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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. 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული 2019 წლის მთლიანმა 

ბიუჯეტმა შეადგინს  96,970,000 ლარი (ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის დასაფინანსებდლად საბანკო 

საკრედიტო რესურსის - 45 მილიონი ლარის გათვალისწინებით).  

საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2019 წლის განმავლობაში ჯამურად მიღებულმა საკასო 

შემოსავალმა შეადგინა  55,870,328  ლარი. აქედან, 49,470,00 ლარი შეადგინა სახელმწიფო ასიგნების 

ფარგლებში მიღებულმა თანხამ, კომერციული საქმინობიდან მიღებულმა შემოსავალმა 2,953,038 ლარი 

შეადგინა, ბანკის სესხით მიღებული დამატებით ფულადი სახსრები - 3,447,290 ლარი, 45 მილიონი 

ლარის გეგმიდან, ვინაიდან სატენდერო პროცედურები გაიწელა გასაჩივრებების გამო. 

2019 წლის დასაწყისში მაუწყებლის ანგარიშზე აკუმულირებული ფულადი ნაშთი შეადგენდა 1,071,396 

ლარს, წლის დასასრულს ნაშთმა შეადგინა 1,831,262 ლარი.  

2019 წლის განმავლობაში მაუწყებლის მიერ გაწეულმა ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 55,110,462 

ლარი.  

შესაბამისად, 2019 წლის  დაგეგმილი ბიუჯეტისა და გაწეული საკასო ხარჯის შედარება შემდეგნაირად 

გამოიყურება: 

 

ძირითადი მიმართულებების მიხედვით ბიუჯეტის გეგმა და მისი შესრულება 

  2019 გეგმა  2019 ფაქტი  სხვაობა % 

სამეურვეო საბჭო          742,050               678,559               63,491  9.4% 

გენ. დირექტ აპარატი და დაქვემდ სამს      3,997,082            4,164,358          (167,276) -4.0% 

ახალი და მიმდინარე ამბები    12,544,036         12,545,061               (1,025) 0.0% 

მედიისა და კომუნიკაციის ბლოკი      9,061,405            9,104,681            (43,276) -0.5% 

მედიაწარმოების ბლოკი      7,997,281            7,963,831               33,450  0.4% 

წარმოება და ტექ. უზრუნველყოფის 

ბლოკი 

   55,519,862         13,874,295      41,645,568 300.2% 

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი      3,883,486            3,891,321               (7,836) -0.2% 

სხვა გადასახდელები      3,224,797            2,888,356            336,440  11.6% 

მთლიანი ბიუჯეტი:    96,970,000         55,110,462     41,859,537  76.0% 

 

როგორც ზემომოცემულ ცხრილიდან ჩანს, 2019 წლის დაგეგმილთან შედარებით ფაქტიურმა საკასო 

ხარჯვამ 41 მლნ ლარით ნაკლები შეადგინა. მოცემული სხვაობა ძირითადად გამოწვეული იყო  

წარმოებისა და ტექნიკური უზრუნველყოფის ბლოკის გეგმის სხვაობით, კერძოდ ტექნიკური 

გადაიარაღების 45 მილიონ ლარიანი გეგმის დროში გადავადებით.  

გადაჭარბება ქონდა გენ. დირექტორის აპარატს 4 %-ით, მცირე სხვაობა 0,5 % -მდე იყო მედიისა და 

კომნუკიაციის, ადმინისტრაციისა და ფინანსების ბლოკში. საერთო ჭრილში, დამტკიცებულ 

ბიუჯეტთან შედარებით ფაქტიურმა საკასო ხარჯმა 76 % შეადგინა. 



 

 

ბიუჯეტის კორექტირება 

2019 წლის განმავლობაში ადგილი ქონდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტის კორექტირების 

ერთ ფაქტს. წლის განმავლობაში ხარჯვის ტენდენციები მიმდინარეობდა იმგვარად, რომ 

გამოთავისუფლდა საკმაოდ დიდი მოცულობის ფინანსური რესურსი და მისი მიმართვა მოხდა 

თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების ზრდაზე. კონკრეტულად, თუ როგორ შეიცვალა ბიუჯეტის 

ძირითადი პარამეტრები კორექტირების შედეგად, წარმოდგენილია ცხრილში: 

2019 წელი 
 თავდაპირველი 

გეგმა  

 კორექტირებული 

გეგმა  
 სხვაობა  

სამეურვეო საბჭო                   742,050                      742,050                           -    

გენ. დირექტორის აპარატი და დაქვემდებარებული სამსახურები                3,339,476                   3,997,082                 657,606  

ახალი და მიმდინარე ამბები              11,670,798                 12,544,036                 873,238  

მედია                8,896,246                   9,061,405                 165,159  

მედია წარმოება                7,202,015                   7,997,281                 795,266  

წარმოების ტექნიკური უზრუნველყოფა              55,089,382                 55,519,862                 430,481  

ფინანსები და ადმინისტრაცია                4,067,676                   3,883,486                (184,190) 

გადასახდელები                5,962,357                   3,224,797             (2,737,560) 

ჯამი:              96,970,000                 96,970,000                           -    

 

კორექტირების შედეგად ბიუჯეტის ჯამური მაჩვენებლები არ შეცვლილა, მოხდა მხოლოდ 

გამოთავისუფლებული რესურსების გადატანა სხვადასხვა მიმართულებით, კერძოდ, გადასახდელების 

მუხლიდან და ასევე ფინანსების და ადმინისტრაციის ბლოკისთვის თავდაპირველი გეგმით 
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ბიუჯეტისა და ფაქტიური ხარჯის შედარება



გამოყოფილი სახსრებიდან გამოთავისუფლდა 3 მილიონამდე ლარი, რომელიც გადანაწილდა სხვა 

მიმართულებებზე ცხრილში წარმოდგენილი თანხების მიხედვით. 

გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსის წყაროები - 2019 წლის განმავლობაში ხარჯვის 

ტენდენციებიდან გამომდინარე გროვდებოდა თავისუფალი ფინანსური რესურსი. ოქტომბრის თვის 

მდგომარეობით, თანხები გამოთავისუფლდა შემდეგ მუხლებში: 

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)          335,431.0  

სესხის მომსახურება       2,312,511.7  

საპენსიო ფონდის ანარიცხები          301,046.6  

ტექნიკის იჯარა          288,943.7  

მექანიკური პროდუქცია          274,264.6  

ჯამი    3,512,197.6  

 

ტექნიკის იჯარის და მექანიკური პროდუქციის შემთხვევაში ადგილი ქონდა დანაზოგს, დღგ-ს 

შემთხვევაში გეგმასთან შედარებით 335,431 ლარით ნაკლები დაიხარჯა. რაც შეეხება საპენსიო 

ანარიცხებს, რომელიც გულისხმობს დაგროვებით საპენსიო სისტემის დანერგვის შედეგად, 

ორგანიზაციის მიერ კანონით გათვალისწინებული 2%-ის გადახდას, აღნიშნული თანხა 

გამოთავისუფლდა იქედან გამომდინარე, რომ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 

გადასახდელ 2%-ს პირველი წელი გადაიხდიდა სახელმწიფო ცენტრალური ბიუჯეტიდან. სესხის 

მომსახურებისთვის თავდაპირველ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო 3 მლნ. ლარი, თუმცა 

კრედიტის ათვისების მაჩვენებლიდან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებით, რომ კრედიტი 

ითვალისწინებდა 1 წელიწად საშეღავათო პერიოდს, ამ მუხლიდან გამოთავისუფლდა 2,312,511.7 

ლარი. ჯამში კი, როგორც ცხირლშია მოცემული გამოთავისუფლებულ იქნა 3,512,197.6 ლარი (შენიშვნა: 

საუბარია ძირითად მუხლებზე, რომლებიც მთლიანი დანაზოგის უდიდეს ნაწილს ქმნის). 

გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსის განაწილება - უკვე გამოთავისუფლებული და წლის 

ბოლომდე გამოსათავისუფლებელი თანხების პროგნოზული მაჩვენებლით, წლის განმავლობაში 

ხდებოდა ცალკეული მნიშვნელოვანი ახალი გადაწყვეტილებების მიღება. გამოთავისუფლებული 

ფინანსური რესურსი გადანაწილდა ორი მთავარი მიმართულებით: პირველი - თანამშრომლების 

შრომის ანაზღაურება და მეორე - ახალი სატელევიზიო პროექტების შესყიდვა. 

რაც შეეხება შრომის ანაზღაურების ნაწილს, წლიურ ჭრილში სახელფასო ფონდი შემდეგნაირად 

შეიცვალა: 

 თავდაპირველი 

გეგმა 

კორექტირებული 

გეგმა 

სხვაობა 

შრომის ანაზღაურება 26,250,545 28,743,443 2,492,899 

გენერალური დირექტორის აპარატი 2,546,856 2,895,074 348,218 

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი 10,212,330 11,023,462 811,132 

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი 2,126,569 2,561,538 434,969 

მედიაწარმოების ბლოკი 3,669,525 3,983,646 314,121 

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის ბლოკი 5,903,268 6,427,365 524,097 

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი 1,791,996 1,852,358 60,362 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ჯამში წლიურად სახელფასო ფონდი გაიზარდა 2,492,899 ლარით, რაც 

მოხმარდა დაახლოებით 400 ადამიანის ხელფასის მომატებას. ხელფასების კორექტირება მოხდა 2 



ძირიძადი მიმარულებით: პირველი, მინიმალური ხელფასი სრულ განაკვეთზე განისაზღვრა 1000 

ლარით და შესაბამისად მოხდა 1000 ლარზე ნაკლები შრომის ანაზღაურების მქონე დასაქმებულების 

ხელფასის ზრდა და მეორე, დატვირთვის ზრდიდან გამომდინარე (2019 წელს კონტენტის წარმოება 

თითქმის გაორმაგდა) და აგრეთვე მაუწყებლიდან კვალიფიციური კადრების გადინების 

პრევენციისთვის მოხდა ხელფასების მატება. 

რაც შეეხება ახალ პროექტებს, ვინაიდან, წლის განმავლობაში დაგროვებული იყო 

გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსი, მაუწყებლის მენეჯმენტმა, სამეურვეო საბჭოსთან 

შეთანხმებით, მიიღო გადაწყვეტილება წარმატებული პროექტების („მასტერშეფი“ და სერიალი 

„იდეალური დედა“) ახალ სეზონზე წარმოების გაგრძელების შესახებ და ეს პროექტები დამატებით 

დაფინანსდა შემდეგი თანხების მოცულობით:  

- მასტერშეფი - 574 670 ლარით; 

- სერიალი იდეალური დედა – 288 861 ლარით. 

ჯამში, როგორც ხელფასების მატებაზე, ასევე, წარმატებული სატელევიზიო პროექტების 

გაგრძელებაზე, გამოთავისუფლებული ფინანსური რესურსიდან (3,512,197 ლარიდან) დაიხარჯა 

3,356,430 ლარი. 

აღსანიშნავია, რომ ზემოთმოყვანილი ციფრები ეხება ძირითად პარამეტრებს და გარდა 

დასახელებული ციფრებისა ადგილი ჰქონდა აგრეთვე მცირე დანაზოგებსაც, თუმცა, ბიუჯეტიც 

ცვლილების 90%-ზე მეტი, სწორედ ამ ძირითად ციფრებშია. 

 

შრომის ანაზღაურება  

2019 წლის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შრომის ანაზღაურებაზე 

ბიუჯეტირებული თანხა (კორექტირების შემდეგ) შეადგენდა 28,743,443  ლარს, ფაქტიურმა გაწეულმა 

საკასო ხარჯმა შეადგინა 28,813,958  ლარი. შრომის ანაზღაურების ჭრილში გეგმასა და საკასო ხარჯს 

შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა არ ყოფილა, სხვაობამ შეადგინა მხოლოდ 70,514 ლარი. 

 

2019 წლის შრომის ანაზღაურების გადანაწილება ბლოკების მიხედვით: 

 2019 გეგმა 2019 ფაქტი სხვაობა % 

გენერალური დირექტორის აპარატი        2,895,074       2,892,040                 3,034  0.1% 

ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკი      11,023,462     11,107,794            (84,332) -0.8% 

მედიის და კომუნიკაციის ბლოკი        2,561,538       2,551,734                 9,804  0.4% 

მედიაწარმოების ბლოკი        3,983,646       3,979,205                 4,441  0.1% 

წარმოების და ტექ. უზრუნველყოფის 

ბლოკი 

       6,427,365       6,427,024                     341  0.0% 

ადმინისტრაციის და ფინანსების ბლოკი        1,852,358       1,856,160               (3,802) -0.2% 

შრომის ანაზღაურება      28,743,443     28,813,958            (70,514) -0.2% 

 

მცირედი გადაჭარბებაა იყო ახალი და მიმდინარე ამბების ბლოკის გეგმასა და საკასო ხარჯს შორის, 

რომელმაც  მხოლოდ 3%-ის სხვაობა შეადგინა. 



 

 

მივლინება 

ბიუჯეტით გათვალისწინებული სამივლინებო გეგმა შეადგენდა 1,380,805 ლარს.  ფაქტიურმა 

გაწეულმა სამივლინებო თახნამ შეადგინა 1,326,227 ლარი. ჯამურმა სამივლინებო დანაზოგმა 2019 

წლის განმავლობაში შეადგინა 54,578 ლარი.  

მივლინების ხარჯები ბლოკების მიხედვით ნაწილდება შემდეგნაირად:  

 2019 გეგმა 2019 ფაქტი სხვაობა % 

გენ. დირ. აპარატი            39,168             40,078                 (910) -2.3% 

ახალი და მიმდ. ამბების ბლ.          816,320           810,439               5,880  0.7% 

მედიის და კომუნ. ბლ.          290,654           268,764             21,889  7.5% 

მედიაწარმოების ბლ.          219,677           193,959             25,718  11.7% 

წარმ და ტექ. უზრუნველყოფის ბლ.            14,987             12,987               2,000  13.3% 

ადმინ და ფინანს ბლ.                     -                        -                        -      

შრომის ანაზღაურება      1,380,805       1,326,227             54,578  4.0% 

 

2019 წლის სამივლინებო ხარჯების დანაზოგმა ბიუჯეტირებულთან მიმართებაში შეადგინა 4 %.  
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ახალი და მიმდ. ამბების ბლ.

მედიის და კომუნ. ბლ.

მედიაწარმოების ბლ.

წარმ და ტექ. უზრუნველყოფის ბლ.

ადმინ და ფინანს ბლ.

შრომის ანაზღაურება



 მივლინების  ხარჯები  ბლოკის ჭრილში ნაწილდება შემდეგნაირად :  

 

 

კონტენტის წარმოება 

საზოგადოებრივი მაუწყებლის კონტენტის წარმოება 4 ძირითადი წყაროდან ხდებოდა: ახალი ამბები, 

მედიაწარმოების ბლოკის გადაცემები, მექანიკური პროდუქცია და სპორტი. 

