
N დანაყოფის კოდი დანაყოფის დასახელება

გამარტივებული
შესყიდვის/კონსოლ

იდირებული
ტენდერის/ელექტრ
ონული ტენდერის

სატენდერო
განხადების ნომერი

შესყიდვის
საშუალება

ხელშეკრულების
ნომერი

ხელშეკრულების
ჯამუღი

ღირებულება

გახარჯული
თანხა პირველი

კვარტალი

გახარჯული
თანხა მეორე

კვარტალი

თანხა ნაზარდიო
ჯამით

მიმწოდებლის დასხელება
და საიდენთიფიკაციო

კოდი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები

ყვავილის თაიგულები
მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები

სხვადასხვა სახის მრავალწლიანი ხე მცენარეების
შეძენა

მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები
ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის

აღდგენისათვის კორდის შეძენა

მეტყევეობისა და ხე-ტყის პროდუქტები

ბათუმის ბულვარის გამწვანებისათვის ერთწლიანი
ყვავილების შეძენა

საწვავი CMR180003345 #1/146 30253,60 1998,63 8240,52 10239,15
დიზელისა და ბენზინის საწვავის შესყიდვა CMR180003359 #1/147 33405,40 3404,74 6246,92 9651,66

ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები

ძრავის ზეთების შესყიდვა
ქვიშა და თიხა

ბათუმის ბულვარში დაზიანებული გაზონის
აღდგენისათვის მცენარეული ნიადაგის (ტყის მიწის)

შეძენა

1 3100000 CMR180085591 გამ. შესყიდვა #1/52 100,00
ი/მ მაია სურმანიძე ს/კ

61001007766
100,00 100,00

8000,00

კონს. შესყიდვა

8000,00ელ. ტენდერი #2/58 8000,00

2 NAT180005918 #2/21

ინფორმაცია 2018 წლის მე-2 კვარტალში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ

ი/მ შორენა ქათამაძე
ს/კ 61004004837

შპს „მწვანე სახლი“
ს/კ 205128226

შპს რომპეტროლ
საქართველო

შპს გარდენიის ცენტრი
ლა ენსინა-ს ფილიალი

ს/კ 400208832

1. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება; საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "ბათუმის ბულვარი"

196000,00

4740,00

2.დაფინანსების წყარო: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და საკუთარი შემოსავლების ბიუჯეტი

3.სახელმწიფო შესყიდვის გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროების შესაბამისად; 10357512,00

03400000

შპს ლიბო
ს/კ 416306330

ელ. ტენდერი

4740,00

247500,00

723,40 2475,88

5 09100000

247500,00

1752,48

NAT180000034 ელ. ტენდერი #2/06 19750,00

7 14200000 NAT170013699

4 03400000 NAT170015250 ელ. ტენდერი #2/05 360000,00

3 03400000

6 09200000 NAT170015503 ელ. ტენდერი #2/04 6662,28
შპს „თეგეტა მოტორსი“

ს/კ 202177205



სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი CMR180054070 #1/11 40,00 40,00 40,00

სალესის ქვისა და მინის შესყიდვა CMR180102032 #1/61 55,00 55,00 55,00

სხვადასხვა საკვები პროდუქტები CMR180004035 #1/01 663,00 663,00 663,00
შპს „თ.ე.მ.-ი“
ს/კ 248387491

CMR180004042 #1/02 204,00 204,00 204,00
შპს „L-ჯორჯია”
ს/კ 245444005

CMR180004313 #1/03 200,00 200,00 200,00
შპს „NL“

ს/კ 448047809

CMR180081692 #1/47 663,00 663,00 663,00
შპს „თ.ე.მ.-ი“
ს/კ 248387491

CMR180081720 #1/48 180,00 180,00 180,00
შპს „L-ჯორჯია”
ს/კ 245444005

CMR180081726 #1/50 200,00 200,00 200,00 შპს „NL“

მოსავლის ასაღები მანქანები

გაზონის საცელავი ტრაქტორის შესყიდვა

 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო დანიშნულების
მანქანა-დანადგარების ნაწილები

