
ორგანიზაცია

1 შპს ,,ჯეოტენდი"

2
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

3 პენსან ჯორჯია

4
შპს ,,ბრენდმოლ-ჯირჯია+"

5
ი.მ სალომე დემეტრაძე

6
შპს ,,B&k 3"

7
შპს ,,B&k 3"

8 შპს ,,ნემერა"

9
სს გამოფენების ცენტრი

10
შპს კოპიპრინტ - 2000

11
შპს კოპიპრინტ - 2000

12
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

13
შპს ,,მაქსსერვისი"

14
შპს ,,ენერჯაიზი"

15
ნატა სტურუა

16
შპს ,,მარკო პოლო"

17

ააიპ ,,საქართველოს სამეცნიერო-

საგანმანათლებო კომპიუტერული 

ქსელების ასოციაცია ,,გრენა"

18 შპს ,,ბი ემ სი გორგია"

19
შპს ,,ბი ემ სი გორგია"

20 შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის , შესყიდვის საშუალების,ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების შესახებ



21
შპს ,,ინტრავტო თრეიდინგი

22
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

23
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

23
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

24
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

25
შპს ,,ალგი ჯგუფი"

26
ფ/პ ეკატერინე მჭედლიშვილი

27
შპს ,,ელ+" 

28 მედიატორი ნათია ჩიტაშვილი

29
შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

30 შპს ,,ავტო-ბანი 2000"

31

სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი

32 ი.მ ბენდიანიშვილი

33
შპს ,,ულტრა" 

34
შპს ,,ბი-ემ-სი გორგია''

35
ი/მ სლომე დემეტრაძე

36 შპს ,,სინქროტელი"

37 შპს ,,თეგეტა მოტორსი"

38 შპს ,,ახალი ნათება"

39 შპს ,,სუპერი"

40 შპს ,,სინქროტელი"

41

შპს ,,სმარტენერჯი"

42

შპს ,,რიონი 2018"



43

შპს ,,ბა - ნი"

44

შპს ,,Georgianirlink"

45

შპს ,,ვატექი"

46

შპს ,,ნიუ ჯორჯია"

47

შპს ,,საოჯახო მედიცინის ეროვნული 

სასწავლო ცენტრი"

48

სსიპ თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტი

49
სს ფრანს ავტო

50

შპს ,,მვმ"

51
ფ/პ ილია გოცაძე

52

შპს ,,თერმოინდუსტრია"

53

შპს ,,დაგი"

54

შპს ,,ემტექი"













































საგანი სახელშეკრულებო თანხა

საწმენდი საშუალებების შესყიდვა 798,8

აკუმულატორის შესყიდვა 274

ქაღალდის შესყიდვა 4200

სუვენირის შესყიდვა 230

თარგმნის მომსახურება 104,16

ტრანსპორტირების მომსახურება 4800

კვებითი უზრუნ. მომსახურება 2244

თერმომარეგულირებელი ვენტილი 655

ლანჩის ორგანიზების მომსახურების შესყიდვა 1557,6

ფოტოების შესყიდვა 300

ნაბეჭდი მასალის შესყიდვა 300

აკუმულატორის შესყიდვა 152

ავტოტექმომსახურება 26000

პროგრამული ,,ფაირვოლი" და ,,როუტერი" ანტივირუსის 

პროგრამული პაკეტების შესყიდვა
13450

მედიატორის მომსახურებები 420

შტრიხ-კოდის წამკითხველები 1400

სამინისტროს ინფრასტრუქტურაში არსებული სერვერული 

ინფრასტრუქტურის, მეილსერვერებისა და კომპიუტერული 

სამუშაო ადგილების დაცვისათვის აუცილებელი, ანტივირუსისა და 

ანტისპამის ESET-ის ლიცენზიების 1 წლის ვადით მხარდაჭერის და 

განახლების ლიცენზიების შესყიდვა.

95710

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი საქონელი 331,75

ელემენტების შესყიდვა 168,6

საბურავების შესყიდვა 3560

ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის , შესყიდვის საშუალების,ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების შესახებ