√  საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების ბლოკის საქმინობასთან დაკავშირებულმა  2019 წლის 

ჯამურმა საკასო ხარჯმა შეადგინა  12,545,061 ლარი.  

√  მედიაწარმოების მიმართულების ჯამურმა ღირებულებამ შეადგინა  7,963,831 ლარი. 

√  მექანიკური პროდუქციის შესყიდვასთან და გახმოვანებასთან დაკავშირებულმა ჯამურმა საკასო 

ხარჯმა შეადგინა  2,163,375 ათასი ლარი.  

√  სპორტული ლიცენზიების შესყიდვის, აგრეთვე სპორტის მიმართულების სხვა ხარჯების 

დაფინანსებისთვის 2019 წელს  4,607,604 ლარი დაიხარჯა. 

 

2018 წლის განმავლობაში "კონტენტის" შექმნასთან დაკავშირებულმა ხარჯმა შეადგინა ჯამში 23 მლნ 

530 ათასი ლარი. დეტალური სურათი იხელეთ წარმოდგენილ ცხრილში: 

მიმართულება   ხარჯი  

 ახალი ამბები              12,545,061  

 მედიაწარმოება                7,963,831  

 მექანიკური პროდუქცია                2,163,375  

 სპორტული კონტენტი                4,607,604  

 ჯამი              27,279,871  
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მივლინება



 

რას შეეხება პროგრამული პრიორიტეტების მიხედვით რესურსების გადანაწილებას, იგი 

შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 

 

კაპიტალური ხარჯები 

ტექნიკური გადაიარაღების გეგმაზე 2019 წლის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯებმაშეადგინა  3,352,246 

ლარი. ტექნიკური გადაიარაღების გეგმის ძირითადი ხარჯები გაწეულ იქნა სტუდიური განათების 

მოწყობის, ეკრანებისა და მულტიმედიური მოწყობილობის სისტემების შესყიდვასა და კომპიტერების 

შეძენაზე.  

სტუდიური დეკორაციების მოწყობაზე გაწეულმა ხარჯმა 2019 წლის განმავლოაბში შეადგინა 251,417 

ლარი.  

ახალი შენობის დაპროექტების ხარჯმა შეადგინა 177,596 ლარი.  

სარემონტო სამუშაოებზე გაწეულ იქნა 60, 356 ლარი.  

 

 

 

 



ლიცენზიები  

2019 წლის განმავლობაში სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ლიცენზიების 

შესყიდვა/მომსახურებაზე გაწეული იქნა შემდეგი სახის საკასო ხარჯები: 

EURO 2020             1,846,228  

FIBA                588,836  

Rugby  მსოფლიო ჩემპიონატი                497,867  

რაგბი (ტესტმატჩები)                150,000  

Olympics 2020                234,534  

FIFA2022                438,649  

Minsk 2019 (ევროპული თამაშობები)                    6,242  

 

შესყიდვები  

2019 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებელი შესყიდვებს 2 წყაროდან ახორციელებდა: საბიუჯეტო 

სახსრები და საკუთარი სახსრები. 

ჯამში წლის განმავლობაში დაიდო 7 325 492 ლარის ღირებულების 905 კონტრაქტი. 

დაფინანსების წყაროების და ტენდერების ტიპების მიხედვით შესყიდვების მიმართულებით შემდეგი 

სურათი იხატება: 

შესყიდვის ტიპი 
ხელშეკრულებების 

რაოდენობა 

ხელშეკრულებების 

ღირებულება 

(ლარი) 

დაფინანსების წყარო 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 
2 110,742 სახელმწიფო ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
58 2,391,701 სახელმწიფო ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
38 1,730,988 სახელმწიფო ხაზინა 

კონსოლიდირებული 

ტენდერი 
21 225,706 სახელმწიფო ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
779 272,842 საკუთარი სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
7 2,593,513 საკუთარი სახსრები 

ჯამი 905 7,325,492   

 

 

 

 

 

 

 



ტენდერის ტიპების მიხედვით გაფორმებული ხელშეკრულებები შემდეგნაირად ნაწილდება: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

როგორც დიაგრამიდან ჩანს, განხორციელებული შესყიდვების 59% მოდის ელექტრონულ 

ტენდერებზე, 36% არის გამარტივებული შესყიდვები, რომელიც ძირითადად მოიცავს ექსკლუზიური 

საქონლის და მომსახურების შეძენას, კერძოდ, გამარტივებული შესყიდვით დადებული 2 664 543 

ლარის კონტრაქტებიდან, 1 764 058 ლარი არის ტელერადიოცენტრის მომსახურების თანხა, 264 000 

ლარი არის სსიპ "დაცვის პოლიციის დეპარტამენტისგან" დაცვის მომსახურების შესყიდვა, ასევე აქ 

შედის სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის შესყიდვები, ასევე ინტერნეტის და 

სატელეკომუნიკაციო შესყიდვები. დარჩენილი თანხა კი შეადგენს 5000 ლარამდე შესყიდვებს, 

რომელზეც ელექტრონული ტენდერის წესები არ ვრცელდება. 

შესყიდვების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ დანართ 2-ში. 

კომერციული სახსრები 

2019 წლის კომერციული საქმიანობიდან საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 2,953,038 ლარი მიიღო. 

სპონსორობა & სარეკლამო საქმინობიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1,420,479 ლარი. საიჯარო 

შემოსავალმა შეადგინა 402,143 ლარი.  

 

2019 წ. კომერციული შემოსავლები  

რეკლამა & სპონსორობა შემოსავლები  
1,420,479 

 იჯარიდან შემოსავალი  
402,143 

დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო 

სარგებელი 

698,367 

უძრავი ქონების რეალიზაცია 
246,956 

 სხვადასხვა შემოსავალი  
185,093 

 ჯამი:  
2,953,038 

 



კომერციული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები წყაროების მიხედვით შემდეგნაირად 

ნაწილდება: 

 

 

 

 

რაც შეეხება უშუალოდ სარეკლამო და სასპონსორო შემოსავლებს, 2019 წელს მაუწყებელმა ამ 

მიმართულებით გააფორმა შემდეგი მოცულობის კონტრაქტები: 

სპონსორობა ლარში                    1,124,006  

სპონსორობა დოლარში                        95,500  

რეკლამა ლარში                       267,456  

რეკლამა დოლარში                          5,187  

პლეისმენტი ლარში                       107,207  

პლეისმენტი დოლარში                          1,125  

 

გარდა ამისა, ადგილი ჰქონდა საბარტერო კონტრაქტების გაფორმებას შემდეგი მოცულობებით: 

სპონსორობა ბარტერი ლარში                        11,800  

რეკლამა ბარტერი ლარში                        40,310  

პლეისმენტი ბარტერი ლარში                       232,850  

 

 

 

 

 

48%

14%

24%

8%
6%

კომერციული შემოსავალი

რეკლამა & სპონსორობა შემოსავლები იჯარიდან შემოსავალი 

დეპოზიტზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი უძრავი ქონების რეალიზაცია

სხვადასხვა შემოსავალი 



კონტრაქტები გადაცემების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

  

გადაცემები (გარე სტუდიები 

50%) 

სპონსორობა 

ლარი 

სპონსორობა 

დოლარი 

პლეისმენტი 

ლარი 

პლესიმენტი 

დოლარი 

ბარტერი 

სპონსორობა 

ლარი 

პლეისმენტი 

ბარტერი 

ლარი 

1 საქართველოს ვარსკვლავი  
           
149,450  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

           
22,500  

                 
-    

2 მასტერშეფი  
           
190,500  

                  
-    

             
4,930  

                  
-    

             
8,000  

            
1,475  

3 კაცები 
                    
-    

           
57,500  

                  
-    

                  
-    

                  
-    

                 
-    

4 რა? სად? როდის? 
                    
-    

           
38,000  

                  
-    

             
1,125  

                  
-    

                 
-    

5 იდეალური დედა 
               
2,500  

                  
-    

             
1,500  

                  
-    

                  
-    

                 
-    

6 სპორტი 
           
686,087            

7 მარტივი ლოგიკა 
             
25,000        

           
11,800    

8 ნაშუადღევს 
             
16,000    

           
31,500      

            
7,660  

9 

წიგნების თარო 

სტუდენტური 
               
3,750          

            
6,120  

10 

საშობაო შოუ დათუნა 

ალადაშვილთან ერთად 
             
50,719            

11 აკუსტიკა           
           
14,380  

12 ახალი დღე     
           
69,277      

            
2,000  

13 ღამის შოუ           
            
7,200  

ჯამი: 
         
1,124,006  

           
95,500  

         
107,207  

             
1,125  

           
42,300  

           
38,835  

 

2019 წლის დასაწყისში კომერციული სახსრებიდან აკუმულირებული ნაშთი შედგენდა 1,071,391 ლარს. 

წლის განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების შედეგად წლის ბოლოს  საკასო ნაშთმა 

შეადგინა 1,831,262 ლარი.  

დეტალური ინფორმაციისთვის სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ 2019 წლის განმავლობაში 

გაწეული ხარჯების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი N1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



დანართი N1 

  ჯამი  

ანგარიშის დასახელება  
 

საერთ.ანგარიში  

    

სამეურვეო საბჭო                678,559  

                          -    

ბორდის წევრების ჰონორარი                494,700  

სხვა ხარჯი                183,859  

აპარატის ხელფასი                143,142  

მივლინება                    7,881  

საკონსულტაციო ხარჯი სამ.                  30,941  

შესყიდვები სამ.                    1,894  

გენ. დირექტორის აპარატი და დაქვემდებარებული სამსახურები             4,164,358  

    

გენერალური დირექტორის აპარატი                315,200  

ადამიანური რესურსები მართვის სამსახური                113,464  

იურიდიული სამსახური                249,699  

არქივი                651,869  

მივლინება                    9,268  

წარმომადგენლობითი ხარჯი დირ.                    6,988  

რადიო გადაცემები                833,870  

შრომის ანაზღაურება                830,318  

მივლინება                    3,552  

შესყიდვები                         -    

ტელეფილმების წარმოება             1,984,001  

ტელეფილმები                193,580  

სტუდია ეპოქა                206,768  

შრ.ანაზღაურება                185,800  

მივლინება                  20,888  

შესყიდვები ეპო.                         80  

საბჭოთა საქართველო - კრიმინალური ქრონიკა                101,600  

შრ.ანაზღაურება                  98,000  

მივლინება                    3,440  

შესყიდვები კრიმ.                       160  

პროექტი "ინტერაქტივი"                    1,295  

შრ.ანაზღაურება                    1,295  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                         -    

პროექტი "სტოქსი"                  93,655  

შრ.ანაზღაურება                  91,025  

მივლინება                    2,630  

შესყიდვები                         -    

 პროექტი დებიუტი                  64,337  

შრ.ანაზღაურება                         -    

მივლინება                         -    

შესყიდვები დებ                  64,337  

პრესა და ერი                         -    

ბერიტაშვილი                  34,200  

ბზვანელი                  41,165  

იდეების ბანკი                110,668  

კვლევა                    3,750  

სერიალი "იდეალური დედა"             1,039,859  

შრომის ანაზღაურება                         -    

მივლინება                         -    

შესყიდვები დედა             1,039,859  



პროექტი "პოლკოვნიკის დახეული წერილები"                  93,124  

შრომის ანაზღაურება                  86,425  

მივლინება                       300  

შესყიდვები წერილ.                    6,399  

ახალი და მიმდინარე ამბები           12,545,061  

    

შრომის ანაზღაურება                395,243  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                         -    

ახალი ამბები             8,711,622  

შრომის ანაზღაურება             7,455,325  

ცენტრალური მართვის აპარატი               172,952  

რადარული მართვის აპარატი               201,444  

წარმოების და ტექ.უზრუნველყოფის ჯგ.მოამბე            3,314,711  

სოციალური მედიის ჯგ                 22,500  

ინფორმაციის მოპოვების და დამუშავების აპარატი                 25,552  

პოლიტიკის მიმართულების ჯგ               455,925  

საერთაშორისო მოვლენების მიმართ. ჯგ               260,253  

სოც. მოვლენების მიმართ. ჯგ               152,343  

კრიმინალის და სამართლის მიმართ ჯგ               140,936  

ეკონომიკის მიმართ. ჯგ               106,031  

კულტურის მიმართ ჯგ               161,801  

სპორტული მიმართ ჯგ               467,298  

მულტიფუნქციური კორესპოდენტების ჯგ               321,320  

პროექტების ადმინისტრირების სამუშაო ჯგ                         -    

მედია პროდუქციის წამოების აპარატი                 34,375  

ტელეპროდუქციის წარმ. ჯგ               555,347  

რეგიონული ამბების ჯგ               227,941  

რადიო წარმოების ჯგ               154,233  

ონლაინ მედია პროდუქციის წარმ ჯგ               582,908  

ონლაინ მედია ნაც ჯგ                         -    

რადიო პროდუქციის წარმოები ჯგუფი                         -    

უცხოენოვანი ჯგუფი                 97,455  

მივლინება                641,056  

სიგნალის გადმოგორება                    2,233  

უცხოური საინფორმაციო სააგენტოები                460,944  

შესყიდვები ახალ.                148,883  

ეგზითპოლები                         -    

სპეციალური სიუჯეტის მომზ.                    3,180  

42 პარალელი                236,276  

შრ.ანაზღაურება                217,714  

მივლინება                  18,562  

შესყიდვები                         -    

 გადაცემა აქტუალური თემა მაკა ცინცაძესთან ერთად                132,511  

შრ.ანაზღაურება                132,511  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                         -    

გამომძიებელი რეპორტიორი                191,919  

შრ.ანაზღაურება                186,744  

მივლინება                    5,175  

შესყიდვები                         -    

პროექტი  მედიის მონიტორინგი და ანალიზი                  47,703  

შრ.ანაზღაურება                  47,703  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                         -    

პროექტი "საზოეგადოებრივ-პოლიტ. გადაცემების კვლევა"                    4,500  

შრ.ანაზღაურება                    4,500  

მივლინება                         -    



შესყიდვები                         -    

ახალი კვირა                843,086  

შრ.ანაზღაურება                739,746  

მივლინება                103,101  

შესყიდვები კვირ.                       239  

პროექტი "კვირის ინტერვიუ"                124,078  

შრ.ანაზღაურება                124,078  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                         -    

