
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 3.01.2020
"ახალგაზრდული ცენტრის" 
ინტერნეტ მომსახურება

შპს ,, გრინტვ’’ 445488712             2,400.00                    500.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
72400000 NAT190024219

2 2 6.01.2020

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტისათვის 
საკრებულოს ჟურნალ-გაზეთების 
შეძენა

შპს ,,ექსპრესი 
ბათუმი“

445547150                985.00                    243.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

22200000

3 3 13.01.2020
ქ. ბათუმის მერიის ვებ-გვერდის და 
მეილის ჰოსტინგის მომსახურება

შ.პ.ს პროსერვისი 204929168                660.00                    440.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
72400000 NAT190025589

4 4 13.01.2020
ქ. ბათუმის  საკრებულოს ვებ-
გვერდის და მეილის ჰოსტინგის 
მომსახურება

შ.პ.ს პროსერვისი 204929168                420.00                    315.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
72400000 NAT190025591

5 5 13.01.2020

"ახალგაზრდული ცენტრის" მოვლა-
პატრონობის, დალაგება-
დასუფთავების, ლიფტის მოვლა-
პატრონობის მომსახურება

შპს ,,SKY GROUP’’ 202424769  10999,92               1,921.71   ელექტრონული 
ტენდერი

98300000 NAT190024795

6 6 13.01.2020

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე 
არსებული დაწესებულებების 
სანიტარულ-ჰიგიენური 
მონიტორინგის მომსახურება

სსიპ 
,,ლაბორატორიული 
კვლევითი ცენტრი’’

245645235           94,990.00               32,862.24   ელექტრონული 
ტენდერი

71900000 NAT190024791

7 7 16.01.2020
საკრებულოსათვის A4 ფორმატის 
უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 
ქაღალდის შეძენა 

ი.მ. გიორგი 
კანდელაკი „ვესტა“

1009005243             2,995.93                 2,995.93   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
30100000

8 8 16.01.2020
მერიისათვის A4 ფორმატის 
უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 
ქაღალდის შეძენა 

ი.მ. გიორგი 
კანდელაკი „ვესტა“

1009005243             6,223.03                 3,227.07   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
30100000

9 9 16.01.2020
სატრანსპორტო საშუალებების 
აკუმულატორების შეძენა 
(საკრებულოსათვის)

შპს თეგეტა მოტორსი 202177205                134.00                            -     
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
31400000

შესყიდვის 
საშუალება

კატეგორიის/ქვე
კატეგორიის 

კოდი
ტენდერის №
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10 10 16.01.2020
სამრეწველო საქონლის და 
ხელსაწყოების შეძეა

შპს „დავით 2014“ 447861494             2,000.00                 2,000.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
44500000

11 11 17.01.2020

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა 
თანდაყოლილი  ამოვარდნილობის 
და დისპლაზიის მკურნა-ლო¬ბის 
მომსახურება 

შ.პ.ს. ,,საოჯახო 
მედიცინის 

რეგიონული ცენტრი"
245428416           49,000.00               17,640.00   ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT190025919

12 12 17.01.2020

ქ. ბათუმში დაბადებულ 
ახალშობილთა სმენის 
სკრინინგული გამოკვლევის 
მომსახურება 

აიპ „სთეფ ფორვარდი“ 245442098           28,590.00               24,285.00   ელექტრონული 
ტენდერი

85100000 NAT190025914

13 13 17.01.2020

ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-
დან 10 წლამდე ასაკის სმენის 
დარღვევის მქონე ბავშვთა 
რეაბილიტაციის მომსახურება

აიპ „სთეფ ფორვარდი“ 245442098           30,970.80               20,647.20   ელექტრონული 
ტენდერი

85100000 NAT190025917

14 14 17.01.2020

მოწყვლადი ჯგუფების 
სტომატოლოგიური, 
ორთოდონტიული და 
ორთოპედიული მომსახურება

შპს ,,სტომა დენტი’’ 245616631         180,120.00             110,862.00   ელექტრონული 
ტენდერი

