
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი
ხელშეკ-ბის 

ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკრულე

ბო თანხა

გადარიცხული 

თანხა
შენიშვნა 

1 შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება”
საავიაციო უშიშროების თანამშრომელთათვის სატრეინინგო მომსახურების (შემოწმების  

ოპერატორების   მომზადების  სასწავლო  კურსი)
ელექტრონული ტენდერი 01/805/62 01.07.2021 149,900.00                    37`000.00

2 შპს ნეოტექი სიგნალიზაციის კაბელების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/443/63 01.07.2021 133,800.00                     20`500.00

3 შპს ჯი-თი-ელ დეტექტორების ელექტრონული ტენდერი 01/384/64 08.07.2021 105,195.00                    105`195.00

4 შპს კომუნიკომი ხელის რაციების აკუმულატორები ელექტრონული ტენდერი 01/314/65 20.07.2021 51,400.00                      51`400.00

5 შპს ლემასი პულოვერების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/182/66 22.07.2021 186,700.00                    93`350.00

6 შპს EL GROUP გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო ნათურები ელექტრონული ტენდერი 01/315/67 23.07.2021 18,895.00                      4`160.00

7 შპს „ ქვაბლიანი“ შენობებში განსახორცილებელი სხვადასხვა სარემონო სამუშაოები ელექტრონული ტენდერი 01/454/68 13.08.2021 56,999.99                      -                                 

8 შპს ჯი-თი გრუპ სპეციალიზირებული, დაჯავშნული ავტოსატრანსპორტო (სატვირთოს ტიპის) ელექტრონული ტენდერი 01/341/69 13.08.2021 570,000.00                    456`000.00

9  შპს მკს კომუტატორები ელექტრონული ტენდერი 01/302/70 18.08.2021 14,015.00                       14`015.00

10  შპს დელტა კონსალტინგი ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემები ელექტრონული ტენდერი 01/351/71 19.08.2021 195,125.00                    35`855.00

11 შპს ,,ტტ ჯგუფი” საველე უნიფორმა ელექტრონული ტენდერი 01/182/72 01.09.2021 58,950.00                      29`475.00

12 შპს  ჯიკეტი მინი კომპიუტერები ელექტრონული ტენდერი 01/302/73 03.09.2021 54,080.00                      -                                 

13 ი.მეწ. თამარ მაჭავარიანი აბრები ელექტრონული ტენდერი 01/444/74 07.09.2021 5,177.00                        3`198.00

14 შპს მარსელ ჯორჯია ზაფხულის უნიფორმა ელექტრონული ტენდერი ე01/182/75 21.09.2021 169,960.00                    84`980.00

15 შპს ,,მასტერ სპორტი” ზაფხულის ფეხსაცმeლი ელექტრონული ტენდერი ე01/188/76 22.09.2021 1,080,000.00                 540`000.00

16 შპს „ელ+“; საკონტროლო პანელები ელექტრონული ტენდერი 01/312/77 22.09.2021 208,000.00                    18`200.00

17 შპს ბენნ საველე უნიფორმა ელექტრონული ტენდერი 01/182/78 24.09.2021 100,980.00                    50`490.00

18 შპს აიემ კავკასია ა/მაქანების დაჯავშნის მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 01/501/79 28.09.2021 633,732.00                    0.00

1 შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი’’ საწვავი რეგულარი კონსოლიდირებული ტენდერი CONბ02/091/32 23.08.21 7890 1`323.44 

2 შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი’’ საწვავი რეგულარი კონსოლიდირებული ტენდერი CONბ02/091/33 21.09.21 10520 10`520.00

1 ინდ. მეწ. ,,რაჯი ჭყოიძე“ ავეჯის შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა №02/508/100 44203.00 1000.00 1000.00

2 ი.მ თამარ მაჭავარიანი აბრები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/224/138 02.07.2021 315.06 315.06

3 ი.მ ლევან მამულაშვილი მატრასების შეკეთება აღდგენა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/508/139 05.07.2021 3600.00 3600.00

4 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა ე02/034/140 13.07.2021 12796.50 0.00

5 შპს „ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი“  წყლის სარწყავის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/429/141 02.07.2021 91.40 91.40

6 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/034/142 08.07.2021 1197.00 0.00

7 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა 02/034/143 08.07.2021 450.00 450.00

8 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა 02/034/144 08.07.2021 5775.00 0.00

9 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა 02/034/145 08.07.2021 3400.00 850.00

10 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა 02/034/146 08.07.2021 11399.00 0.00

11 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა ე02/034/147 08.07.2021 4895.00 0.00

12 ი/მ       მურმან სანგულია კონდიც. შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა ბ02/507/148 05.07.2021 750.00 750.00

13 შპს ლიდერ ჯგუფი პერფერატორი კომპლექტში გამარტივებული შესყიდვა 02/426/149 05.07.2021 1850.10 1850.10

14
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე „ელგუჯა ფირცხალავა” 

ელგუჯა ფირცხალავა
სამადგილიანი დივნების შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/508/150 06.07.2021 750.00 750.00

15 ი/მ ფაიკ ომაროვი - ლაიქ ფრინთ კარტრიჯის დატენვა გამარტივებული შესყიდვა 02/503/151 07.07.2021 200.00 200.00

16 შპს ვესტა სტიკერები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/798/152 07.07.2021 40.00 40.00

17 შპს "ძმები" საღებავების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/448/153 14.07.2021 70.00 70.00

18 სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო შეშა გამარტივებული შესყიდვა 02/034/154 12.07.2021 3060.00 0.00

19 შპს გორგია სამშენებლო მასალები გამარტივებული შესყიდვა 02/441/155 15.07.2021 146.17 146.17

