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ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი პარამეტრები 

სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 

შესაბამისად, ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რაც მისი საქმიანობისათვის საჭირო ფულადი 

სახსრების ძირითად ნაწილს წარმოადგენს. გარდა სახელმწიფო ასიგნებებისა, საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი ასევე გარკვეული ფულადი სახსრების აკუმულირებას ახდენს საკუთარი კომერციული 

საქმიანობიდან.  

2018 წლის ბიუჯეტით, მაუწყებლის შემოსავლები დაგეგმილი იყო 50 255577 ლარის დონეზე, 

საიდანაც 44 643 000 ლარი იყო საბიუჯეტო დაფინანსება, ხოლო 5 612577 ლარის მიღება დაგეგმილი 

იყო კომერციული საქმიანობიდან(წინა წლიდან გადმოყოლილი ნაშთის გათვალისწინებით).  

რაც შეეხება საკასო შემოსავლებს, 2018 წლის განმავლობაში მაუწყებელმა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

მიიღო 44 643 000 ლარის დაფინანსება, ხოლო კომერციული საქმიანობით  4 256 041ლარის 

მობილიზება შეძლო, ჯამში 48 899041 ლარი. 

ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 2018 წელს დაგეგმილი იყო 50 255 577 ლარის დონეზე.წლის 

განმავლობაში ფაქტობრივად გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა  47 827561 ლარი, საიდანაც  44 642916 

ლარი დაიხარჯა ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებიდან, ხოლო  3 184 645  ლარი კომერციული 

შემოსავლებიდან1. 

ამდენად, მაუწყებლის დაგეგმილი და ფაქტობრივი შემოსავლები და ხარჯები შემდეგნაირად 

განაწილდა: 

  გეგმა ფაქტი სხვაობა 

შემოსავლები      50,255,577   48,899,041  (1,356,536) 
საბიუჯეტო          44,643,000       44,643,000                        -    

კომერციული 5,612,577 4,256,041     (1,356,536) 

ხარჯები      50,255,577   47,827,561  (2,428,016) 
საბიუჯეტო          44,643,000       44,642,916                     (84) 

კომერციული             5,612,577 3,184,645 (2,427,932) 

 

შესაბამისად, 2018 წელს მაუწყებელმა დაგეგმილი შემოსავლების 97% მიიღო, ხოლო დაგეგმილი 

ხარჯების 95% იქნა გაწეული: 

                                                             
1აღნიშნულ ხარჯებში არ იანგარიშება 2018 წლის 26 მაისის საზეიმო ღონისძიების გაშუქებასთან დაკავშირებული ხარჯები - 533 759,68 

ლარი, რომელიც გამოიყო მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან. აგრეთვე, მიღებული მიზნობრივი გრანტი აშშ-ს საელჩოდან, რომელც 

შეადგენს - 69 160 ლარს. 
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შემოსავლების კუთხით, გეგმასთან შედარებით დანაკლისი გამოწვეულია სარეკლამო შემოსავლების 

ნაწილში, რაც უკავშირდება შემდეგს: 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2017 წლის დეკემბერში, რა 

დროსაც მიმდინარეობდა მუშაობა მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებზე, ცვლილებები 

ითვალისწინებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაზრდილ წვდომას სარეკლამო ბაზარზე და 

შესაბამისად, სარეკლამო შემოსავლები დაგეგმილი იქნა ოპტიმისტურად. თუმცა, საკანონმდებლო 

ცვლილებები ძალაში შევიდა 2018 წლის მარტიდან, რა დროისთვისაც სარეკლამო ბაზრის დიდი 

ნაწილი უკვე ათვისებული იყო სხვა მედია-საშუალებების მიერ. 

რაც შეეხება ხარჯვით ნაწილს, სადაც გეგმასთან შედარებით 2 428016 ლარით ნაკლები დაიხარჯა, აქ 

შეიძლება გამოიყოს რამდენიმე მსხვილი მიმართულება:  

 სპორტის სიგნალები და ლიცენზიები -  130 045 ლარი (გადავიდა 2019 წელს); 

 მექანიკური პროდუქცია -  498 460 ლარი (ეკონომია); 

 ევროვიზია - 169 087 ლარი (ეკონომია); 

 ტექნიკის შესყიდვები (წვრილი ტექნიკა, სათადარიგო ნაწილები) – 315 575 ლარი (ეკონომია); 

 საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება - 314 250 ლარი (გადავიდა 2019 წელს); 

 დღგ - 509 862 ლარი (ეკონომია). 

აღნიშნული მსხვილი მუხლების გარდა არსებული შედარებით მცირე თანხები, რომელიც მოცემულია 

დანართ 1-ში, წარმოადგენს ეკონომიას. 
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ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება შემდეგია: 

 

გეგმა ფაქტი სხვაობა 

სამეურვეოსაბჭო 622,017 622,017 - 

გენ. დირექტაპარატიდადაქვემდსამს 1,867,765 1,829,673 38,092 

ახალიდამიმდინარეამბები 15,672,131 15,454,406 217,725 

მედიისადაკომუნიკაციისბლოკი 4,934,482 4,151,091 783,391 

მედიაწარმოებისბლოკი 6,823,590 6,791,331 32,259 

წარმოებადატექ. უზრუნველყოფისბლოკი 11,295,522 11,008,662 286,859 

ადმინისტრაციისდაფინანსებისბლოკი 5,853,991 5,369,164 484,827 

სხვაგადასახდელები 3,186,079 2,600,909 585,170 

მთლიანიბიუჯეტი:  50,255,577 47,827,561 2,428,016 

 

დაგეგმილი ხარჯების შესრულების მაჩვენებელი მიმართულებების მიხედვით შემდეგია:  

 

 

უფრო დეტალურად ბიუჯეტის მუხლობრივი ხარჯები და შესრულების მაჩვენებლები მუხლების 

მიხედვით წარმოდგენილია დანართი 1-ში. 
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შრომის ანაზღაურება 

2018 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა 

ხარჯებმა  27 030446 ლარი შეადგინა, რაც 2017 წლის მაჩვენებელს 1 781534 ლარით, ანუ7%-ით 

აღემატება. 

ვითარება მიმართულებების მიხედვით შემდეგია: 

 

2018 წელი 

 
გეგმა ფაქტი სხვაობა % 

გენერალურიდირექტორისაპარატი      1,543,140       1,815,326      (272,186) -17.6% 

ახალი დამიმდინარეამბებისბლოკი      9,732,180     10,511,511      (779,331) -8.0% 

მედიისდაკომუნიკაციისბლოკი      2,256,500       2,342,798        (86,298) -3.8% 

მედიაწარმოებისბლოკი      5,573,234       4,397,585     1,175,649  21.1% 

წარმოებისდატექ. უზრუნველყოფის ბლოკი      6,230,652       6,173,036           57,616  0.9% 

ადმინისტრაციისდაფინანსებისბლოკი      1,759,506       1,790,190        (30,684) -1.7% 

შრომისანაზღაურება    27,095,212     27,030,446           64,766  0.2% 

 

თვალსაჩინოებისთვის იხილეთ დიაგრამა: 
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27,095,212 25,248,912 27,030,446 

დაგეგმილი ფაქტიური

შრომის ანაზღაურება
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ხოლო მიმართულებების მიხედვით შემდეგი სურათია: 

 

 

 

 

 

553,096 

-

1,815,326 

10,511,511 

2,342,798 

4,397,585 

6,173,036 

1,790,190 

509,044 

61,440 

-

5,773,224 

2,154,542 

4,718,812 

8,671,679 

3,360,171 

 -  2,000,000  4,000,000  6,000,000  8,000,000  10,000,000  12,000,000

სამეურვეო საბჭო

მონიტორინგის სამსახური

გენერალური დირ. აპარატი

ახ & მიმდ. ამბების ბლოკი

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი

მედიაწარმოების ბლოკი

წარ და ტექ. უზრუნ. ბლოკი

ადმინ. და ფინანსების ბლოკი

2017 2018

ხელფასები და ჰონორარები

2017 VS 2018 

ხელფასები და ჰონორარები 2018 2017

სამეურვეო საბჭო 553,096         509,044       

მონიტორინგის სამსახური -                  61,440          

გენერალური დირ. აპარატი 1,815,326      -                

ახ & მიმდ. ამბების ბლოკი 10,511,511   5,773,224    

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 2,342,798      2,154,542    

მედიაწარმოების ბლოკი 4,397,585      4,718,812    

წარ და ტექ. უზრუნ. ბლოკი 6,173,036      8,671,679    

ადმინ. და ფინანსების ბლოკი 1,790,190      3,360,171    

სულ 27,583,541   25,248,912 
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წარმოდგენილი ინფორმაციის მიხედვით, 2018 წელს წინა წელთან შედარებით მნიშვნელობნად არის 

გაზრდილი სახელფასო ფონდი. აღსანიშნავია, რომ სახელფასო ფონდის ზრდა მოხდა არა 

თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდით, არამედ მოქმედი თანამშრომლების ხელფასების მატებით, 

რის შედეგადაც საშუალო თვიური ხელფასი 18%-ით - 1572 ლარიდან 1857 ლარამდე გაიზარდა. 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი: 

2016 დეკემბერი2 
თანამშრომელთარაო

დენობა 

თვიურისახელფასო

ფონდი 

საშუალოთვიურიხ

ელფასი 

სამეურვეოსაბჭოსაპარატი                                       4                       10,966                     2,742  

გენ. 

დირექტორისაპარატიდადაქვემდ. 

სამსახ.                                    66                     111,230                     1,685  

ახალიდამიმდინარეამბებისბლოკი                                  196                     361,506                     1,844  

მედიისდაკომუნიკაციისბლოკი                                    85                     146,790                     1,727  

მედიაწარმოებისბლოკი                                  183                     353,878                     1,934  

ტექნიკურიუზრუნველყოფისბლოკ

ი                                  475                     641,678                     1,351  

ფინანსებისდაადმინისტრაციისბლ

ოკი                                  127                     159,878                     1,259  

სულ                              1,136                 1,785,925                     1,572  

2017 დეკემბერი3 
თანამშრომელთარაო

დენობა 

თვიურისახელფასო

ფონდი 

საშუალოთვიურიხ

ელფასი 

სამეურვეოსაბჭოსაპარატი                                       3                          8,466                     2,822  

გენ. 

დირექტორისაპარატიდადაქვემდ. 

სამსახ.                                    69                     123,345                     1,788  

ახალიდამიმდინარეამბებისბლოკი                                  239                     519,868                     2,175  

მედიისდაკომუნიკაციისბლოკი                                    91                     173,975                     1,912  

მედიაწარმოებისბლოკი                                  165                     350,878                     2,127  

ტექნიკურიუზრუნველყოფისბლოკ

ი                                  505                     777,366                     1,539  

ფინანსებისდაადმინისტრაციისბლ

ოკი                                  103                     151,426                     1,470  

სულ                              1,175                 2,105,324                     1,792  

2018 დეკემბერი4 
თანამშრომელთარაო

დენობა 

თვიურისახელფასო

ფონდი 

საშუალოთვიურიხ

ელფასი 

                                                             
22016 წლის დეკემბრის საშტატო ნუსხა წარმოადგენს 2017 წლის ბიუჯეტის გეგმის საფუძველს 
32017 წლის დეკემბრის საშტატო ნუსხა წარმოადგენს 2017 წლის ფაქტობრივი ბიუჯეტის და 2018 წლის 

დაგეგმილი ბიუჯეტის საფუძველს 
42018 წლის დეკემბრის საშტატო ნუსხა წარმოადგენს 2018 წლის ფაქტობრივი ბიუჯეტის და 2019 წლის 

დაგეგმილი ბიუჯეტის საფუძველს 
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სამეურვეოსაბჭოსაპარატი                                       4                       11,216                     2,804  

გენ. 

დირექტორისაპარატიდადაქვემდ. 

სამსახ.                                  138                     240,773                     1,745  

ახალიდამიმდინარეამბებისბლოკი                                  404                     852,634                     2,110  

მედიისდაკომუნიკაციისბლოკი                                    86                     159,675                     1,857  

მედიაწარმოებისბლოკი                                    99                     230,728                     2,331  

ტექნიკურიუზრუნველყოფისბლოკ

ი                                  322                     491,939                     1,528  

ფინანსებისდაადმინისტრაციისბლ

ოკი                                    95                     144,646                     1,523  

სულ                              1,148                 2,131,611                     1,857  

 

აღსანიშნავია, რომ მოცემული ინფორმაცია მოიცავს მხოლოდ მუდმივად დასაქმებულ 

თანამშრომლებს და მასში არ არის გათვალისწინებული ცალკეული საჭიროებებიდან გამომდინარე 

მოკლევადიანი კონტრაქტებით დაქირავებული ადამიანების ანაზღაურებები, მაგალითად, ფილმების 

და სხვა მექანიკური პროდუქციის გახმოვანების სახელფასო ხარჯები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტენტის წარმოება 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტენტის წარმოება 3 ძირითადი წყაროდან ხდებოდა: ახალი ამბები, 

მედიაწარმოების ბლოკის გადაცემები და მექანიკური პროდუქცია. 

√  საზოგადოებრივიმაუწყებლისახალიამბებისბლოკისსაქმინობასთანდაკავშირებულმა 

2018წლისჯამურმასაკასოხარჯმაშეადგინა15 მლნ 454ათასილარი. აქედან68% 
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გახარჯულიქნაშრომისანაღაურებაზე,6.7 % მოხმარდასამივლინებოთანხებს, 21.9 % 

სპორტულღონისძიებებთანდაკავშირებულხარჯებს. დანარჩენი3.4% სხვადასხვა ხარჯებს. 

√  მედიაწარმოებისჯამურმაღირებულებამ შეადგინა 6 მლნ791ათასილარი. 

ანაზღაურება - 64.7% 

მივლინება      - 3.3 %  

გადაცემისმომზადებასთანდაკავშირებულიშესყიდვები - 32 % 

√  მექანიკურიპროდუქციისშესყიდვასთანდაგახმოვანებასთანდაკავშირებულმაჯამურმასაკასო 

ხარჯმაშეადგინა1 მლნ 284ათასილარი.  

2018წლისგანმავლობაში "კონტენტის" შექმნასთანდაკავშირებულმახარჯმაშეადგინაჯამში 

23მლნ530ათასილარი. დეტალური სურათი იხელეთ წარმოდგენილ ცხრილში: 

 

კონტენტისშექმნასთანდაკავშირებულიხარჯები 2018 

  ახალიამბებისბლოკისხარჯი 15,454,406 

News შრ.ანაზღაურება 10,511,511 

News მივლინება 1,036,144 

სპორტი (სიგნ.& ლიც) 3,385,091 

სხვა 521,660 

    

მედიაწარმოებისბლოკი 6,791,639 

აქედანშრ.ანაზღაურება 4,397,585 

აქედანმივლინება 222,290 

გადაცემისმომზადებასთანდაკავშ. ხარჯები (შესყიდვები&დეკორაცია, სხვა) 2,171,764 

  მექანიკურიპროდუქცია 1,284,035 

  

 ჯამურიკონტენტი 23,530,081 

 

 

რას შეეხება პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით რესურსების გადანაწილებას, იგი 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 
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რაც შეეხება პროექტების წუთობრივ ღირებულებას, პირდაპირი დანახარჯების მიხედვით შემდეგი 

სურათი იკვეთება: 

გადაცემები პროგრამულიპრიორიტეტი 
ქრონომეტრ

აჟი 

 2018წ. 