საბურავების შესყიდვა 1600

საბურავების შესყიდვა 1240

საბურავების შესყიდვა 460

საბურავების შესყიდვა 1000

აკუმულატორის შესყიდვა 178

ელქტრონული კოდიანი საკეტის შესყიდვა 210

თარგმნის მომსახურება 1765

სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობისათვის ცეცხლმაქრების 

შესყიდვა
4190

მედიატორის მომსახურებები 420

საბურავების შესყიდვა 740

გენერატორისთვის ანტიფრიზის შესყიდვა 1613,5

სამინისტროს ბალანსზე რიცხულ 10 (ათი) ერთეულ სამორიგეო 

ავტომანქანაზე "GPS" სატელიტური სისტემის მომსახურება
300

ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება 2000

კარტრიჯების შესყიდვა 7680

სარკეების შესყიდვა 210,21

თარგმნის მომსახურება 42

მაგიდის მიკროფონის მომსახურების შესყიდვა 400

აკუმულატორების შესყიდვა 257

დეკორაციული ნივთეების შესყიდვა 236,8

დეკორაციული ნივთეების შესყიდვა 212,15

ლედ ეკრანებით მომსახურების შესყიდვა 4000

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ.რუხში მრავალპროფილიანი 

საუნუვერსიტეტო კლინიკის სარეზერვო გარე 

ელექტრომომარაგების ხაზის მოწყობისათვის  შესყიდვა

379500

სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრის"  სამტრედიის რაიონული გან. სარემონტო 

სამუშაოები.

68367,99



სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრის"  ბაღდათის და ვანის ოფისის სარემონტო 

სამუშაოები.

43981,1

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფრლ რუხში 

მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკის ინტერნეტ 

კავშირით უზრუნველყოფის მომსახურება

10850

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს შპს "დაბა აბასთუმნის ფილტვის 

დაავადებათა სარეაბილიტაციო ცენტრის" ფუნქციონირებისათვის 

სარეაბილიტაციო აპარატურის შესყიდვა

108999

სსიპ ,,საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრის ხაშურის რაიონული სამსახურის 

ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა.

20497

სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა 231350

სატრენინგო მომსახურების შესყიდვა 222600

ავტომანქანების შესყიდვა 611520

სსიპ ,,საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი 

დახმარების ცენტრის ქ. ლანჩხუთის რაიონული სამსახურის ეზოს 

კეთილმოწყობის სამუშაოების და ტექნიკური სათავსოს და ქ. 

ფოთის რაიონული სამსახურის ტექნიკური სათავსოს სამშენებლო 

სამუშაოების შესყიდვა.

39375,49

ტესტ-კითხვარების გადამუშავების მომსახურება 1750

შპს ,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრის" ბედიანის კლინიკის გათბობის სისტემის მონტაჟი
34311,16

შპს,,აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის 

ცენტრის" სურამის კლინიკის სარემონტო სამუშაოები
59000

შპს ,,რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის" მართვაში არსებული 

სამედიცინო დაწესებულებების ფუნქციონირებისათვის საჭირო 

სამედიცინო აპარატურის და მოწყობილობების შესყიდვა.

523600













































გადახდილი თანხა შესყიდვის საშუალება

798,8 გამარტივებული შესყიდვა

274
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

4200
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

230 გამარტივებული შესყიდვა

104,16 გამარტივებული შესყიდვა

3150 გამარტივებული შესყიდვა

1227,2 გამარტივებული შესყიდვა

655 გამარტივებული შესყიდვა

1557,6 გამარტივებული შესყიდვა

300 გამარტივებული შესყიდვა

300 გამარტივებული შესყიდვა

152
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

15340,2 ელექტრონული ტენდერი 

13450 ელექტრონული ტენდერი 

240 გამარტივებული შესყიდვა

1400 გამარტივებული შესყიდვა

95710 ელექტრონული ტენდერი 

331,75 გამარტივებული შესყიდვა

168,6 გამარტივებული შესყიდვა

3560
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის , შესყიდვის საშუალების,ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების შესახებ



1600
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

1240
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

460
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

1000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

178
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

210 გამარტივებული შესყიდვა

1765 გამარტივებული შესყიდვა

4190 გამარტივებული შესყიდვა

300 გამარტივებული შესყიდვა

740
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

1613,5 გამარტივებული შესყიდვა

165,48 გამარტივებული შესყიდვა

2000 გამარტივებული შესყიდვა

7680 ელექტრონული ტენდერი 

210,21 გამარტივებული შესყიდვა

42 გამარტივებული შესყიდვა

400 გამარტივებული შესყიდვა

257 გამარტივებული შესყიდვა

236,8 გამარტივებული შესყიდვა

212,15 გამარტივებული შესყიდვა

4000 გამარტივებული შესყიდვა

379500 ელექტრონული ტენდერი 

68330,77 ელექტრონული ტენდერი 



42898,98 ელექტრონული ტენდერი 

10850 ელექტრონული ტენდერი 

108999 ელექტრონული ტენდერი 

20497 ელექტრონული ტენდერი 

225400 ელექტრონული ტენდერი 

213500 ელექტრონული ტენდერი 

კოსოლიდირებული ტენდერი

39375,49 ელექტრონული ტენდერი 

1750 გამარტივებული შესყიდვა

34311,16 გამარტივებული შესყიდვა

59000 გამარტივებული შესყიდვა

523600 ელექტრონული ტენდერი 












