გადაცემა "ნაშუადღევს"                901,170  

შრ.ანაზღაურება                852,843  

მივლინება                  37,025  

შესყიდვები შუა                  11,302  

პროექტი "მრავალფეროვნება"                454,428  

შრომის ანაზღაურება                452,633  

მივლინება                    1,795  

შესყიდვები მრავ                         -    

ანალიტიკური სამსახური                237,319  

შრ.ანაზღაურება                237,319  

გადაცემა თავისუფალი ხედვა                         -    

შრომის ანაზღაურება                         -    

მივლინება                         -    

შესყიდვები                          -    

გადაცემა ახალი თაობა                         -    

შრომის ანაზღაურება                         -    

მივლინება                         -    

შესყიდვები                          -    

ახალი ამბების რადიო პლატფორმა                205,164  

შრომის ანაზღაურება                205,164  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                          -    

გადაცემა ტაიმ აუტი                  60,041  

შრომის ანაზღაურება                  56,306  

მივლინება                    3,725  

შესყიდვები ტაიმ.                         10  

მედია             9,104,681  

    

შრ.ანაზღაურება             2,290,112  

დირექტორის აპარატი               283,776  

ტელე-რადიო პროდუქციის დაგეგმვისა და პროგრამირების ჯგუფი               101,311  

ონლაინ მედიის სამსახური               105,711  

სოციალური მედიის ჯგ                 61,525  

ვებ დეველოპმენტის ჯგ                 43,227  

ტექნ. უზრუნველყოფის ჯგ               302,176  

მზა პროდუქციის შერჩევის ჯგ                 93,900  

თარგმნა გახმოვანების ჯგ               427,990  

მარკეტინგის სამსახური                         -    

მარკეტინგის ჯგ               232,494  

კვლევის და ანალიტიკის ჯგ                 78,925  

ვიზუალური გაფორემების ჯგ               559,077  

მივლინება                138,113  

შესყიდვები                         -    

მექანიკური პროდუქცია             1,735,385  

სერიალი             1,421,312  

კინო                  87,570  

დოკუმენტური ფილმები                171,454  

ანიმაცია                    5,649  

მუსიკალური პროდუქცია                  24,383  



ქართული ფილმები                  25,017  

სპორტული მიმართულება             4,140,306  

სიგნალები და სპორტული სააგენტოები                377,950  

სპორტთან დაკავშირებული სიგნალის გადმოგორება                295,432  

SNTV (Sport News Reporting Licence)                    82,518  

ლიცენზიები             3,762,356  

EURO 2020  

UEFA/FIFA  

FIBA  

Rugby  მსოფლიო ჩემპიონატი  

რაგბი (ტესტმატჩები)  

Olympics 2020  

FIFA2022  

Minsk 2019 (ევროპული თამაშობები)  

მარკეტინგი                147,958  

კველევები                  48,900  

ბრენდირება                  27,542  

პრომოუშენი                  10,222  

ღონისძიებები                  61,294  

ონლაინ მედია                  59,034  

ონლაინ მედიის სხვადასხვა შესყიდვები                  39,610  

სოციალური მედიის კამპანიები                  14,776  

ახალი მულტიმედიური პლატფორმები                    4,647  

ტელეჟურნალები                102,019  

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ე.ჟ. "პოლიტეა"                         -    

სამხედრო-პატრიოტული ალმანახი "სპა"                         -    

ლიტერატურული ჟურნალი "ელექტროლიტი"                  42,019  

პროექტი "საინტერესო ადამიანები"                  60,000  

ევროვიზია                432,373  

შრომის ანაზღაურება                 159,603  

მივლინება                130,651  

შესყიდვები ევრ.                142,118  

საბავშვო ევროვიზია                  59,381  

შრომის ანაზღაურება                          -    

მივლინება ევრო                         -    

შესყიდვები ევრო                  59,381  

მედია წარმოება             7,963,831  

    

შრომის ანაზღაურება                498,320  

დირექტორის აპარატი               162,981  

პროექტების განვითარების სამს               223,794  

პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის ჯგ               111,545  

მივლინება                  11,679  

შესყიდვები                         -    

სატელევიზიო გადაცემები             7,453,832  

პროექტი აკუსტიკა (ნაცნ. მელოდიები)                416,016  

შრომის ანაზღაურება                398,254  

მივლინება                  10,350  

შესყიდვები მელ                    7,413  

კულინარული შოუ მასტერშეფი             1,479,477  

შრომის ანაზღაურება                         -    

მივლინება                         -    

შესყიდვები მასტ.             1,479,477  

ილუზიონი                  28,906  

შრომის ანაზღაურება                  28,906  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                         -    

პირადი ექიმი-მარი მალაზონია                215,740  



შრომის ანაზღაურება                206,950  

მივლინება                    8,790  

შესყიდვები                         -    

საბავშვო მუსიკალური შოუ რანინა                390,172  

შრომის ანაზღაურება                317,167  

მივლინება                       955  

შესყიდვები რან                  72,050  

რეალური სივრცე                361,427  

შრომის ანაზღაურება                351,500  

მივლინება                    9,500  

შესყიდვები რეალ.                       427  

ფერმა                190,378  

შრომის ანაზღაურება                151,358  

მივლინება                  39,020  

შესყიდვები                         -    

მარტივი ლოგიკა                434,959  

შრომის ანაზღაურება                182,093  

მივლინება                         -    

შესყიდვები მარ                252,866  

წიგნების თარო                450,756  

შრომის ანაზღაურება                284,441  

მივლინება                  47,455  

შესყიდვები წიგ                118,860  

ხარ თუ არა მეექვსე კლასელზე ჭკვიანი                381,773  

შრომის ანაზღაურება                245,175  

მივლინება                  28,705  

შესყიდვები ხარ                107,893  

ჰოპლა ჩვენ ვცოცხლობთ                154,596  

შრომის ანაზღაურება                134,110  

მივლინება                  20,290  

შესყიდვები ჰოპ.                       196  

პროექტი "მათემატიკა"                  24,750  

შრომის ანაზღაურება                  24,750  

მივლინება                         -    

შესყიდვები მათ                         -    

გადაცემა ახალი დღეს                825,509  

შრომის ანაზღაურება                807,971  

მივლინება                  15,185  

შესყიდვები დილ                    2,353  

კაცების შოუ                275,000  

შრომის ანაზღაურება                         -    

მივლინება                         -    

შესყიდვები კაც.                275,000  

პროექტი საქართველოს ვარსკვლავი             1,100,475  

შრომის ანაზღაურება                    4,167  

მივლინება                         -    

შესყიდვები ვარსკ.             1,096,308  

რა სად როდის?                255,708  

შრომის ანაზღაურება                         -    

მივლინება                         -    

შესყიდვები რა სად                255,708  

ღამის შოუ                347,217  

შრომის ანაზღაურება                231,472  

მივლინება                    2,030  

შესყიდვები ღამის.                113,716  

წიგნების თარო სტუდენტური                  56,438  

შრომის ანაზღაურება                  56,438  

მივლინება                         -    



შესყიდვები   

დოსიე                       760  

შრომის ანაზღაურება                       760  

მივლინება                         -    

შესყიდვები                         -    

მუსიკის თორმეტი მოციქული                  16,500  

შრომის ანაზღაურება                  16,500  

მივლინება                         -    

შესყიდვები მოც.                         -    

ახალი წლის პროექტი                  47,277  

შრომის ანაზღაურება                  38,875  

მივლინება                         -    

შესყიდვები ახალიწ.                    8,402  

წარმოების ტექნიკური უზრუნველყოფა           13,874,295  

    

შრომის ანაზღაურება             6,427,024  

დირექტორის აპარატი               295,225  

გავრცელების უზრუნველყოფის სამს                 68,605  

საერთაშორის ჩართვების ჯგ                 20,458  

შიდა და გარე სიგნალების მომსახურე ჯგ               207,209  

მონიტორინგის სამსახური                         -    

ინფორმაციული ტექნ. სამს               411,400  

ტექნიკური უზრუნველყოფის სამს                 55,800  

დაგეგმარების ჯგ                 77,814  

მოძრავი სატელევიზიო სადგურის ჯგ               556,151  

კამერების პარკი                 60,125  

სარემონტო ჯგ                 47,076  

სტუდიების ჯგ               232,497  

ტელე ცენტრალური სააპარატოს ჯგ                 78,438  

რადიოს ტექნ უზრუნველყოფის ჯგ               114,730  

ენერგეტიკის სამუშაო ჯგ               226,860  

წარმოების უზრ. სამსახური                         -    

წარმოების დაგეგმარების & კონტროლის ჯგ               226,602  

ოპერატორების ჯგ            1,111,097  

ხმის რეჯისორები ჯგ               511,483  

მემონტაჯეთა და გაფიკოსთა ჯგ               593,792  

ვიზაშისა და სტილისტების ჯგ               180,247  

გამნათებლების ჯგ               309,407  

საეთერო ჯგ               373,975  

ცენტრალური საეთეროს ჯგ               325,993  

სამხატრო-სადადგმო ჯგ               342,039  

მივლინება                  12,987  

შესყიდვები                         -    

ვებმაუწყებლობა და სტრიმინგი                 192,072  

Expert Solutions Georgia                192,072  

ტელერადიოცენტრი (სიგნალის გავრცელება)               1,700,000  

სატელიტის მომსახურება                390,363  

AZECOSMOS                  93,648  

EUTELSAT                191,390  

AZECOSMOS (მოძრავი სატელიტ. სადგური სეგმეტნი)                105,325  

ტექნიკის და სხვა შესყიდვები             3,819,291  

ტექნიკური გადაიარაღების გეგმა             3,352,246  

პროგრამული უზრუმველყოფა                   23,575  

ლიცენზირებული ანტივირუსული სისტემა                  41,945  

სტუდიის დეკორაცია                251,417  

ვიზაჟის მასალა (კოსმ. პროდუქტი)                  28,667  



სამკერვალოს აპარატურა/ინვენტარი                         -    

გარდერობი                    8,690  

სარესხი საშუალებები                         -    

Xpression ლიცენზია                         -    

ელექტრო მოწყობილობები                    2,334  

ელემენტები                  24,249  

ინტერნეტ მომსახურება ოპტიკურ-ბოჭკოვანი არხით                  35,093  

სილქნეტი (სილქ ტივი)                    5,137  

ნიუსის ფლეშ ბარათები  ვიდეოკამერებისთვის                         -    

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები  (ჭებში გატარება)                  45,938  

ტექნიკის იჯარა             1,042,986  

პტს                 488,834  

გახმოვანება                108,585  

უწყვეტი კვების წყარო                  34,620  

ეკრანების იჯარა                152,090  

განათება                258,857  

სხვა ტექნიკური ხარჯი                289,572  

ფინანსები და ადმინისტრაცია             3,891,321  

    

შრომის ანაზღაურება             1,856,160  

ბლოკის დირექტორის აპარატი               132,550  

ფინანსური ანალიზისა და ფინანსური აღრიცხვის სამს                 46,700  

ბუღალტრული აღრიცხვის ჯგუფი               181,817  

ფინანსური ანალიზის,ბიუჯეტირების და რეპორტინგის ჯგუფი                 94,966  

შესყიდვების სამს               199,340  

ადმინისტრაცია               186,386  

საწყობი                 62,650  

ტელეკომუნიკაციის ჯგ                 31,210  

სარემონტო ჯგ               104,933  

ვენტილაციის ჯგ                 94,058  

ავტოპარკი               721,551  

წარმომადგენლობითი ხარჯი                  28,080  

მივლინება                         -    

ახალი შენობის დაპროექტება                177,596  

საკონსულტაციო-საინჟინრო მომსახურება                         -    

რეგიონული ოფისის მშენებლობა (ბათუმი)                         -    

 კომუნალური ხარჯები                 640,981  

წყალი                  54,518  

ელ. ენერგია                427,933  

გაზი                  30,685  

 დასუფთავება, სანიტარული, ნარჩენების გატანა                 127,845  

ტრანსპორტი                480,169  

ტრანსპორტის მომსახურების ხარჯი                147,724  

ტრანსპორტის შეკეთება (მომსახურება)/სათად. ნაწილები                  92,007  

საბურავები                    18,480  

ავტოტრანსპორტის დაზღვევა                  26,149  

GPS                    7,113  

ტექ. დათვალიერება                    2,235  

პარკირების გადასახადი                    1,740  

საწვავ-საპოხი მასალები                332,446  

ბენზინი                260,125  

დიზელი                  72,321  

ზეთი+ფილტრები                         -    

ავტოპარკის განახლება                         -    

კავშირგაბმულობა                166,264  



მობილური- კორპორატიული                158,527  

ქალაქის ტელეფონი                         -    

112-ის მომსახურება                    7,737  

შენობა-ნაგებობების დაცვა                239,025  

საფოსტო მომსახურება                    3,923  

საოფისე  მასალები                  51,271  

ავეჯი და საოფისე ინვენტარი                  32,053  

საკანცელარიო საქონელი                  15,223  

კარტრიჯები, საბეჭდი მასალები                    3,995  

საკაბელო ტელევიზია                         -    

წიგნების აკინძვა                    1,344  

ჯანმრთელობის დაზღვევა                  59,007  

სარემონტო სამუშაოები                  60,356  

გამაგრილებელი & სავენტილაციო სისტემები                  11,739  

საიდენთიფიკაციო საშვები                    4,585  

სატვირთო მანქანის დაქირავება, ტვირთის გადაზიდვა                    3,393  

მუშახელი მომსახურება                    3,190  

სამეურნეო საქონელი                  36,904  

სამშენებლო მასალები                       238  

ლიფტის და სხვა ტექ. დათვალიერება                    3,540  

საოფისე ელ. ტექნიკა                    5,322  

საკონსულტაციო მომსახურება                    1,109  

ჟურნალ-გაზეთები                    5,010  

საარქივო მომსახურება                    1,314  

თარგმნა, ნოტარიუსი და სხვა                    9,263  

სახელმწიფო ბაჟი                  32,852  

სხვა ადმინისტრაციული ხარჯი                    8,686  

გადასახდელები             2,888,356  

ევროპის მაუწყებელთა კავშირის (EBU) 2017 წლის საწევროს ხარჯი                540,285  

დღგ (რეალიზაციის, უკუდაბეგვრის)             1,735,000  

ქონების გადასახადი                  11,742  

მიწის გადასახადი                  16,714  

მოგების გადასახადი                       996  

საავტორო უფლებები                132,000  

26 მაისის ხარჯი                    2,705  

ფილმის რეალიზაც. ავტორის წილი                         -    

უარყოფითი საკურსო სხვაობა                         -    

სესხის მომსახურება                383,035  

საპენსიო ფონდის ანარიცხები                         -    

საპენსიო ფონდიდან უკან დაბრუნება                  (1,249) 

მიზმობრივი გრანტების ხარჯვა                  39,091  

სხვა მიმდინარე დავალიანება                  67,129  

ჯამი:           55,110,462  

 

 

 

 

 

 