85100000 NAT190025161

15 15 20.01.2020
ქ. ბათუმის ტერიტორიის 
დეზინსექცია-დერატიზაციის 
მომსახურება 

შპს "სანდასუფთავება" 245548153         369,962.00             238,048.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
90900000 NAT190024788

16 16 20.01.2020

ონკოლოგიურ დაავადებათა 
ადრეული ფორმების 
დიაგნოსტიკისა და პრევენციის 
მომსახურება

შპს 
,,მაღალტექნოლოგიუ

რი ჰოსპიტალი 
მედცენტრი“

445466870           38,200.00               13,967.50   ელექტრონული 
ტენდერი

85100000 NAT190025596

17 17 22.01.2020 ხილისა  და თხილეულის შეძენა შპს „აბსოლუტი 2010“ 445387689                177.20                    172.73   
გამარტივებული 

შესყიდვა
3200000

18 18 23.01.2020
ქონების აუდიტორული შეფასების 
მომსახურება

შპს "აუდიტ-
ეკონომიქსი"

202365092             6,959.28                 3,024.36   
ელექტრონული 

ტენდერი
79400000 NAT200000153

19 19 27.01.2020

საპატიო წოდების სპეციალური 
სადგამებისა და საპატიო წოდების 
სპეციალური სიგელის (ჩარჩოთი) 
შესყიდვა

შპს ,,პოლიგრაფ-
სერვისი“

245385355             1,720.00                    250.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

18500000

20 20 27.01.2020

გამაგრილებელი სასმელების, (ჩაი, 
ყავა) საკონდიტრო ნაწარმისა და 
შოკოლადისა და ტკბილეულის 
შეძენა (საკრებულო)

შპს ,,აბსოლუტი 2010“ 445387689                525.00                    396.25   გამარტივებული 
შესყიდვა

15800000



21 21 27.01.2020
ქაღალდის ხელსახოცების შეძენა 
(საკრებულო)

შპს ,,აბსოლუტი 2010“ 445387689                  85.00                      32.40   
გამარტივებული 

შესყიდვა
33700000

22 22 27.01.2020
ქაღალდის ხელსახოცების შეძენა 
(საკრებულო)

შპს ,,აბსოლუტი 2010“ 445387689                500.00                    500.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
33700000

23 23 27.01.2020
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და 
ანახვეტის გატანა, თოვლის გატანის 
მომსახურება

შპს "სანდასუფთავება" 245548153      3,568,160.00          1,653,428.99   
ელექტრონული 

ტენდერი
90500000 NAT190024517

24 24 27.01.2020

ქალაქის ქუჩების, პარკების, 
მოედნების დასუფთავება, მორწყვა-
მორეცხვა, ქუჩების თოვლის 
საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის 
საწინააღმდეგო სამუშოები, 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 
ქალაქში მოძრაობის აღკვეთის 
მომსახურება

შპს "სანდასუფთავება" 245548153  5434448,60        2,983,059.09   
ელექტრონული 

ტენდერი
90500000 NAT190024523

25 25 27.01.2020
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 
პირთათვის თემზე დაფუძნებული 
მობილური გუნდის მომსახურება

შპს „ბათუმის 
სამედიცინო ცენტრი“

248384234           85,200.00               63,900.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

85100000

26 26 29.01.2020
ელექტროსადენებისა და 
აქსესუარების სახელმწიფო 
შესყიდვა

შპს „ეკონათება“ 445471132             2,000.00                    240.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
31300000

27 27 30.01.2020
კონდიციონერების მიმდინარე 
რემონტის მომსახურება

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,შალვა 
თავდგირიძე“

61003001772             3,000.00                 1,285.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
50700000 200000923

28 28 30.01.2020 პასპორტიზაციის მომსახურება
სსიპ ,,ტექნიკური და 

სამშენებლო 
ლაბორატორია“

245638029           15,025.00                 2,614.68   
ელექტრონული 

ტენდერი
71300000 NAT200000308 

29 29 31.01.2020
სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირების მომსახურება

