
N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
ხელშეკრულების

ღირებულება
ფაქტობრივი გადახდები ტენდერის ნომერი

N81/ბ

შპს სტიმერი-
ორთქლით 

დასუფთავების 
სამსახური 

ავეჯის გაახლების მომსახურება (წმენდა-დამუშავება) 0.01 0.00 გ.შ.

N82/ბ
შპს ვი დი ჯი გრუპი  

(204560607)
ჰიგიენური საშუალებები 31,064.00 4,050.80 NAT220005390

N83/ბ
ნინო რურუა 
(01001004339)

მედიაციის მომსახურება 1,185.00 793.00 გ.შ.

N84/ბ
შპს ტოიოტა ცენტრი 
თბილისი (211346220)

მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება (MH-
111-GE)

372.00 372.00 გ.შ.

N85/ბ
სს თელასი 
(202052580)

ელმოწყობილობების მონტაჟი 3,000.00 2,087.26 გ.შ.

N86/ბ შპს ANA (404914241) ცოცხალი მცენარეები 2,316.00 2,316.00 გ.შ.

N87/ბ
შპს კომპანია GEOSM 

(404873614)
პლსატმასის საოფისე ნაგვის ურნა 157.50 157.50 გ.შ.



N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
ხელშეკრულების

ღირებულება
ფაქტობრივი გადახდები ტენდერის ნომერი

N88/ბ
შპს მაქსსერვისი 

(400122602)
მანქანების მინების დაბურვა 710.00 710.00 გ.შ.

N89/ბ
შპს ალტა რითეილი 

(402033312)
უკაბელო ყურსასმენები 309.00 309.00 გ.შ.

N90/ბ
შპს გიო კომპანი 

(400115219)
 საღებავები 494.00 494.00 გ.შ.

N91/ბ
შპს კარგო 

ლოჯისთიქს გრუფ 
ჯორჯია (205040882)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროს საჭიროებისთვის ტვირთის 
გადაზიდვის მომსახურება (მოიცავს ჩატვირთვა-

გადმოტვირთვას), მათ შორის ჩამოსული სახმელეთო, 
საჰაერო ტვირთების გამოტანას საბაჟოდან (ტვირთის 

საბაჟო-სატერმინალო მომსახურების, 
ტრანსპორტირების და მოთხოვნილ ტერიტორიაზე 

ჩამოტვირთვა/დასაწყობების ხარჯების 
გათვალისწინებით) და მიწოდებას ქ. თბილისის ან 

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.

19,500.00 8,100.00 NAT220007583

N92/ბ შპს Made To Make 
(404954377)

სამუშაო ტანსაცმელი 156.90 156.90 გ.შ.



N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
ხელშეკრულების

ღირებულება
ფაქტობრივი გადახდები ტენდერის ნომერი

N93/ბ
შპს გიო კომპანი 

(400115219)
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა
335.00 335.00 გ.შ.

N94/ბ
შპს გიო კომპანი 

(400115219)
ელემენტები 70.00 70.00 გ.შ.

N95/ბ
შპს გიო კომპანი 

(400115219)
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

300.00 300.00 გ.შ.

N96/ბ
ფიზიკური პირი ანა 

სამსონია 
(01019041054)

მედიაციის მომსახურება 750.00 0.00 გ.შ.

N97/ბ
შპს იუ-ჯი-თი 

(204892964)
კარტრიჯები 9,984.00 9,984.00 CON200000063

N98/ბ
შპს პრინტ ოფისი 

(404429506)
შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 254.80 254.80 გ.შ.

N99/ბ
შპს მაქსსერვისი 

(400122602)
მანქანების საბურავების მოხსნა-დაყენება 48.00 48.00 გ.შ.



N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
ხელშეკრულების

ღირებულება
ფაქტობრივი გადახდები ტენდერის ნომერი

N100/ბ
შპს ეკოლაინი 

(204445145)
მაღალი წნევით რეცხვის  აპარატი 4,500.00 4,500.00 გ.შ.