დანართი 2 - შესყიდვები 



№ 
დაფინანსები

ს წყარო 

შესყიდვის 

საშუალება 

შესყიდვის დანაყოფის 

დასახელება 

ხელშეკრულ

ების 

ჯამური 

ღირებულებ

ა 

მიმწოდებლის   

დასახელება 

მიმწოდებლის 

საიდენტიფიკაც

იო კოდი 

1 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სხვადასხვა მომსახურება 21,400.00 

ფ.პ. დავით 

დევდარიანი 
01021015484 

2 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
100,000.00 

შპს 

"ავტოსერვისცენტრ

ი+" 

200243441 

3 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 61,900.00 შპს "ლოკოკინა" 424252873 

4 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 
დეკორაციული სამუშაოები 30,154.55 

შპს "არტ-თაიმი 

ART-TIME" 
400110376 

5 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სხვადასხვა მომსახურება 71,410.00 შპს "2 დუ სტუდიო" 404390949 

6 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტექსტის დამუშავება 500.00 ფ.პ. მარიამ ქვათაძე 01019064282 

7 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
ელემენტები 19,950.00 შპს "ზახარ" 202061053 

8 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გადაუდებელი 

აუცილებლობა 
დეკორაციული სამუშაოები 80,587.75 შპს "თი სი ეიჩ" 405282741 

9 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

39,885.00 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

10 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

44,566.50 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

11 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
222.00 შპს "გიგანი" 432543205 

12 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

შენობების ხელოვნური და 

ბუნებრივი განათების 

უზრუნველყოფა 

140,000.00 შპს "ლაიტ კომ" 405137203 

13 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 17,995.00 

შპს "არტ-თაიმი 

ART-TIME" 
400110376 

14 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ადმინისტრაციული 

მომსახურება 
500.00 

სსიპ "საქართველოს 

შსს მომსახურების 

სააგენტო" 

205190513 

15 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
1,764.00 შპს "ტენდერი 123" 405021523 

16 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
საჩუქრები და ჯილდოები 61,578.00 შპს "ვესტა" 202159788 

17 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სხვადასხვა მომსახურება 50,430.00 შპს "Geovoice" 406046844 

18 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ფარდების კარნიზები და 

დამჭერები 
105.00 შპს "ლიზი" 446962369 



19 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპოზიტორების მიერ 

გაწეული მომსახურებები 
6,250.00 ფ.პ. თამარ ბაბილუა 42001025152 

20 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპოზიტორების მიერ 

გაწეული მომსახურებები 
12,500.00 

ფ.პ. რომანი 

გიორგაძე 
60002014174 

21 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

საოფისე ავეჯი, სავარძლები, 

სკამები 
24,594.00 შპს "სავარძელი" 405193348 

22 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სხვადასხვა მომსახურება 8,990.00 შპს "Geovoice" 406046844 

23 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

ვიდეოთვალთვალის 

კამერები 
10,500.00 

შპს "სოფთლაინ 

საქართველო" 
404867998 

24 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სახურავის გადახურვა 22,149.99 

ი.მ. "ლია 

ოთინაშვილი" 
01025011217 

25 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რადიოსტუდიების ან 

მოწყობილობების 

მომსახურებები 

2,360.00 
შპს "ბრავო 

რექორდს" 
404868639 

26 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამშენებლო მასალები და 

დამხმარე სამშენებლო 

მასალები 

238.00 შპს "კალდერა" 205141345 

27 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპოზიტორების მიერ 

გაწეული მომსახურებები 
6,250.00 

ფ.პ. ლევან 

ბაშარული 
01020011146 

28 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
ბუნებრივი წყალი 4,130.00 შპს "სუფთა წყალი" 205150655 

29 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სოციალური 

(სოციოლოგიური) კვლევა 
15,000.00 

შპს "ტრი მედია 

ინტელიჯენსი" 
404480076 

30 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სოციალური 

(სოციოლოგიური) კვლევა 
25,000.00 

შპს "თი-ვი ემ-არ 

საქართველო" 
205038966 

31 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ავტოტრანსპორტის დაზღვევა 7,015.72 

სს "სადაზღვევო 

კომპანია ჯი პი აი 

ჰოლდინგი" 

204426674 

32 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სხვადასხვა მომსახურება 8,999.00 

შპს "ჯითი 

ჰოლდინგი" 
443859834 

33 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

ანტივირუსის პროგრამული 

პაკეტები 
41,945.00 

საქართველოს 

სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული 

ქსელების 

ასოციაცია გრენა 

204931654 

34 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
600.00 

შპს "კია მოტორს 

ჯორჯია" 
236096675 

35 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

116.76 
ნოტარიუსი მაია 

ბრეგვაძე 
01008011492 



36 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
კოსმეტიკური პროდუქტები 24,994.00 

შპს "მეიქ აფ 

ატელიე ჯორჯია" 
404864018 

37 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

61,990.00 შპს "ალტა" 211380691 

38 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტექსტის დამუშავება 625.00 ფ.პ. მარიამ ქვათაძე 01019064282 

39 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
გრაფიკული დიზაინის შექმნა 1,531.00 ფ.პ. მარიამ ქვათაძე 01019064282 

40 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

12,045.00 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

41 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
ავტოტრანსპორტის დაზღვევა 20,628.65 

სს "სადაზღვევო 

კომპანია ალფა" 
204568896 

42 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

255.00 
ნოტარიუსი მარეხ 

ჩოფიკაშვილი 
01004006810 

43 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

6,680.00 
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
202177205 

44 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მილის/მილისებრი ნაწარმი 273.00 შპს "სტოკი" 206348371 

45 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
საბეჭდი ქაღალდი 2,550.00 

შპს "პენსან 

ჯორჯია" 
404870760 

46 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

8,220.00 შპს "ალტა" 211380691 

47 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
ბაზრის კვლევა 8,900.00 

ააიპ "სოციალური 

კვლევისა და 

ანალიზის 

ინსტიტუტი" 

204939950 

48 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 7,000.00 

შპს "არტ-თაიმი 

ART-TIME" 
400110376 

49 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

ტელე- და რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 

ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 

აპარატურა 

83,492.00 
შპს "TVC 

GEORGIA" 
404879976 

50 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წიგნის აკინძვა 3,000.00 

ი.მ. "იური 

ყელაურაძე" 
01030027223 

51 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ავტოსადგომების 

მომსახურებები 
1,100.00 

შპს "თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია" 

202886788 



52 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპოზიტორების მიერ 

გაწეული მომსახურებები 
2,552.00 

ფ.პ. სალომე 

კორკოტაშვილი 
01017027653 

53 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 12,899.00 შპს "პატიო-არტ" 205262936 

54 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 10,777.00 შპს "ლოკოკინა" 424252873 

55 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 7,777.00 შპს "პატიო-არტ" 205262936 

56 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სინთეტიკური ნართი 4,569.40 SCHULZE-BRAKEL 

D-33034-
BRAKEL 

57 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რადიოსტუდიების ან 

მოწყობილობების 

მომსახურებები 

2,498.00 

შპს "ქართული 

ფილმი - უძრავი 

ქონება" 

201945262 

58 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 9,481.00 

შპს "არტ-თაიმი 

ART-TIME" 
400110376 

59 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
საბეჭდი ქაღალდი 9,964.00 

შპს "პენსან 

ჯორჯია" 
404870760 

60 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

2,659.00 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

61 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბროშურები 1,200.00 შპს "ვესტა" 202159788 

62 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კერძო საკუთრების იჯარა ან 

ლიზინგი 
1,315.00 

შპს "ვანილა 

ივენთი" 
404855965 

63 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 194.00 

შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი" 
204952015 

64 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 586.50 

შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
202959101 

65 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 1,241.20 

შპს "ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

204931164 

66 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

1,204.50 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

67 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

18,067.50 შპს "იუ-ჯი-თი" 204892964 

68 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
170.00 შპს "დაფნა" 206337604 

69 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საინფორმაციო სისტემები და 

სერვერები 
34,094.00 შპს "ალტა" 211380691 

70 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
43.70 სს "გუდვილი" 206343991 

71 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
17.90 სს "გუდვილი" 206343991 



72 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
48.55 სს "გუდვილი" 206343991 

73 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
3.61 სს "გუდვილი" 206343991 

74 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
2,586.00 

შპს "ჯი-თი 

მოტორს" 
206276340 

75 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
57.95 სს "გუდვილი" 206343991 

76 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რადიოსადგურები 3,600.00 შპს "რაცია.ჯი" 404532877 

77 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
75.82 სს "გუდვილი" 206343991 

78 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
43.99 სს "გუდვილი" 206343991 

79 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ხმის ჩამწერები 912.00 შპს "მზე" 204971744 

80 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
ინტერნეტმომსახურებები 4,992.00 სს "სილქნეტი" 204566978 

81 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

920.00 
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
202177205 

82 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

2,260.00 
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
202177205 

83 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

3,520.00 
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
202177205 

84 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

800.00 
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
202177205 

85 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 

ძრავებისათვის 

2,720.00 
შპს "თეგეტა 

მოტორსი" 
202177205 

86 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
29.38 სს "გუდვილი" 206343991 

87 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 13,749.00 

შპს "არტ-თაიმი 

ART-TIME" 
400110376 

88 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

დასუფთავება და 

სანიტარიული მომსახურება 
150,000.00 

ი.მ. "ია 

შეყილაშვილი" 
57001008273 



89 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
ინტერნეტმომსახურებები 7,290.00 შპს "Georgianairlink" 400081754 

90 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სხვადასხვა მომსახურება 6,999.00 შპს "Geovoice" 406046844 

91 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
25.75 სს "გუდვილი" 206343991 

92 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

საგზაო მოძრაობის 

მონიტორინგის 

მომსახურებები 

10,615.80 
შპს "I GPS 

ოპერატორი" 
404920289 

93 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სხვადასხვა მომსახურება 34,656.00 

შპს "ჯი თი ეს 

ელექტრონიქსი" 
205029351 

94 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
6.90 სს "გუდვილი" 206343991 

95 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

მობილური სატელეფონო 

კავშირის მომსახურებები 
30,000.00 შპს "მაგთიკომი" 204876606 

96 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

მსოფლიო ქსელის (www) 

გვერდის ჰოსტინგი 
270,000.00 

შპს "ექსპერტ 

სოლუშენს 

ჯორჯია" 

404462283 

97 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 
45,937.92 სს "სილქნეტი" 204566978 

98 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საზოგადოებრივი 

სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები 

30,000.00 სს "სილქნეტი" 204566978 

99 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
600.00 შპს "კრეატორი" 205235618 

100 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
45.60 სს "გუდვილი" 206343991 

101 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საშობაო ნაძვის ხე 1,638.00 შპს "სუპერი" 205050905 

102 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დაცვის მომსახურება 264,000.00 

შსს სსიპ "დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტი" 

211350928 

103 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
21.27 სს "გუდვილი" 206343991 

104 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სერვერები 19,115.65 შპს "ალტა" 211380691 

105 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
100,000.00 შპს "რევორო" 405248405 

106 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები 

2,700.00 შპს "ვესტა" 202159788 

107 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
2,812.00 შპს "ჯიბე" 206335223 

108 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
10.04 სს "გუდვილი" 206343991 



109 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 

1,764,058.9
2 

შპს "საქართველოს 

ტელერადიოცენტრ

ი" 

203829250 

110 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის შემუშავება 

და საკონსულტაციო 

მომსახურებები 

18,270.00 ооо ТВ ФОРТ 42163358265 

111 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
23.35 სს "გუდვილი" 206343991 

112 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფინჯნები და მინის ჭიქები 2,600.00 შპს "ვესტა" 202159788 

113 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
40.47 სს "გუდვილი" 206343991 

114 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
23.08 სს "გუდვილი" 206343991 

115 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
15,000.00 

შპს "ბიზნეს ჯგუფი 

2010" 
208141321 

116 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 

იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 
38,200.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

117 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომერციული, პროფესიული 

და სპეციალიზებული 

ორგანიზაციების მიერ 

გაწეული მომსახურებები 

120,000.00 

ააიპ "საქართველოს 

საავტორო 

უფლებათა 

ასოციაცია" 

202065415 

118 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

ელექტრონული 

ტენდერი 
დეკორაციული სამუშაოები 163,000.00 შპს "პატიო-არტ" 205262936 

119 

სახელმწიფო 

ხაზინა 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 
ავტოტრანსპორტის დაზღვევა 20,950.58 სს "პსპ დაზღვევა" 204545572 

120 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

246.74 
შპს "ჯი-ემ-თი 

მთაწმინდა" 
203843396 

121 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

280.10 

შპს "ქართული 

ღვინის 

კოოპერაცია" 

405117369 

122 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საოფისე აპარატურის 

ტექნიკური მომსახურება და 

შეკეთება 

3,995.00 შპს "ასა" 204423285 

123 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
35.40 შპს "ლოგოსი" 204422972 

124 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 65.00 

შპს "კოპიპრინტ-

2000" 
205166210 

125 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
4,900.00 

შპს "არამექს 

ჯორჯია" 
406109955 



126 

საკუთარი 

სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

2,075,000.0
0 

A-T TRADE MUSIC 
SIA 

50003129941 

127 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ავტოსადგომების 

მომსახურებები 
1,700.00 

შპს "თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია" 

202886788 

128 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
40.58 სს "გუდვილი" 206343991 

129 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

19.60 სს "გუდვილი" 206343991 

130 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
55.97 სს "გუდვილი" 206343991 

131 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

61.11 სს "გუდვილი" 206343991 

132 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
14.34 სს "გუდვილი" 206343991 

133 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

20.52 სს "გუდვილი" 206343991 

134 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
21.30 სს "გუდვილი" 206343991 

135 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
34.02 სს "გუდვილი" 206343991 

136 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სარეცხი საშუალებები 4.00 სს "გუდვილი" 206343991 

137 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
95.53 სს "გუდვილი" 206343991 

138 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

9.80 სს "გუდვილი" 206343991 

139 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 15.18 სს "გუდვილი" 206343991 

140 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მინის ჭურჭელი 35.05 სს "გუდვილი" 206343991 

141 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
37.43 სს "გუდვილი" 206343991 

142 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 4.78 სს "გუდვილი" 206343991 

143 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

9.80 სს "გუდვილი" 206343991 



144 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
19.85 სს "გუდვილი" 206343991 

145 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 110.00 შპს "პრინტ ვიჟენ" 404503872 

146 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფინჯნები და მინის ჭიქები 5.90 შპს "სუპერი" 205050905 

147 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შემაერთებელი კაბელები 94.90 

შპს "ტელკო 

სისტემს" 
205203279 

148 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
31.39 სს "გუდვილი" 206343991 

149 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 5.94 სს "გუდვილი" 206343991 

150 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
345.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

151 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
49.93 სს "გუდვილი" 206343991 