შპს ,,მაჭუ“ 448410880           10,168.05                 1,279.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

60100000

30 30 4.02.2020 მინერალური წყლების შეძენა
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი“
404888528             6,701.50                 2,361.90   

ელექტრონული 
ტენდერი

15900000 NAT200001401



31 31 4.02.2020
წვევამდელების სატრანსპორტო 
საშუალებებით გადაყვანის 
მომსახურება

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,ზაალ 

კოსტავა”
33001001455           19,809.00    5282.40 

ელექტრონული 
ტენდერი

60100000 NAT200000939 

32 32 4.02.2020 მინერალური წყლების შეძენა
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი“
404888528             2,782.50                 1,476.00   

ელექტრონული 
ტენდერი

15900000 NAT200000928

33 33 4.02.2020
ელექტრო საქონლისა და ნათურების 
შეძენა

ინდივიდუალირ 
მეწარმე ,,ფრიდონ 

შონია“
58001006736             7,777.00                 7,777.00   

ელექტრონული 
ტენდერი

31500000 NAT200000794

34 34 5.02.2020
ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების 
(სისტემების) მოვლა-პატრონობის 
მომსახურება

შპს ,,დელტა 
კონსალტინგი’’

401992162         320,012.00             229,091.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
50300000 NAT200001109

35 35 7.02.2020 ნათურების შეძენა შპს ,,ეკონათება’’ 445471132                486.00                    486.00   ელექტრონული 
ტენდერი

31500000 NAT200001404

36 36 11.02.2020

მაწანწალა ცხოველების მოვლა-
პატრონობის და პოპულაციის 
რეგულირების ღონი¬ს-ძიებების 
მომსახურება

შპს ,,CEBEP’’ 404396113           59,000.00               59,000.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

90600000

37 37 13.02.2020
ქ. ბათუმში დაბადებულ 
ახალშობილთა სქრინინგი 
მუკოვისციდოზზე მომსახურება

შპს „,მედიკალ სოფტი“ 404859676           15,215.00                 5,549.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT200001665 

38 38 14.02.2020

ავტომობილებისა და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების 

შეკეთება და ტექნიკური 
მომ¬სახურება

შპს „თეგეტა 
მოტორსი“

202177205           70,000.00               14,956.58   ელექტრონული 
ტენდერი

50100000 NAT190024786

39 39 17.02.2020
საოფისე აპარატურის მიმდინარე 
რემონტი (საკრებულოს)

შპს ,,csc batumi’’ 448386425             3,000.00                 2,161.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
50300000 NAT200001280

40 40 20.02.2020 საკანცელარიო საქონლის შეძენ შპს ,,კომპანია GEOSM’’ 404873614             8,887.00                 6,487.68   
ელექტრონული 

ტენდერი
30100000 NAT200002830

41 41 20.02.2020
ბაინდერების, საქაღალდეების, 
ფაილების შესყიდვ

შპს ,,E-2010’’ 448381992             9,090.00                 2,486.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
22800000 NAT200002833

42 42 24.02.2020
ტონერებისა და კარტრიჯების 
შეძენა

შპს ,,კორვეტი’’ 445454749           14,745.00                 9,164.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
30100000 NAT200002498

43 43 24.02.2020
სატრანსპორტო საშუალებების 
აკუმულატორების შეძენა (მერია) 

შპს თეგეტა მოტორსი 202177205                536.00                    402.00   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
31400000

44 44 24.02.2020
ინტელექტუალური თამაშების „რა? 
სად? როდის?“ ორგანიზება

ა(ა)იპ „აჭარის 
ინტელექტ კლუბი“

445393627             8,940.00                 4,260.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
79900000



45 45 27.02.2020

სტანდარტული უწყვეტი კვების 
წყარო(ები)ს (შემდგომში 
სტანდარტული უწყვეტი კვების 
წყარო) სახელმწიფო შესყიდვა, 

შპს „ულტრა“ 206258182             3,908.00                 3,908.00   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