საცელავი ტექნიკისათვის სათადარიგო ნაწილების
შესყიდვა

სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და
აქსესუარები

რბილი ინვენტარი  და უნიფორმების შეძენა

სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები

ხელთათმანის შესყიდვა

სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები

საათის შესყიდვა
 ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის

ნარჩენი
სანაგვე პარკები

შპს "პროვაიდერ ჯი"  ს/კ
445427119

შპს modern technics-XXI
ს/კ 245628744

შპს "GIOX" ს/კ
404889162

57,50

33262,00

57,50

19372,06

გამ. შესყიდვა

20,00

CMR180080944 გამ. შესყიდვა #1/43 57,50

CMR180115507

13 18400000

145,00 145,00

20,0020,0014 18500000 გამ. შესყიდვა

შპს ლევან
ს/კ 448402602

30600,00

9 15800000
ვეტერანთა კლუბისათვის ჩაისა და შაქრის შესყიდვა

8 14800000 გამ. შესყიდვა

10 16300000
შპს „ყველაფერი

მშენებლობისათვის“
ს/კ 404941239

19372,06

21600,00 54862,00

30600,00

#1/68

30600,00

19372,06

NAT180005633 ელ. ტენდერი #2/22

11 16800000 NAT180000500 ელ. ტენდერი #2/07

12 18100000 NAT170014312 ელ. ტენდერი #2/08 54862,00

145,00
შპს "პროვაიდერ ჯი"  ს/კ

445427119

შპს "კანცბუმი"        ს/კ
445468388

19600000 CMR180080932 #1/40გამ. შესყიდვა15



ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები,

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

შპს "პროვაიდერ პრინტ"
ს/კ 445519403

საქმის მწარმოებლისათვის ნაბეჭდი წიგნების შესყიდვა

სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები NAT170013701 #2/60 23465,00 11512,81 11952,79 23465,6
ი/მ "მუხრან ქურდაძე"

ს/კ 03001000213

მინერალურ ორგანული სასუქები და შხამქიმიკატები NAT170013704 #2/01 28280,00 27980,00 300,00 28280,00
შპს "აგრონომი"

ს/კ 200265319

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების,

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

კარტრიჯების შესყიდვა

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების,

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების,

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
CMR180032467 #1/05 1086,00 1086,00 1086,00

ი/მ გიორგი
კანდელაკი-ვესტა ს/კ
01009005243

თაბახის ფურცელის შესყიდვა CMR180117405 #1/69 1168,00 1168,00 1168,00
შპს "პენსარ ჯორჯია"  ს/კ
404870760

21 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და
საკონტროლო აპარატურა

CMR180060516 გამ. შესყიდვა #1/21 70,00 70,00 70,00
შპს "მინია"

ს/კ 445427119
იზოლირებული მავთული და კაბელი CMR180060508 #1/18 2106,00 2106,00 2106,00

სხვადასხვა ელექტრო საქონელის შესყიდვა CMR180080915 #1/37 1075,00 1075,00 1075,00
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და

პირველადი ელემენტები

ელექტრომობილის აკუმულატორების შესყიდვა

შპს "პროვაიდერ ჯი"  ს/კ
445427119

შპს "სანდო მოტორსი
2015"ს/კ 445469591

შპს "მინია"
ს/კ 445427119

CMR180066479 #1/24

4400,0031400000 CMR180099006 4400,00

#2/12

3092,75

გამ. შესყიდვა #1/59 4400,00

შპს "ალფა ფორვარდი"
ს/კ 202405691

1636,66 1636,66 1636,66

125,00 125,00 125,0016 22800000 CMR180049406 გამ. შესყიდვა #1/08

17 24400000 ელ. ტენდერი

18 30100000 NAT180002570 ელ. ტენდერი

19 30100000 გამ. შესყიდვა

20 30100000 კონს. შესყიდვა

3092,753092,72

22 31300000 გამ. შესყიდვა

23



CMR180060515 #1/20 125,00 125,00 125,00
CMR180067707 #1/25 70,00 70,00 70,00
CMR180071759 #1/27 105,00 105,00 105,00

CMR180080895 #1/33 1759,00 1759,00 1759,00
შპს "ახალი ნათება"     ს/კ

202066156

ელექტრო მოწყობილობები და აპარატურა

ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნებისათვის
სათადარიგო ნაწილების შესყიდვა

სამედიცინო მოწყობილობები

სამედიცინო ხარჯი

სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და
აქსესუარები

ტელეფონის აპარატის შესყიდვა
პირადი ჰიგიენის საშუალებები

საპირფარეშოს ქაღალდისა და ხელის ხელსახოცების
შესყიდვა

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო
საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