საკასოხარჯ

ები (ლარი)  

წუთისღირებუ

ლება (ლარი)  

ახალიკვირა პოლიტიკა/საზოგადოება 5133 663996 129 

გამომძიებელირეპორ

ტიორი 
პოლიტიკა/საზოგადოება 

61 168740 2766 

კვირისინტერვიუ პოლიტიკა/საზოგადოება 1784 115832 65 

მოამბე პოლიტიკა/საზოგადოება 50782 8683877 171 

42  პარალელი პოლიტიკა/საზოგადოება 805 163831 204 

ახალიდღე შემეცნებით/გასართობი/საინფორაციო 11612 287148 25 

აქტუალურითემა პოლიტიკა/საზოგადოება 8094 180759 22 

კაცები გასართობი 1054 175000 166 

ნაშუადღევს შემეცნებით/გასართობი/საინფორაციო 10866 391383 36 

პირადიექიმი შემეცნებითსაგანმანათლებლო/ჯანსაღიცხოვრება 21481 226310 11 

რეალურისივრცე შემეცნებითსაგანმანათლებლო/სოციალური 2323 461369 199 

გურმანია გასართობი 1861 143348 77 

ხართუარაე-6- ბავშვებისთვისდამოზარდებისთვისგანკუთვნილ 4989 777848 156 

1%

1% 1%

1% 2%

2%
4%

6%

9%

19%

54%

საქართველოს 

წარსული/ისტორია/კულტურა/საზოგადოება 

კულტურა/ხელოვნება

შემეცნებით საგანმანათლებლო/ჯანსაღი 

ცხოვრება

შემეცნებით საგანმანათლებლო

შემეცნებით გასართობი/მუსიკალური

შემეცნებით საგანმანათლებლო/სოციალური

შემეცნებით/გასართობი/საინფორაციო 

გასართობი

ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის 

განკუთვნილი პროდუქცია 

სპორტი

პოლიტიკა/საზოგადოება

რესურსების განაწილება პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით
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ეკლასელზეჭკვიანი იპროდუქცია 

მარტივილოგიკა გასართობი 7026 789549 112 

რანინა 
ბავშვებისთვისდამოზარდებისთვისგანკუთვნილ

იპროდუქცია 2321 476715 205 

წიგნებისთარო 
ბავშვებისთვისდამოზარდებისთვისგანკუთვნილ

იპროდუქცია 7391 354755 48 

აკუსტიკა შემეცნებითგასართობი/მუსიკალური 5533 368263 67 

ფერმა შემეცნებითსაგანმანათლებლო 3014 194514 65 

ჰოპლაჩვენვცოცხლობ

თ 
კულტურა/ხელოვნება 

3116 142810 46 

ილუზიონი შემეცნებითსაგანმანათლებლო 191 60870 319 

ხანმოკლემეოცესაკუნ

ე 

საქართველოსწარსული/ისტორია/კულტურა/საზ

ოგადოება 263 91956 350 

სპორტულიგადაცემებ

ი 
სპორტი 

1592 3577013 2247 
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კაპიტალური ხარჯები 

2018 წლის ბიუჯეტისგარკვეული ნაწილი ასევე ასევე მიმართულ იქნა კაპიტალური ხარჯებისკენ. 

ჯამურმა კაპიტალურმა საკასო ხარჯმა გასულ წელს შეადგინა 2 მლნ 626 ათასი ლარი.  

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ცხრილი:  

 

CAPEX 2018       

  ხაზინა ბანკი ჯამი: 

ახალიშენობისდაპროექტება    931,779                -                931,779  

საოფისეკომპიუტერი (დესკტ./ლეპტ.)    786,228                -                786,228  

მესამესართულისდაქსელვა                -       291,532              291,532  

სარემონტოსამუშაოები    103,388       33,286              136,674  

კომპიუტერისსათადარიგონაწილები      98,880         2,299              101,179  

რადიოსტექნიკისშეძენა-მოდერნიზაცია      84,500                -                  84,500  

ფოტოაპარატები      72,999             860                73,859  

ტელევიზორებინიუსრუმისთვის      67,979                -                  67,979  

გამაგრილებელი და სავენტილაციოსისტემები      56,779         8,640                65,419  

ტურნიკეტი (დაშვებისსისტემები)      59,970                -                  59,970  

დრონი      27,500                -                  27,500  

ჯამურიკაპიტალური ხარჯები 2,290,001 336,618 2,626,619 

 

კაპიტალურიდა საოპერაციო ხარჯების თანაფარდობა 2016-2017-2018წლების მიხედვით შედარებით 

შემდეგია:  

 

 

 

კაპიტალური 

3%

საოპერაციო 

97%

2016 კაპიტალური 

11%

საოპერაციო 

89%

2017 კაპიტალური 

6%

საოპერაციო 

94%

2018
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კომერციული სახსრები 

2018 წელს კომერციული საქმიანობიდან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 3 852441 ლარის შემოსავალი 

მიიღო, რომელიც წყაროების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება: 

 

 

 

წლის დასაწყისში კომერციული სახსრების საწყისი ნაშთი შედგენდა  403.6 ათას ლარს, წლის 

განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად პერიოდის ბოლოს დაფიქსირდა ნაშთი 1 

071 396 ლარი ოდენობით.  

კომერციული შემოსავლები თვებისა და შემოსავლის კატეგორიის მიხედვით შემდეგნაირად 

გამოიყურება: 

 

 

სპონს & 

რეკლამა

75%

იჯარიდან 

შემოსავალი

8%

ტექნიკის 

გაქირავება

3%

სხვა 

შემოსავალი

14%

2018 წლის კომერც. შემოსავლები

ია ნვარი თებერვალი მარტი ა პრილი მაისი ივნისი ივლისი ა გვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი ჯამი

სპონსორობა  და  რეკლ ამა 78,429               42,438             194,335           62,830             71,173             73,297             1,007,763           779,608           140,239           127,470           259,746           40,570                2,877,898              

იჯარა 15,841               26,730             23,073             21,682             43,039             21,933             19,034                 36,642             18,343             18,109             21,833             30,393                296,652                 

ტექნიკის გაქირავება 1,100                 1,000                9,023                200                   11,500             -                    -                       24,000             -                    -                    24,000             47,000                117,823                 

სხვა  შემოსავლ ები 21,393               5,178                19,324             64,303             11,546             335,951           2,861                   23,176             47,993             11,133             2,365                14,843                560,067                 

სულ 116,763            75,345             245,755           149,015           137,258           431,182           1,029,659           863,427           206,575           156,712           307,944           132,807              3,852,441              
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კომერციული შემოსავლების გეგმიური და ფაქტიური მაჩვენებლები სტრუქტურის მიხედვით 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 
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შესყიდვები  

2018 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესყიდვებს 2 წყაროდან ახორციელებდა: საბიუჯეტო 

სახსრები და საკუთარი სახსრები. 

ჯამში წლის განმავლობაში დაიდო 7 481 901 ლარის ღირებულების 880 კონტრაქტი. 

დაფინანსების წყაროების და ტენდერების ტიპების მიხედვით შესყიდვების მიმართულებით შემდეგი 

სურათი იხატება: 

საბიუჯეტოსახსრები ხელშეკრ. რაოდენობა თანხა (ლარი) 

გამარტივებულიშესყიდვა 72                1 995 348  

ელექტრონულიტენდერი 60                3 276 789  

კონსოლიდირებულიტენდერი 15                    641 581  

საკუთარისახსტები ხელშეკრ. რაოდენობა თანხა (ლარი) 

გამარტივებულიშესყიდვა 720                    251 814  

ელექტრონულიტენდერი 13                1 316 369  

 

ტენდერის ტიპების მიხედვით გაფორმებული ხელშეკრულებები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

 

შესყიდვების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართ 2-ში. 

 

გამარტივებული 

შესყიდვა

30%

ელექტრონული 

ტენდერი

61%

კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი

9%

შესყიდვები ფორმების მიხედვით
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დანართი 1 - ბიუჯეტის დეტალური შესრულება 

დადებითი ციფრი ნიშნავს დანაზოგს, უარყოფითი - გადაჭარბებას 

სამეურვეოსაბჭო 
                     

(450) 

  
                          
-    

ჰონორარები 
               

(17,664) 

სხვახარჯი 
                 

17,214  

აპარატისხელფასი 
                 

(1,786) 

მივლინება 
                          
-    

საკონსულტაციოხარჯი 
                 

19,000  

შესყიდვები 
                          
-    

გენ. დირექტორისაპარატიდადაქვემდებარებულისამსახურები 
                 

38,541  

  
                          
-    

გენერალურიდირექტორისაპარატი 
               

(30,375) 

ტელეფილმები 
                   

1,755  

სტუდიაეპოქა 
                   

5,775  

შრ.ანაზღაურება 
                   

3,975  

მივლინება 
                   

1,800  

შესყიდვები 
                          
-    

პროექტი "ჯამბაზები" 
                   

3,850  

შრ.ანაზღაურება 
                   

2,750  

მივლინება 
                   

1,100  

შესყიდვები 
                          
-    

პროექტი "უშგულიჩემისამოთხე" 
                   

1,000  

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    
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მივლინება 
                   

1,000  

შესყიდვები 
                          
-    

პროექტი "ინტერაქტივი" 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

პროექტი "სტოქსი" 
                 

33,929  

შრ.ანაზღაურება 
                       

905  

მივლინება 
                       

735  

შესყიდვები 
                 

32,289  

პროექტი "შალვანუცუბიძე" 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

რადიოგადაცემები 
                       

340  

შრომისანაზღაურება 
                       

340  

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

სტრატეგიულიგანვითარებისცენტრი 
                          
-    

ადამიანურირესურსებიმართვისსამს 
                            

0  

იურიდიულისამს 
                     

(900) 

არქივი 
                     

(269) 

მივლინება 
                          
-    

წარმომადგენლობითიხარჯი 
                 

20,436  
სხვახარჯები 3,000  
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ახალიდამიმდინარეამბებისბლოკი 
               

217,725  
    

შრომისანაზღაურება 
                 

(4,501) 

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვება 
                          
-    

ახალიამბები 
                 

35,679  

შრომისანაზღაურება 
                 

(2,929) 

ცენტრალურიმართვისაპარატი 
                    

(250) 

რადარულიმართვისაპარატი 
                    

(194) 

წარმოებისდატექ.უზრუნველყოფისჯგ.მოამბე 
                      

466  

სოციალურიმედიისჯგ 
                          
-    

ინფორმაციისმოპოვებისდადამუშავებისაპარატი 
                          
-    

პოლიტიკისმიმართულებისჯგ 
                    

(938) 

საერთაშორისომოვლენებისმიმართ. ჯგ 
                

(1,554) 

სოც. მოვლენებისმიმართ. ჯგ 
                

(1,113) 

კრიმინალისდასამართლისმიმართჯგ 
                   

2,651  

ეკონომიკისმიმართ. ჯგ 
                

(1,006) 

კულტურისმიმართჯგ 
                      

644  

სპორტულიმიმართჯგ 
                

(2,894) 

მულტიფუნქციურიკორესპოდენტებისჯგ 
                      

819  

პროექტებისადმინისტრირებისსამუშაოჯგ 
                          
-    

მედიაპროდუქციისწამოებისაპარატი 
                          
-    

ტელეპროდუქციისწარმ. ჯგ 
                      

843  

რეგიონულიამბებისჯგ 
                

(1,174) 
რადიოწარმოებისჯგ (36) 

ონლაინმედიაპროდუქციისწარმჯგ                       
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804  

ონლაინმედიანაცჯგ 
                          
-    

რადიოპროდუქციისწარმოებიჯგუფი 
                          
-    

მივლინება 
               

(16,755) 

სიგნალისგადმოგორება 
                 

27,625  

უცხოურისაინფორმაციოსააგენტოები 
                   

5,427  

შესყიდვები 
                 

22,312  

ეგზითპოლები 
                          
-    

სპეციალურისიუჯეტისმომზ. 
                          
-    

საერთაშორისოამბებისმიმხილვა (გადაცემა) 
                       

363  

შრ.ანაზღაურება 
                       

363  

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

გადაცემები - აქტუალურითემამაკაცინცაძესთანერთად, კვირისინტერვიუ, შუადღისგადაც.  

დადებატები 

                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

კვირისჟურნალი 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

გამომძიებელირეპორტიორი 
                   

1,012  

შრ.ანაზღაურება 
                   

1,012  

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    
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პროექტი - მედიისმონიტორინგიდაანალიზი 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

პროექტი - საინტერესოადამიანები 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

პროექტი "საზოეგადოებრივ-პოლიტ. გადაცემებისკვლევა" 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

ახალიკვირა 
                 

(3,755) 

შრ.ანაზღაურება 
                 

(3,464) 

მივლინება 
                     

(982) 

შესყიდვები 
                       

691  

პროექტი "კვირისინტერვიუ" 
                     

(125) 

შრ.ანაზღაურება 
                     

(125) 

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

გადაცემა "შუადღე" 
                   

8,246  

შრ.ანაზღაურება 
                     

(280) 

მივლინება 
                 

(3,785) 
შესყიდვები 12,311  

რადიოსსაინფ. პროგრ. მოამბე 
                 

(1,644) 



21 
 

შრ.ანაზღაურება 
                 

(1,644) 

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

რადიოგადაც. უფლებადატავისუფლება 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

საღამოსგადაცემაპიკისსაათი (რადიო) 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

რადიოგადაცემაღიასტუდია 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

რადიოგადაცემაეკომეტრი 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

ისევგანათლებისსაკიტხებზე (რადიო) 
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

პროექტი "მრავალფეროვნება" (ეთნიკურიუმცირესობები) 
                 

29,417  
შრომისანაზღაურება                    
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1,947  

მივლინება 
                       

380  

შესყიდვებიმრავ. 
                 

27,089  

რადიოგადაცემაჩვენისაქართველო 
                          
-    

შრომისანაზღაურება 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

ვებპროექტიმოქალაქეჟურნალისტი 
               

(13,060) 

შრომისანაზღაურება 
               

(13,060) 

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

ანალიტიკურისამსახური 
                 

36,048  

შრ.ანაზღაურება 
                          
-    

ჰონორარი 
                 

24,000  

შესყიდვები 
                   

5,040  

ანალიტიკურიჟურნალისგამოცემა 
                   

7,008  

სპორტულიმიმართულება 

               
130,045  

მივლინება 

                          
-    

სიგნალისგადმოგორება 

                   
7,189  

ჩემპიონთალიგა 

                          
-    

მსოფლიოჩემპიონატიფეხბურთში 

                          
-    

ერონულიჩემპიონატი/ნაკრებისთამაშები 

                   
8,870  

კალათბურთისმსოფლიოჩემპიონატიდასაკვალიფიკაციო 

                          
-    

წყალბურთიევროპისჩემპიონატი -    

ჭიდაობა/ძიუდო 

                          
-    

რაგბი                           
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-    

წყალბურთი 

                          
-    

SNTV (Sport News Reporting Licence)   

                         
34  

სხვასპორტულიღონისძიებები 

                 
(1,715) 

ლიცენზიები 

               
111,986  

Fifa World Cup 2018 

                          
-    

EURO 2020 

                 
65,319  

Confederations Cup 

                          
-    

European Qualifiers & Nations League 

                          
-    

2018 Winter Olympics 

                          
-    

2020 Summer Olympics 

                          
-    

Champions League 

                          
-    

 2019 რაგბისმსოფლიოჩემპიონატი 

                          
-    

კალათბურთისმსოფლიოჩემპიონატიდასაკვალიფიკაციო 

                          
-    

ძალოსნობისმზოფლიოჩემპიონატი (თბილიში) 

                          
-    

ევროთასებიფეხბურთში (ქართულიკლუბები) 

                          
-    

რაგბისტესტმატჩები 

                          
-    

წყალბურთიევროპისჩემპიონატი 

                 
46,667  

ძიუდოგრანპრებიდასლემები 

                          
-    

ძიუდოევროპისჩემპიონატი 

                          
-    

ძიუდომსოფლიო 

                          
-    

ჭიდაობაევროპა 

                          
-    

ჭიდაობამსოფლიო 

                          
-    

ევროთასებიფეხბურთში 

                          
-    

კალათბურთიამხანაგურები 

                          
-    
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ოქროსბურთისდაჯილდოვება 

                          
-    

ძარიანიავტომობილები 

                          
-    

სპორტულიგადაცემებისხარჯები 

                          
-    

სპორტი 360 

                          
-    

სპორტისდაფა 

                          
-    

სპორტისსხვადასხვახარჯები 

                 
10,871  

Getty Images 

                         
77  

ბუსტისხარჯები 

                 
10,794  

მედიისადაკომუნიკაციისბლოკი 
               

783,391  

  
                          
-    

შრ.ანაზღაურება 
                 

(6,864) 

დირექტორისაპარატი 
                

(3,500) 

ტელე-რადიოპროდუქციისდაგეგმვისადაპროგრამირებისჯგუფი 
                      

492  

ონლაინმედიისსამსახური 
                

(2,084) 

სოციალურიმედიისჯგ 
                    

(250) 

ვებდეველოპმენტისჯგ 
                          
-    

ტექნ. უზრუნველყოფისჯგ 
                          
-    

მზაპროდუქციისშერჩევისჯგ 
                   

1,100  

თარგმნაგახმოვანებისჯგ 
                

(2,315) 

მარკეტინგისსამსახური 
                          
-    

მარკეტინგისჯგ 
                

(2,458) 

კვლევისდაანალიტიკისჯგ 
                          
-    

ვიზუალურიგაფორემებისჯგ 2,150  

მივლინება 
                 

27,114  

შესყიდვები 
                          
-    
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მექანიკურიპროდუქცია 
               

498,460  

სერიალი 
               

190,503  

Secret of The Bridge (ბუმერანგი) 
                          
-    

სერიალი (დღისზოლი) 
               

125,503  

Six Sisters/other (იმაჯინა) 
                          
-    

სერიალი (ღამისზოლი) 
                 