30200000

46 46 27.02.2020 ხილისა  და თხილეულის შეძენა შპს „აბსოლუტი 2010“ 445387689                166.20                    114.20   
გამარტივებული 

შესყიდვა
3200000

47 47 27.02.2020

თეატრალური ხელოვნებითა და 
მსახიობობით დაინტერესებული 
მოზარდების მონაწილეობით 
სპექტაკლის დადგმის მომსახურება

ფ/პ ნატალია გალოგრე 61002016584             4,950.00                            -     გამარტივებული 
შესყიდვა

92300000

48 48 28.02.2020

ვეტერანების, მათთან 
გათანაბრებული პირების, ომში 
დაღუპულთა ოჯახის წევრების და 
მარჩენალდაკარგულებისათვის 
თხევადი აირის მიწოდების 
მომსახურება

შპს ,,აჭარინვესტი’’ 445428225           17,118.75                 8,553.15   
ელექტრონული 

ტენდერი
9100000 NAT200003557

49 49 28.02.2020
საოფისე აპარატურის მიმდინარე 
რემონტის მომსახურება

შპს ,,კომპუს ბათუმი’’ 245438726             5,145.00                 1,238.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
50300000 NAT200002499

50 50 9.03.2020

(საკრებულოს) ავტომობილებისა და 
მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება

შპს ,,მათემოტორსი’’ 204470063           30,000.00               11,737.26   ელექტრონული 
ტენდერი

50100000 NAT200003873

51 51 9.03.2020

ქ. ბათუმში, ინტელექტუალური 
თამაშების "რა? სად? როდის?" 
ფარგლებში მონაწილეებისათვის 
სასაჩუქრე თასების შესყიდვა

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,რევაზ 

ბოლქვაძე“
61009006544                549.00                    549.00   გამარტივებული 

შესყიდვა
18500000 NAT200004144

52 52 10.03.2020
სადეზინფექციო საშუალებების 
შესყიდვა (მერია)

შპს „დენტა-მედ+“ 445471418             1,930.00                 1,930.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
33700000

53 53 10.03.2020
სადეზინფექციო საშუალებების 
შესყიდვა (საკრებულო)

შპს „დენტა-მედ+“ 445471418                215.00                    215.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
33700000

54 54 12.03.2020

ბრონქული ასთმით დაავადებულ 
პაციენტთა  მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყიდვა

სს „გეფა“ 201991229             3,562.30                 3,502.07   გამარტივებული 
შესყიდვა

33600000



55 55 12.03.2020

ბრონქული ასთმით დაავადებულ 
პაციენტთა  მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყიდვა

შპს "პსპ-ფარმა" 202203123           21,654.60               19,934.97   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

33600000 CON200000081

56 56 13.03.2020
სატრანსპორტო საშუალებების 
ძრავის ზეთებისა და ზეთის 
ფილტრების შეძენა (მერია)

შპს „თეგეტა 
მოტორსი"

202177205             2,467.00                    674.36   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
9200000 CON200000113

57 57 13.03.2020
სატრანსპორტო საშუალებების 
ძრავის ზეთებისა და ზეთის 
ფილტრების შეძენა (საკრებულო)

შპს „თეგეტა 
მოტორსი"

202177205                417.90                    417.90   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

9200000 CON200000113

58 58 13.03.2020

მერიის ადმინისტრაციული შენობის 
შესასვლელი მინის კარებისა (მ. 
ლერმონტოვის ქ. 90ა) და ვიტრაჟის 
მინის (ლ. ასათიანის ქ. N25) აღდგენა-
შეკეთების სამუშაოები

შპს ,,ალბატროსი-68’’ 448392196                950.00                    950.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

45400000

59 59 16.03.2020 სასმელი წყალის შეძენა შპს ,,აქვაგეო’’ 204564113             3,540.00                    890.90   ელექტრონული 
ტენდერი

