
# შესყიდვის საგანი კონტრაქტორის დასახელება
  ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი

ხელშეკრულებ

ის 

ღირებულება

გადარიცხუ

ლი თანხა (3 

თვის)

შესყიდვის 

საშუალება

ს01
მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო 

მომსახურება
შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 31.1.22019 3000 2244.43 გ.შ

ს1 სარეზოლუციო ფურცლები შპს ფრანი 06.01.2020 275 275 გ.შ

ს2 ზუგდიდი დაცვის პოლიცია 16.01.2020 1160.53 1160.53 გ.შ

ს3 ყურსასმენები (100 ცალი) შპს"ჯეო ტეჩი" 17.01.2020 1300 1300 გ.შ

ს4 სათამაშოები შპს"ოცნების სამყარო" 30.01.2020 2970 2970 გ.შ

ს5
საქალაქოს 2 ცალი  HAS ფირმის 

ლიფტების მომსახურება
შპს ევროლიფრი 31.01.2020 500 500 გ.შ

ს6
საქალაქოს მიცუბიშის ფირმის ლიფტის 

მომსახურება
შპს „ეიჯი მელქო ელევეითორ 

ჯორჯია კომპანი“
31.01.2020 300 300 გ.შ

ს7
ბუკლეტები (ყოველწლიური საანგარიშო 

წიგნი)
შპს `ფრანი“ 05.02.2020 3080 3080 გ.შ

ს8 ყავის კაფსულები შპს „ბბ კომპანი“ 05.02.2020 279 279 გ.შ

ს9 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს ,,ბრიკო კავკასუსი“ 14.02.2020 1 455.48 1444.93 გ.შ

ს10 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს ,,თა-ბე“ 14.02.2020 320 320 გ.შ

ს11 ქანჩის გასაღებები შპს ,,ჯეოფიქსი“ 17.02.2020 110 110 გ.შ

ს12 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს მოდუსი 18.02..2020 2040 2040 გ.შ

ს13 ალკოტესტერები შპს ,,Nano Technologies NT“ 25.02.2020 2871 2871 გ.შ

ს14 ცეცხლმაქრების გადამუხტვა შპს ,,აჭარის სახანძრო დაცვა“ 26.02.2020 2300 644 გ.შ

ს15
საქალაქოს 2 ცალი  HAS ფირმის 

ლიფტების მომსახურება
შპს ევროლიფტი 28.02.2020 500 გ.შ

ს16
საქალაქოს მიცუბიშის ფირმის ლიფტის 

მომსახურება
შპს „ეიჯი მელქო ელევეითორ 

ჯორჯია კომპანი“
28.02.2020 300 გ.შ

ს17 სეპტერები შპს"როქი" 02.03.2020 4400 4400 გ.შ

პერიოდი: 01.01.2020-31.03.2020; დაფინანსების წყარო: საკუთარი სახსრები 2020



ს18 სადეზინფექციო მომსახურება
შპს ,,დრ. როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი“
06.03.2020 2450 2450 გ.შ

ს19 კომბინიზონები შპს ,,made to make“ 06.03.2020 680 680 გ.შ

ს20 სადეზინფექციო მომსახურება

შპს ,,დეზინფექციის, 

დეზინსექციის დერატიზაციისა 
და სტერილიზაციის 

სპეციალიზირებული
ეპიდზედამხედველობის ცენტრი“

06.03.2020 260 260 გ.შ

ს21 რესპირატორები შპს „ქარგილი“ 06.03.2020 750 750 გ.შ

ს22 მოძრაობის დეტექტორები(აჭარა)
შსს სსიპ დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 
10.03.2020 187.21 187.21 გ.შ

ს23 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს ,,თა-ბე“ 11.03.2020 975 975 გ.შ

ს24 სადეზინფექციო აბები შპს სამაია 13.03.2020 360 360 გ.შ

ს25 კერხერის მომსახურება შპს ეკოლაინი 13.03.2020 474 474 გ.შ

ს26 სადეზინფექციო მომსახურება
შპს ,,დრ. როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი“
13.03.2020 38400 გ.შ

ს27 ერთჯერადი ხელთათმანები შპს ,,კომპანია GEOSM“ 17.03.2020 3180 3180 გ.შ

ს28 პირბადეები შპს"ირ" 18.03.2020 8000 8000 გ.შ

ს29 500 ცალი სეპტერი შპს„როქი“ 19.03.2020 12500 12500 გ.შ

ს30 ოზურგეთის სადეზინფექციო
ააიპ"ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 

საზ.ჯანდაცვის ცენტრი'

23.03.2020 90 90 გ.შ

ს31 250 ცალი სეპტერი შპს„როქი“ 23.03.2020 6250 6250 გ.შ

ს32 დამცავი ნიღბები(წინფარები) შპს ,,ფავორიტი სტილი“ 23.03.2020 4950 4950 გ.შ

ს33 პირბადეები შპს ანინა 24.03.2020 6000 2000 გ.შ

ს34 სადეზინფექციო აბები შპს სამაია 25.03.2020 1350 გ.შ

ს35 სადეზინფექციო მომსახურება

შპს ,,დეზინფექციის, 

დეზინსექციის დერატიზაციისა 
და სტერილიზაციის 

სპეციალიზირებული
ეპიდზედამხედველობის ცენტრი“

25.03.2020 310 გ.შ

ს36 50 ვებ კამერა შპს ჯეო ტეჩი 27.03.2020 1700 გ.შ



ს37 პირბადეები შპს ანინა 27.03.2020 10000 გ.შ

ს38 საქალაქოს სახანძროს მონტაჟი შპს ელ გასი 30.03.2020 600 გ.შ

ს39 წყლის დისპენსერების შეკეთება შპს ,,სერვის ექსპრესი +“ 30.03.2020 80 გ.შ

ს40
საქალაქოს 2 ცალი  HAS ფირმის 

ლიფტების მომსახურება
შპს ევროლიფტი 31.03.2020 500 გ.შ

ს41
საქალაქოს მიცუბიშის ფირმის ლიფტის 

მომსახურება
შპს ეიჯი მელქო ელევეთორ 31.03.2020 300 გ.შ

ს42 ხელთათმანები შპს ციტრინი 01.04.2020 4800 გ.შ

ს43 სადეზინფექციო მომსახურება
შპს ,,დრ. როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი“
01.04.2020 40000 გ.შ

ს44 სადეზინფექციო სითხე შპს თეგი 02.04.2020 21000 გ.შ

ს45 ვინილის ხელთათმანები შპს ციტრინი 10.04.2020 3240 გ.შ

ს46 პირბადეები შპს ანინა 10.04.2020 10000 გ.შ

ს47 ოზურგეთის სადეზინფექციო
ააიპ"ოზურგეთის 
მუნიციპალიტეტის 

საზ.ჯანდაცვის ცენტრი'

14.04.2020 120 გ.შ

ს48 აზომვითი ნახაზი 13.04.2020