65,000  

კინო 
                 

32,289  

ჰოლივუდისფილმები 
                 

32,289  

დოკუმენტურიფილმები 
               

150,000  

დღისეთერი (საოჯახოყურება) 1 
               

150,000  

დღისეთერი (საოჯახოყურება) 2 
                          
-    

ანიმაცია 
                 

93,568  

Alvinnn (PGS) 
                          
-    

Albi The Snowman 
                          
-    

ანიმ. შაბათ/კვირა 
                 

(7,543) 

სერიალი (NIKOLOEON) 
               

101,111  

მუსიკალურიპროდუქცია 
                          
-    

ვენისკონცერტი 
                          
-    

სააღდგომოგადაცემისლიც/სიგნალი 
                          
-    

ახალიწელი 
                          
-    

სხვაღონისძიებებისტრანსლაცია 
                          
-    

ქართულიფილმები 
                 

32,099  

მარკეტინგი 

                 
71,561  

პანელურიკვლევა 

                          
-    

რაოდენობრივიკვლევა                           
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-    

თვისობრივიკვლევა, ფოკუსჯგუფები 

                 
(4,054) 

საექსპერტოკვლევა 

                 
19,500  

საექსპერტოკვლევა (მეორვარიანტი) 

                          
-    

მედიამონიტორინგი 

                       
800  

არხისშეფუთვა 

                          
-    

ბრენდბუქისშექმნა 

                          
-    

ბრენდირებულიკორპორატიულიატრიბუტიკა 

                 
13,368  

ბრენდირებულისასაჩუქრეატრიბუტიკა 

                 
(6,732) 

პრემიუმსასაჩუქრეპაკეტი 

                 
10,000  

მიკროფონებისგანახლება 

                          
-    

ტელევიზიისმანქანებისდაბრენდვა 

                          
-    

კამერები/ ჟილეტები/საწვიმარი/ჩანთა_დაბრენდვა 

                   
3,500  

ინტერიერშისეზონისასახვა 

                          
-    

  "Shutterstock"  - ისერთწლიანიპაკეტისშეძენა 

(მაღალიხარისხისფოტომასალისგადმოსაწერად) 

                          
-    

ბილბორდები 

                          
-    

ბანერებიგაჩერებებზე 

                          
-    

მონიტორები 

                          
-    

შენობისშეფუთვა 

                          
-    

ბანერებიმეტროში 

                          
-    

ონლაინპრომოუშენიგარეპლათფორმებზე ( ბანერები, მასალებისგანთავსება) 

                 
20,000  

ონლაინპრომოუშენიგარეპლათფორმებზე ( ბანერება, მასალებისგანთავსება) 

                          
-    

პრეზენტაცია, ანგარიშები, შეხვედრები  8,763  

ახალიშენობისმშენებლობისდაწყებისპრეზენტაცია 

                       
400  

ბიუროებისგახსნისპრეზენტაცია 

                          
-    

კამპანიები (სოციალურქსელებშიდავებსივრცეში)                  
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(1,761) 

აპლიკაციები 

                 
10,000  

გადაცემებისპირდაპირიკომუნიკაცია, სივრცეებისმოწყობა (თბილისი/რეგიონები) 

                          
-    

მსოფლიორბენა /გარეაქტივობა 

                          
-    

26 მაისი/გარეაქტივობა 

                          
-    

თბილისობა/გარეაქტივობა 

                          
-    

2018 წლისმსოფლიოჩემპიონატისკამპანია/გარეაქტივობა 

                          
-    

სხვაღონისძიებები 

                          
-    

აქტივობა/სოც.პასუხისგებლობისფარგლებში 

                   
2,000  

საკომუნიკაციო – ინტერაქტიულიდაფა 

                          
-    

თანამშრომლებისსაახალწლომილოცვა 

                 
(4,873) 

საახალწლოღონისძიებები 

                 
(9,351) 

დღესასწაულებისმილოცვა (8 მარტი, აღდგომა, ა.შ.) 

                          
-    

რადიოს/ტელევიზიისდაბადებისდღე 

                 
10,000  

სხვააქტივობები (თიმბილდინგი, პროექტი "გაიცანითანამშრომელი") 

                          
-    

ონლაინმედია 

                 
24,033  

ონლაინმედიისსხვადასხვაშესყიდვები 

                 
18,723  

სოციალურიმედიისკამპანიები 

                   
1,272  

ახალიმულტიმედიურიპლატფორმები 

                   
4,038  

ევროვიზია 

               
127,785  

შრომისანაზღაურება 

                   
1,000  

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

               
126,785  

საბავშვოევროვიზია 

                 
41,302  

შრომისანაზღაურება 

                 
20,800  
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მივლინება 

                 
16,002  

შესყიდვები 

                   
4,500  

მედიაწარმოებისბლოკი 
                 

31,951  

  
                          
-    

შრომისანაზღაურება 
                 

(6,425) 

დირექტორისაპარატი 
                          
-    

პროექტებისგანვითარებისსამს 
                

(6,425) 

შერჩევამონიტორინგისსამსახური 
                          
-    

პროგრამულიუზრუნველყოფისდანერგვისჯგ 
                          
-    

მივლინება 
                          
-    

შესყიდვები 
                          
-    

სატელევიზიოგადაცემები 
                 

38,376  

პროექტიაკუსტიკა 

                   
1,671  

შრომისანაზღაურება 

                 
(3,530) 

მივლინება 

                       
200  

შესყიდვები 

                   
5,000  

გურმანია 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

ილუზიონი 

                 
(1,150) 

შრომისანაზღაურება -    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                 
(1,150) 

პირადიექიმი-მარიმალაზონია 

                   
5,054  
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შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                   
3,050  

შესყიდვები 

                   
2,004  

რანინა 

                 
(6,281) 

შრომისანაზღაურება 

                 
(5,369) 

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                     
(912) 

რეალურისივრცე 

                   
7,460  

შრომისანაზღაურება 

                   
2,250  

მივლინება 

                       
210  

შესყიდვები 

                   
5,000  

ფერმა 

                   
6,680  

შრომისანაზღაურება 

                   
2,825  

მივლინება 

                   
3,855  

შესყიდვები 

                          
-    

მარტივილოგიკა 

               
(36,208) 

შრომისანაზღაურება 

                 
(1,250) 

მივლინება 

                       
(45) 

შესყიდვები 

               
(34,913) 

წიგნებისთარო 

                   
9,804  

შრომისანაზღაურება 

                   
1,500  

მივლინება 

                       
690  

შესყიდვები 

                   
7,614  

ხართუარამეექვსეკლასელზეჭკვიანი 

                   
5,511  

შრომისანაზღაურება                  



30 
 

(1,100) 

მივლინება 

                     
(295) 

შესყიდვები 

                   
6,906  

ჰოპლაჩვენვცოცხლობთ 

                       
515  

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                       
515  

შესყიდვები 

                          
-    

ელექტროლიტი (ელექტრონულილიტ. ჟურნალი) 

                 
72,400  

შრომისანაზღაურება 

                 
67,400  

მივლინება 

                   
5,000  

შესყიდვები 

                          
-    

პროექტი "მათემატიკა" 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

პროექტი "მრავალფეროვნება" (ეთნიკურიუმცირესობები) 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

დიდებისმუსიკალურიშოუ 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება -    

შესყიდვები 

                          
-    

გადაცემადილა   

შრომისანაზღაურება   

მივლინება   

შესყიდვები   
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იუმორისტულიშოუ (გადაც. შესყიდვა) 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

გადაცემაალიონი 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

პროექტისაქართველოსვარსკვლავი 

            
(126,785) 

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვებიალი 

            
(126,785) 

ფილმები 

                          
-    

სერიალი "ვაკანსიამკვლელისთანამდებოაზე" 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

სერიალი "დროებითდასაქმებული" 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

დოკუმენტურიფილმი "სტოქსი" 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები                           
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-    

დოკ. გადაცემათაციკლი "ხანმოკლემეოცესაუკუნე" 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

შემოქმედებითიჯგუფიეპოქა -აკამორჩილაძისსაავტოროფილმი "კალმასობა" 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

შემოქმედებითიჯგუფიეპოქა -აკამორჩილაძისსაავტოროფილმი "თბილისისუბნები" 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

იდეებისბანკი 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

პროექტიინტერაქტივი 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

სატელევიზიოფილმი "უკომნტაროდ" -    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

რადიოგადაცემები                           
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-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

რადიოსგანვითარება (დრაივშოუდასხვ) 

                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                          
-    

მივლინება 

                          
-    

შესყიდვები 

                          
-    

წარმოებისადატექ. უზრუნველყოფისბლოკი 
               

286,859  

  
                          
-    

შრომისანაზღაურება 

                 
(3,498) 

დირექტორისაპარატი 

               
(12,065) 

გავრცელებისუზრუნველყოფისსამს 

                          
-    

საერთაშორისჩართვებისჯგ 

                   
1,650  

შიდადაგარესიგნალებისმომსახურეჯგ 

                   
2,243  

მონიტორინგისსამსახური 

                          
-    

ინფორმაციულიტექნ. სამს 

                 
(1,200) 

ტექნიკურიუზრუნველყოფისსამს 

                       
400  

დაგეგმარებისჯგ 

                   
4,268  

მოძრავისატელევიზიოსადგურისჯგ 

                     
(625) 

კამერებისპარკი 

                          
-    

სარემონტოჯგ 

                          
-    

სტუდიებისჯგ 

                     
(556) 

ტელეცენტრალურისააპარატოსჯგ 

                          
-    

რადიოსტექნუზრუნველყოფისჯგ 

                       
210  
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ენერგეტიკისსამუშაოჯგ 

                   
1,419  

წარმოებისუზრ. სამსახური 

                          
-    

წარმოებისდაგეგმარების&კონტროლისჯგ 

                       
(85) 

ოპერატორებისჯგ 

                     
(171) 

ხმისრეჯისორებიჯგ 

                   
2,516  

მემონტაჯეთადაგაფიკოსთაჯგ 

                 
(2,870) 

ვიზაშისადასტილისტებისჯგ 

                 
(3,188) 

გამნათებლებისჯგ 

                       
875  

საეთეროჯგ 

                   
3,805  

ცენტრალურისაეთეროსჯგ 

                     
(125) 

სამხატრო-სადადგმოჯგ 

                          
-    

მივლინება 

                 
(8,315) 

შესყიდვები 

                          
-    

ვებმაუწყებლობადასტრიმინგი 
                   

3,000  

Expert Solutions Georgia 

                   
3,000  

Tulix Systems inc 

                          
-    

  

                          
-    

ტელერადიოცენტრი (სიგნალისგავრცელება)   

                          
-    

სატელიტისმომსახურება 

                 
(4,136) 

AZECOSMOS (1 არხი) 

               
(24,870) 

AZECOSMOS (2 არხი) -    

დღიურითანამგზავრი ( კონცერტებისთვისდასხვა) 

                          
-    

TURKSAT  

                          
-    

AZECOSMOS (მოძრავისატელიტ. სადგურისეგმეტნი) 

                 
20,733  

TURKSAT  

 (მოძრავისატელიტ. სადგურისეგმენტით ) 

                          
-    
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ტექნიკისდასხვაშესყიდვები 

               
315,575  

ნათურებიდადიფუზიურიფილტრები 
                          
-    

მესამესართულისდაქსელვა 
                          
-    

ტელევიზორებინიუსრუმისთვის 
                          
-    

საოფისეკომპიუტერი (დეკტ./ლეპტ.) 
                 

(2,379) 

სკანერი, პრინტერიდასხვა 
                 

14,800  

უწყვეტიკვებისწყარორემონტი 
                 

15,000  

მე5 დამე6 კატეგორიისკაბელებისშეძენა 
                          
-    

კომპიუტერისსათადარიგონაწილები 
                          
-    

სტრიმისკომპი. ბარათები (აჯა) 
                 

10,000  

პროგრამულადარქივისგაერთიანებადავებზემიბმა 
                   

4,000  

რადიოსტექნიკისშეძენა-მოდერნიზაცია 
                          
-    

ინტერნეტრადიო 
                          
-    

ფოტოაპარატები 
                          
-    

პროგრამულიუზრუმველყოფა ("კიბერნეტიჩესკი") 
                       

498  

ლიცენზირებულიანტივირუსულისისტემა 
                          
-    

სტუდიისდეკორაცია 
                     

(429) 

ვიზაჟისმასალა (კოსმ. პროდუქტი) 
                          
-    

სამკერვალოსაპარატურა/ინვენტარი 
                   

7,000  

ქსოვილისშესყიდვა 
                 

31,930  

სარესხისაშუალებები 
                   

2,541  

Xpression ლიცენზია 
                          
-    

სამუშაოიარაღები 
                   

4,900  

ელექტრომოწყობილობები 
                          
-    

პიროტექნიკა                           
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-    

რაციებისშესყიდვა 
                   

5,140  

აუდიოვიდეოკაბელებისშეძენა 
                 

19,756  

რესივერებისშეძენა 
                 

74,865  

ვიდეოაუდიოტექნიკისსათადარიგონაწილები 
                 

64,786  

დისკ-რეკორდერი 
                 

15,000  

ბლექმეჯიქისკონვერტორი 
                   

8,000  

ვიდეომატარებლები 
                          
-    

ელემენტები 
                          
-    

ინტერნეტმომსახურებაოპტიკურ-ბოჭკოვანიარხით 
                 

(7,262) 

ინტერნეტმომსახურებები (ქუთაისი) 
                 

36,000  

FTP სერვერისკოლოკაცია 
                   

4,350  

სილქნეტი (სილქტივი) 
                          
-    

ნიუსისფლეშბარათებივიდეოკამერებისთვის 
                          
-    

livu სმარტფონებისლიცენზიისგანახლება 
                 

10,880  

სატელეკომუნიკაციომომსახურებები  (ჭებშიგატარება) 
                 

(3,801) 

ტურნიკეტი ( დაშვებისსისტემები) 
                          
-    

დრონი   

ტექნიკისიჯარა 

               
(12,869) 

პტს 

                 
(9,664) 

სატვირთომანქანა 

                          
-    

უწყვეტიკვებისწყარო 

                 
(3,206) 

ეკრანებისიჯარა   

განათებისიჯარა   

სხვატექნიკურიხარჯი 

                 
(2,897) 

ადმინისტრაციისადაფინანსებისბლოკი 
               

484,827  
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-    

შრომისანაზღაურება 
                 

(1,528) 

ბლოკისდირექტორისაპარატი 
                      

357  

ფინანსურიანალიზისადაფინანსურიაღრიცხვისსამს 
                    

(250) 

ბუღალტრულიაღრიცხვისჯგუფი 
                

(1,935) 

ფინანსურიანალიზის,ბიუჯეტირებისდარეპორტინგისჯგუფი 
                    

(750) 

შესყიდვებისსამს 
                

(1,250) 

ადმინისტრაცია 
                    

(500) 

საწყობი 
                          
-    

ტელეკომუნიკაციისჯგ 
                   

1,000  

სარემონტოჯგ 
                

(1,170) 

ვენტილაციისჯგ 
                          
-    

ავტოპარკი 
                   

2,970  

წარმომადგენლობითიხარჯი 

                   
1,015  

მივლინება 

                     
(330) 

ახალიშენობისდაპროექტება 
                            

0  

საკონსულტაციო-საინჟინრომომსახურება 
               

314,250  

რეგიონულიოფისისმშენებლობა (ბათუმი) 
                          
-    

კომუნალურიხარჯები 

                 
26,880  

წყალი 

                 
14,648  

დენი 9,489  

გაზი 

                   
3,751  

დასუფთავება, სანიტარული, ნარჩენებისგატანა 

                 
(1,008) 

ტრანსპორტი 

                 
49,385  

ტრანსპორტისმომსახურებისხარჯი 

                 
13,885  
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ტრანსპორტისშეკეთება (მომსახურება)/სათად. ნაწილები 

                 
(4,715) 

საბურავები 

                 
17,800  

ავტოტრანსპორტისდაზღვევა 

                     
(249) 

GPS 

                     
(351) 

"სიტი -პარკი" 

                   
1,400  

საწვავ-საპოხიმასალები 

                 
35,499  

ბენზინი 

                 
30,000  

დიზელი 

                   
5,000  

ზეთი+ფილტრები 

                       
500  

ავტოპარკისგანახლება 

                          
-    

კავშირგაბმულობა 

                     
(661) 

მობილური- კორპორატიული 

                         
36  

ქალაქისტელეფონი 

                     
(536) 

112-ისმომსახურება 

                     
(161) 

შენობა-ნაგებობებისდაცვა 

                          
-    

საფოსტომომსახურება 

                       
177  

საოფისემასალები 

                 
19,556  

ავეჯი, საოფისეინვენტარი 

                     
(404) 