41100000 NAT200004988

60 60 16.03.2020
გამაგრილებელი სასმელების (ჩაი, 
ყავა) და საკონდიტრო ნაწარმის 
შეძენა

შპს ,,აბსოლუტი 2010“ 445387689                312.50                    312.50   
გამარტივებული 

შესყიდვა
15800000

61 61 16.03.2020
სადეზინფექციო საშუალებების 
(საკრებულოსთვის)  შესყიდვა

შპს „ბათუმის 
სამედიცინო სახლი“

445540736                399.10                    399.10   
გამარტივებული 

შესყიდვა
33700000

62 62 16.03.2020

მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში, 
მოქალაქეთა მომსა¬ხუ¬რების 
ცენტრში მინის საიზოლაციო 
ტიხრების შეძენა-მონტაჟი

შპს ,,ალბატროსი-68’’ 448392196             1,350.00                 1,350.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

44100000

63 63 17.03.2020

ქ. ბათუმში, ინტელექტუალური 
თამაშების „რა? სად? როდის?“ 
ფარგლებში მონაწილეებისათვის 
სასაჩუქრე წიგნების
სახელმწიფო შესყიდვა

შპს ,,წიგნის სამყარო“ 200126782             3,369.00                 3,369.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
22100000 NAT200004147



64 64 17.03.2020
ინტელექტუალური მედიაპროექტი 
„ეტალონი“-ს პირველი ეტაპის 
ორგანიზება

შპს „ეტალონი-მედია“ 204572024             2,959.99                            -     
გამარტივებული 

შესყიდვა
79900000

65 65 18.03.2020

სატრანსპორტო საშუალებების 
აკუმულატორების
შესყიდვა (საკრებულო)

შპს თეგეტა მოტორსი" 202177205                134.00                    134.00   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

31400000

66 66 19.03.2020
ფერადი ტელევიზორების 
(საკრებულოსთვის) შეძენა

შპს ,,GS“ 401981021                998.00                    998.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
32300000 NAT200003880

67 67 20.03.2020
სადეზინფექციო საშუალებების 
შესყიდვა (მერია)

შპს „დენტა-მედ+“ 445471418             1,930.00                 1,840.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
33700000

68 68 20.03.2020
ერთჯერადი რეზინის 
ხელთათმანები

შპს „პროვაიდერ.ჯი 
PROVIDER.GE “

445427119                850.00                    850.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
18400000

69 69 25.03.2020
მედიკამენტების შესყიდვა 
(ეპილეფსია)

შპს "პსპ-ფარმა" 202203123             8,267.50                 2,935.31   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
33600000

70 70 25.03.2020
მედიკამენტების შესყიდვა 
(ეპილეფსია)

სს ,,გეფა" 201991229             4,779.00                 1,126.34   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

33600000

71 71 25.03.2020
მედიკამენტების შესყიდვა 
(პარკინსონი)

შპს "პსპ-ფარმა" 202203123             2,700.00                 2,700.00   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
33600000

72 72 30.03.2020

ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზების 
თანმდევი მომსახურებით 
(მონტაჟით) (საკრებულოსთვის) 
შეძენა

შპს ,,viva-jaluzi“ 406095256                621.00                    621.00   ელექტრონული 
ტენდერი

39500000 NAT200004984

73 73 31.03.2020

საკარანტინო ზონებიდან 2000-მდე 
მოქალაქის ტრანსპორტირება 
საქართველოს სხვა¬და-სხვა 
რეგიონის მიმართულებით

შპს 
,,აჭარტრანსრეგულირ

ება” 
248431889           50,000.00               50,000.00   გამარტივებული 

შესყიდვა
60100000

74 74 1.04.2020

უპატრონო შინაური ცხოველების 
მოვლა-პატრონობისა და 
პოპულაციის რეგულირების 
ღონისძიებების მომსახურება

შპს ,,CEBEP’’ 404396113         255,000.00             201,800.00   ელექტრონული 
ტენდერი