ავტომანქანებისათვის საბურავების შესყიდვა

სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და
სათადარიგო ნაწილები

ძველ ბულვარში საბავშვო კუთხის მოაჯირის შეცვლა

 საზომი ხელსაწყოები

სხვადასახვა სახის საზომი ხელსაწყოების შესყიდვა

ავეჯი CMR180092910 #1/56 1880,00 1880,00 1880,00 ი/მ "დავით ფუტკარაძე"

ოფისისათვის სკამების, სავარძლებისა და მაგიდის
შესყიდვა (მცირეფასიანი)

CMR180109083 #1/64 600,00 600,00 600,00
ი/მ "დავით ფუტკარაძე"

ს/კ 61002015412

ავეჯი

ოფისისათვის სკამების, სავარძლების მაგიდების
კარადების შესყიდვა (მაღალფასიანი)

24

27 გამ. შესყიდვა 79,00 79,00

26

30000,00

31500000

285,00
ი/მ "ხუსეინ ბერიძე"

ს/კ 03001000213

32500000 CMR180076478

33600000

285,00

ი/მ "დავით ფუტკარაძე"
ს/კ 61002015412

1720,00

30000,00

შპს "ივიჯი"
ს/კ 245439271

1720,00

79,00#1/32

გამ. შესყიდვა

#1/57

#1/46

CMR180090110

გამ. შესყიდვა

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო
ნათურები

შპს "მინია"
ს/კ 445427119

სხვადასხვა სახის ნათურების შესყიდვა

შპს "ავერსი-ფარმა"
ს/კ211386695

გამ. შესყიდვა

2890,8

1248,49

27840,00

285,00

27840,00NAT180005633

შპს "გ კ ჯგუფი"
ს/კ 445425861

1248,49

2890,8

შპს "ვოთერლაით
სისტემს"  ს/კ  445432176

1248,49

25 31600000 ელ. ტენდერი #2/23 152440,00

2890,8028 33700000 CMR180074177 გამ. შესყიდვა #1/29

CMR180081683 გამ. შესყიდვა

#1/5329 34300000

33 CMR180092915 გამ. შესყიდვა

40,00

34900000 NAT180005651 ელ. ტენდერი #2/20

გამ. შესყიდვა

შპს "ჯთ დიზაინ მეტალი"
ს/კ  212920213

32

31 38300000

30 30000,00

CMR180056300 #1/14

39100000

39100000 1720,00

40,00 40,00
შპს დემე-2018

ს/კ 431950784



ავეჯის აქსესუარები
ვედროების შესყიდვა

ავეჯის აქსესუარები

ვედროების შესყიდვა
ავეჯის აქსესუარები

სახვადასხვა სახის სანიტარულ ჰიგიენური საქონლის
შესყიდვა

ქსოვილის ნივთები

იატაკისა და მტვერის საწმენდი ტილოების შესყიდვა

საოჯახო ტექნიკა
მაცივრების შესყიდვა

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია CMR180074180 #1/30 105,00 105,00 105,00
შპს "გ კ ჯგუფი"         ს/კ

445425861

იატაკის საწმენდი ხსანარებისა და სახვადასხვა
ჰიგიენური საქონლის შესყიდვა

CMR180080936 #1/41 294,40 294,40 294,40
შპს "პროვაიდერ ჯი"  ს/კ

445427119
ბუნებრივი წყალი

სასმელი წყლის შესყიდვა
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების

მანქანა-დანადგარები

მაღალი წნევის დანადფგარის ( კერხერის) შესყიდვა

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო
მასალები

CMR180067712 #1/26 345,00 345,00 345,00

CMR180076472 #1/31 345,00 345,00 345,00

CMR180108349 #1/63 200,00 200,00 200,00
შპს დემე-2018 ს/კ

431950784

CMR180117455 #1/70 33,00 33,00 33,00 შპს "2014"  ს/კ 445441326

CMR180060512 #1/19 495,00 495,00 495,00
შპს "მინია"

ს/კ 445427119

CMR180080907 #1/35 700,00 700,00 700,00 შპს რეზი+ ს/კ 445465041

CMR180080911 #1/36 90,00 90,00 90,00
შპს "მარი 97"

ს/კ 445478251

CMR180080920 #1/38 150,00 150,00 150,00
შპს "მინია"

ს/კ 445427119

ელექტრო კაბელებისათვის არხების შესყიდვა CMR180081724 #1/49 150,00 150,00 150,00
შპს "მინია"