საკანცელარიოსაქონელი 

                 
20,000  

კარტრიჯები, საბეჭდიმასალები 

                       
(40) 

საოფისეაპარატურისტექ.მომს 

                          
-    

საკაბელოტელევიზია 

                          
-    

წიგნებისაკინძვა 

                            
1  

ჯანმრთელობისდაზღვევა 

                   
5,982  

სარემონტოსამუშაოები                  
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18,797  

გამაგრილებელი&სავენტილაციოსისტემები 

                 
20,000  

საიდენტიფიკაციოსამს. საშვები 

                       
(73) 

სატვირთომანქანისდაქირავება, ტვირთისგადაზიდვა 

                       
460  

მუშახელიმომსახურება 

                   
2,875  

სამეურნეოსაქონელი 

                 
(1,944) 

სამშენებლომასალები 

                   
1,066  

საოფისეელ.ტექნიკა 

                   
2,000  

საკონსულტაციომომსახურება 

                 
10,985  

ჟურნალ-გაზეთები 

                       
460  

საარქივომომსახურება 

                       
818  

თარგმნა, ნოტარიუსი 

                   
1,677  

სხვაადმინისტრაციულიხარჯი 

                 
12,980  

გადასახდელები 
               

584,512 

სახელმწიფოსესხი 

                          
-    

ევროპისმაუწყებელთაკავშირის (EBU) 2017 წლისსაწევროსხარჯი 

                          
-    

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის) 

               
509,862  

ქონებისგადასახადი 

                   
3,150  

მიწისგადასახადი 

                          
-    

მოგებისგადასახადი 

                 
70,000  

ევროპისმაუწყებელთაკავშირის (EBU) ვალი -    

კრედიტორულიდავალიანებები 

                          
-    

საავტოროუფლებები 

                            
1  

26 მაისისხარჯი 

                          
-    

ფილმისრეალიზაც. ავტორისწილი 

                          
-    
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უარყოფითისაკურსოსხვაობა 

                          
658 

სხვამიმდინარედავალიანება 

                   
1,500  

ჯამი: 2,428,016 

 
  

შრომისანაზღაურება 
                 

36,877  

გენერალურიდირექტორისაპარატი 

               
(33,424) 

ახალიამიმდინარეამბებისბლოკი 

               
(22,681) 

მედიისდაკომუნიკაციისბლოკი 

                 
14,936  

მედიაწარმოებისბლოკი 

                 
83,072  

წარმოებისდატექ. უზრუნველყოფისბლოკი 

                 
(3,498) 

ადმინისტრაციისდაფინანსებისბლოკი 

                 
(1,528) 

  

მივლინება 
                 

38,608  

გენერალურიდირექტორისაპარატი 

                          
-    

ახალიამიმდინარეამბებისბლოკი 

               
(21,642) 

მედიისდაკომუნიკაციისბლოკი 

                 
43,116  

მედიაწარმოებისბლოკი 

                 
25,779  

წარმოებისდატექ. უზრუნველყოფისბლოკი 

                 
(8,315) 

ადმინისტრაციისდაფინანსებისბლოკი 

                     
(330) 
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დანართი 2 - შესყიდვები 

დაფინანსებისწყარო: სახელმწიფობიუჯეტი 

№ 
შესყიდვისსაშუალ

ება 

შესყიდვისდანაყოფისდ

ასახელება 

ხელშეკრულებ

ისჯამურიღირე

ბულება 

მიმწოდებლისდასა

ხელება 

მიმწოდებლისსა

იდენტიფიკაციო

კოდი 

1 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციომ

ომსახურებები 
19,605.60 სს "სილქნეტი" 204566978 

2 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

საზოგადოებრივისატე

ლეფონოკავშირისმომს

ახურებები 

35,000.00 სს "სილქნეტი" 204566978 

3 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ინტერნეტმომსახურებე

ბი 
36,000.00 სს "სილქნეტი" 204566978 

4 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ინტერნეტმომსახურებე

ბი 
46,800.00 სს "სილქნეტი" 204566978 

5 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ინტერნეტმომსახურებე

ბი 
4,350.00 შპს "ქლაუდცხრა" 405063755 

6 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
დაცვისმომსახურება 236,400.00 

შსსსსიპ 

"დაცვისპოლიციის

დეპარტამენტი" 

211350928 

7 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

საგზაომოძრაობისმონი

ტორინგისმომსახურებ

ები 

5,031.60 
შპს "I GPS 

ოპერატორი" 
404920289 

8 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დასუფთავებადასანიტა

რიულიმომსახურება 
95,400.00 შპს "SKY GROUP" 202424769 

9 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

საოფისეაპარატურისტე

ქნიკურიმომსახურება

დაშეკეთება 

3,995.00 შპს "ასა" 204423285 

10 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

კომერციული, 

პროფესიულიდასპეცია

ლიზებულიორგანიზაც

იებისმიერგაწეულიმომ

სახურებები 

120,000.00 

ააიპ 

"საქართველოსსაავ

ტოროუფლებათაას

ოციაცია" 

202065415 

11 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ავტოტრანსპორტისდა

ზღვევა 
23,041.00 

სს 

"თიბისიდაზღვევა" 
405042804 
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12 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციომ

ომსახურებები 
1,440,000.00 

შპს 

"საქართველოსტე

ლერადიოცენტრი" 

203829250 

13 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

არაეთილირებულიბენ

ზინი 
370,932.64 

შპს 

"რომპეტროლსაქარ

თველო" 

204493002 

14 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 
დიზელისსაწვავი 64,200.00 

შპს 

"რომპეტროლსაქარ

თველო" 

204493002 

15 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

სოციალური 

(სოციოლოგიური) 

კვლევა 

24,322.92 

შპს 

"ტრიმედიაინტელ

იჯენსი" 

404480076 

16 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

მონაცემთამომსახურებ

ა 
9,600.00 

შპს 

"აიფიემკვლევები" 
204447544 

17 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
65,000.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

18 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

მანქანებისშეკეთებადა

ტექნიკურიმომსახურებ

ა 

15,000.00 
შპს 

"თეგეტამოტორსი" 
202177205 

19 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

მანქანებისშეკეთებადა

ტექნიკურიმომსახურებ

ა 

85,000.00 შპს "სენამოტორსი" 205222926 

20 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ავტოსადგომებისმომსა

ხურებები 
100.00 შპს "სი-ტიპარკ" 204543770 

21 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
მსუბუქიავტომანქანები 373,374.00 

შპს "ჯი-

თიმოტორს" 
206276340 

22 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

რადიოტელეფონიის, 

რადიოსატელეგრაფო, 

რადიო- 

დატელემაუწყებლობის

აპარატურა 

84,500.00 
შპს "TVC 

GEORGIA" 
404879976 

23 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

გასანათებელიმოწყობი

ლობებიდაელექტრონა

თურები 

72,000.00 
შპს "TVC 

GEORGIA" 
404879976 

24 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

813.00 ფ.პ. მანანამანაგაძე 01018003357 

25 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

813.00 

ი.მ. 

"გიორგიმგელაძე - 

კატმანდუ" 

01018002871 

26 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

მანქანებისშეკეთებადა

ტექნიკურიმომსახურებ

ა 

62,625.00 
შპს "ჯი-

თიმოტორს" 
206276340 

27 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

მანქანებისშეკეთებადა

ტექნიკურიმომსახურებ

ა 

2,000.00 

შპს 

"კიამოტორსჯორჯ

ია" 

236096675 

28 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

ნაწილებიდააქსესუარე

ბისატრანსპორტოსაშუა

ლებებისადამათიძრავე

ბისათვის 

900.00 
შპს 

"თეგეტამოტორსი" 
202177205 
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29 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

ნაწილებიდააქსესუარე

ბისატრანსპორტოსაშუა

ლებებისადამათიძრავე

ბისათვის 

1,314.80 
შპს "ჯეოთაირსGeo 

Tires" 
401987329 

30 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

650.00 

ფ.პ. 

ნაზიმუხიგულაშვი

ლი 

01006008042 

31 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

650.00 
ფ.პ. 

ბაადურწულაძე 
01026002881 

32 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

4,550.00 

ფ.პ. 

ნინოლორთქიფანი

ძე; 

გურამგაბესკირია; 

01017026185; 
01009002145; 

33 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
წიგნისაკინძვა 3,000.00 

ი.მ. 

"ტატიანაყელაურაძ

ე" 

01002015174 

34 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

813.00 
ფ.პ. 

მაგდამჭედლიძე 
01024013995 

35 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
105,000.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

36 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ავტოსადგომებისმომსა

ხურებები 
750.00 შპს "სი-ტიპარკ" 204543770 

37 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

შენობებისხელოვნური

დაბუნებრივიგანათები

სუზრუნველყოფა 

303,600.00 შპს "ლაიტკომ" 405137203 

38 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
ტელევიზორები 67,979.00 შპს "ალტა" 211380691 

39 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ავტოტრანსპორტისდა

ზღვევა 
12,999.00 

სს 

"სადაზღვევოკომპა

ნიაჯიპიაიჰოლდინ

გი" 

204426674 

40 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
ჟალუზები 8,100.00 შპს "დაბა+" 202464341 

41 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

სხვადასხვამომსახურებ

ა 
180,900.00 შპს "Geovoice" 406046844 

42 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გრაფიკულიდიზაინისშ

ექმნა 
190.00 ფ.პ. მარიამჯიქია 53001029693 

43 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
სარემონტოსამუშაოები 2,964.96 შპს "ქემო" 406161754 

44 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

813.00 
ფ.პ. 

მაგდამჭედლიძე 
01024013995 

45 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

პროგრამულიუზრუნვე

ლყოფისშემუშავებასაკ

ომუნიკაციოდამულტი

მედიურიმომსახურები

სათვის 

65,034.00 შპს "ინოვატორი" 205102280 
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46 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
3,799.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

47 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
ზურგჩანთები 9,500.00 შპს "პრომოშოპი" 400004366 

48 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

სამეთვალყურეოდადაც

ვისსისტემებიდააპარა

ტურა 

59,970.00 შპს "ეივიბი" 204568324 

49 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 
საბეჭდიქაღალდი 3,982.00 

ი.მ. 

"გიორგიკანდელაკ

ი - ვესტა" 

01009005243 

50 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
ელემენტები 10,940.00 შპს "ზახარ" 202061053 

51 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

767.00 
ფ.პ. 

კახაბერსანიშვილი 
01008007944 

52 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
18,000.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

53 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

22,329.00 შპს "ალტა" 211380691 

54 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომს

ახურება 
112.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 

55 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

767.00 
ფ.პ. 

კახაბერსანიშვილი 
01008007944 

56 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომს

ახურება 
154.16 შპს "ლოგოსი" 204422972 

57 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

მობილურისატელეფონ

ოკავშირისმომსახურებ

ები 

115,000.00 შპს "მაგთიკომი" 204876606 

58 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

მობილურისატელეფონ

ოკავშირისმომსახურებ

ები 

5,000.00 შპს "ჯეოსელი" 203841940 

59 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

გამაგრილებელიდასავე

ნტილაციომოწყობილო

ბები 

56,778.99 შპს "ინტერლინკი" 405072273 

60 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

სხვადასხვამომსახურებ

ა 
30,450.00 

შპს 

"ჯითიესელექტრო

ნიქსი" 

205029351 

61 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ფილმებისჩვენებასთან

დაკავშირებულიმომსა

ხურებები 

767.00 ფ.პ. მანანამანაგაძე 01018003357 

62 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

41,299.00 შპს "ალტა" 211380691 

63 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

98,880.00 შპს "ალტა" 211380691 

64 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

მობილურისატელეფონ

ოკავშირისმომსახურებ
8,000.00 

შპს 

"ვიონისაქართველ
204450584 
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ები ო" 

65 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
სარემონტოსამუშაოები 3,222.00 შპს "გიო" 406184819 

66 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ანტივირუსისპროგრამ

ულიპაკეტები 
33,935.00 

საქართველოსსამეც

ნიერო-

საგანმანათლებლო

კომპიუტერულიქს

ელებისასოციაციაგ

რენა 

204931654 

67 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

მთლიანიანნაწილობრი

ვისამშენებლოსამუშაო

ებიდასამოქალაქომშენ

ებლობისსამუშაოები 

8,097.77 
შპს 

"თიესაიკომპანი" 
200272310 

68 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
კაბელი 16,635.00 სს "საქკაბელი" 230026888 

69 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

ნაწილებიდააქსესუარე

ბისატრანსპორტოსაშუა

ლებებისადამათიძრავე

ბისათვის 

1,824.00 
შპს 

"თეგეტამოტორსი" 
202177205 

70 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ტექსტისდამუშავება 625.00 ფ.პ. მარიამქვათაძე 01019064282 

71 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გრაფიკულიდიზაინისშ

ექმნა 
625.00 ფ.პ. მარიამჯიქია 53001029693 

72 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ტყისინვენტარიზაცია; 

ტყისმონიტორინგიანშე

ფასება 

14,000.00 
შპს 

"ტყედაეკოლოგია" 
405260783 

73 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

59,378.00 შპს "ალტა" 211380691 

74 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
828.00 

შპს "Master Retail 

Geirgia" 
404404765 

75 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

27,440.00 შპს "ალტა" 211380691 

76 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 
საბეჭდიქაღალდი 10,950.00 

შპს 

"პენსანჯორჯია" 
404870760 

77 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
559.00 

შპს "Master Retail 

Geirgia" 
404404765 

78 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
მაისურები 14,100.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

79 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
17,850.00 შპს "ლოკოკინა" 424252873 

80 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

იურიდიულიმომსახუ

რებები 
14,649.80 

სსიპსაქართველოს

ინტელექტუალურ

ისაკუთრებისეროვ

ნულიცენტრი 

"საქპატენტი" 

203831363 



46 
 

81 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
საშვები 1,267.50 შპს "ქარდპრო" 404882392 

82 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კოსმეტიკურიპროდუქ

ტები 
24,995.90 

შპს 

"მეიქაფატელიეჯო

რჯია" 

404864018 

83 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ავტოსადგომებისმომსა

ხურებები 
1,200.00 

შპს 

"თბილისისსატრან

სპორტოკომპანია" 

202886788 

84 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
ქსოვილისბეჯები 5,024.00 

ი.მ. 

"ვასილახალაია" 
60001054256 

85 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კვლევასადაგანვითარე

ბასთანდაკავშირებულ

ისაკონსულტაციომომს

ახურებები 

55,500.00 

შპს 

"ვერიტასბრაუნკაუ

კაზუსი" 

404963125 

86 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

13,720.00 შპს "ალტა" 211380691 

87 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
სავარძლები 7,210.00 

შპს 

"ნოვისტილიჯორჯ

ია" 

204546688 

88 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დისტანციურიმართვის

მოწყობილობები 
27,500.00 შპს "მკს" 206256727 

89 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

მომსახურებებისისტემ

ებსადატექნიკურმხარდ

აჭერასთანდაკავშირები

თ 

14,750.00 
შპს "World Wide 

Web Inteligence" 
404920190 

90 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
150.00 

შპს 

"თოვლიანიმთები" 
406186041 

91 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

სხვადასხვამომსახურებ

ა 
139,990.00 შპს "Geovoice" 406046844 

92 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

62,980.00 შპს "ალტა" 211380691 

93 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
20,999.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

94 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
17,778.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

95 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

ძრავისზეთები; 

საპოხიმასალები: 
7,550.00 

შპს 

"თეგეტამოტორსი" 
202177205 

96 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
სარემონტოსამუშაოები 11,728.00 

შპს "არტ-

თაიმიART-TIME" 
400110376 

97 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
20,791.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

98 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

შენობებისხელოვნური

დაბუნებრივიგანათები

სუზრუნველყოფა 

386,448.00 შპს "ლაიტკომ" 405137203 

99 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
სარემონტოსამუშაოები 7,053.00 

შპს "არტ-

თაიმიART-TIME" 
400110376 
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100 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
ჯიპები 23,000.00 

ი.მ. 

"ნიკაბესალაშვილი
"  

10001029805 

101 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ლაბორატორიულიმომ

სახურებები 
2,000.00 

შპს 

"გლობალურიდათ

ბობა" 

404516519 

102 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
106.00 

შპს 

"ელსივაიკიკიგე" 
404916114 

103 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
1,386.00 

შპს"Retail Group 

Georgia" 
404399236 

104 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
109.00 

შპს"Best Retail 

Georgia" 
404404738 

105 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
270.00 შპს "სამოსი" 404893139 

106 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
200.00 შპს "ეტალონი" 205030474 

107 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
150.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

108 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
ვიდეოკასეტები 127,500.00 შპს "ჯი-თი-ვი" 206050066 

109 
ელექტრონულიტე

ნდერი 
სარემონტოსამუშაოები 79,998.97 შპს "ფინეზა" 404419517 

110 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

2,378.00 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

111 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

კომპოზიტორებისმიერ

გაწეულიმომსახურებებ

ი 

6,625.00 

ფ.პ. 