152 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 9.75 სს "გუდვილი" 206343991 

153 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 456.00 შპს "ფორმატი" 204872575 

154 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
კეპები 150.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

155 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

21.50 შპს "თმგრუპ" 204559931 

156 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სანტექნიკური 

მოწყობილობების ონკანები, 

სარქველები/ვენტილები 

432.39 
შპს "ბრიკო 

კავკასუს" 
405067494 

157 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სარეცხი საშუალებები 473.70 შპს "ეკოლარი" 401951955 

158 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები 
80.00 შპს "ეკოლარი" 401951955 

159 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ლიფტების ტექნიკური 

მომსახურება 
1,650.00 

შპს "Vertical 

Technology" 
404891140 

160 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
37.93 სს "გუდვილი" 206343991 

161 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

10.78 სს "გუდვილი" 206343991 

162 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ანტენიდან სიგნალების 

გამანაწილებელი 

მოწყობილობები 

800.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

163 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
42.79 სს "გუდვილი" 206343991 



164 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

9.25 სს "გუდვილი" 206343991 

165 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 7.40 სს "გუდვილი" 206343991 

166 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პერსონალის დაქირავებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

300.00 შპს "ჯობს.გე" 205035282 

167 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საქონლის შესაფუთი 

ტომრები 
33.00 

შპს "იმპორტ 

ლაინი" 
400133672 

168 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ღრუბლები 80.00 

შპს "იმპორტ 

ლაინი" 
400133672 

169 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წებოვანი ლენტები 47.50 

შპს "იმპორტ 

ლაინი" 
400133672 

170 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 37.50 

შპს "იმპორტ 

ლაინი" 
400133672 

171 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფინჯნები და მინის ჭიქები 53.10 შპს "სუპერი" 205050905 

172 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შეფუთვის მომსახურება 126.00 

შპს "თბილისი 

მარკეტინგი" 
406077604 

173 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტექსტილის ნართი და ძაფი 70.00 

შპს "იმპორტ 

ლაინი" 
400133672 

174 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
კვების ქსელური წყაროები  420.00 

შპს "ვი-ტაკ 

ჯორჯია" 
405131977 

175 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
46.28 სს "გუდვილი" 206343991 

176 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 44.54 სს "გუდვილი" 206343991 

177 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

10.78 სს "გუდვილი" 206343991 

178 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სამუშაო ხელთათმანები 10.60 სს "გუდვილი" 206343991 

179 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილები 132.00 

შპს "ერქ ტექსტილი 

გეორგია" 
202337015 

180 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საავტომობილო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები 

1,500.00 

შპს "რუსთავის ტექ. 

ინსპექტირების 

ცენტრი" 

404545060 

181 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 726.90 

შპს "გამომცემლობა 

წიგნები ბათუმში" 
445450271 

182 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ინერტული გაზები(აირები) 315.00 შპს "სტოკი" 206348371 



183 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

71.28 შპს "სტოკი" 206348371 

184 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 1,004.05 

შპს "გამომცემლობა 

დიოგენე" 
204876090 

185 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სასტუმროს მომსახურება 4,366.00 

შპს "ჯორჯიან 

ჰოტელ 

მენეჯმენტი" 

404385722 

186 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

34.00 შპს "ომეგა" 211334830 

187 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დამტენი მოწყობილობები 192.00 შპს "ომეგა" 211334830 

188 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საარქივო მომსახურებები 1,000.00 

სსიპ "საქართველოს 

ეროვნული არქივი" 
211358957 

189 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

710.00 შპს "ნიკა" 401946515 

190 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
26.60 სს "გუდვილი" 206343991 

191 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
42.01 სს "გუდვილი" 206343991 

192 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

8.88 სს "გუდვილი" 206343991 

193 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 15.97 სს "გუდვილი" 206343991 

194 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

490.00 შპს "ნიკა" 401946515 

195 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ფანჯრები, კარები და მათთან 

დაკავშირებული საგნები 
300.00 შპს "გეორგინა" 202192509 

196 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამშენებლო მასალები და 

დამხმარე სამშენებლო 

მასალები 

4,909.50 
შპს "ნიუ ლამ 

ჯორჯია" 
400009637 

197 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მუშახელის მომსახურება 

შინამეურნებისთვის 
2,500.00 

ფ.პ. გიორგი 

ჩაჩანიძე 
01008033798 

198 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

შენობა-ნაგებობების 

სანიტარიული 

მომსახურებები 

2,000.00 
შპს "სანიტარული 

სერვისი" 
202462110 

199 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
99.00 

შპს "Spanish Retail 

Georgia" 
404404774 



200 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტანსაცმელი 29.00 

შპს "Spanish Retail 

Georgia" 
404404774 

201 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტანსაცმელი 129.00 

შპს "Retail Group 

Georgia" 
404399236 

202 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
249.00 

შპს "Retail Group 

Georgia" 
404399236 

203 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფოტომომსახურებები 24.00 შპს "ბენე" 203850877 

204 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
უალკოჰოლო სასმელები 1,800.00 

შპს "აიდიეს 

ბორჯომი 

თბილისი"  

404888528 

205 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
უალკოჰოლო სასმელები 400.00 შპს "სუფთა წყალი" 205150655 

206 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საშვები 616.61 შპს "ქარდპრო" 404882392 

207 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ყავა, ჩაი და მონათესავე 

პროდუქტები 
574.78 შპს "ჯიბე" 206335223 

208 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ყავა, ჩაი და მონათესავე 

პროდუქტები 
340.80 შპს "ჯიბე" 206335223 

209 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 88.00 შპს "ვესტა" 202159788 

210 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილის ბეჯები 20.00 შპს "ვესტა" 202159788 

211 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სამკაულები 37.50 შპს "ვესტა" 202159788 

212 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 50.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

213 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილის ბეჯები 80.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

214 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

250.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

215 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პროექტის შედგენასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები, სამშენებლო 

სფეროს გარდა 

2,596.00 
შპს "ფორესთ 

კომპანი" 
200272196 

216 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავები და პიგმენტები 145.85 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

217 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავი ფუნჯები 68.10 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

218 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წებოები 40.85 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

219 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამშენებლო მასალები და 

დამხმარე სამშენებლო 

მასალები 

23.50 
შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 



220 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სამუშაო ხელთათმანები 2.40 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

221 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
56.79 სს "გუდვილი" 206343991 

222 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 27.48 სს "გუდვილი" 206343991 

223 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

13.52 სს "გუდვილი" 206343991 

224 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

804.76 
შპს "ჯი-ემ-თი 

მთაწმინდა" 
203843396 

225 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

1,180.40 
შპს "წისქვილი 

ჯგუფი" 
202200778 

226 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბლოკნოტები 132.00 შპს "ვესტა" 202159788 

227 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები 

105.00 შპს "ვესტა" 202159788 

228 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
100.00 სს "გუდვილი" 206343991 

229 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საბეჭდი ქაღალდი 20.00 შპს "ვესტა" 202159788 

230 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 169.00 შპს "ბადაგი" 404907222 

231 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ურიკები 900.00 

შპს "ფორკლიფტ 

სერვის ჯორჯია" 
400105373 

232 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
500.00 ი.მ. "მზია თეთრაძე" 01012019318 

233 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
110.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

234 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტანსაცმელი 250.00 ი.მ. "მზია თეთრაძე" 01012019318 

235 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
82.53 სს "გუდვილი" 206343991 

236 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 32.17 სს "გუდვილი" 206343991 

237 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

5.40 სს "გუდვილი" 206343991 

238 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

240.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

239 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სარეცხი საშუალებები 360.00 შპს "ეკოლაინი" 204445145 

240 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ინერტული გაზები(აირები) 40.00 

ი.მ. "ზვიად 

მაისურაძე" 
01010019549 



241 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტანსაცმელი 360.00 

შპს "Fashion Retail 

Georgia" 
404404809 

242 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
175.20 

შპს "Fashion Retail 

Georgia" 
404404809 

243 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 35.00 

ააიპ "მშენებლობის 

შემფასებელთა 

კავშირი" 

205004243 

244 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
75.52 სს "გუდვილი" 206343991 

245 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 44.10 სს "გუდვილი" 206343991 

246 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
7.35 სს "გუდვილი" 206343991 

247 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

5.40 სს "გუდვილი" 206343991 

248 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

714.00 შპს "ალტა" 211380691 

249 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ჟალუზები 1,222.90 შპს "viva-jaluzi" 406095256 

250 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პერსონალის დაქირავებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

300.00 
შპს "დასაქმების 

სააგენტო ეიჩარი" 
204554259 

251 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
პიროტექნიკა 90.00 შპს "ბეთ გრუპ" 204563640 

252 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფოტოები 72.50 

შპს "ფოტო 

სამყარო" 
204435511 

253 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამზარეულოს 

მოწყობილობები, ჭურჭელი 

და საოჯახო ნივთები, 

სარესტორნო ბიზნესის 

ფურნიტურა 

45.40 შპს "სუპერი" 205050905 

254 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ხელთათმანები 13.20 შპს "სუპერი" 205050905 

255 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
236.00 შპს "მეგასპორტი" 205244216 

256 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 260.00 შპს "მეგასპორტი" 205244216 

257 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
30.96 სს "გუდვილი" 206343991 

258 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 30.09 სს "გუდვილი" 206343991 

259 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფინჯნები და მინის ჭიქები 59.00 შპს "სუპერი" 205050905 



260 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დამტენი მოწყობილობები 400.00 შპს "ალტა" 211380691 

261 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

450.00 შპს "ალტა" 211380691 

262 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

1,600.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

263 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დამცავი ნიღაბი-სათვალეები 75.00 შპს "ბადუ გრუპ" 400025860 

264 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 33.00 შპს "ვესტა" 202159788 

265 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ხელთათმანები 159.30 შპს "ავერსი-ფარმა" 211386695 

266 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
143.01 სს "გუდვილი" 206343991 

267 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 24.10 სს "გუდვილი" 206343991 

268 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

5.40 სს "გუდვილი" 206343991 

269 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
27.50 სს "გუდვილი" 206343991 

270 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
2.35 სს "გუდვილი" 206343991 

271 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 
30.00 

ი.მ. "გივი 

ხუსკივაძე" 
1026001498 

272 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
625.00 

ი.მ. "გივი 

ხუსკივაძე" 
1026001498 

273 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მინა 110.00 

ი.მ. "შალვა 

თევზაძე" 
37001011265 

274 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
244.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

275 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გამაგრილებელი ჯგუფების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება  

576.00 

შპს "საქართველოს 

მაცივარაგენტების 

შეგროვებისა და 

რეციკლირების 

ცენტრი" 

206203687 

276 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
კოაქსიური კაბელი 2,850.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

277 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
იურიდიული მომსახურებები 4,990.00 

შპს 

"მგალობლიშვილი, 

ყიფიანი, ძიძიგური" 

203843145 



278 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
120.00 შპს "მირა" 202218698 

279 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ავეჯი 400.00 შპს "G &  I & A" 400019699 

280 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შეფუთვის მომსახურება 140.00 

შპს "თბილისი 

მარკეტინგი" 
406077604 

281 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

44.94 $ AMAZON.COM US0231351067 

282 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 40.00 

შპს "Eagle Power 

Tools" 
401984242 

283 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

361.00 
შპს "Eagle Power 

Tools" 
401984242 

284 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
გამწოვი ვენტილატორები 410.00 შპს "მ-ლაინი" 204986836 

285 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
32.40 სს "გუდვილი" 206343991 

286 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 5.59 სს "გუდვილი" 206343991 

287 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
18.29 სს "გუდვილი" 206343991 

288 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები 

8.70 სს "გუდვილი" 206343991 

289 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წებოები 325.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

290 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სამუშაო ხელთათმანები 225.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

291 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

მოწყობილობები 
95.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

292 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ზუმფარა 125.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

293 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წებოვანი ლენტები 63.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

294 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შეფუთვის მომსახურება 25.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

295 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
თოკი 1,920.00 შპს "გილი 2010" 400012268 

296 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ლითონის გვარლი 

ტვირთების 

გადასაადგილებლად 

450.00 შპს "გილი 2010" 400012268 

297 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

950.00 შპს "გილი 2010" 400012268 

298 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რგოლები, შუასადებები, 

შემოსაკრავები, ჯოხები და 

დუღაბსატენები 

1,424.00 შპს "გილი 2010" 400012268 



299 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
400.00 შპს "ნიკა" 401946515 

300 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
88.89 სს "გუდვილი" 206343991 

301 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 30.05 სს "გუდვილი" 206343991 

302 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
22.89 სს "გუდვილი" 206343991 

303 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

18.33 სს "გუდვილი" 206343991 

304 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ავეჯი 1,890.00 

შპს "არტ-თაიმი 

ART-TIME" 
400110376 

305 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მუშახელის მომსახურება 

შინამეურნებისთვის 
500.00 

ფ.პ. მიხეილ 

ხოხონიშვილი 
40001031469 

306 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
75.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

307 

საკუთარი 

სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

155,300.00 შპს "ალტა" 211380691 

308 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარჩილავი ან მყარი მასალით 

სარჩილავი და 

შესადუღებელი 

ხელსაწყოები, ზედაპირის 

თერმოდამუშავებისა და 

ცხელი გაფრქვევის მანქანები 

და მოწყობილობები 

278.10 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

309 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

278.90 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

310 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საიზოლაციო ლენტი 36.00 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

311 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რკინა, ტყვია, თუთია, კალა 

და სპილენძი 
138.00 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

312 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საღებავის მოსაშორებელი 

ხსნარი 
68.50 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

313 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

მოწყობილობები 
54.00 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

314 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საზომი ხელსაწყოები 16.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

315 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

394.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

316 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
66.34 სს "გუდვილი" 206343991 



317 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 17.36 სს "გუდვილი" 206343991 

318 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

6.89 სს "გუდვილი" 206343991 

319 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
56.37 სს "გუდვილი" 206343991 

320 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

30.00 შპს "პრინტ ჰაუსე" 406246361 

321 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავები და პიგმენტები 254.96 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

322 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავი ფუნჯები 43.70 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

323 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილის ლენტები 40.00 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

324 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საიზოლაციო ლენტი 10.40 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

325 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ნარჩენების გატანის 

მომსახურება 
130.00 

ი.მ. "ანდრო 

კალატოზიშვილი" 
24001032902 

326 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საპოხი მასალები 180.00 შპს "თათული" 406047745 

327 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
470.00 შპს "ნიკა" 401946515 

328 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

50.00 შპს "მირა" 202218698 

329 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურა 

ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად 

352.00 შპს "მირა" 202218698 

330 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
265.00 შპს "მირა" 202218698 

331 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
8.71 სს "გუდვილი" 206343991 