ს/კ 445427119

42 44100000 გამ. შესყიდვა
ხვადასხვა სახის ლურსმნებისა და სამეურნეო

საქონლის შესყიდვა

1279,98

2450,00

44300000

კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული
მასალები

210,00 210,00

შპს ეკოლაინი ს/კ
204445145)

შპს "2014"
ს/კ 445441326

#1/66 1279,98

4800,00

CMR180115498 გამ. შესყიდვა

#1/39

CMR180082913 გამ. შესყიდვა #1/51

41

35 4800,00

42900000 გამ. შესყიდვა

#1/06

174,80

124,00

39200000

174,80#1/42

4800,00

210,0034 #1/13

შპს "პროვაიდერ ჯი"  ს/კ
445427119

შპს TRG Group
ს/კ 245558793

174,80

39200000 CMR180056298 გამ. შესყიდვა

36 39200000 CMR180080940 გამ. შესყიდვა

880,00

გამ. შესყიდვა

38 39700000

39

160,00 160,00

შპს "პროვაიდერ ჯი"  ს/კ
445427119

შპს ალტაოქეი ს/კ
1279,98

124,00124,0037 39500000 CMR180080927 გამ. შესყიდვა

40 41100000 CMR180041704 გამ. შესყიდვა

39800000

#1/60

43

2450,002450,00

გამ. შესყიდვა

CMR180099011

შპს დემე-2018
ს/კ 431950784

შპს "სუფთა წყალი"
ს/კ 205150655



CMR180056293 #1/12 3534,00 3534,00 3534,00
შპს დემე-2018

ს/კ 431950784

CMR180090116 #1/54 160,00 160,00 160,00
შპს სხივი-2007 ს/კ

245596163

CMR180090123 #1/55 200,00 200,00 200,00
ფ/პ გურამ ცენტერაძე ს/კ

21001041612

ხელის ხელსაწყოებისა და სხვადასხვა სამეურნეო
საქონლის შესყიდვა

CMR180115501 #1/67 750,00 750,00 750,00
ფ/პ გურამ ცენტერაძე ს/კ

21001041612

სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

სანაპირო ზოლის მოსწორებითი სამუშაოებო

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ბათუმის ბულვარში კეთილმოწყობიტი სამუშაოები
ვაჟა ფშაველასა და დემეტრე თავდადებული ქუჩების

გასწვრი ალეებამდე

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ბათუმის ბულვარში არდაგანის ტბიდან აკვაპარკამდე
და კობალაძის ქუჩის მიმდებარედ ტერიტორიების

კეთილმოწყობა

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ახალ ბულვარში ფილების, ბორდიურებისა და
წვივმიმღები ჭების მოწყობა(კაპიტალური რემონტი )

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ახალ ბულვარში არსებული დეკორატიული არხების
და შადრევნების  კაპიტალური რემონტი

NAT180002298 ელ. ტენდერი49

44

შპს "ბსკ"             ს/კ
245558409

 NAT180000470 ელ. ტენდერი #2/14

#2/13

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები,
დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

გამ. შესყიდვა44500000

შპს "მონოლითი 2005" ს/კ
245526051

172251,64
შპს "ჯორჯიან სტოუნი" ს/კ

445403199
172251,64

18841,82

1059357,34

130111,81

შპს "ჯორჯიან სტოუნი" ს/კ
445403199

შპს "მონოლითი 2005" ს/კ
245526051

45200000

45100000 NAT170014606 .ელ. ტენდერი #2/03 29600,00

ელ. ტენდერი

909009,00

45

46 45200000

48 45200000 NAT180002218

47  NAT180000138 ელ. ტენდერი 838730,05

#2/15 1842859,69

#2/09

186657,66

1059357,34

45200000 130111,81155893,89

838730,05

18841,82



მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

2018წლის განმავლობაში ჩასატარებელი მიმდინარე
სარემონტო სამუშაოები

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ფეხით მოსიარულეთა ბილიკის სარეაბილიტაციო
სამუშაოები

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ბათუმის ბულვარის ტერიტორიაზე კაფე-ბარი
"ფანტაზიას" (რვაფეხა) შენობის მიმდებარე

ტერიტორიის მოწყობა

მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები
და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

ბათუმის ბულვარის სარგებლობაში არსებულ
სანაპიროზე (პლაჟზე) საშხაპეებისა და გასახდელების