სოფიოტოროშელი

ძე 

01024026765 

112 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

ზეთის, 

ბენზინისადაშემავალი

ჰაერისფილტრები 

2,795.08 შპს "ავტორამა" 400167644 

113 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
კაბელებისჩაწყობა 3,800.00 ს.ს. "სილქნეტი" 204566978 

114 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ლამინატორები 180.00 შპს "ოფის 1" 204964039 

115 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ქსოვილები 724.00 შპს "ტესუტი" 204483825 

116 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ქსოვილები 389.86 

შპს "ქაშიმირიD & 

I" 
401951857 

117 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
საშობაონაძვისხე 245.70 შპს "სუპერი" 205050905 

118 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
საშობაონაძვისხე 2,805.00 შპს "გნოცა" 400006961 

119 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
საშობაონაძვისხე 257.70 შპს "სუპერი" 205050905 

120 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 1,500.00 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

121 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
141.40 შპს "ჯა-ბე-ლარი" 401951036 
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122 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ქსოვილები 1,424.50 შპს "ტესუტი" 204483825 

123 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ქსოვილები 660.00 

ი.მ. 

"ნატაშადეკანოიძე" 
12001055304 

124 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
ქსოვილები 1,707.00 

შპს 

"ტექსტილიჯორჯი

ა" 

426534459 

125 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
210.00 სს "ვენჯორჯია" 404885335 

126 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 2,999.58 

შპს 

"კომპანიაGEOSM" 
404873614 

127 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
407.00 

შპს 

"ელსივაიკიკიგე" 
404916114 

128 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
99.98 

შპს "KOTON 

TEXTILE LIMITED" 
404441136 

129 
ელექტრონულიტე

ნდერი 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარე

ბი 

29,566.00 შპს "ალტა" 211380691 

130 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
80.00 

ი.მ. 

"ნინოჯომიდავა" 
01027076631 

131 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

ნაწილებიდააქსესუარე

ბისატრანსპორტოსაშუა

ლებებისადამათიძრავე

ბისათვის 

5,020.00 
შპს 

"თეგეტამოტორსი" 
202177205 

132 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
2,401.20 შპს "ჯიბე" 206335223 

133 
კონსოლიდირებუ

ლიტენდერი 

მსუბუქიავტომანქანები

სსაბურავები 
10,920.00 

შპს 

"ინტერავტოთრეი

დინგი" 

206211936 

134 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
1,198.71 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

135 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
210.70 

ი.მ. 

"გიორგიკვიწინაძე" 
01001058249 

136 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
250.00 შპს "საჩუქარი" 404974266 

137 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
340.00 

ი.მ. 

"ნინოყაჭეიშვილი" 
01008004981 

138 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
48.00 შპს "მათი" 208194292 

139 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 
საოჯახოტექნიკა 4,873.00 შპს "ომეგა" 211334830 

140 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანერ

თად 

240.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

141 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
55.32 სს "გუდვილი" 206343991 

142 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
76.17 სს "გუდვილი" 206343991 
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143 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
20.02 სს "გუდვილი" 206343991 

144 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
172.84 სს "გუდვილი" 206343991 

145 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

შეფასებასთანდაკავშირ

ებულისაკონსულტაცი

ომომსახურებები 

15.00 შპს "ტექნოჰაუს" 205277608 

146 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
55.20 შპს "ჯიბე" 206335223 

147 
გამარტივებულიშ

ესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
148.18 სს "გუდვილი" 206343991 

    ჯამი 5,913,720     

 

დაფინანსების წყარო: ეკონომიკური საქმიანობით (საკუთარი სახსრებით) 

მიღებული შემოსავალი 

№ 
შესყიდვისსაშუა

ლება 

შესყიდვისდანაყოფის

დასახელება 

ხელშეკრულები

სჯამურიღირებ

ულება 

მიმწოდებლისდასახ

ელება 

მიმწოდებლისსა

იდენტიფიკაციო

კოდი 

1 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინტერნეტმომსახურებ

ები 
3,840.00 ს.ს. "სილქნეტი" 204566978 

2 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კაბელურიტელევიზია 4,860.00 შპს "7 არხი" 205057338 

3 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინტერნეტდომენურისა

ხელები 
300.00 

შპს 

"კავკასუსონლაინი" 
211380833 

4 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საავტომობილოტრანსპ

ორტისდამხმარემომსა

ხურებები 

100.00 

შპს 

"აუტოტესტგეორგი

ა" 

204903747 

5 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინერტულიგაზები(აირ

ები) 
720.00 შპს "სტოკი" 206348371 

6 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

170.00 შპს "ნიკა" 401946515 

7 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 190.00 

ი.მ. 

"ნატაშადეკანოიძე" 
12001055304 

8 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 40.00 შპს "ორგსერვისი" 212693851 

9 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გამაგრილებელიდასავ

ენტილაციომოწყობილ

ობები 

295.00 შპს "საგაიმპექსი" 205185235 

10 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გამათბობელიმოწყობი

ლობები 
1,200.00 შპს "მირა" 202218698 

11 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
228.60 შპს "დალე" 211378793 

12 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საავტომობილოტრანსპ

ორტისდამხმარემომსა
100.00 

შპს 

"აუტოტესტგეორგი
204903747 
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ხურებები ა" 

13 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ადმინისტრაციულიმო

მსახურება 
500.00 

სსიპ 

"საქართველოსშსსმ

ომსახურებისსააგენ

ტო" 

205190513 

14 
გამარტივებული

შესყიდვა 

შენობა-

ნაგებობებისსანიტარი

ულიმომსახურებები 

2,000.00 

შპს 

"სანიტარულისერვი

სი" 

202462110 

15 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთოავტომანქანე

ბის, 

ფურგონებისადამსუბუ

ქიმანქანებისსათადარი

გონაწილები 

370.00 შპს "ბიესენ" 409434054 

16 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
175.23 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

17 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საფოსტოდასაკურიერ

ომომსახურებები 
4,900.00 

შპს 

"არამექსჯორჯია" 
406109955 

18 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

400.00 

შპს 

"ფავორიტიედვერთ

აიზმენთი" 

404416128 

19 
გამარტივებული

შესყიდვა 

შეფუთვისმომსახურებ

ა 
550.00 

შპს 

"ფავორიტიედვერთ

აიზმენთი" 

404416128 

20 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ღვინო 24.40 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

21 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
16.15 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

22 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

7.90 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

23 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ლიფტებისტექნიკური

მომსახურება 
1,650.00 

შპს "Vertical 

Technology" 
404891140 

24 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
112.50 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

25 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საზოგადოებრივიაზრი

სგამოკითხვა 
3,300.00 შპს "ეისითი" 204441684 

26 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
1,446.00 

შპს 

"აიდიესბორჯომით

ბილისი" 

404888528 

27 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
635.00 

სს "კოკა-

კოლადისტრიბუცი

ა" 

246954176 

28 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ყავა, 

ჩაიდამონათესავეპრო

დუქტები 

1,950.00 ი.მ. "ვაჟაგოცირიძე" 01008019039 



51 
 

29 
გამარტივებული

შესყიდვა 
წებოები 7.00 შპს "შუშისსახლი" 200273836 

30 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მინა 193.07 შპს "შუშისსახლი" 200273836 

31 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ყავა, 

ჩაიდამონათესავეპრო

დუქტები 

6,912.96 შპს "ჯიბე" 206335223 

32 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

170.00 შპს "ნიკა" 401946515 

33 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საიზოლაციოლენტი 114.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

34 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ღვინო 6.50 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

35 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

18.85 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

36 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
69.43 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

37 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
1,860.00 შპს "ალტა" 211380691 

38 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პერსონალისდაქირავე

ბასთანდაკავშირებულ

იმომსახურებები 

120.00 შპს "ჯობს.გე" 205035282 

39 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პერსონალისდაქირავე

ბასთანდაკავშირებულ

იმომსახურებები 

120.00 

შპს 

"დასაქმებისსააგენტ

ოეიჩარი" 

204554259 

40 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მაისურები 250.00 შპს "კრეატორი" 205235618 

41 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საბარგონივთები, 

სასარაჯონაკეთობები, 

ტომრებიდაჩანთები 

50.00 შპს "კრეატორი" 205235618 

42 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

24.20 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

43 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
65.83 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

44 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 2.30 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

45 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სპორტულიტანსაცმელ

ი 
1,520.00 

შპს 

"თოვლიანიმთები" 
406186041 

46 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 500.00 

შპს 

"თოვლიანიმთები" 
406186041 

47 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
92.00 

შპს 

"ელსივაიკიკიგე" 
404916114 
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48 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
893.00 

შპს "Spanish Retail 

Georgia" 
404404774 

49 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

406.00 
ი.მ. 

"ნინოკუკულაძე" 
01002012186 

50 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ბაწრები, 

ბაგირებიდათოკები 
80.00 

ი.მ. 

"ნინოკუკულაძე" 
01002012186 

51 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 129.00 შპს "501" 202060303 

52 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პიროტექნიკურიმომსა

ხურებები 
1,600.00 შპს "FiTec" 404975434 

53 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
216.00 

შპს "Spanish Retail 

Georgia" 
404404774 

54 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
119.00 

შპს "GLOBAL 

APPAREL 
GEORGIA" 

404404792 

55 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
382.95 

შპს 

"ელსივაიკიკიგე" 
404916114 

56 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
800.00 შპს "სუფთაწყალი" 205150655 

57 
გამარტივებული

შესყიდვა 

შეფუთვისმომსახურებ

ა 
130.00 

შპს 

"ატელიესამოსი" 
406223705 

58 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მაისურები 70.00 

შპს 

"ატელიესამოსი" 
406223705 

59 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

340.10 შპს "კოპალა" 206118075 

60 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

202.60 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

61 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცენტრალურიგათბობი

სშეკეთებადატექნიკურ

იმომსახურება 

88.00 შპს "საგაიმპექსი" 205185235 

62 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
95.00 

შპს"Fashion Retail 

Georgia" 
404404809 

63 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 388.00 

შპს 

"აისიარტრეიდი" 
405135651 

64 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 626.58 შპს "ქაშიმირიD & I" 401951857 

65 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამგზავროსატრანსპო

რტოსაშუალებებისდაქ

ირავებამძღოლთანერ

თად 

1,100.00 სს "მეტროჯორჯია" 445410635 

66 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ღიაბარათები, 

მისალოციბარათებიდა

სხვანაბეჭდიმასალა 

295.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 
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67 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

448.00 შპს "ყავადაკრეპი" 401983733 

68 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მაისურები 300.00 შპს "MAIKA.GE" 204559931 

69 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ლამინირებულიქაღალ

დიდამუყაო 
157.50 

შპს 

"საკანცელარიოსამყ

არომმ" 

405060151 

70 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მაისურები 280.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

71 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სათვალეები 195.00 

შპს 

"ტექნოექსკლუზივი
+" 

406195950 

72 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გასანათებელიმოწყობი

ლობებიდაელექტრონა

თურები 

180.00 შპს "გვანცა 2009" 200273177 

73 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

10.82 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

74 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
50.79 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

75 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დისტილირებულიალკ

ოჰოლურისასმელები 
50.98 სს "გუდვილი" 206343991 

76 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საოჯახოტექნიკა 100.00 

შპს 

"საოჯახოსახლი" 
404873106 

77 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მანომეტრები 41.00 

შპს 

"თეგეტამოტორსი" 
202177205 

78 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატრანსპორტოსაშუა

ლებისდომკრატები 
88.00 

შპს 

"თეგეტამოტორსი" 
202177205 

79 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

43.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

80 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციომ

ოწყობილობებიდააქსე

სუარები 

60.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

81 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
1.89 სს "გუდვილი" 206343991 

82 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
8.79 სს "გუდვილი" 206343991 

83 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
17.21 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

84 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ბლოკნოტები 1,500.00 შპს "პიქსარტი" 405154309 

85 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 100.00 შპს "პიქსარტი" 405154309 
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86 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 625.00 შპს "ვესტა" 202159788 

87 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
64.00 შპს "გაგრა+" 250724284 

88 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ამრეკლავილენტები 350.00 

ი.მ. 

"პაპუნაცხვედაძე" 
01008053981 

89 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
560.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

90 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
375.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

91 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
195.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

92 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სიგნალებისგენერატო

რები, 

ანტენიდანსიგნალების

გამანაწილებელიმოწყ

ობილობებიდაგალვან

ოსტეგიისდანადგარებ

ი 

860.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

93 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კოაქსიურიკაბელი 244.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

94 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

54.00 შპს "City Print" 401977713 

95 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ღიაბარათები, 

მისალოციბარათებიდა

სხვანაბეჭდიმასალა 

347.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

96 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კოსტუმები 80.00 შპს "ბაბულია" 404411828 

97 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 442.50 

ი.მ. 

"ნატაშადეკანოიძე" 
12001055304 

98 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 560.50 შპს "ქაშიმირიD & I" 401951857 

99 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
78.51 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

100 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

38.44 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

101 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საოფისემოწყობილობე

ბიავეჯისგარდა 
280.00 

ი.მ. 

"ნოისბიგანაშვილი" 
01004006119 

102 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფანჯრები 200.00 

ი.მ. 

"ლევანქეშელაშვილ

ი" 

01013021535 

103 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარ

ები 

1,156.00 შპს "ალტა" 211380691 
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104 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ერთჯერადიდანა-

ჩანგალიდათეფშები 
30.00 

ი.მ. 

"ომარიშამათავა" 
01019048316 

105 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ერთჯერადიჭიქები 220.00 

ი.მ. 

"ომარიშამათავა" 
01019048316 

106 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სასტუმროსმომსახურე

ბა 
1,004.76 შპს "აჭარა+" 205090890 

107 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

150.00 შპს "ეზო" 405152819 

108 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

50.00 შპს "აივეი" 404878325 

109 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფოტოები 145.82 შპს "ფოტოსამყარო" 204435511 

110 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 75.00 

ააიპ 

"მშენებლობისშემფა

სებელთაკავშირი" 

205004243 

111 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

5.70 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

112 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
71.91 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

113 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სანტექნიკურიმოწყობი

ლობებისონკანები, 

სარქველები/ვენტილებ

ი 

43.00 

ი.მ. 

"სოლომონღვალაძე
" 

43001007982 

114 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ავეჯი 265.00 შპს "იო-მახა" 417875419 

115 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათარჯიმნომომსახურ

ება 
354.00 

შპს 

"კონფერენსკონსალ

თინგპლიუს" 

406124956 

116 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ნარჩენებისგატანისმომ

სახურება 
390.00 

ი.მ. 

"ანდროკალატოზიშ

ვილი" 

24001032902 

117 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
46.11 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

118 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

9.88 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

119 
გამარტივებული

შესყიდვა 

შენახვისადადასაწყობე

ბისმომსახურებები 
500.00 შპს "ლასარე" 208145176 

120 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

50.65 შპს "აგროჰაბი" 404502098 
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121 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

100.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

122 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
350.00 შპს "გიო" 404414905 

123 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 43.75 შპს "ორგსერვისი" 212693851 

124 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საწერიანსახატავზედაპ

ირი-ანი, 

ანხელსაწყოებიანისასკ

ოლოდაფები, 

ანმცირედაფები 

100.00 შპს "მათი" 208194292 

125 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
190.00 შპს "არტდიზაინი" 405096159 

126 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარ

ები 

845.00 შპს "ალტა" 211380691 

127 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სამხატვროფუნჯები 197.30 შპს "ორგსერვისი" 212693851 

128 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სახატავ-

სახაზავიქაღალდი 
215.00 შპს "ორგსერვისი" 212693851 

129 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სახატავიფანქრები 101.75 შპს "ორგსერვისი" 212693851 

130 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფინჯნებიდამინისჭიქე

ბი 
70.00 

ი.მ. 

"ქრისტინეკბილაძე" 
01011053971 

131 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სამართავიპულტი 92.00 შპს "შოპარეა" 405233215 

132 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

38.38 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

133 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
77.13 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

134 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საოჯახოელექტროტექ

ნიკა 
40.00 შპს "ჩუბო" 415595975 

135 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მოდულები 420.00 შპს "7 არხი" 205057338 

136 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საარქივომომსახურებე

ბი 
1,000.00 

სსიპ 

"საქართველოსეროვ

ნულიარქივი" 

211358957 

137 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დოკუმენტებისდამოწმ

ებასთანდაკავშირებუ

ლიმომსახურებები 

26.16 
ნოტარიუსიმაიაბრე

გვაძე 
01008011492 

138 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
32.77 შპს "აგროჰაბი" 404502098 
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139 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციომ

ოწყობილობებიდააქსე

სუარები 

25.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

140 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
11,250.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

141 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საშვები 67.38 შპს "ქარდპრო" 404882392 

142 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
1,237.10 შპს "არბო 2009" 205273498 

143 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

18.75 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

144 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
29.96 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

145 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ტანსაცმლისსაკიდები 170.00 შპს "ლთბ" 200118425 

146 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამგზავროსატრანსპო

რტოსაშუალებებისდაქ

ირავებამძღოლთანერ

თად 

400.00 

ი.მ. 