332 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

20.02 სს "გუდვილი" 206343991 

333 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 7.85 სს "გუდვილი" 206343991 

334 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
9.90 სს "გუდვილი" 206343991 

335 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
100.00 

შპს "Vertical 

Technology" 
404891140 



336 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

201.75 
შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

337 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

150.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

338 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
თოკი 60.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

339 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

120.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

340 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
29.91 შპს "ლოგოსი" 204422972 

341 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყვავილების თაიგულები 420.00 შპს "ამელი" 405145631 

342 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
48.37 სს "გუდვილი" 206343991 

343 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სარეცხი საშუალებები 4.00 სს "გუდვილი" 206343991 

344 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

2.99 სს "გუდვილი" 206343991 

345 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
5.99 სს "გუდვილი" 206343991 

346 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
26.80 სს "გუდვილი" 206343991 

347 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
35.85 სს "გუდვილი" 206343991 

348 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 4.09 სს "გუდვილი" 206343991 

349 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

9.95 სს "გუდვილი" 206343991 

350 

საკუთარი 

სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
სარემონტო სამუშაოები 24,848.13 შპს "გიო" 406184819 

351 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 242.00 

შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი" 
204952015 

352 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 442.00 

შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
202959101 

353 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 1,056.72 

შპს "ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

204931164 

354 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 14.80 სს "გუდვილი" 206343991 



355 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
50.55 სს "გუდვილი" 206343991 

356 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ჭურჭლის სარეცხი ჩვრები 19.05 სს "გუდვილი" 206343991 

357 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პოლიეთილენის პაკეტები და 

ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისათვის 

7.80 სს "გუდვილი" 206343991 

358 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
კალკის ქაღალდი 11.80 სს "გუდვილი" 206343991 

359 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელების გამანაწილებელი 

კოლოფი 
110.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

360 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

33.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

361 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

24.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

362 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სახანძრო, სამაშველო 

მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების საშუალებები 

300.00 შპს "თოკო" 406072164 

363 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილები 387.50 

შპს "ერქ ტექსტილი 

გეორგია" 
202337015 

364 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
57.98 სს "გუდვილი" 206343991 

365 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 17.34 სს "გუდვილი" 206343991 

366 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სათარჯიმნო მომსახურება 259.60 

შპს "კონფერენს 

კონსალთინგ 

პლიუს" 

406124956 

367 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ერთჯერადი ჭიქები 180.00 

ი.მ. "ომარი 

შამათავა" 
01019048316 

368 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წებოები 20.00 შპს "კალდერა" 205141345 

369 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
100.49 სს "გუდვილი" 206343991 

370 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 43.98 სს "გუდვილი" 206343991 

371 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

62.63 სს "გუდვილი" 206343991 

372 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
2.70 სს "გუდვილი" 206343991 



373 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
75.89 

შპს "კონფერენს 

კონსალთინგ 

პლიუს" 

406124956 

374 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

63.80 შპს "გრანდ კაფე" 204569868 

375 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ცხოველის ბირკები/საჭდეები 131.00 შპს "აქვა-ტერრა" 206118510 

376 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

600.00 
შპს "ფავორიტი 

ლეიბლი" 
436039494 

377 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
46.30 სს "გუდვილი" 206343991 

378 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 1.49 სს "გუდვილი" 206343991 

379 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბეჭდვითი მომსახურებები 290.00 შპს "ლოკოკინა" 424252873 

380 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
72.69 სს "გუდვილი" 206343991 

381 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 21.70 სს "გუდვილი" 206343991 

382 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

19.60 სს "გუდვილი" 206343991 

383 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

510.00 შპს "გილი 2010" 400012268 

384 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

140.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

385 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

420.00 შპს "პატიო-არტ" 205262936 

386 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

შენახვისა და დასაწყობების 

მომსახურებები 
500.00 შპს "ლასარე" 208145176 

387 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

200.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

388 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კონსტრუქციები და 

კონსტრუქციის ნაწილები 
300.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

389 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამკაულები და მონათესავე 

ნივთები 
300.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

390 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საინფორმაციო ფურცლები 20.00 შპს "ვესტა" 202159788 



391 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

150.00 შპს "ვესტა" 202159788 

392 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
კონვერტები 60.00 შპს "ვესტა" 202159788 

393 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ავტომატური ჯალამბარები 800.00 შპს "გილი 2010" 400012268 

394 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ელექტროკონდენსატორები 85.00 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

395 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
აუდიტორული მომსახურება 2,000.00 შპს "ერ ბი კომპანი" 431945746 

396 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 18.09 სს "გუდვილი" 206343991 

397 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
85.86 სს "გუდვილი" 206343991 

398 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
1,500.00 ი.მ. "ნინო ხიჯაკაძე" 01010011883 

399 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

3,750.00 
შპს "ფუდ 

მენეჯმენტ გრუპ" 
404427624 

400 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
385.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

401 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სუფრის თეთრეული 38.00 შპს "ნიდო" 405063693 

402 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
106.94 სს "გუდვილი" 206343991 

403 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 19.70 სს "გუდვილი" 206343991 

404 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

23.01 სს "გუდვილი" 206343991 

405 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
10.99 სს "გუდვილი" 206343991 

406 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
უალკოჰოლო სასმელები 3.90 სს "გუდვილი" 206343991 

407 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
14.40 სს "გუდვილი" 206343991 

408 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 12.05 სს "გუდვილი" 206343991 

409 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

3.90 სს "გუდვილი" 206343991 

410 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
12.50 სს "გუდვილი" 206343991 

411 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 110.00 

შპს "კოპიპრინტ-

2000" 
205166210 



412 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამშენებლო მასალები და 

დამხმარე სამშენებლო 

მასალები 

30.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

413 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ყურსასმენები/საყურისები 

(პატარა ზომის) 
295.00 

შპს "ჯეოვოის 

ტრეიდინგი" 
406165055 

414 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფინჯნები და მინის ჭიქები 68.90 შპს "სუპერი" 205050905 

415 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სათარჯიმნო მომსახურება 400.00 

ი.მ. "სალომე 

ჯაფიაშვილი" 
01026015684 

416 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

802.65 შპს "ალმა" 204873388 

417 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
80.59 სს "გუდვილი" 206343991 

418 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 23.43 სს "გუდვილი" 206343991 

419 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

50.71 სს "გუდვილი" 206343991 

420 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
420.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 

421 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საოჯახო ელექტროტექნიკა 149.99 

სს "ელიტ 

ელექტრონიქსი" 
202268928 

422 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკისრები 33.00 შპს "სტოკი" 206348371 

423 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყვავილების თაიგულები 180.00 შპს "ამელი" 405145631 

424 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სანტექნიკური 

მოწყობილობები 
1,860.00 

ი.მ. "ილია 

სარალიძე" 
54001006298 

425 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რგოლები, შუასადებები, 

შემოსაკრავები, ჯოხები და 

დუღაბსატენები 

100.00 
ი.მ. "ილია 

სარალიძე" 
54001006298 

426 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წებოები 84.00 

ი.მ. "ილია 

სარალიძე" 
54001006298 

427 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
25.20 შპს "არბო 2009" 205273498 

428 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
24.51 სს "გუდვილი" 206343991 

429 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 23.54 სს "გუდვილი" 206343991 

430 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პოლიეთილენის პაკეტები და 

ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისათვის 

5.00 სს "გუდვილი" 206343991 

431 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პოლიეთილენის პაკეტები და 

ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისათვის 

8.80 სს "გუდვილი" 206343991 



432 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დროშები 550.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

433 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

297.00 შპს "ტომატო" 402019864 

434 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამგზავრო სატრანსპორტო 

საშუალებების დაქირავება 

მძღოლთან ერთად 

700.00 
ი.მ. "თამაზ 

გორგიშელი" 
59001017066 

435 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
1,500.00 

ი.მ. "კობა 

ვერულაშვილი" 
41001001576 

436 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 1,350.00 

შპს "იდიალ 

გლობალი" 
202455903 

437 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

305.55 შპს "ქარდპრო" 404882392 

438 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

18.96 სს "გუდვილი" 206343991 

439 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მართვისა და კონტროლის 

სისტემების მონტაჟი 
840.00 შპს "ეივიბი" 204568324 

440 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მართვისა და კონტროლის 

სისტემების მონტაჟი 
1,680.32 შპს "ლაგი" 236046211 

441 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
262.50 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

442 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
874.00 შპს "ტიტანი" 204393218 

443 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
25.52 სს "გუდვილი" 206343991 

444 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქოლგები 330.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

445 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შეფუთვის მომსახურება 60.00 ი.მ. "მერი სისაური" 01004005873 

446 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
28.08 სს "გუდვილი" 206343991 

447 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 51.65 სს "გუდვილი" 206343991 

448 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დაცვის მომსახურება 125.00 

ფ.პ. დავით 

კუჭუხიძე 
01008036698 

449 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

1,870.95 
შპს "წისქვილი 

ჯგუფი" 
202200778 



450 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

70.00 შპს "ნიკა" 401946515 

451 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
126.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 

452 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
42.99 სს "გუდვილი" 206343991 

453 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 12.44 სს "გუდვილი" 206343991 

454 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
6.95 სს "გუდვილი" 206343991 

455 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სარეცხი საშუალებები 11.90 სს "გუდვილი" 206343991 

456 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 180.00 შპს "ვესტა" 202159788 

457 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბლოკნოტები 264.60 შპს "ვესტა" 202159788 

458 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

150.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

459 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

4,220.00 შპს "ტერმინალ" 405205790 

460 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
19.80 სს "გუდვილი" 206343991 

461 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 67.50 შპს "თმგრუპ" 204559931 

462 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სამგზავრო პლედები 324.50 შპს "დი და ჯი" 202066655 

463 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კერძო საკუთრების იჯარა ან 

ლიზინგი 
1,590.00 შპს "ინოვატორი" 205102280 

464 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
71.30 სს "გუდვილი" 206343991 

465 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 12.65 სს "გუდვილი" 206343991 

466 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

25.78 სს "გუდვილი" 206343991 

467 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
პიროტექნიკა 200.00 შპს "ბეთ გრუპ" 204563640 

468 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
187.50 შპს "ბეთ გრუპ" 204563640 

469 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

267.49 
შპს "გლორია LLC 

GLORIA" 
404379338 

470 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კერძო საკუთრების იჯარა ან 

ლიზინგი 
1,000.00 შპს "სანდოგრუპი" 405259642 



471 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

წიგნის 

სადგამები/პიუპიტრები 
640.00 შპს "პრინტარეა" 404384395 

472 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დროშები 480.00 შპს "პრინტარეა" 404384395 

473 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

45.93 სს "გუდვილი" 206343991 

474 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
87.02 სს "გუდვილი" 206343991 

475 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
18.60 სს "გუდვილი" 206343991 

476 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 19.18 სს "გუდვილი" 206343991 

477 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
8.60 სს "გუდვილი" 206343991 

478 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბროშურები 300.00 შპს "კაბადონი+" 205186065 

479 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საიზოლაციო ლენტი 69.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

480 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ერთჯერადი ჭიქები 400.00 

ი.მ. "ომარი 

შამათავა" 
01019048316 

481 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
340.55 შპს "ლოგოსი" 204422972 

482 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
710.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

483 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
66.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

484 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
436.00 შპს "ინსტა" 202057264 

485 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საგამოფენო სტენდები 220.00 შპს "ვესტა" 202159788 

486 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

596.00 
შპს "ვესტა 

ტექსტილი" 
401996033 

487 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავები და პიგმენტები 399.20 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

488 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურა 

ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად 

339.00 
ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

489 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შემაერთებელი ბლოკები 57.00 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

490 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
21.29 სს "გუდვილი" 206343991 

491 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 45.35 სს "გუდვილი" 206343991 



492 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

68.06 სს "გუდვილი" 206343991 

493 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
უალკოჰოლო სასმელები 4.30 სს "გუდვილი" 206343991 

494 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილის ლენტები 200.00 

შპს "ერქ ტექსტილი 

გეორგია" 
202337015 

495 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დაცვის მომსახურება 1,125.00 

ფ.პ. დავით 

კუჭუხიძე 
01008036698 

496 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
100.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

497 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
45.13 სს "გუდვილი" 206343991 

498 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 3.05 სს "გუდვილი" 206343991 

499 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

9.95 სს "გუდვილი" 206343991 

500 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 293.33 

შპს "სანტა 

ესპერანსა" 
202272138 

501 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

330.00 შპს "ტომატო" 402019864 

502 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავი ფუნჯები 9.00 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

503 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავები და პიგმენტები 19.90 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

504 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მომსახურებები 

დასუფთავების სფეროში 
100.00 

ფ.პ. ნაირა 

ნიკოლაიშვილი 
01012004488 

505 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
56.17 სს "გუდვილი" 206343991 

506 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 24.18 სს "გუდვილი" 206343991 

507 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
90.00 შპს "ტომატო" 402019864 

508 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
11.95 სს "გუდვილი" 206343991 

509 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამგზავრო სატრანსპორტო 

საშუალებების დაქირავება 

მძღოლთან ერთად 

250.00 
ი.მ. "ნოდარ 

ბარნაბიშვილი" 
59001025995 

510 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყვავილების თაიგულები 50.00 შპს "ამელი" 405145631 



511 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კერძო საკუთრების იჯარა ან 

ლიზინგი 
1,590.00 შპს "ინოვატორი" 205102280 

512 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
22.58 სს "გუდვილი" 206343991 

513 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

22.56 სს "გუდვილი" 206343991 

514 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 9.98 სს "გუდვილი" 206343991 

515 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
38.94 სს "გუდვილი" 206343991 

516 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

8.83 სს "გუდვილი" 206343991 

517 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 7.85 სს "გუდვილი" 206343991 

518 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გამაგრილებელი ჯგუფების 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება  

1,200.00 

შპს "საქართველოს 

მაცივარაგენტების 

შეგროვებისა და 

რეციკლირების 

ცენტრი" 

206203687 

519 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ინერტული გაზები(აირები) 544.00 

შპს "საქართველოს 

მაცივარაგენტების 

შეგროვებისა და 

რეციკლირების 

ცენტრი" 

206203687 

520 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
13.60 სს "გუდვილი" 206343991 

521 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

17.26 სს "გუდვილი" 206343991 

522 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 14.13 სს "გუდვილი" 206343991 

523 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 15.68 სს "გუდვილი" 206343991 

524 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

13.78 სს "გუდვილი" 206343991 

525 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
12.35 სს "გუდვილი" 206343991 

526 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
116.80 შპს "არბო 2009" 205273498 



527 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სპორტული მაისურები 25.00 შპს "ჯიესსი" 402046406 

528 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სპორტული საქონელი და 

აღჭურვილობა - (ინვენტარი) 
655.00 შპს "ჯიესსი" 402046406 

529 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
94.97 სს "გუდვილი" 206343991 