დამზადება-მონტაჟის სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვა.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

ფეხით მოსიარულეთა ბილიკის გასწვრივ
(პრომინადი) პალმის მინათება ტერას და გარე

განათების ორფრთიან ბოძებზე ელ.კაბელის შეცვლა

სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა-
დანადგარებისა და მათი ოპერატორების დაქირავება

დაქირავებული ტრანსპორტით მომსახურების გაწევა

54 45300000

167899,07

57030,00#2/02

45200000

NAT180001755

NAT180000136

ელ. ტენდერი53

52

45200000 NAT180002121

55 45500000

#2/18

#2/11

ელ. ტენდერი #2/16

128724,65 შპს "ბაჩი" ს/კ 446955331

15722,25

შპს "მონოლითი 2005" ს/კ
245526051

ელ. ტენდერი #2/17

55515,15 147861,49

16319,85

242806,00

32502,40 32502,40NAT170014605

ელ. ტენდერი #2/10 148895,00

128724,6550 45200000

51 45200000 NAT170014886

NAT180002808

შპს "ვექტორი 2015" ს/კ
446962573

156046,7

195361,27

92346,34

156046,7

შპს "მეხამრიდი"
ს/კ 400082664

შპს "მარეთი 777"
ს/კ 400082664

195361,27

შპს "NEW ENERGY"
ს/კ226155031

15722,25

ელ. ტენდერი

ელ. ტენდერი



საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების
მართვის პროგრამული პაკეტები

საბუღალტრო პროგრამის განახლების მომსახურება

საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული
პაკეტები

საქმის მწარმოებლის შემოსსული-გასული
კორესპონდენციის პროგრამის განახლების

მომსახურება

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება,

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

ასტომანქანების სათადარიგო ნაწილების შეცვლისა
და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება,

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

ავტომანქანების რეცხვის მომსახურება

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება,

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

CMR180094046 #1/58 335,00 335,00 335,00
ი/მ ალექსანდრე კოკაია

ს/კ 29001009895

პიაჯიო, ელ. მობილი, ტრიციკლეტი, კვადროციკლი CMR180117462 #1/71 250,00 250,00 250,00
შპს სანდო მოტორსი 2015

ს/კ 445469591

ვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური

მომსახურება და მათთან დაკავშირებული
მომსახურებები

ბულვარის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების
მომსახურეობა

5010000060

59 50100000  NAT170014686 ელ. ტენდერი

38916,00 98424,0059508,00215392,99

2128,00#2/63

50100000

56 48400000 CMR180058378

61 50200000 NAT170013311 #2/57

#2/11

ელ. ტენდერი

1040,00 2128,00
ი/მ "ბადრი ჯაფარიძე" ს/კ

61004006043

2600,00

3000,003000,003000,00

1040,00

გამ. შესყიდვა #1/15

1233,75

6240,00

NAT180001628 ელ. ტენდერი

გამ. შესყიდვა

30000,00

57 48500000 CMR180004031

58

#1/149 1560,00

შპს "ერთიგონი"
ს/კ 200248384

შპს "აჭარგანათება"
ს/კ 245546486

4113,15

სსიპ "საფინანსო
ანალიტიკური სამსახური"

ს/კ 204577813

შპს "ჯეო ავტო"
ს/კ 448394586

2879,4

1088,00

ელ. ტენდერი



ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის
კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

ბათუმის ბულვარში არსებული შადრევნების მოვლა-
ექსპლუატაციის მომსახურება.

CMR180009008 #1/04 150,00 150,00 150,00
ი/მ "თენგიზ ჯორბენაძე"

ს/კ 61009003869

CMR180060174 #1/16 4065,41 4065,41 4065,41
SAS AQUATIQUE SHOW
INTERNATIONALს/კ

60315493098
საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის მანქანა დანადგარების
მიმდინარე რემონტი

CMR180112758 #1/65 87,50 87,50 87,50
ფ/პ შალვა დოლიძე ს/კ

61001047637
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის

დამხმარე მომსახურებები
პარკირების გადასახადი

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები
საქალაქთაშორისო სატელეფონო მომსახურება

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები
ფიჭური სატელეფონო მომსახურება