"დავითჟორჟოლიან

ი" 

53001014472 

147 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

52.00 შპს "ტომატო" 402019864 

148 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

80.00 შპს "ყავადაკრეპი" 401983733 

149 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
35.82 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

150 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

8.40 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

151 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
41.80 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

152 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

18.23 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

153 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
29,800.00 შპს "ლოკოკინა" 424252873 

154 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამგზავროსატრანსპო

რტოსაშუალებებისდაქ

ირავებამძღოლთანერ

თად 

312.50 

ფ.პ. 

მიხეილმძინარაშვი

ლი 

59001027829 

155 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ტონერიანიკარტრიჯებ

ი 
1,277.00 შპს "Complex Pro" 211342242 

156 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

450.00 

შპს 

"ფავორიტილეიბლ

ი" 

436039494 
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157 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
14.84 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

158 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
62.95 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

159 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ნახაზებისდასაკრავიფ

ირები 
360.00 შპს "ნომარი" 400015960 

160 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
1,526.00 

შპს "Master Retail 

Georgia" 
404404765 

161 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 906.00 შპს "ვიქტორია-98" 253070484 

162 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 879.00 შპს "ვიქტორია-98" 253070484 

163 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
1,190.00 შპს "ვიქტორია-98" 253070484 

164 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

271.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

165 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

435.00 შპს "ნიკა" 401946515 

166 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
150.00 შპს "ნიკა" 401946515 

167 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

98.50 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

168 
გამარტივებული

შესყიდვა 
წებოები 80.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

169 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

299.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

170 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
65.01 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

171 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

14.63 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

172 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სანტექნიკურიმოწყობი

ლობებისონკანები, 

სარქველები/ვენტილებ

ი 

190.00 შპს "მაქსთერმი" 237978113 
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173 
გამარტივებული

შესყიდვა 
წებოები 80.00 შპს "მაქსთერმი" 237978113 

174 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სანტექნიკურიმოწყობი

ლობებისონკანები, 

სარქველები/ვენტილებ

ი 

1,184.00 
ი.მ. 

"გურგენმანუკიანი" 
01007010934 

175 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

10.00 
ი.მ. 

"გურგენმანუკიანი" 
01007010934 

176 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
3,222.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

177 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მუშახელისმომსახურე

ბაშინამეურნებისთვის 
250.00 

ფ.პ. 

ნიკოლოზგოგატიშვ

ილი 

01001016197 

178 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 180.00 შპს "ეკოლაინი" 204445145 

179 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
560.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

180 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
220.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

181 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
270.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

182 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ბაწრები, 

ბაგირებიდათოკები 
54.00 შპს "ათასი 2017" 400197461 

183 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საოჯახოტექნიკა 820.00 შპს "ეკოლაინი" 204445145 

184 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფლიფჩართისმოლბერ

ტი 
125.00 

შპს 

"ღამისშოუსტუდია" 
202395540 

185 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ბეჭდვითიმომსახურებ

ები 
158.40 შპს "ორანიელეუ" 445395965 

186 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
18.23 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

187 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

8.40 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

188 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

31.20 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

189 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კალკისქაღალდი 4.30 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

190 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 0.80 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

191 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფინჯნებიდამინისჭიქე

ბი 
140.00 შპს "ვესტა" 202159788 
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192 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

35.00 შპს "ვესტა" 202159788 

193 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ღიაბარათები, 

მისალოციბარათებიდა

სხვანაბეჭდიმასალა 

15.00 შპს "ვესტა" 202159788 

194 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სისტემისტექნიკურიმ

ომსახურება 
125.00 

ფ.პ. 

რეზობუხნიკაშვილ

ი 

62007012258 

195 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ეთილისსპირტი 116.00 შპს "ავერსი-ფარმა" 211386695 

196 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 414.40 

შპს 

"გამომცემლობაწიგ

ნებიბათუმში" 

445450271 

197 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 889.20 

შპს 

"ბაკურსულაკაურის

გამომცემლობა"  

204931164 

198 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 519.17 

შპს 

"გამომცემლობადი

ოგენე" 

204876090 

199 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 64.00 

შპს 

"გამომცემლობაარტ

ანუჯი" 

204952015 

200 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 172.00 

შპს 

"გამომცემლობაინტ

ელექტი" 

202959101 

201 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამუშაოხელთათმანებ

ი 
264.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

202 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

60.00 ი.მ. "იოსებთოდაძე" 01024073314 

203 
გამარტივებული

შესყიდვა 

აკუმულატორები, 

დენისპირველადიწყარ

ოებიდაპირველადიელ

ემენტები 

213.55 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

204 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

60.00 შპს "ყავადაკრეპი" 401983733 

205 
გამარტივებული

შესყიდვა 

აუდიტორულიმომსახ

ურება 
2,000.00 შპს "ერბიკომპანი" 431945746 

206 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატრენინგომომსახურ

ებები 
150.00 

სსიპ 

"საგანგებოსიტუაცი

ებისმართვისსააგენ

ტო" 

205316497 

207 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
94.00 შპს "პროფი" 404863698 

208 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საღებავიფუნჯები 55.50 შპს "პროფი" 404863698 



61 
 

209 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

160.00 შპს "220 ვოლტი" 422719954 

210 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრონულიმოწყო

ბილობები 
54.00 შპს "220 ვოლტი" 422719954 

211 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

70.00 შპს "ნიკოლოზი" 406192114 

212 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციომ

ოწყობილობებიდააქსე

სუარები 

135.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

213 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
21.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

214 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
84.80 შპს "ICC GEORGIA" 404929271 

215 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კონვერტები, 

ღიაბარათებიდასადა/

დაუსურათებელისაფო

სტობარათები 

240.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

216 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ჟალუზები 390.30 შპს "დაბა+" 202464341 

217 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
37.02 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

218 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

6.45 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

219 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

26.03 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

220 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფინჯნებიდამინისჭიქე

ბი 
180.00 შპს "ვესტა" 202159788 

221 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სავიზიტობარათები 25.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

222 
ელექტრონული

ტენდერი 
სარემონტოსამუშაოები 1,979.60 შპს "გიო" 406184819 

223 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

19.49 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

224 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
34.60 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

225 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
8.95 სს "გუდვილი" 206343991 

226 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დროშები 610.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 
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227 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
61.06 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

228 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

16.80 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

229 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კალკისქაღალდი 4.30 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

230 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პირადიჰიგიენისსაშუა

ლებები 
2.50 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

231 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

90.00 შპს "ალმა" 204873388 

232 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

160.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

233 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
8.76 სს "გუდვილი" 206343991 

234 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნახშირისბრიკეტები 8.59 სს "გუდვილი" 206343991 

235 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათარჯიმნომომსახურ

ება 
250.00 

ფ.პ. 

ანამჭედლიშვილი 
01009004589 

236 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

4,898.50 შპს "ნანანონა" 436040222 

237 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
2,000.00 

შპს 

"იდიალგლობალი" 
202455903 

238 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
1,600.00 შპს "სუფთაწყალი" 205150655 

239 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

17.36 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

240 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
53.23 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

241 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

287.33 შპს "კოსტავა 2016" 404512540 

242 
ელექტრონული

ტენდერი 
სარემონტოსამუშაოები 4,999.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

243 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
50.00 შპს "ნიდო" 405063693 

244 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
40.00 შპს "ბადაგი" 404907222 

245 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

85.90 შპს "კოპალა" 206118075 

246 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
57.52 შპს "ლოგოსი" 204422972 
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247 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
13.43 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

248 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 9.60 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

249 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
30.41 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

250 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნახშირისბრიკეტები 8.95 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

251 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათარჯიმნომომსახურ

ება 
413.00 

შპს 

"კონფერენსკონსალ

თინგპლიუს" 

406124956 

252 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

45.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

253 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
11.12 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

254 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

5.22 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

255 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

9.52 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

256 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დისტილირებულიალკ

ოჰოლურისასმელები 
2.00 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

257 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მანქანებისშეკეთებადა

ტექნიკურიმომსახურე

ბა 

1,248.00 

ი.მ. 

"კობავერულაშვილ

ი" 

41001001576 

258 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
17.58 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

259 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

36.75 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

260 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 4.95 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

261 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საშვები 74.11 შპს "ქარდპრო" 404882392 

262 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

75.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

263 
გამარტივებული

შესყიდვა 
იატაკისსაფარი 36.00 შპს "თაბი" 401945446 

264 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

2,847.35 შპს "ნანანონა" 436040222 
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265 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
715.00 შპს "კასტადივა" 406123109 

266 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

360.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

267 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 45.00 შპს "ვესტა" 202159788 

268 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

160.00 შპს "ალმა" 204873388 

269 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კონვერტები, 

ღიაბარათებიდასადა/

დაუსურათებელისაფო

სტობარათები 

110.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

270 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 330.00 

ი.მ. 

"ნინოსურგულაძე" 
01008051950 

271 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ნაბეჭდიწიგნები, 

ბროშურებიდასაინფო

რმაციოფურცლები 

70.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

272 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ყვავილებისთაიგულებ

ი 
140.00 შპს "დომინო" 404907918 

273 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ბეჭდვითიმომსახურებ

ები 
35.00 შპს "კონტური" 202241751 

274 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
77.76 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

275 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

4.95 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

276 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

75.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

277 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სავიზიტობარათები 66.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

278 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 140.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

279 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათარჯიმნომომსახურ

ება 
259.60 

შპს 

"კონფერენსკონსალ

თინგპლიუს" 

406124956 

280 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მაისურები 861.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

281 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
240.00 შპს "პარნასი" 204990055 

282 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დოკუმენტებისდამოწმ

ებასთანდაკავშირებუ

ლიმომსახურებები 

200.00 
ფ.პ. 

მარეხჩოფიკაშვილი 
01004006810 

283 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გამაგრილებელიდასავ

ენტილაციომოწყობილ

ობები 

104.00 შპს "მ-ლაინი" 204986836 
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284 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გამაგრილებელიდასავ

ენტილაციომოწყობილ

ობები 

2,606.13 შპს "სტოკი" 206348371 

285 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გამაგრილებელიჯგუფ

ებისშეკეთებადატექნი

კურიმომსახურება 

2,400.00 

შპს 

"საქართველოსმაცი

ვარაგენტებისშეგრო

ვებისადარეციკლირ

ებისცენტრი" 

206203687 

286 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინერტულიგაზები(აირ

ები) 
2,515.48 

შპს 

"საქართველოსმაცი

ვარაგენტებისშეგრო

ვებისადარეციკლირ

ებისცენტრი" 

206203687 

287 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
14.89 სს "გუდვილი" 206343991 

288 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნახშირისბრიკეტები 17.18 სს "გუდვილი" 206343991 

289 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

79.43 სს "გუდვილი" 206343991 

290 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

47.00 
ი.მ. 

"გიორგიკვიწინაძე" 
01001058249 

291 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საოჯახოტექნიკა 13.65 შპს "აგროჰაბი" 404502098 

292 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

72.00 შპს "ტომატო" 402019864 

293 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

871.50 

შპს 

"ტერმინალვესტთრ

ეიდინგი" 

406119178 

294 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამეთვალყურეოდადა

ცვისსისტემებიდააპარ

ატურა 

3,530.00 შპს "ეივიბი" 204568324 

295 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
13.16 სს "გუდვილი" 206343991 

296 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

6.48 სს "გუდვილი" 206343991 

297 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

10.01 სს "გუდვილი" 206343991 

298 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ღვინო 13.58 სს "გუდვილი" 206343991 

299 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
21.69 სს "გუდვილი" 206343991 
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300 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

180.00 შპს "ალმა" 204873388 

301 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 298.00 

შპს "Master Retail 

Georgia" 
404404765 

302 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურაე

ლექტროწრედებისჩასა

რთავადანდასაცავად 

161.00 
შპს "ვი-

ტაკჯორჯია" 
405131977 

303 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
151.04 სს "გუდვილი" 206343991 

304 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

6.89 სს "გუდვილი" 206343991 

305 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

120.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

306 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
168.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

307 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საღებავიფუნჯები 54.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

308 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სპეციალურიტანსაცმე

ლიდააქსესუარები 
12.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

309 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

27.00 

ი.მ. 

"ოთარლეთოდიანი
" 

49001008062 

310 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
607.00 შპს "ინფინიტი" 205165391 

311 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
582.39 შპს "ინსტა" 202057264 

312 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

220.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

313 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

12.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

314 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამუშაოხელთათმანებ

ი 
76.80 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

315 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
1,400.00 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

316 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურაე

ლექტროწრედებისჩასა

რთავადანდასაცავად 

324.00 შპს "მალუ" 404504390 

317 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
342.00 შპს "რია-რია" 404544230 
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318 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
210.00 შპს "კავეაგალერია" 404511925 

319 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
435.00 შპს "სიემეს" 405253997 

320 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
326.10 შპს "პრინტარეა" 404384395 

321 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
535.50 შპს "ვესტა" 202159788 

322 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
825.00 

შპს 

"ბაკურსულაკაურის

გამომცემლობა"  

204931164 

323 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

35.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

324 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
79.50 

შპს 

"სქაილაინთერნ" 
405153747 

325 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
120.00 

შპს 

"იდიალგლობალი" 
202455903 

326 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
412.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

327 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
2,000.00 

ი.მ. 

"ნინოსურგულაძე" 
01008051950 

328 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
4,640.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

329 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
82.50 შპს "N 1" 405011678 

330 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
52.33 სს "გუდვილი" 206343991 

331 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

12.80 სს "გუდვილი" 206343991 

332 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
180.00 შპს "ვესტა" 202159788 

333 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინტერნეტდომენურისა

ხელები 
30.00 შპს "ქლაუდცხრა" 405063755 

334 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

200.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

335 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
280.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

336 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
387.50 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

337 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საიზოლაციოლენტი 60.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

338 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დაცვისმომსახურება 125.00 

ფ.პ. 

დავითქურხული 
36001049388 
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339 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დაცვისმომსახურება 125.00 

ფ.პ. 

ბესიკბეჟიტაშვილი 
36001006660 

340 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დაცვისმომსახურება 250.00 

ფ.პ. 

დავითკუჭუხიძე 
01008036698 

341 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
204.00 შპს "კავეაგალერია" 404511925 

342 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

70.00 

ი.მ. 

"მაკაბოჭორიშვილი
" 

41001022721 

343 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

250.00 ფ.პ. ლაშალაშაური 31001055325 

344 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
147.50 შპს "დი. ეი. სი" 204975269 

345 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კალა 81.20 შპს "დი. ეი. სი" 204975269 

346 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საიზოლაციოლენტი 9.60 შპს "დი. ეი. სი" 204975269 

347 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

176.40 შპს "დი. ეი. სი" 204975269 

348 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დასუფთავებადასანიტ

არიულიმომსახურება 
93.75 

ი.მ. 

"გუნარიჭანკოტაძე" 
01026013892 

349 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დასუფთავებადასანიტ

არიულიმომსახურება 
93.75 ფ.პ. ინგაავაქიანი 01011015586 

350 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
200.00 

შპს 

"მოზაიკაპლიუსი" 
205261107 

351 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 12.00 

ი.მ. 

"ელიზბარქურხაშვი

ლი" 

01001072042 

352 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

1,127.00 შპს "ტომატო" 402019864 

353 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საბურღიმოწყობილობ

ები 
985.00 შპს "სიბელ" 400178981 

354 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
238.20 სს "ვენჯორჯია" 404885335 

355 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრონულიმოწყო

ბილობები 
42.00 შპს "სიბელ" 400178981 

356 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

250.30 შპს "სიბელ" 400178981 
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357 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

80.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

358 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სპორტულისაქონელი

დააღჭურვილობა - 

(ინვენტარი) 

695.00 შპს "ჯიესსი" 402046406 

359 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
4,515.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

360 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საათები 50.00 ი.მ. "მარეხიბერიძე" 01034002780 

361 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრონულიმოწყო

ბილობები 
25.00 შპს "დი. ეი. სი" 204975269 

362 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

90.00 შპს "ალმა" 204873388 

363 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კონსტრუქციებიდაკონ

სტრუქციისნაწილები 
50.00 შპს "ალმა" 204873388 

364 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

50.00 შპს "ნიკა" 401946515 

365 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
103.55 შპს "ლოგოსი" 204422972 

366 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
247.50 შპს "სიემეს" 405253997 

367 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფინჯნებიდამინისჭიქე

ბი 
21.00 შპს "სუპერი" 205050905 

368 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 39.80 შპს "ლატერნა" 401949077 

369 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 218.40 

შპს 

"გამომცემლობაპალ

იტრაL" 

205236369 

370 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

32.00 შპს "City Print" 401977713 

371 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
29,454.00 შპს "ლოკოკინა" 424252873 

372 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ერთჯერადიჭიქები 320.00 

ი.მ. 