20 შპს ,,ჯორჯიან მედიქალ სერვისის”  ერთჯერადი  ხელთათმანი გამარტივებული შესყიდვა 02/331/156 16.07.2021 1740.00 1740.00

21 შპს ,,ჰიდროსკანი“ შლანგი და ფიტინგები გამარტივებული შესყიდვა N02/441/157 20.07.2021 21.00 21.00

22 შპს ,,დადუ“ წყლის პომპა (ნასოსი) გამარტივებული შესყიდვა N02/421/158 27.07.2021 280.00 280.00

23 შპს ეკომაქსი ავტომანქანის ქაფის პისტოლეტი გამარტივებული შესყიდვა №02/421/159 04.08.2021 60.00 60.00

24 ფ/პ გოჩა ვაჩეიშვილი გორგოლაჭიანი სავარძლის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა N02/508/160 02.08.2021 180.00 180.00

25 შპს აქუა-ტერრა თევზის საკვები გამარტივებული შესყიდვა N02/157/161 30.07.2021 70.00 70.00

26

სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

მომსახურების სააგენტოს ეკონომიკური და ლოგისტიკის 

დეპარტამენტი

მანქანების გადაფორმება გამარტივებული შესყიდვა 02/751/161 04.08.2021 2000.00 1`125.00

27 შპს "ძმები" საღებავების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/448/162 10.08.2021 996.00 996.00

28 შპს "ჰირდროსკანდ" შლანგები გამარტივებული შესყიდვა 02/441/163 06.08.2021 272.86 272.86

29 შპს ,,ელექტრონი" ელექტრო ამომრთველის შუალედური და ანკერული პლასტმასები გამარტივებული შესყიდვა ე02/317/164 18.08.2021 97.00 97.00

30 ინდ/მეწარმე  რამაზ სეხნიაშვილი გენერატორის შეკეთებას გამარტივებული შესყიდვა 02/505/165 10.08.2021 550.00 550.00

31 შპს რ გ სანათები გამარტივებული შესყიდვა 02/315/166 13.08.2021 81.00 81.00

32 შპს დე-ლაითია სანათები გამარტივებული შესყიდვა 02/315/167 03.09.2021 150.00 150.00

33 შპს ,,ბი ემ სი გორგია“ თხევადი საპნის დისპენსერი გამარტივებული შესყიდვა 02/429/168 19.08.2021 55.50 55.50

34 შპს "არგო 2012" უნიტაზის სარქველი გამარტივებული შესყიდვა 02/444/169 19.08.2021 200.00 200.00

35 მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე „ელგუჯა ფირცხალავა”
ერთადგილიანი და სამადგილიანი დივნების რემონტი/რესტავრაციის მომსახურების 

შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა 02/508/170 23.08.2021 900.00 900.00

36 შპს ,,ლუმენი"
ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების შესამოწმებელი სპეციალური მოწყობილობის 

(მონიტორი)
გამარტივებული შესყიდვა  02/323/171 24.08.2021 870.00 870.00

37 შპს იმედი ბოქლომები გამარტივებული შესყიდვა 02/445/172 27.08.2021 40.00 40.00

38 სს საქართველოს ბანკი საბანკო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა N005 03.09.2021 4900.00 0.00

39 შპს მაიფონ ტელეფონის აპარატი გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/325/173 03.09.2021 1330.00 1330.00

40 შპს allmarket.ge ნოუთვბუქი გამარტივებული შესყიდვა b/02/302/174 07.09.2021 1450.00 1450.00

41 Motorola Solutions Germany GmbH (1, D-65510) მოტოროლა ტეტრას რაციები გამარტივებული შესყიდვა 02/325/175 08.09.2021 310`400.00 EUR 0.00

42 შპს ბომსი აკუმულიატორი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/314/176 13.09.2021 750 0.00

43 სს სილქნეტი ტელევიზიის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/922/177 10.09.2021 320 0.00

44 შპს "მეგა" 3 000 ლიტრინია ავზი გამარტივებული შესყიდვა 02/446/177 14.09.2021 800.00 0.00

45 შპს ,,სანერჯი“ მობილური ტელეფონი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/322/178 14.09.2021 3400.00 3400.00

46 შპს "ელ შოპი" კონდიციონერი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/425/179 15.09.2021 4500.00 4500.00

47 შპს „ილიტეკ“ ზეთის რადიატორის და ელ.ჩაიდანი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/397/180 24.09.2021 3800.00 3800.00

48 შპს მბს პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/181 16.09.2021 110.00 110.00

49 შპს ,,სანერჯი“ ტელევიზორი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/323/182 17.09.2021 4973.00 4973.00

50 შპს ეკომაქსი ავტომანქანის მაღწნევის აპარატი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/329/183 17.09.2021 2800.00 2800.00

51 შპს „ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი“ ავტომანქანის მაღწნევის აპარატი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/429/184 21.09.2021 1497.00 1497.00

52 შპს ,,კომფორტი” მატრასების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/391/185 22.09.2021 500.00 500.00

53 შპს "ელ შოპი" სარეცხი მაქანა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/427/186 22.09.2021 685.00 685.00

54 შპს „ნოვისტილი ჯორჯია“ სავარძლები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/391/187 23.09.2021 4428.00 4428.00

55 შპს ,,ეიეს-ინტელინეტ ჯორჯია" (AES) ცენტრალური გარდამქმნელები და რადიო მოდულები გამარტივებული შესყიდვა 02/322/188 25.09.2021 161849.00 161849.00

56 შპს„სან პეტროლიუმ ჯორჯია” საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/189 28.09.2021 13525.00 0.00

57 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/190 29.09.2021 28206.00 0.00

58 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/191 28.09.2021 2264.00 0.00

59 შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/192 28.09.2021 12312.00 0.00
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