საინჟინრო მომსახურებები
საპროექტო დოკუმენტაციი შესყიდვა

ინტერნეტმომსახურებები
ინტერნეტის გადასახადი
ინტერნეტმომსახურებები

ვებგვერდის დომენისა და ჰოსტინგის მომსახურება

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
მომსახურებები

აჭარის დაცვის პოლიციის
სამმართველო ს/კ

211350928

დაცვის პოლიციის მომსახურების შესყიდვა

სს სილქნეტი         ს/კ
204566978

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური
მომსახურება

5070000063

48750,0062 50500000 NAT170013548 ელ. ტენდერი 218488,00 103110,0054360,00
შპს "ბათუმის შადრევნები

ს/კ 445383308

#1/6264 63700000 CMR180102054

CMR180003119

CMR180062491 კონს. შესყიდვა

65 64200000 60,00 140,00

5931,07

გამ. შესყიდვა

40,00

4995,76

66

40,00

67 71300000 CMR180044533

64200000

გამ. შესყიდვა #1/07

72400000 CMR180003125 გამ. შესყიდვა #1/144 4800,00 2800,002000,00

5931,07

800,0068

79700000 CMR180003371 გამ. შესყიდვა #1/148 800400,00

69 72400000 CMR180060502 გამ. შესყიდვა 30,00

400200,0070 200100,00

#1/17 30,00 30,00

200100,00

შპს ბათუმის
ავტოტრანსპორტი ს/კ

245445200

80,00
სს სილქნეტი         ს/კ

204566978

40,00

სს "აჭარკაპმშენი"
245423778

სს სილქნეტი         ს/კ
204566978

შპს კავაკასუს
ონლაინი ს/კ 211380833

#1/23 16000,00

#1/143 500,00

გამ. შესყიდვა

გამ. შესყიდვა



ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები CMR180073243 #1/28 1353,32 1353,32 1353,32

სსიპ ბათუმის შოთა
რუსთაველის
სახელმწიფო

უნივერსიტეტი ს/კ
245428158)

ბეჭდვასთან დაკავშირებული მომსახურებები CMR180080903 #1/34 210,00 210,00 210,00
მაია ჯაველიძე ს/კ

61001083393)

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და
საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯი

ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და
სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან

დაკავშირებული მომსახურებები

ბათუმის ბულვარის ტერიტორის დალაგება-
დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა

დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება

დეზინფექცია დერატიზაციის მომსახურება
სატელევიზიო და რადიო მომსახურებები

საკაბელო ტელევიზიის მომსახურების შესყიდვა

სატელევიზიო და რადიო მომსახურებები
სილქტივის სატელევიზიო მომსახურება

ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა
კულტურული დაწესებულებების მომსახურებები

ბათუმის ბულვარში არსებული ზოოკუთხისა და
ზოოკუთხის მობინადრეებისათვის გასაწევი

მომსახურება.

5000,00 5000,0072 79900000 CMR180135519 გამ. შესყიდვა #1/93 5000,00

162712,19

1999,40
შპს "სანდასუფთავება" ს/კ

245548153
1999,40#1/44

656227,40

1999,40

276138,2

74

73

71 79800000

90600000

ელ. ტენდერიCMR180081015

 NAT170013836 ელ. ტენდერი #2/62

ფ/პ ნინო ტუღუში ს/კ
61001003934)

გამ. შესყიდვა

840,00

92200000

113426,01

90900000

75 CMR180060518 გამ. შესყიდვა 42,00

140,00

140,00

66944,53 17353,55

42,00

ი/მ "ამირან მურვანიძე" ს/კ
61001003721

#1/22

77 92500000 NAT170013436 გამ. შესყიდვა #2/56

76 92200000 350,00CMR180003135 გამ. შესყიდვა #1/145

34801,15

210,00

17447,60

სს სილქნეტი         ს/კ
204566978

შპს TV ERA ს/კ 245439609

შპს "სანდასუფთავება" ს/კ
245548153



საწევრო ორგანიზაციების მომსახურებები CMR180053824 #1/09 968,00 176,00 264,00 440,00

საავტორო უფლებების დაცვიხ მომსახურება CMR180053829 #1/10 1936,00 352,00 528,00 880,00

6838041,16 637932,44 3748062,91 4385995,35სულ ჯამი:

78 98100000 გამ. შესყიდვა

საქართველოს საავტორო
უფლებათა ასოციაცია -
ქონებრივი უფლებების

კოლექტიურ საფუძველზე
მმართველი ორგანიზაცია

ს/კ 61001003721