530 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 36.31 სს "გუდვილი" 206343991 

531 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

15.58 სს "გუდვილი" 206343991 

532 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
363.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

533 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
100.00 შპს "N 1" 405011678 

534 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 35.00 

ააიპ "მშენებლობის 

შემფასებელთა 

კავშირი" 

205004243 

535 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ლამინირებული ქაღალდი და 

მუყაო 
216.00 შპს "ვესტა" 202159788 

536 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
33.97 სს "გუდვილი" 206343991 

537 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
82.50 სს "გუდვილი" 206343991 

538 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 3.98 სს "გუდვილი" 206343991 

539 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
8.60 სს "გუდვილი" 206343991 

540 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფოტოები 188.02 შპს "ვესტა" 202159788 

541 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მომსახურებები 

დასუფთავების სფეროში 
250.00 

ფ.პ. ნაირა 

ნიკოლაიშვილი 
01012004488 

542 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

660.00 შპს "ტომატო" 402019864 

543 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

150.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

544 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

განათებული ნიშნები და 

სახელისწარწერიანი 

ფირფიტები 

300.00 შპს "სქაილანთერნ" 405153747 

545 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კერძო საკუთრების იჯარა ან 

ლიზინგი 
450.00 შპს "კომუნიკომი" 404484982 

546 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყვავილების თაიგულები 200.00 შპს "ამელი" 405145631 



547 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 60.00 შპს "ბადაგი" 404907222 

548 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
1,200.00 

შპს "ქოლორფულ 

სფირითს" 
405237685 

549 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

200.00 შპს "ვესტა" 202159788 

550 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
31.28 სს "გუდვილი" 206343991 

551 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

480.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

552 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მიკროფონები/რეპროდუქტო

რები 
270.00 შპს "კომუნიკომი" 404484982 

553 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
50.71 სს "გუდვილი" 206343991 

554 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

22.00 სს "გუდვილი" 206343991 

555 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 10.95 სს "გუდვილი" 206343991 

556 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
6.95 სს "გუდვილი" 206343991 

557 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ხელთათმანები 129.80 შპს "ავერსი-ფარმა" 211386695 

558 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
35.94 სს "გუდვილი" 206343991 

559 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

24.09 სს "გუდვილი" 206343991 

560 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
73.60 სს "გუდვილი" 206343991 

561 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 3.98 სს "გუდვილი" 206343991 

562 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
112.00 

ი.მ. "გიორგი 

კვიწინაძე" 
01001058249 

563 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
3.00 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

564 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავები და პიგმენტები 19.90 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

565 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საღებავი ფუნჯები 17.90 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

566 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების დაქირავება 
1,500.00 

შპს "ალფა 

სტუდიო" 
404452800 



567 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პიროტექნიკური 

მომსახურებები  
458.00 შპს "Fitec" 404975434 

568 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
126.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

569 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურებები 
53.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

570 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

592.50 შპს "ახალი ნათება" 202066156 

571 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
190.00 

შპს "სმართ ჰაუს 

ენდ ოფის" 
205224201 

572 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები 

200.00 შპს "ტიტანი" 204393218 

573 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
198.00 შპს "ტიტანი" 204393218 

574 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
954.80 

შპს "ჯეოვოის 

ტრეიდინგი" 
406165055 

575 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ინერტული გაზები(აირები) 30.00 შპს "გაზი 2007" 236096354 

576 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

მოწყობილობები 
28.50 შპს "დი.ეი.სი" 204975269 

577 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
79.73 სს "გუდვილი" 206343991 

578 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

22.39 სს "გუდვილი" 206343991 

579 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 32.96 სს "გუდვილი" 206343991 

580 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
26.21 სს "გუდვილი" 206343991 

581 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 19.32 სს "გუდვილი" 206343991 

582 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

32.83 სს "გუდვილი" 206343991 

583 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
10.99 სს "გუდვილი" 206343991 

584 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
125.00 შპს "N 1" 405011678 

585 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

85.00 შპს "ნიკა" 401946515 



586 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ინერტული გაზები(აირები) 4,045.00 შპს "სტოკი" 206348371 

587 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სანტექნიკური 

მოწყობილობების ონკანები, 

სარქველები/ვენტილები 

155.00 
ი.მ. "ილია 

სარალიძე" 
54001006298 

588 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტელე- და რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 

ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 

აპარატურა 

500.00 
შპს "MIREL INTL 

LTD" 
401971425 

589 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტელე- და რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 

ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 

აპარატურა 

560.00 
შპს "ჯეოვოის 

ტრეიდინგი" 
406165055 

590 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 1,800.00 შპს "ბიბლუსი" 205254892 

591 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 1,000.00 შპს "კრეატორი" 205235618 

592 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ერთჯერადი დანა-ჩანგალი 

და თეფშები 
60.00 

ი.მ. "ომარი 

შამათავა" 
01019048316 

593 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 115.50 შპს "ვესტა" 202159788 

594 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
30.09 

შპს "დელტა 

დეველოპმენტ 

გრუპი" 

412702446 

595 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
22.57 სს "გუდვილი" 206343991 

596 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 13.95 სს "გუდვილი" 206343991 

597 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

8.64 სს "გუდვილი" 206343991 

598 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბლოკნოტები 350.00 შპს "ვესტა" 202159788 

599 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 60.00 შპს "ვესტა" 202159788 

600 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები 

32.00 შპს "ვესტა" 202159788 

601 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

250.00 
შპს "ვი-ტაკ 

ჯორჯია" 
405131977 

602 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
283.20 

შპს "დელტა 

დეველოპმენტ 

გრუპი" 

412702446 



603 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
37.25 სს "გუდვილი" 206343991 

604 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

21.96 სს "გუდვილი" 206343991 

605 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 32.39 სს "გუდვილი" 206343991 

606 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროსამონტაჟო 

სამუშაოები 
1,209.09 

შპს 

"ელტექინჟინერია" 
211395015 

607 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საიზოლაციო ლენტი 106.00 შპს "სტოკი" 206348371 

608 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

1,103.64 შპს "სტოკი" 206348371 

609 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ზეთის, ბენზინისა და 

შემავალი ჰაერის ფილტრები 
18.00 

შპს "ავტო-ბანი 

2000" 
205211091 

610 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დიზელის ზეთი 210.00 

შპს "ავტო-ბანი 

2000" 
205211091 

611 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პიროტექნიკური 

მომსახურებები  
1,060.00 შპს "Fitec" 404975434 

612 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მობილური ტელეფონები 155.00 შპს "სტატუსი" 402108795 

613 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტუმბოები სითხეებისთვის 30.00 შპს "ედისონი" 406202595 

614 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
720.00 შპს "N 1" 405011678 

615 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
383.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

616 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

240.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

617 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურა 

ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად 

200.00 შპს "მირა" 202218698 

618 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფოტოფირფიტები და ფირები 559.90 შპს "ალტაოქეი" 402033312 

619 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
55.20 სს "გუდვილი" 206343991 

620 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 29.48 სს "გუდვილი" 206343991 

621 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დამტენი მოწყობილობები 43.00 შპს "ალტა" 211380691 

622 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
42.34 სს "გუდვილი" 206343991 



623 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 5.20 სს "გუდვილი" 206343991 

624 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

12.26 სს "გუდვილი" 206343991 

625 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საქონლის შესაფუთი 

ტომრები 
8.10 სს "გუდვილი" 206343991 

626 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამზარეულოს 

მოწყობილობები, ჭურჭელი 

და საოჯახო ნივთები, 

სარესტორნო ბიზნესის 

ფურნიტურა 

48.99 სს "გუდვილი" 206343991 

627 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შეფუთვის მომსახურება 195.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

628 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
45.00 შპს "მათი" 208194292 

629 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

15.00 შპს "ვესტა" 202159788 

630 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილის ბეჯები 30.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

631 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
27.61 სს "გუდვილი" 206343991 

632 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

6.21 სს "გუდვილი" 206343991 

633 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
336.00 

ი.მ. "გიორგი 

კვიწინაძე" 
01001058249 

634 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 77.50 

შპს "ბარამბო და 

კომპანია" 
400052287 

635 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 200.00 

ი.მ. "ნინო 

ჯარიაშვილი" 
01024089963 

636 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საოჯახო ელექტროტექნიკა 549.00 შპს "იჯი გრუპი" 402093792 

637 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები 
3,603.90 

შპს "შარმ 

ტრეიდინგი" 
211397004 

638 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
34.49 სს "გუდვილი" 206343991 

639 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

14.94 სს "გუდვილი" 206343991 

640 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

240.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 



641 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

არქიტექტურული, 

საინჟინრო-ტექნიკური და 

აზომვითი მომსახურებები 

2,000.00 შპს "ტოპოკადი" 406159071 

642 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
40.41 სს "გუდვილი" 206343991 

643 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 40.19 სს "გუდვილი" 206343991 

644 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

7.38 სს "გუდვილი" 206343991 

645 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

30.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

646 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურა 

ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად 

1,014.00 შპს "ინსტა" 202057264 

647 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კერძო საკუთრების იჯარა ან 

ლიზინგი 
188.80 

სს "ქართული 

ფილმი" 
202054196 

648 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მაღალი წნევით გამწმენდი 

დანადგარები 
2,700.00 შპს "ენერჯი" 400113854 

649 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამკაულები და მონათესავე 

ნივთები 
150.00 შპს "სქაილანთერნ" 405153747 

650 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
360.00 შპს "N 1" 405011678 

651 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 54.07 სს "გუდვილი" 206343991 

652 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
18.69 სს "გუდვილი" 206343991 

653 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
87.25 სს "გუდვილი" 206343991 

654 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
100.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

655 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
15.90 სს "გუდვილი" 206343991 

656 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 18.73 სს "გუდვილი" 206343991 

657 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
51.12 სს "გუდვილი" 206343991 

658 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 40.00 შპს "ვაით სტუდიო" 404481887 

659 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
30.00 შპს "N 1" 405011678 

660 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
48.00 შპს "ლოგოსი" 204422972 



661 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

100.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

662 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
49.60 სს "გუდვილი" 206343991 

663 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

9.70 სს "გუდვილი" 206343991 

664 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
10.59 სს "გუდვილი" 206343991 

665 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

9.70 სს "გუდვილი" 206343991 

666 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
264.00 

ი.მ. "გიორგი 

კვიწინაძე" 
01001058249 

667 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მართვისა და კონტროლის 

სისტემების მონტაჟი 
130.00 შპს "ინთეგრითი" 204521026 

668 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
27.51 სს "გუდვილი" 206343991 

669 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 13.50 სს "გუდვილი" 206343991 

670 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
49.17 სს "გუდვილი" 206343991 

671 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 67.73 სს "გუდვილი" 206343991 

672 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

654.00 შპს "მიუნჰენი" 445411331 

673 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

59.40 

შპს 

"ლიტერატურული 

ბათუმში" 

445538311 

674 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

171.05 
შპს "პორტო 

ფრანკო" 
445405393 

675 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

24.75 
შპს "პორტო 

ფრანკო" 
445405393 

676 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მობილური ტელეფონები 1,797.00 შპს "სტატუსი" 402108795 

677 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ტელეფონის აპარატები 801.00 შპს "მზე" 204971744 

678 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

90.00 შპს "ნიკა" 401946515 

679 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
90.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 



680 

საკუთარი 

სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 

დისტანციური მართვის 

მოწყობილობები 
32,598.00 შპს "მკს" 206256727 

681 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ერთჯერადი ჭიქები 186.00 

ი.მ. "ომარი 

შამათავა" 
01019048316 

682 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტრანსპორტის მოძრაობის 

სამეთვალყურეო 

მოწყობილობა 

3,217.50 შპს "ავტორამა" 400167644 

683 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ჰაერის კომპრესორები 61.60 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

684 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დროშები 240.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

685 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გენერატორების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
320.00 ი.მ. "კახა სიჭინავა" 39001010682 

686 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბლოკნოტები 3,000.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

687 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები 

2,712.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

688 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამკაულები და მონათესავე 

ნივთები 
420.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

689 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 225.00 შპს "კოლიბრი" 404885585 

690 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შემაერთებელი ბლოკები 96.00 შპს "ელექტრონი" 205048330 

691 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურა 

ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად 

1,300.00 შპს "ელექტრონი" 205048330 

692 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
43.80 სს "გუდვილი" 206343991 

693 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

15.80 სს "გუდვილი" 206343991 

694 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 4.00 სს "გუდვილი" 206343991 

695 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები 
35.00 

შპს "საინფორმაციო 

კომუნიკაციების 

სისტემები" 

204885810 

696 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დაცვის მომსახურება 125.00 

ფ.პ. დავით 

კუჭუხიძე 
01008036698 

697 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
73.00 

შპს "ტელკო 

სისტემს" 
205203279 

698 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გენერატორების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
1,395.48 

შპს "ჯითიეს 

ელექტრონიქსი" 
205029351 



699 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
15.85 სს "გუდვილი" 206343991 

700 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

23.80 სს "გუდვილი" 206343991 

701 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 6.20 სს "გუდვილი" 206343991 

702 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
275.00 შპს "პატიო-არტ" 205262936 

703 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილები 711.54 შპს "ქაშიმირი D & I" 401951857 

704 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სინთეტიკური ნართი 

1474.20 
euro 

SCHULZE-BRAKEL 
D-33034-
BRAKEL 

705 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

240.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

706 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყუთები 2.70 შპს "არბო 2009" 205273498 

707 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
90.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

708 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილები 391.00 შპს "ტესუტი" 204483825 

709 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სერვერები 4,884.00 შპს "ალტა" 211380691 

710 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სასტუმროს მომსახურება 1,348.00 შპს "გ.თ.გ. ჯგუფი" 405224582 

711 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
55.90 სს "გუდვილი" 206343991 

712 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

7.90 სს "გუდვილი" 206343991 

713 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
12.50 სს "გუდვილი" 206343991 

714 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფეხსაცმელი 610.00 

ი.მ. "ლაშა 

ლაზვიაშვილი" 
01002012819 

715 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ადაპტერები 30.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

716 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მაგნიტური ბარათები 544.79 შპს "ქარდპრო" 404882392 

717 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

1,158.00 
შპს "ვი-ტაკ 

ჯორჯია" 
405131977 

718 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
4.82 სს "გუდვილი" 206343991 



719 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

15.80 სს "გუდვილი" 206343991 

720 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 15.96 სს "გუდვილი" 206343991 

721 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 275.00 შპს "ვაით სტუდიო" 404481887 

722 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 99.00 

შპს "დრანკ 

ოკტოპუს 

დისტრიბუცია" 

406112442 

723 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროაპარატურა 

ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად 

265.00 შპს "მირა" 202218698 

724 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
300.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