90600000 NAT200005688

75 75 6.04.2020 ჰიგიენური პირბადეების შეძენა
შპს „ირინა შანიძე 

დაკომპანია“
245389583                158.12                    158.12   

გამარტივებული 
შესყიდვა

33100000

76 76 7.04.2020
ხელის სადეზინფექციო 
საშუალებების შესყიდვა

შპს „დენტა-მედ+“ 445471418             2,300.00                 2,300.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
33600000



77 77 8.04.2020

საკარანტინო ზონებიდან 2000-მდე 
მოქალაქის ტრანსპორტირება 
საქართველოს სხვა¬და-სხვა 
რეგიონის მიმართულებით

შპს 
,,აჭარტრანსრეგულირ

ება” 
248431889         138,500.00             101,510.00   გამარტივებული 

შესყიდვა
60100000

78 78 10.04.2020
სპეცტანსაცმელის (კომბინიზონი) 
შესყიდვა.

შპს „დენტა-მედ+“ 445471418                900.00                    900.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
18100000

79 79 10.04.2020
ვირტუალური ქოლ ცენტრის 
მომსახურება

შპს ჯეონეთი 204918321             9,906.00                 2,519.39   
გამარტივებული 

შესყიდვა
64200000

80 80 28.04.2020 ჰიგიენრი პირბადეების შეძენა
შპს „პროვაიდერ.ჯი 

PROVIDER.GE “
445427119             1,000.00                 1,000.00   

გამარტივებული 
შესყიდვა

33100000

81 81 4.05.2020
მცირე ტვირთამწეობის 
ავტომანქანის საბურავები

შპს „მოტორსტარი“ 216402701                460.00                    460.00   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
34300000

82 82 20.05.2020
4 ცალი (225/45 R17) საბურავების 
შეძენა

შპს ,,თეგეტა 
მოტორსი”

202177205                700.00                    700.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
34300000

83 83 25.05.2020

ერთჯერადი რეზინის 
ხელთათმანების
სახელმწიფო შესყიდვა

შპს „პროვაიდერ.ჯი 
PROVIDER.GE “ 

445427119                  60.00                            -     გამარტივებული 
შესყიდვა

18400000

84 84 25.05.2020 ჰიგიენური პირბადეების შეძენა
შპს „პროვაიდერ.ჯი 

PROVIDER.GE “ 
445427119                489.90                            -     

გამარტივებული 
შესყიდვა

33100000

85 85 25.05.2020

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს ბალანსზე რიცხული 

ავტომობილების პარკინგის 
საფასური

შპს „ბათუმის 
ავტოტრანსპორტი“

245445200                540.00                            -     
გამარტივებული 

შესყიდვა
63700000

86 86 28.05.2020
ინტერნეტ¬დომენური სახელის 
batumicc.ge-ს მომსახურება

შპს „პროსერვისი" 204929168                  30.00                      30.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
72400000

87 87 1.06.2020

დეზობარიერის, ხელის 
სადეზინფექციო დანადგარის 
(დისპენსერის) და 
მადეზინფექცირებელი ხსნარების 
შესყიდვა შესყიდვა. 

შპს „დენტა-მედ+“ 445471418             1,190.00                 1,190.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

000-33600000-39300000

88 88 1.06.2020
უკონტაქტო თერმომეტრების 
ელემენტების შეძენა 

შპს „გეპა“ 445506587                  75.00                      75.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
31400000



89 89 3.06.2020
A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის 
სახელმწიფო შესყიდვა

შპს „პენსან ჯორჯია“ 404870760             2,670.00                 2,670.00   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
30197630

90 90 8.06.2020

ბრონქული ასთმით დაავადებულ 
პაციენტთა  მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყიდვა

სს „გეფა’ 201991229             1,885.22                 1,283.58   გამარტივებული 
შესყიდვა

33600000

91 91 10.06.2020

მიმწოდებლის კუთვნილ ვებ-
სერვერზე  უსაფრთხოების 
სერთოფიკატის (SSL SSL Wildcard)
სახელმწიფო შესყიდვა.

