
ორგანიზაცია საგანი თანხა გადახდილი თანხა

შესყიდვის 

საშუალება

ფიზ. პირი გიორგი ჯანგიძე ესკიზების დამზადება 1750 1750
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „ტე-ვე-კა პლიუს“ 
გათბობა-გაგრილების სისტემის 

შეკეთება
7081 7081

გამარტივებული 

ელექტრონული  

ტენდერი

შპს ,,კოპიპრინტ-2000"        სახელიანი ფირფიტა 25 25
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს ,,არდიექსი"  დროშები 810 810
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს ,,ივერსი" აკუმულატორების შესყიდვა 2683 2683
გამარტივებული 

შესყიდვა

ი/მ სალომე დემეტრაძე თარგმნის მომსახურება 252.54 252.54
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „პენსან ჯორჯია“ 
საბეჭდი ქაღალდის A-4 ფორმატის 

შესყიდვა
3660 3660

კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი

შპს „ნ.დ.ზ.“ 
პერსონალური კომპიუტერის 

შესყიდვა
2569 2569

გამარტივებული 

ელექტრონული  

ტენდერი

შპს „ბომს“  აკუმულატორების შესყიდვა 240 240
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „ორიენტ ლოჯიკ“ 
ანტივირუსის ლიცენზიების 

შესყიდვა
7515 7515

გამარტივებული 

ელექტრონული  

ტენდერი

შპს „ვექტორი 2009“ კრაფტის ჩანთა 280 280
გამარტივებული 

შესყიდვა

სსიპ ,,საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე" 

ნორმატიული აქტების გამოქვეყნების 

საფასური
2295 2295

გამარტივებული 

შესყიდვა

ი/მ სალომე დემეტრაძე თარგმნის მომსახურება 420.18 420.18
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „ჯორჯიან ლიფტსერვისი“
ლიფტის კაბინის მართვის 

ელექტრონული მოდელი
1660 1660

გამარტივებული 

ელექტრონული  

ტენდერი

შპს „ფორნეტ“ ყურსასმენი 3465 3465
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „კონფერენს კონსალტინგი“ სათარჯიმნო მომსახურება 200 200
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „კოპიპრინტ-2000“ 
სასაჩუქრე ბრენდირებული 

მეხსირების ბართი
308 308

გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „თელავის მარანი“ სასაჩუქრე ღვინო 102.8 102.8
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „წისქვილი ჯგუფი“ ოფიციალური ვახშამი 1940.35 1940.35
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „ჯორჯიან ჰოტელ 

მენეჯმენტი“ 
Cofee Breek ორგანიზება 70.8 70.8

გამარტივებული 

შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა თარგმნის 

ბიურო

თარგმნის მომსახურება 206.5 206.5
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „ინოვატორი“ ვიდეოკამერის შეკეთება 1900 1900
ელექტრონული 

ტენდერი

                 ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და 

გადარიცხული თანხების შესახებ



სსიპ „საქართველოს 

საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა თარგმნის 

ბიურო“

თარგმნის მომსახურება 236 236
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „ჯობს.გე“
საკონკურსო განცხადებების 

გამოქვეყნება
30 30

გამარტივებული 

შესყიდვა

მედიატორი ნატა სტურუა მედიაციის მომსახურების შესყიდვა 977 977
გამარტივებული 

შესყიდვა

სს ,,ლიბერთი ბანკი
საკრედიტო ბარათის დამზადების 

მომსახურება
40 40

გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს ,,როილ აუდიტი" აუდიტორული მომსახურება 600 600
გამარტივებული 

შესყიდვა

შპს „ჯობს.გე“
საკონკურსო განცხადებების 

გამოქვეყნება
30 30

გამარტივებული 

შესყიდვა

ი/მ სალომე დემეტრაძე თარგმნის მომსახურება 84.72 84.72
გამარტივებული 

შესყიდვა

ფიზიკური პირი               შორენა 

ტრაპაიძე 

4 ერთეული მეორადი მაღალი 

გამავლობის ავტომანქანის შესყიდვა
63000 63000

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

შპს „როკო“

გარე კომუნიკაციების მოწყობის 

სამუშაოები (ლ. საყვარ. სახ. 

დაავადებათა კონტრ. ცენტრი)

31040.9 30432.25

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

სს „ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო““

10 ერთეული რეანომობილის 

შესყიდვა
1593000 1593000

ელექტრონული 

ტენდერი

ფიზიკური პირი გივი 

ჯავაშვილი              

ტესტ-კითხვ. გადამუშავება და ბაზის 

განახლება დიპლომისშემ. 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის

6000
გამარტივებული 

შესყიდვა

ფიზიკური პირი ნინო კიკნაძე               
ტესტ-კითხვ. გადამუშავება და ბაზის 

განახლება დიპლომისშემ. 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის

6000
გამარტივებული 

შესყიდვა

ფიზიკური პირი ხათუნა 

ლომაური              

ტესტ-კითხვ. გადამუშავება და ბაზის 

განახლება დიპლომისშემ. 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის

6000
გამარტივებული 

შესყიდვა

ფიზიკური პირი ნინო 

სოლომონია              

ტესტ-კითხვ. გადამუშავება და ბაზის 

განახლება დიპლომისშემ. 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის

6000
გამარტივებული 

შესყიდვა

ფიზიკური პირი ნინო თაბაგარი              
ტესტ-კითხვ. გადამუშავება და ბაზის 

განახლება დიპლომისშემ. 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის

8000
გამარტივებული 

შესყიდვა

ფიზიკური პირი  ნიკოლოზ 

კინტრაია              

ტესტ-კითხვ. გადამუშავება და ბაზის 

განახლება დიპლომისშემ. 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის

6000
გამარტივებული 

შესყიდვა

ფიზიკური პირი   თამარ 

ანთელავა            

ტესტ-კითხვ. გადამუშავება და ბაზის 

განახლება დიპლომისშემ. 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისთვის

6000
გამარტივებული 

შესყიდვა