N101/ბ
შპს პრინტ ოფისი 

(404429506)
საჩივრის ყუთები 2,800.00 2,800.00 გ.შ.

N102/ბ
შპს ინტერიერი  

(417877079)
ფანჯრები 4,570.40 0.00 NAT220008215

N103/ბ
შპს ვიზარდ ივენთი 

(204572177)
ღონისძიებების ორგანიზება 210,000.00 210,000.00 გ.შ.

N104/ბ
შპს ეკოლაინი 

(204445145)       
მშრალი და სველი წმენდის მტვერსასრუტი 1,300.00 1,300.00 NAT220008874

N105/ბ
შპს მაქსტორ 
(406196682) 

კარტრიჯები 12,599.00 12,599.00 NAT220008808

N106/ბ
შპს viva-jaluzi 
(406095256)

 კოღოებისაგან დამცავი ბადეები 1,045.00 850.00 NAT220008725

N107/ბ
შპს სმარტ ჰაუსი 

(406314162)
 კარის საკეტები 1,660.00 1,660.00 გ.შ.



N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
ხელშეკრულების

ღირებულება
ფაქტობრივი გადახდები ტენდერის ნომერი

N108/ბ
პაატა ვაჭრიძე 
(43001019440)

ავეჯის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება 4,840.00 3,000.00 გ.შ.

N109/ბ
სსიპ საქართველოს 
შსს მომსახურების 

სააგენტო (205190513)
მომსახურების სააგენტოს მომსახურება 1,000.00 140.00 გ.შ.

N110/ბ შპს აიდიეს ბორჯომი 
თბილისი (404888528)

წყაროს წყალი ,,ბაკურიანი" (0.5 ლიტრი ტევადობის, 
პეტის ბოთლში)

1,128.60 0.00 გ.შ.

N111/ბ
ფიზიკური პირი ანა 

სამსონია 
(01019041054)

მედიაციის მომსახურება 750.00 0.00 გ.შ.

N112/ბ შპს ბალავერი 
(208218793)

სადეზინფექციო საშუალებები 899.00 0.00 გ.შ.

N113/ბ
ი/მ კოტე ჯღარკავა 

(29001016073)

სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის შემინული 
ფასადის წმენდის (სამრეწველო ალპინიზმის 

გამოყენებით) მომსახურება
4,600.00 0.00 გ.შ.

N114/ბ შპს შა-კა (400003269) მანქანების მინების დაბურვა 500.00 500.00 გ.შ.



N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი
ხელშეკრულების

ღირებულება
ფაქტობრივი გადახდები ტენდერის ნომერი

N115/ბ
შპს გრადაცია 

(405260355)
 ფოტოები 1,605.00 1,605.00 გ.შ.

N116/ბ
თამარ ხატიაშვილი 

(01005011128)
მედიაციის მომსახურება 420.00 0.00 გ.შ.

N117/ბ
შპს მაგთიკომი 

(204876606)
სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები (მობ. 

ტელეფონების ლიმიტი)
13,700.00 0.00 CON170000115

N118/ბ
შპს კოპიპრინტ - 2000                     

(205166210)
სახელიანი ფირფიტები (აბრები) 160.00 0.00 გ.შ.

N119/ბ
შპს აიდიეს ბორჯომი 
თბილისი (404888528)

 გაზირებული მინერალური წყალი 1,950.00 0.00 გ.შ.

Nპ/270401
/2

შპს კომფორტი XXI 
(206123817)

ქ. თბილისში, ასათიანის ქ. N9-ში (მიწის ნაკვეთის 
საკადასტრო კოდი: N 01.10.15.006.075 /02/2 შენობა) 

მდებარე სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული 
საქმიანობის, რეგულირების სააგენტოს, წამლის 

ხარისხის კონტროლის, სახელმწიფო ლაბორატორიის 
სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

1,429,026.00 142,902.60 NAT220006508


	პროაქტიული ინფორმაცია