შპს „პროსერვისი“ 204929168                750.00                    750.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

48200000

92 92 10.06.2020

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერიის კუთვნილი 
ავტოსა¬ტრა¬ნსპორტო 
საშუალებების ტექნიკური 
ინსპექტირების მომსახურება 

შპს „რომა-მოტორსი” 445520151             1,020.00                    780.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

71600000

93 93 16.06.2020
მცირე ტვირთამწეობის 
ავტომანქანის საბურავები

შპს „მოტორსტარი“ 216402701             1,380.00                 1,380.00   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
34300000 CON200000075

94 94 16.06.2020
ინტერნეტ¬დომენური სახელის 
batumi.ge-ს მომსახურება

შპს „პროსერვისი" 204929168                  30.00                      30.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
72400000

95 95 25.06.2020
A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის 
სახელმწიფო შესყიდვა

შპს „პენსან ჯორჯია“ 404870760             1,299.40                 1,299.40   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
30197630

96 96 30.06.2020

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ადმინისტრაციული შენობის 
(ს.ს. ორბელიანის ქ. N10) ფასადზე 
დამონტაჟებული აბრის აღდგენის 
მომსახურება

შპს „ვისტა” 445495045                120.00                    120.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

44400000

97 97 7.07.2020 საბურავები შპს „ამბოლი“ 216402701                460.00                    460.00   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

34300000

98 98 8.07.2020

ბრონქული ასთმით დაავადებულ 
პაციენტთა  მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყიდვა

შპს "პსპ-ფარმა" 202203123             1,651.00                 1,524.00   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

33600000



99 99 15.07.2020
გამაგრილებელი სასმელების, (ჩაი, 
ყავა) საკონდიტრო ნაწარმის შეძენა 

შპს ,,აბსოლუტი 2010“ 445387689                320.50                    320.50   
გამარტივებული 

შესყიდვა
15800000

100 100 20.07.2020

სატრანსპორტო საშუალებების 
აკუმულატორების
შესყიდვა (საკრებულო)

შპს თეგეტა მოტორსი" 202177205                134.00                    134.00   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

31400000

101 101 23.07.2020 საბურავები შპს „ამბოლი“ 216402701                460.00                            -     კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

34300000

102 102 23.07.2020 Cd-R დისკების შეძენა შპს „გეპა“ 445 506 587                180.00                    180.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
30200000

103 103 23.07.2020

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ბალანსზე რიცხული 
ავტომობილების პარკინგის 
საფასური

შპს „ბათუმის 
ავტოტრანსპორტი“

245445200             1,020.00                 1,020.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

63700000

104 104 5.08.2020

ბათუმის ისტორიული 
განაშენიანების საზღვრებში 

ეკონომიკური, სოციალური და 
კულტურული ცენტრების 

განვითარების მხარდაჭერის 
პროგრამის ფარგლებში ეზოების 

კეთილმოწყობა

შპს ,,კრეატივ-ჯგუფი’’ 424613252           42,599.00               42,249.00   ლექტრონული ტენდერ 79900000 NAT200009725

105 105 6.08.2020

ბუღალტრული აღრიცხვა-
ანგარიშგების სახელმწიფო ხაზინის 
ელექტრონული მომსახუ-რების 
სისტემასთან ინტეგრირებული 
არსებული უზრუნველყოფის 
განახლება 2020 წლის ვერსიით 

შ.პ.ს. „ერთიგონი“ 200248384             3,540.00                 3,540.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
72200000



106 106 6.08.2020
A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის 
სახელმწიფო შესყიდვა

შპს „პენსან ჯორჯია“ 404870760             2,505.00                 2,087.50   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
30197630

107 107 24.08.2020
მედიკამენტების შესყიდვა 
(პარკინსონი)

შპს "პსპ-ფარმა" 202203123             5,670.00                 1,240.38   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
33600000

108 108 26.08.2020 პირბადის შეძენა შპს ,,გოლდმედი 202455128                282.00                    282.00   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