"ომარიშამათავა" 
01019048316 

373 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კარები 370.00 შპს "გლასსჯი" 406120022 

374 
გამარტივებული

შესყიდვა 

აკუმულატორები, 

დენისპირველადიწყარ

ოებიდაპირველადიელ

ემენტები 

48.00 შპს "ჯი-თი-ვი" 206050066 

375 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სავიზიტობარათები 44.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 
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376 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კალენდრები 280.00 შპს "დიოსი 2017" 400196364 

377 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

240.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

378 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დროშები 50.00 შპს "პრინტარეა" 404384395 

379 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატრანსპორტოსაშუა

ლებისდომკრატები 
45.00 შპს "თოკო" 406072164 

380 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გენერატორებისშეკეთე

ბადატექნიკურიმომსახ

ურება 

250.00 ი.მ. "კახასიჭინავა" 39001010682 

381 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სავიზიტობარათები 22.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

382 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
125.00 

ფ.პ. 

სერგოგოგინაშვილი 
01019014678 

383 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 30.00 

ააიპ 

"მშენებლობისშემფა

სებელთაკავშირი" 

205004243 

384 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
800.00 შპს "ლოკოკინა" 424252873 

385 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარ

ები 

460.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

386 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
450.00 შპს "დაზგა" 206201929 

387 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 78.15 

შპს 

"კომპანიაGEOSM" 
404873614 

388 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
90.00 შპს "ვაითსტუდიო" 404481887 

389 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სახანძრო, 

სამაშველომოწყობილო

ბებიდაუსაფრთხოების

საშუალებები 

1,240.68 

შპს 

"უსაფრთხოებადაგა

რანტი" 

402066296 

390 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარ

ები 

30.00 

სსიპ 

"სახელმწიფოსერვი

სებისგანვითარების

სააგენტო" 

202307404 

391 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ღიაბარათები, 

მისალოციბარათებიდა

სხვანაბეჭდიმასალა 

150.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

392 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ერთჯერადიდანა-

ჩანგალიდათეფშები 
60.00 

ი.მ. 

"ომარიშამათავა" 
01019048316 

393 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
202.48 შპს "ლოგოსი" 204422972 

394 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გამაგრილებელიდასავ

ენტილაციომოწყობილ

ობები 

814.20 

შპს 

"საქართველოსმაცი

ვარაგენტებისშეგრო

ვებისადარეციკლირ

206203687 
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ებისცენტრი" 

395 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სასტუმროსმომსახურე

ბა 
2,000.10 შპს "აჭარა+" 205090890 

396 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
496.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

397 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პიროტექნიკურიმომსა

ხურებები 
520.00 შპს "FiTec" 404975434 

398 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარ

ები 

298.00 შპს "ალტა" 211380691 

399 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
100.00 

შპს "Vertical 

Technology" 
404891140 

400 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
360.00 შპს "N 1" 405011678 

401 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
1,600.00 შპს "სუფთაწყალი" 205150655 

402 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
35.00 შპს "მათი" 208194292 

403 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
19.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 

404 
ელექტრონული

ტენდერი 

სამშენებლო-

სამონტაჟოსამუშაოები 
15,871.13 შპს "გიო" 406184819 

405 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

480.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

406 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ტრანსფორმატორებისშ

ეკეთებადატექნიკურიმ

ომსახურება 

1,100.00 შპს "ელმშენი" 432385466 

407 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 458.70 შპს "ეკოლარი" 401951955 

408 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
350.00 შპს "FiTec" 404975434 

409 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინტერნეტმომსახურებ

ები 
500.00 ს.ს. "სილქნეტი" 204566978 

410 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

60.00 შპს "ნიკა" 401946515 

411 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პირადიჰიგიენისსაშუა

ლებები 
1,989.39 

შპს 

"შარმტრეიდინგი" 
211397004 

412 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კონვერტები, 

ღიაბარათებიდასადა/

დაუსურათებელისაფო

სტობარათები 

120.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 
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413 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

240.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

414 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

60.00 შპს "ნიკა" 401946515 

415 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პერიოდულიკომერცი

ულიბლანკები 
1,750.00 შპს "კაბადონი+" 205186065 

416 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 311.28 

შპს 

"გამომცემლობაინტ

ელექტი" 

202959101 

417 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 435.55 

შპს 

"გამომცემლობაწიგ

ნებიბათუმში" 

445450271 

418 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 844.40 

შპს 

"ბაკურსულაკაურის

გამომცემლობა"  

204931164 

419 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 169.02 

შპს 

"გამომცემლობაარტ

ანუჯი" 

204952015 

420 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

104.00 შპს "მაქსთერმი" 237978113 

421 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

130.00 შპს "ციტადელი" 404924285 

422 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკერავიძაფი 28.00 ი.მ. "მანანანიკაჭაძე" 01019017355 

423 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკერავინემსები 19.88 ი.მ. "მანანანიკაჭაძე" 01019017355 

424 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ტანსაცმლისსაკიდები 342.90 შპს "სანნა" 404508154 

425 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარკეები 79.00 შპს "სანნა" 404508154 

426 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მულტიმედიისპროგრა

მულიპაკეტები 
2,000.00 შპს "სატურნი" 405213353 

427 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ტანსაცმლისსაკიდები 126.55 შპს "სანნა" 404508154 

428 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამედიცინომოწყობილ

ობები 
2,445.00 შპს "GZAVNILI.GE" 404430932 

429 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარედანჩასაცმელიტან

საცმელი 
299.00 

შპს "Master Retail 

Georgia" 
404404765 

430 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სავიზიტობარათები 22.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

431 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 156.00 შპს "ტესუტი" 204483825 
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432 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 81.00 შპს "ტესუტი" 204483825 

433 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 538.00 

შპს "Master Retail 

Georgia" 
404404765 

434 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 231.00 

შპს "პარადისი 

2011" 
404899464 

435 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 179.00 

შპს"Best Retail 

Georgia" 
404404738 

436 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 138.00 

შპს"Pro Retail 

Georgia" 
404404747 

437 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 180.00 შპს "ეკოლაინი" 204445145 

438 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 270.80 

ი.მ. 

"ნატაშადეკანოიძე" 
12001055304 

439 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

330.00 შპს "სხივი +" 405081058 

440 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

310.00 შპს "ათასი 2017" 400197461 

441 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
20.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

442 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კოაქსიურიკაბელი 2,000.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

443 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 359.00 შპს "მეგასპორტი" 205244216 

444 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
3,699.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

445 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
32,280.00 

შპს "არტ-

თაიმიART-TIME" 
400110376 

446 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
142.66 შპს "ლოგოსი" 204422972 

447 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სპორტულიტანსაცმელ

ი 
179.00 შპს "მეგასპორტი" 205244216 

448 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

20.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

449 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მინა 330.00 შპს "შუშისსახლი" 200273836 

450 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამკაულებიდამონათე

სავენივთები 
24.00 შპს "ორნამენტი" 404853841 

451 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
19,800.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

452 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დაცვისმომსახურება 125.00 

ფ.პ. 

დავითკუჭუხიძე 
01008036698 

453 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ტელეფონისაპარატები 299.00 შპს "მეგამოლი" 406146040 
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454 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
80.00 შპს "მირა" 202218698 

455 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 514.00 

შპს "Spanish Retail 

Georgia" 
404404774 

456 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დროშები 50.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

457 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
1,447.00 შპს "მა-გი" 404890793 

458 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საღებავიფუნჯები 67.00 შპს "მა-გი" 404890793 

459 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საღებავებიდაპიგმენტე

ბი 
100.00 შპს "კენი" 412724618 

460 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
31.63 სს "გუდვილი" 206343991 

461 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

6.89 სს "გუდვილი" 206343991 

462 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

18.76 სს "გუდვილი" 206343991 

463 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
77.89 სს "გუდვილი" 206343991 

464 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 389.40 შპს "ქაშიმირიD & I" 401951857 

465 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარ

ები 

652.00 შპს "ალტა" 211380691 

466 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სპეციალურიტანსაცმე

ლიდააქსესუარები 
87.00 

შპს 

"უნიფორმადაუსაფ

რთხოება" 

401965263 

467 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
40.79 სს "გუდვილი" 206343991 

468 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
10.43 სს "გუდვილი" 206343991 

469 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

13.86 სს "გუდვილი" 206343991 

470 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საავტომობილოტრანსპ

ორტისდამხმარემომსა

ხურებები 

1,500.00 

შპს "რუსთავისტექ. 

ინსპექტირებისცენ

ტრი" 

404545060 

471 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქოლგები 105.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

472 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მუშახელისმომსახურე

ბაშინამეურნებისთვის 
1,250.00 ფ.პ. მამუკასხილაძე 56001001107 
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473 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

60.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

474 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ბლოკნოტები 380.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

475 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 56.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

476 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფინჯნებიდამინისჭიქე

ბი 
255.00 შპს "ვესტა" 202159788 

477 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 92.00 

შპს 

"ელსივაიკიკიგე" 
404916114 

478 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
708.00 

შპს 

"აიდიესბორჯომით

ბილისი" 

404888528 

479 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

379.98 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

480 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კონსტრუქციებიდაკონ

სტრუქციისნაწილები 
355.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

481 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სპეციალურიტანსაცმე

ლიდააქსესუარები 
27.00 

შპს 

"უნიფორმადაუსაფ

რთხოება" 

401965263 

482 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
65.80 სს "გუდვილი" 206343991 

483 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სისტემისტექნიკურიმ

ომსახურება 
125.00 

ფ.პ. 

რეზობუხნიკაშვილ

ი 

62007012258 

484 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ციფრულიფოტოაპარა

ტები 
299.99 შპს "ალტაოქეი" 402033312 

485 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფოტოფირფიტებიდაფ

ირები 
559.90 შპს "ალტაოქეი" 402033312 

486 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კოაქსიურიკაბელი 116.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

487 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გარდამქმნელები/მიმღ

ებები/ტრანსდურესები 
450.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

488 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
19.80 სს "გუდვილი" 206343991 

489 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
275.00 შპს "N 1" 405011678 

490 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
580.00 შპს "კასტადივა" 406123109 

491 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ელექტროძრავები 940.54 შპს "სტოკი" 206348371 

492 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

692.80 შპს "City Print" 401977713 

493 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინერტულიგაზები(აირ

ები) 
340.00 შპს "სტოკი" 206348371 
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494 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საქარემინისშეცვლა 2,350.00 

ი.მ. 

"ოთარმღებრიშვილ

ი" 

01001078709 

495 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ავეჯი 650.00 შპს "G &  I & A" 400019699 

496 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
79.38 სს "გუდვილი" 206343991 

497 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ჩაისტილოები 11.40 სს "გუდვილი" 206343991 

498 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

24.83 სს "გუდვილი" 206343991 

499 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

240.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

500 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

24.90 შპს "ბიემსიგორგია" 245621288 

501 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
29.83 სს "გუდვილი" 206343991 

502 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

30.78 სს "გუდვილი" 206343991 

503 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ხელოვნურიყვავილები 473.70 შპს "სუპერი" 205050905 

504 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამუშაოხელთათმანებ

ი 
85.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

505 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

40.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

506 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გასანათებელიმოწყობი

ლობებიდაელექტრონა

თურები 

240.00 შპს "მალუ" 404504390 

507 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სასტუმროსმომსახურე

ბა 
55.00 

ამხანაგობა 

"შატილი" 
205333575 

508 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

55.00 

ამხანაგობა 

"საოჯახოსასტუმრო

კორშა+" 

229326985 

509 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
75.06 სს "გუდვილი" 206343991 

510 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

13.04 სს "გუდვილი" 206343991 

511 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
800.00 შპს "სუფთაწყალი" 205150655 
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512 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დამხმარესამუშაოებიმ

ილსადენებისადაკაბე

ლებისათვის 

2,000.00 
შპს "პროგრესი 

2002" 
208217874 

513 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ავეჯი 680.00 შპს "DENIZO" 400037955 

514 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

355.00 შპს "ნიკა" 401946515 

515 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ბორბლები, 

ნაწილებიდააქსესუარე

ბი 

160.00 შპს "ბაგირი 2015" 429321940 

516 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

100.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

517 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

115.58 შპს "კოპალა" 206118075 

518 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

218.50 
შპს 

"წისქვილიჯგუფი" 
202200778 

519 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

130.57 
შპს 

"ქოფიშოპჯორჯია" 
439404672 

520 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საკონსულტაციომომსა

ხურებებიაპარატურუ

ლიუზრუნველყოფისი

ნტეგრაციასთანდაკავშ

ირებით 

625.00 
ფ.პ. 

გიორგიმოდებაძე 
25001000939 

521 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
70.50 

ი.მ. 

"გიორგიკვიწინაძე" 
01001058249 

522 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ღიაბარათები, 

მისალოციბარათებიდა

სხვანაბეჭდიმასალა 

300.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

523 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
75.52 სს "გუდვილი" 206343991 

524 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციომ

ომსახურებები 
975.00 ს.ს. "სილქნეტი" 204566978 

525 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
42.14 სს "გუდვილი" 206343991 

526 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

21.25 სს "გუდვილი" 206343991 

527 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
121.49 სს "გუდვილი" 206343991 
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528 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

7.12 სს "გუდვილი" 206343991 

529 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ღვინო 6.59 სს "გუდვილი" 206343991 

530 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პიროტექნიკურიმომსა

ხურებები 
102.00 შპს "FiTec" 404975434 

531 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 914.00 შპს "ტესუტი" 204483825 

532 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ქსოვილები 1,015.00 შპს "ტესუტი" 204483825 

533 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
19.04 სს "გუდვილი" 206343991 

534 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

18.90 სს "გუდვილი" 206343991 

535 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

9.89 სს "გუდვილი" 206343991 

536 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დისტილირებულიალკ

ოჰოლურისასმელები 
5.78 სს "გუდვილი" 206343991 

537 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მუშახელისმომსახურე

ბაშინამეურნებისთვის 
375.00 ფ.პ. მამუკასხილაძე 56001001107 

538 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინერტულიგაზები(აირ

ები) 
40.00 

ი.მ. 

"ზვიადმაისურაძე" 
01010019549 

539 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საიზოლაციოლენტი 100.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

540 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
31.23 სს "გუდვილი" 206343991 

541 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

5.39 სს "გუდვილი" 206343991 

542 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კომპიუტერულიმოწყო

ბილობებიდააქსესუარ

ები 

209.00 შპს "ალტა" 211380691 

543 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
38.44 სს "გუდვილი" 206343991 

544 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პირადიჰიგიენისსაშუა

ლებები 
14.90 სს "გუდვილი" 206343991 

545 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

7.26 სს "გუდვილი" 206343991 

546 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
48.44 სს "გუდვილი" 206343991 



79 
 

547 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

17.49 სს "გუდვილი" 206343991 

548 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
73.52 სს "გუდვილი" 206343991 

549 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

10.05 სს "გუდვილი" 206343991 

550 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
35.34 სს "გუდვილი" 206343991 

551 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

17.78 სს "გუდვილი" 206343991 

552 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
150.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 

553 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
30.16 სს "გუდვილი" 206343991 

554 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
287.50 

შპს "ვი-

ტაკჯორჯია" 
405131977 

555 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გასანათებელიმოწყობი

ლობებიდაელექტრონა

თურები 

263.00 
შპს "ვი-

ტაკჯორჯია" 
405131977 

556 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სავიზიტობარათები 132.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

557 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საიზოლაციოლენტი 40.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

558 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
30.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

559 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
346.50 შპს "ევრო-პლუსი" 435429920 

560 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
71.16 სს "გუდვილი" 206343991 

561 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საწვავი 13.89 სს "გუდვილი" 206343991 

562 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
1.49 სს "გუდვილი" 206343991 

563 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

18.27 სს "გუდვილი" 206343991 

564 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
3.30 სს "გუდვილი" 206343991 

565 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათარჯიმნომომსახურ

ება 
826.00 

შპს 

"კონფერენსკონსალ
406124956 
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თინგპლიუს" 

566 
ელექტრონული

ტენდერი 

დეკორაციულისამუშა

ოები 
9,500.00 

შპს "არტ-

თაიმიART-TIME" 
400110376 

567 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნახშირისბრიკეტები 24.00 სს "გუდვილი" 206343991 

568 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
350.00 შპს "ალტა" 211380691 

569 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
46.86 სს "გუდვილი" 206343991 

570 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

16.96 სს "გუდვილი" 206343991 

571 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
4.81 სს "გუდვილი" 206343991 

572 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გენერატორებისშეკეთე

ბადატექნიკურიმომსახ

ურება 

559.51 

შპს 

"ჯითიესელექტრონ

იქსი" 

205029351 

573 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კარები 3,960.00 შპს "ზოდიპლიუსი" 202424313 

574 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

84.00 შპს "სხივი +" 405081058 

575 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
90.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

576 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
435.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

577 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნაბეჭდიწიგნები 30.00 

ააიპ 

"მშენებლობისშემფა

სებელთაკავშირი" 

205004243 

578 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
24.56 სს "გუდვილი" 206343991 

579 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

16.38 სს "გუდვილი" 206343991 

580 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მინა 27.02 შპს "შუშისსახლი" 200273836 

581 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ერთჯერადიჭიქები 200.00 

ი.მ. 

