ჟუჟუნაშვილი 

(01711113783)
კარტირჯების დამუხტვა გამარტივებული შესყიდვა 02/503/83 19.03.2020 1,274.50             1,274.50            

91 შპს თნ ჯგუფი (404573859)
 სამედიცინო მოწყობილობები - სახის

დამცავი ფარი 
გამარტივებული შესყიდვა 02/331/84 24.03.2020 15,600.00           15,600.00          

92
შპს ნ. ნ. გელიტა (205189598)

საგუშაგო ჯიხურბის დამზადება გამარტივებული შესყიდვა 02/442/85 07.04.2020 148,400.00         

30,584.60           0

1,968.00             0

94
შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 

(404391136)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/87  25.03.2020 11,005.00           0

95
შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 

(404391136)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/88 24.03.2020 7,308.00             0

96 შპს ოლ ტრეიდი (405110543) სამედიცონო ნიღბები გამარტივებული შესყიდვა 02/331/89 30.03.2020 550.00                550.00               

 25.03.2020  ე02/091/86საწვავი გამარტივებული შესყიდვასს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 
(202161098)
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