CON200000178

109 109 26.08.2020

მერიის ადმინისტრაციული შენობის 
(ლ. ასათიანის ქ. N25) კარებისა და 
ფანჯრების აღდგენა-შეკეთების 
სამუშაოები

შპს "ალბატროსი-68" 448392196                949.99                    949.99   გამარტივებული 
შესყიდვა

45400000

110 110 14.09.2020
სატრანსპორტო საშუალებების 
აკუმულატორების შეძენა 
(საკრებულოსათვის)

შპს თეგეტა მოტორსი 202177205                134.00                    134.00   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
31400000

111 111 15.09.2020
უწყვეტი ელექტრომომარაგების 
წყაროს (UPS) შესყიდვა

შპს ,,ვიდისი“ 416345280             7,150.00                 7,150.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
31100000 NAT200012050

112 112 15.09.2020
მცირე ტვირთამწეობის 
ავტომანქანის საბურავები

შპს „მოტორსტარი“ 216402701                920.00                    920.00   
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
34300000

113 113 15.09.2020
ერთჯერადი ხელთათმანების 
შესყიდვა

შპს „ირინა შანიძე 
დაკომპანია“

245389583             1,200.00                 1,200.00   
გამარტივებული 

შესყიდვა
18400000

114 114 24.09.2020 კარტრიჯების შესყიდვა შპს ,,იუ–ჯი–თი’’ 204892964                471.96                            -     
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
30125100

115 115 24.09.2020 კარტრიჯების შესყიდვა შპს ,,იუ–ჯი–თი’’ 204892964                522.00                            -     კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

30125100

116 116 24.09.2020

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს კუთვნილი 
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 
ტექნიკური ინსპექტირების 
მომსახურება

შპს „გივა” 245592023                600.00                    360.00   გამარტივებული 
შესყიდვა

71600000

117 117 25.09.2020 ხელის სადეზინფექციო ხსნარი შპს „ვი დი ჯი გრუპი“ 204560607                840.00                    840.00   
ელექტრონული 

ტენდერი
33600000 NAT200014056



118 118 28.09.2020

ბრონქული ასთმით დაავადებულ 
პაციენტთა (ქ. ბათუმში მცხოვრები 
ასთმით დაავადებული ბავშვები და 
19 წლამდე მოზარდები, ასევე 
ბრო¬ნქული ასთმით დაავადებული 
0-დან 100 000 ქულის მქონე პირები, 
შ.შ.მ. პირები და ასაკით 
პენსიონერები) მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყ¬იდვა

შპს „ავერსი - ფარმა“ 211386695           13,260.00                            -     
ელექტრონული 

ტენდერი
33600000 NAT200013345

119 119 5.10.2020

სტანდარტული პერსონალური 
კომპიუტერ(ებ)ის (კომპლექტი: 
სისტემური ბლოკი, მონიტორი, 
კლავიატურა, მაუსი) შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 204892964           10,296.00                            -     კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

30200000 CON190000758

120 120 5.10.2020

პორტაბელური/სატარებელი 
კომპიუტერ(ებ)ის (შემდგომში 
სტანდარტული ლეპტოპი) 
სახელმწიფო შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 204892964             1,119.00                            -     კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

30200000 190000603

121 121 12.10.2020
პრინტერები და კარტრიჯ(ებ)ის 
შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 204892964             6,755.00                            -     
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი
0125100-30200000

122 122 16.10.2020 პირბადის შეძენა (საკრებულო) შპს ,,გოლდმედი 202455128                108.86                    108.86   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

33100000 CON200000230

123 123 16.10.2020 პირბადის შეძენა (მერია) შპს ,,გოლდმედი 202455128                205.40                    205.40   კონსოლიდირებულ
ი ტენდერი

33100000 CON200000230

124 124 26.10.2020
ტონერებისა და კარტრიჯების 
შეძენა

შპს ,,ალფა 
ფორვარდი“ 

202405691             1,720.00                            -     ელექტრონული 
ტენდერი

30100000 NAT200015311
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