725 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
222.50 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

726 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
20.14 სს "გუდვილი" 206343991 

727 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

7.75 სს "გუდვილი" 206343991 

728 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
უალკოჰოლო სასმელები 1.30 სს "გუდვილი" 206343991 

729 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
104.11 

შპს "მაჯიდ ალ 

ფუტაიმ 

ჰიპერმარკეტს 

ჯორჯია" 

404923749 

730 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

3,099.00 შპს "ომეგა" 211334830 

731 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სამუშაო ხელთათმანები 96.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

732 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წებოები 75.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

733 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

117.50 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

734 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საიზოლაციო ლენტი 130.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

735 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
200.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

736 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

307.67 
შპს "გლორია LLC 

GLORIA" 
404379338 



737 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

45.40 შპს "ტომატო" 402019864 

738 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

900.00 შპს "ვესტა" 202159788 

739 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამგზავრო სატრანსპორტო 

საშუალებების დაქირავება 

მძღოლთან ერთად 

240.00 
ი.მ. "ზაზა 

შარვაშიძე" 
20001042701 

740 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 270.00 შპს "City Print" 401977713 

741 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 50.00 შპს "სქაილანთერნ" 405153747 

742 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 280.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

743 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
წვეულებების ორგანიზება 3,267.75 შპს "ნანა ნონა" 436040222 

744 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 260.00 შპს "ვესტა" 202159788 

745 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 129.00 შპს "კოლიბრი" 404885585 

746 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
კალენდრები 360.00 შპს "კოლიბრი" 404885585 

747 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

10.00 შპს "კოლიბრი" 404885585 

748 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყუთები 3.10 შპს "არბო 2009" 205273498 

749 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
283.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

750 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 728.00 შპს "დიოგენე" 402131769 

751 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ნაბეჭდი წიგნები 35.00 

ააიპ "მშენებლობის 

შემფასებელთა 

კავშირი" 

205004243 

752 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

482.32 შპს "სტოკი" 206348371 

753 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მუშახელის მომსახურება 

შინამეურნებისთვის 
200.00 

ფ.პ. მზეჭაბუკ 

მუშკუდიანი 
49001000654 

754 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

120.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

755 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
1,050.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 



756 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

1,267.76 შპს "ანდამა" 405217493 

757 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატელევიზიო აპარატურის 

შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 

900.00 
ფ.პ. გიორგი 

არუთინოვი 
01019029284 

758 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ბლოკნოტები 216.00 შპს "ვესტა" 202159788 

759 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 96.00 შპს "ვესტა" 202159788 

760 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

საავტომობილო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები 

1,000.00 

შპს "რუსთავის ტექ. 

ინსპექტირების 

ცენტრი" 

404545060 

761 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

41.00 შპს "ტომატო" 402019864 

762 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

4,424.00 შპს "ტერმინალ" 405205790 

763 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დასაკეცი კიბეები 600.00 

ი.მ. "მაკა 

ჩიტაშვილი" 
01024005026 

764 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დაცვის მომსახურება 1,250.00 ფ.პ. ბაჩანა კვეიძე 09001029143 

765 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

142.78 შპს "ჯმტ-ქარხანა" 405260989 

766 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
80.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

767 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მიკროტალღური მილაკები 

და მოწყობილობები 
200.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

768 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები 
4,298.92 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

769 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საკანცელარიო ნივთები 115.00 შპს "კოლიბრი" 404885585 

770 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

40.00 შპს "კოლიბრი" 404885585 

771 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მაისურები 750.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

772 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სამკაულები და მონათესავე 

ნივთები 
200.00 შპს "სქაილანთერნ" 405153747 

773 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყუთები 4.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

774 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
340.00 შპს "არბო 2009" 205273498 

775 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ფოტომომსახურებები 857.50 ფ.პ. გიორგი ცაავა 09001009553 



776 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ერთჯერადი დანა-ჩანგალი 

და თეფშები 
60.00 

ი.მ. "ომარი 

შამათავა" 
01019048316 

777 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
უალკოჰოლო სასმელები 39.60 სს "გუდვილი" 206343991 

778 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
330.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

779 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

150.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

780 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
12.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 

781 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რგოლები, შუასადებები, 

შემოსაკრავები, ჯოხები და 

დუღაბსატენები 

250.25 www.jimmyjib.com 
B154976 

782 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
276.00 

ი.მ. "ზურაბ 

ცხადაძე" 
01024010732 

783 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

54.00 
შპს კასუმლო 

საბურთალო 
402140642 

784 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

33.00 
შპს "ფასანაური 

2016" 
405141029 

785 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 

მომსახურეობები 

265.00 შპს "ხეკორძულა" 236072708 

786 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

630.00 
შპს "ვი-ტაკ 

ჯორჯია" 
405131977 

787 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ინტერნეტდომენური 

სახელები 
30.00 შპს "ქლაუდ ცხრა" 405063755 

788 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
30.10 სს "გუდვილი" 206343991 

789 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 66.00 შპს "ვესტა" 202159788 

790 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილები 651.95 შპს "ქაშიმირი D & I" 401951857 

791 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 

187.50 შპს "გვანცა 2009" 200273177 

792 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

20.00 შპს "ნიკა" 401946515 

793 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
71.85 სს "გუდვილი" 206343991 

794 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

11.50 სს "გუდვილი" 206343991 

795 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილები 310.50 შპს "ტესუტი" 204483825 

http://www.jimmyjib.com/


796 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მობილური ტელეფონები 1,110.00 

სს "ელიტ 

ელექტრონიქსი" 
202268928 

797 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტელე- და რადიოსიგნალის 

მიმღები და აუდიო ან 

ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების 

აპარატურა 

771.38 www.ebay.com DE 19726-9000 

798 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
30.70 სს "გუდვილი" 206343991 

799 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 24.20 სს "გუდვილი" 206343991 

800 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ერთჯერადი ჭიქები 16.20 სს "გუდვილი" 206343991 

801 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
3.70 სს "გუდვილი" 206343991 

802 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 40.00 შპს "ვაით სტუდიო" 404481887 

803 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
17.75 სს "გუდვილი" 206343991 

804 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
6.00 სს "გუდვილი" 206343991 

805 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
31.00 სს "გუდვილი" 206343991 

806 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
7.80 სს "გუდვილი" 206343991 

807 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 33.00 შპს "ვესტა" 202159788 

808 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
39.75 სს "გუდვილი" 206343991 

809 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

22.53 სს "გუდვილი" 206343991 

810 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 7.95 სს "გუდვილი" 206343991 

811 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
14.65 სს "გუდვილი" 206343991 

812 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურებები 
4.81 

შპს 

"USA2GEORGIA" 
205243048 

813 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები , 

322.00 
შპს "ვი-ტაკ 

ჯორჯია" 
405131977 

814 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სარეკლამო კამპანია 767.00 შპს "მარკორი" 405094062 

815 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები 
620.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

http://www.ebay.com/


816 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 825.00 

შპს "იდიალ 

გლობალი" 
202455903 

817 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
300.00 შპს "ტასუკა 2011" 401955988 

818 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
16.85 სს "გუდვილი" 206343991 

819 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
დროშები 310.00 შპს "FLEXMEDIA" 401978311 

820 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

138.00 
ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

821 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სამუშაო ხელთათმანები 185.00 

ი.მ. "ინგა 

ჩანადირი" 
01019045005 

822 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
176.76 შპს "ინსტა" 202057264 

823 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრონული 

მოწყობილობები 
125.00 

შპს "ტერმინალ 

ვესტ თრეიდინგი" 
406119178 

824 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

64.80 შპს "City Print" 401977713 

825 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურებები 
14.35 

შპს 

"USA2GEORGIA" 
205243048 

826 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
357.60 შპს "ლოგოსი" 204422972 

827 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 1.95 სს "გუდვილი" 206343991 

828 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
24.35 სს "გუდვილი" 206343991 

829 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 4.85 სს "გუდვილი" 206343991 

830 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები 

150.00 შპს "გეორგინა" 202192509 

831 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერები და 

ზოლები 

230.00 შპს "ჯბს 2008" 204557176 

832 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ერთჯერადი ჭიქები 210.00 

ი.მ. "ომარი 

შამათავა" 
01019048316 

833 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 40.27 სს "გუდვილი" 206343991 

834 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

8.14 სს "გუდვილი" 206343991 

835 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ინერტული გაზები(აირები) 21.00 შპს "გაზი 2007" 236096354 



836 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურებები 
33.55 

შპს 

"USA2GEORGIA" 
205243048 

837 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 35.00 შპს "ვესტა" 202159788 

838 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა 
250.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

839 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საიზოლაციო ლენტი 75.00 

ი.მ. "ეკატერინა 

ლომთათიძე" 
01016006011 

840 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტრონული მუსიკალური 

ინსტრუმენტები 
4,000.00 

შპს "აი ემ ტი სი 

მიუზიკ" 
405128605 

841 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები 
26.90 სს "გუდვილი" 206343991 

842 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პოლიეთილენის პაკეტები და 

ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისათვის 

23.90 სს "გუდვილი" 206343991 

843 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
19.25 სს "გუდვილი" 206343991 

844 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რადიოსადგურები 1,800.00 შპს "რაცია.ჯი" 404532877 

845 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ელექტროსისტემის შეკეთება 825.00 შპს "ეივიბი" 204568324 

846 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
46.26 სს "ფუდმარტი" 404460187 

847 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 22.21 სს "გუდვილი" 206343991 

848 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

10.01 სს "გუდვილი" 206343991 

849 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მინა 800.00 შპს "პატიო-არტ" 205262936 

850 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ტვირთის გადაზიდვის 

მომსახურებები 
9.56 

შპს 

"USA2GEORGIA" 
205243048 

851 

საკუთარი 

სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 

ფიზიკური მახასიათებლების 

კონტროლის ხელსაწყოები 
16,240.00 შპს "ეს ბი ეს" 401948755 

852 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

1,506.00 შპს "ალტა" 211380691 

853 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
პირსაბანი ნიჟარები 60.00 

შპს "ბი ემ სი 

გორგია" 
245621288 

854 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ავეჯი 659.40 შპს "სანნა" 404508154 

855 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
83.50 შპს "არბო 2009" 205273498 



856 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ყუთები 2.50 შპს "არბო 2009" 205273498 

857 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 82.00 შპს "ვესტა" 202159788 

858 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
7.19 სს "გუდვილი" 206343991 

859 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 6.20 სს "გუდვილი" 206343991 

860 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

10.77 სს "გუდვილი" 206343991 

861 

საკუთარი 

სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 
შენობების რეკონსტრუქცია 9,777.00 

შპს "არტ-თაიმი 

ART-TIME" 
400110376 

862 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ელექტროძრავების, 

გენერატორებისა და 

ტრანსფორმატორების 

ნაწილები 

861.49 
შპს "ჯითიეს 

ელექტრონიქსი" 
205029351 

863 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
მინა 15.00 შპს "შუშის სახლი" 200273836 

864 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

7.90 სს "გუდვილი" 206343991 

865 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
12.95 სს "გუდვილი" 206343991 

866 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
სავიზიტო ბარათები 50.00 შპს "ვესტა" 202159788 

867 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ინტერნეტმომსახურებები 2,640.00 ს.ს. "სილქნეტი" 204566978 

868 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 300.00 

შპს "CBD 

Development" 
404382921 

869 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 39.29 სს "გუდვილი" 206343991 

870 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

11.00 სს "გუდვილი" 206343991 

871 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
32.50 სს "გუდვილი" 206343991 

872 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კაბელი და მასთან 

დაკავშირებული მასალები 
553.00 შპს "ულტრა" 206258182 

873 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
239.00 

შპს 

"ინტერკონტაქტი" 
205049482 

874 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 300.00 

შპს "ოცნების 

სამყარო" 
404915623 



875 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
საჩუქრები და ჯილდოები 460.00 შპს "კრეატორი" 205235618 

876 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 26.65 სს "გუდვილი" 206343991 

877 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
232.50 შპს "ბეთ გრუპ" 204563640 

878 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ერთჯერადი დანა-ჩანგალი 

და თეფშები 
70.00 

ი.მ. "ომარი 

შამათავა" 
01019048316 

879 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება 
1,100.00 

ი.მ. "კობა 

ვერულაშვილი" 
41001001576 

880 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები 
69.00 სს "გუდვილი" 206343991 

881 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სატვირთო მანქანების 

დაქირავება მძღოლთან 

ერთად 

240.00 
ი.მ. "კახაბერ 

ანდრეევი" 
01022001334 

882 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
83.00 შპს "სუპერი" 205050905 

883 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

პიროტექნიკური 

მომსახურებები  
2,240.00 შპს "Fitec" 404975434 

884 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ავეჯი 659.40 შპს "სანნა" 404508154 

885 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
11.00 სს "გუდვილი" 206343991 

886 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
90.00 შპს "მათი" 208194292 

887 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სათამაშო ბუშტები და 

ბურთები 
750.00 შპს "ბეთ გრუპ" 204563640 

888 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
კაბელური ტელევიზია 4,860.00 შპს "7 არხი" 205057338 

889 

საკუთარი 

სახსრები 

ელექტრონული 

ტენდერი 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

279,750.00 შპს "ალტა" 211380691 

890 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

თევზი, კიბოსნაირნი და 

ზღვის პროდუქტები 
45.94 სს "გუდვილი" 206343991 

891 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 

78.10 შპს "ქარდპრო" 404882392 

892 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

6.90 სს "გუდვილი" 206343991 

893 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 5.59 სს "გუდვილი" 206343991 

894 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 
1,009.64 შპს "არბო 2009" 205273498 

895 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ინტერნეტდომენური 

სახელები 
312.00 შპს "ქლაუდ ცხრა" 405063755 



896 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები 

774.00 შპს "ალტა" 211380691 

897 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

სხვადასხვა სახის 

დეკორაციული ნივთები 
53.00 შპს "მათი" 208194292 

898 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება 
52.80 შპს "ლოგოსი" 204422972 

899 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

გარედან ჩასაცმელი 

ტანსაცმელი 
679.00 შპს "მაგიო" 404463488 

900 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
შეფუთვის მომსახურება 56.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

901 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
ქსოვილის ლენტები 14.00 შპს "თმგრუპ" 204559931 

902 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 13.59 სს "გუდვილი" 206343991 

903 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

დისტილირებული 

ალკოჰოლური სასმელები 
5.99 სს "გუდვილი" 206343991 

904 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

ცხოველური წარმოშობის 

პროდუქტები, ხორცი და 

ხორცის პროდუქტები 

16.58 სს "გუდვილი" 206343991 

905 

საკუთარი 

სახსრები 

გამარტივებული 

შესყიდვა 
რძის პროდუქტები 19.04 სს "გუდვილი" 206343991 

 