"ომარიშამათავა" 
01019048316 

582 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
21.73 სს "გუდვილი" 206343991 

583 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

5.39 სს "გუდვილი" 206343991 

584 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
44.17 სს "გუდვილი" 206343991 
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585 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

9.39 სს "გუდვილი" 206343991 

586 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
60.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

587 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საიზოლაციოლენტი 32.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

588 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
76.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

589 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
26.84 სს "გუდვილი" 206343991 

590 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

9.79 სს "გუდვილი" 206343991 

591 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამედიცინომოწყობილ

ობები 
350.00 

შპს 

"სამედიცინოსახლი
" 

401987855 

592 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კერძოსაკუთრებისიჯა

რაანლიზინგი 
1,590.00 შპს "ინოვატორი" 205102280 

593 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

200.00 შპს "ტომატო" 402019864 

594 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
25.46 სს "გუდვილი" 206343991 

595 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

16.68 სს "გუდვილი" 206343991 

596 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

800.00 შპს "ყავადაკრეპი" 401983733 

597 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
42.52 სს "გუდვილი" 206343991 

598 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

5.90 სს "გუდვილი" 206343991 

599 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
14.39 სს "გუდვილი" 206343991 

600 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

84.00 შპს "სხივი +" 405081058 

601 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

165.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 
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რესორები 

602 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრონულიმოწყო

ბილობები 
36.00 შპს "იმპორტლაინი" 400133672 

603 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
8.49 სს "გუდვილი" 206343991 

604 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მუშახელისმომსახურე

ბაშინამეურნებისთვის 
1,000.00 ფ.პ. ილიაგაბოძე 01021011588 

605 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
14.06 სს "გუდვილი" 206343991 

606 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დისტილირებულიალკ

ოჰოლურისასმელები 
7.99 სს "გუდვილი" 206343991 

607 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

5.91 სს "გუდვილი" 206343991 

608 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

240.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

609 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
73.66 სს "გუდვილი" 206343991 

610 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

22.24 სს "გუდვილი" 206343991 

611 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მინა 2,038.00 შპს "შუშისსახლი" 200273836 

612 
გამარტივებული

შესყიდვა 
წებოები 150.00 შპს "შუშისსახლი" 200273836 

613 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მუშახელისმომსახურე

ბაშინამეურნებისთვის 
1,400.00 შპს "შუშისსახლი" 200273836 

614 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ტრაფარეტები 50.00 

შპს "კოპიპრინტ-

2000" 
205166210 

615 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
34.51 შპს "ლოგოსი" 204422972 

616 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 51.00 შპს "ფორმატი" 204872575 

617 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
25.11 სს "გუდვილი" 206343991 

618 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

39.90 სს "გუდვილი" 206343991 

619 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
40.74 სს "გუდვილი" 206343991 

620 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

9.79 სს "გუდვილი" 206343991 
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დუქტები 

621 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცენტრალურიგათბობი

სშეკეთებადატექნიკურ

იმომსახურება 

725.00 
ფ.პ. 

სურენმიქაელიანი 
01011012388 

622 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
68.49 სს "გუდვილი" 206343991 

623 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

21.62 სს "გუდვილი" 206343991 

624 
გამარტივებული

შესყიდვა 

უალკოჰოლოსასმელებ

ი 
1.69 სს "გუდვილი" 206343991 

625 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
44.55 სს "გუდვილი" 206343991 

626 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

6.99 სს "გუდვილი" 206343991 

627 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
1,150.00 

შპს 

"იდიალგლობალი" 
202455903 

628 
გამარტივებული

შესყიდვა 
დროშები 200.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

629 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
44.48 სს "გუდვილი" 206343991 

630 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

21.30 სს "გუდვილი" 206343991 

631 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დისტილირებულიალკ

ოჰოლურისასმელები 
5.99 სს "გუდვილი" 206343991 

632 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

10.99 სს "გუდვილი" 206343991 

633 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
38.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 

634 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საკანცელარიონივთები 22.44 

შპს 

"კომპანიაGEOSM" 
404873614 

635 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
54.99 სს "გუდვილი" 206343991 

636 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სარეცხისაშუალებები 3.86 სს "გუდვილი" 206343991 

637 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

30.67 სს "გუდვილი" 206343991 

638 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

85.00 შპს "პატიოარტ" 205262936 
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639 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
38.26 სს "გუდვილი" 206343991 

640 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

21.71 სს "გუდვილი" 206343991 

641 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
284.20 

ი.მ. 

"გიორგიკვიწინაძე" 
01001058249 

642 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ფინჯნებიდამინისჭიქე

ბი 
220.00 შპს "ვესტა" 202159788 

643 
გამარტივებული

შესყიდვა 
პიროტექნიკა 135.00 შპს "ბეთგრუპ" 204563640 

644 
გამარტივებული

შესყიდვა 
შიდაპერანგები 225.00 შპს "მალსი" 204501226 

645 
გამარტივებული

შესყიდვა 
მოდულები 2,518.29 

შპს 

"ჯითიესელექტრონ

იქსი" 

205029351 

646 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მილის/მილისებრინაწა

რმი 
1,206.90 შპს "სტოკი" 206348371 

647 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
118.32 სს "გუდვილი" 206343991 

648 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

4.99 სს "გუდვილი" 206343991 

649 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
0.79 სს "გუდვილი" 206343991 

650 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სატვირთომანქანებისდ

აქირავებამძღოლთანე

რთად 

720.00 
ი.მ. 

"კახაბერანდრეევი" 
01022001334 

651 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

95.00 შპს "ნიკა" 401946515 

652 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
21.69 სს "გუდვილი" 206343991 

653 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

19.79 სს "გუდვილი" 206343991 

654 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
93.74 სს "გუდვილი" 206343991 

655 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

27.34 სს "გუდვილი" 206343991 

656 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

150.00 შპს "ტომატო" 402019864 



85 
 

657 
გამარტივებული

შესყიდვა 

რესტორნებისადაკვები

სსაწარმოებისმომსახუ

რეობები 

600.00 შპს "ყავადაკრეპი" 401983733 

658 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
8.83 სს "გუდვილი" 206343991 

659 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისსაოჯა

ხონივთები 
6.00 სს "გუდვილი" 206343991 

660 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
70.44 სს "გუდვილი" 206343991 

661 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

8.27 სს "გუდვილი" 206343991 

662 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათარჯიმნომომსახურ

ება 
259.60 

შპს 

"კონფერენსკონსალ

თინგპლიუს" 

406124956 

663 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ნეონისნათურები 495.00 შპს "დანდი" 401951991 

664 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

400.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

665 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ინერტულიგაზები(აირ

ები) 
40.00 

ი.მ. 

"ზვიადმაისურაძე" 
01010019549 

666 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
300.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

667 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საშობაონაძვისხისნათ

ურები 
400.00 შპს "გნოცა" 400006961 

668 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

26.17 სს "გუდვილი" 206343991 

669 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
42.26 სს "გუდვილი" 206343991 

670 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
2.49 სს "გუდვილი" 206343991 

671 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სათამაშოები 330.00 შპს "გნოცა" 400006961 

672 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
100.00 შპს "ბადაგი" 404907222 

673 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

60.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

674 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საჩუქრებიდაჯილდოე

ბი 
1,150.00 შპს "დაზგა" 206201929 

675 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
4.95 სს "გუდვილი" 206343991 
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676 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელ-

არხებისაჰაეროსაკაბე

ლოხაზებისთვის 

760.00 შპს "კაელი 17" 405186454 

677 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მანქანებისშეკეთებადა

ტექნიკურიმომსახურე

ბა 

840.00 

ი.მ. 

"კობავერულაშვილ

ი" 

41001001576 

678 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
580.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

679 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ქსელურიმოწყობილობ

ები 
308.00 

შპს 

"ტელკოსისტემს" 
205203279 

680 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილო

ბებიდააპარატურა 
228.00 

ი.მ. 

"ეკატერინალომთა

თიძე" 

01016006011 

681 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საიზოლაციოლენტი 20.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

682 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

290.00 ი.მ. "ინგაჩანადირი" 01019045005 

683 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათარჯიმნომომსახურ

ება 
297.36 

შპს 

"კონფერენსკონსალ

თინგპლიუს" 

406124956 

684 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
34.09 სს "გუდვილი" 206343991 

685 
გამარტივებული

შესყიდვა 
კიბეები 520.00 

ი.მ. 

"მაკაჩიტაშვილი" 
01024005026 

686 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, 

ჯაჭვებიდაზამბარები/

რესორები 

350.00 შპს "ნიკა" 401946515 

687 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

80.00 შპს "ალმა" 204873388 

688 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სარეკლამომისაკრავიე

ტიკეტები/სტიკერებიდ

აზოლები 

400.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

689 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
429.00 შპს "სუპერი" 205050905 

690 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
93.66 სს "გუდვილი" 206343991 

691 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

20.97 სს "გუდვილი" 206343991 

692 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ღიაბარათები, 

მისალოციბარათებიდა

სხვანაბეჭდიმასალა 

329.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 
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693 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ერთჯერადიჭიქები 60.00 

ი.მ. 

"ომარიშამათავა" 
01019048316 

694 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ერთჯერადიდანა-

ჩანგალიდათეფშები 
60.00 

ი.მ. 

"ომარიშამათავა" 
01019048316 

695 
გამარტივებული

შესყიდვა 

გასართობიმომსახურე

ბები 
342.00 შპს "რია-რია" 404544230 

696 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ბილეთები 228.00 შპს "კავეაგალერია" 404511925 

697 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ბაწრები, 

ბაგირებიდათოკები 
25.00 

ი.მ. 

"ნინოკუკულაძე" 
01002012186 

698 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საბარგონივთები, 

სასარაჯონაკეთობები, 

ტომრებიდაჩანთები 

1,716.00 შპს "დიოსი 2017" 400196364 

699 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
11.40 სს "გუდვილი" 206343991 

700 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პირადიჰიგიენისსაშუა

ლებები 
50.00 შპს "ტიტანი 2002" 206120963 

701 
გამარტივებული

შესყიდვა 
პიროტექნიკა 250.00 შპს "ბეთგრუპ" 204563640 

702 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 69.00 

შპს "Mega Store 

Georgia" 
404404756 

703 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
86.54 სს "გუდვილი" 206343991 

704 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

20.66 სს "გუდვილი" 206343991 

705 
გამარტივებული

შესყიდვა 
ჟალუზები 2,404.40 შპს "viva-jaluzi" 406095256 

706 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დამტენიმოწყობილობ

ები 
180.00 

ი.მ. 

"ეკატერინეკუსრაშვ

ილი" 

01027004444 

707 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ყურსასმენები/საყურის

ები (პატარაზომის) 
600.00 

ი.მ. 

"მამუკაცუცქირიძე" 
54001004626 

708 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
36.00 შპს "ბეთგრუპ" 204563640 

709 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
133.45 შპს "ლოგოსი" 204422972 

710 
გამარტივებული

შესყიდვა 

პიროტექნიკურიმომსა

ხურებები 
1,662.00 შპს "FiTec" 404975434 

711 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საბარგონივთები, 

სასარაჯონაკეთობები, 

ტომრებიდაჩანთები 

60.00 შპს "გიო 2009" 404891943 

712 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საოჯახოტექნიკა 999.99 შპს "ალტაოქეი" 402033312 

713 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამშენებლომასალები

დადამხმარესამშენებლ

ომასალები 

383.20 შპს "ზოდიპლიუსი" 202424313 
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714 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
37.81 სს "გუდვილი" 206343991 

715 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

10.12 სს "გუდვილი" 206343991 

716 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სათამაშობუშტებიდაბ

ურთები 
490.00 შპს "N 1" 405011678 

717 
გამარტივებული

შესყიდვა 
წრედისტესტერი 190.60 

შპს 

"ტელკოსისტემს" 
205203279 

718 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ყურსასმენები/საყურის

ები (პატარაზომის) 
500.00 

ი.მ. 

"მამუკაცუცქირიძე" 
54001004626 

719 
გამარტივებული

შესყიდვა 

კაბელიდამასთანდაკავ

შირებულიმასალები 
1,000.00 შპს "ესბიეს" 401948755 

720 
გამარტივებული

შესყიდვა 

დამტენიმოწყობილობ

ები 
110.48 შპს "ივერსი" 205077593 

721 
გამარტივებული

შესყიდვა 
საშვები 72.60 შპს "ქარდპრო" 404882392 

722 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
35.20 სს "გუდვილი" 206343991 

723 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

21.14 სს "გუდვილი" 206343991 

724 
ელექტრონული

ტენდერი 

მულტიმედიურიმოწყ

ობილობები 
1,150,000.00 

შპს "TVC 

GEORGIA" 
404879976 

725 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
1,045.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

726 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასაკვებიპრო

დუქტები 
405.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

727 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სამგზავროსატრანსპო

რტოსაშუალებებისდაქ

ირავებამძღოლთანერ

თად 

300.00 
ფ.პ. 

ჯონიცუცქირიძე 
01015002169 

728 
გამარტივებული

შესყიდვა 
სავიზიტობარათები 132.00 შპს "პრინტვიჟენ" 404503872 

729 
გამარტივებული

შესყიდვა 

თევზი, 

კიბოსნაირნიდაზღვის

პროდუქტები 

37.73 სს "გუდვილი" 206343991 

730 
გამარტივებული

შესყიდვა 

საარქივომომსახურებე

ბი 
57.00 

სსიპ 

"საქართელოსშინაგ

ანსაქმეთასამინისტ

როსაკადემია" 

209467628 

731 
გამარტივებული

შესყიდვა 

ცხოველურიწარმოშობ

ისპროდუქტები, 

ხორციდახორცისპრო

დუქტები 

31.72 სს "გუდვილი" 206343991 

732 
გამარტივებული

შესყიდვა 

მთარგმნელობითიმომ

სახურება 
120.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 
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733 
გამარტივებული

შესყიდვა 

სხვადასხვასახისდეკო

რაციულინივთები 
500.00 შპს "დაზგა" 206201929 

    ჯამი 1,568,184     

 



 

 

            
1 1 



 

 

            
2 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
4 4 

 

 

 

“Empowering Regional Journalists for Fact-Based Reporting on Euro-

Atlantic Integration” #SGG80017GR0079

 

 

 



 

 

            
5 5 

 

 

 

 

(USAID)

 

 



 

 

            
6 6 

 

 

 

 



 

 

            
7 7 

,20 

 



 

 

            
8 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
9 9 

 

±

 

 

 

±

 

 



 

 

            
10 10 

 

±

 

 

 

 

±

 

 



 

 

            
11 11 

 

 

 

 

±

 



 

 

            
12 12 

 

 
 

 
 

 



 

 

            
13 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
14 14 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
15 15 

 



 

 

            
16 16 



 

 

            
17 17 



 

 

            
18 18 



 

 

            
19 19 



 

 

            
20 20 



 

 

            
21 21 



 

 

            
22 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
23 23 

 



 

 

            
24 24 

 
 

 

 

 

 

 

o 

o 

 



 

 

            
25 25 

 



 

 

            
26 26 

 

 

 

 

o 

 

 



 

 

            
27 27 

 

 

 

№

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

 



 

 

            
28 28 

 

 

 

  

№

 

 №

 

  
 

 

 
 
 

 

 

№

 

 

 



 

 

            
29 29 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 



 

 

            
30 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            
31 31 

 

 

 

 

№

№

№ №

№



 

 

            
32 32 

№ №

№

 

№

№ 

№ №

№

№ 

 



 

 

            
33 33 

 

 

 

№

№



 

 

            
34 34 

№

 

 

№

 

 



 

 

            
35 35 

 

 

 

 

 

№ №


















