
3 4 5 6 7 8 9,00

224 12.12.2017
ნაგავსაყრელის 
ექსპლუატაციის და 
სანიტარული მომსახურება

შპს ,,CEBEP’’ 404396113                  85 904,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 19 627,99

225 12.12.2017

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ბალანსზე რიცხული 
ავტომობილების 
დაზღვევის მომსახურება

სს ,,სადაზღვევო 
კომპანია ალფა’’,

204568896                    9 389,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 1 517,58

227 15.12.2017

ქ. ბათუმში ქუჩების 
კაპიტალური 
რეაბილიტაციისა და 
მშენებლობის სამუშოების 
ტექნიკური 
ზედამხედველობის 
მომსახურება

ფ/პ ,,კობა ბასილაია’’ 39001006254                  34 906,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 1 782,35

228 15.12.2017

მიწისქვეშა კომუნიკაციების 
სამშენებლო-
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა

შპს 
,,აჭარსპეცპროექტი’’ 

245427364                  49 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

229 15.12.2017

გზების, ქუჩებისა და 
ტროტუარების, საყრდენი 
კედლების  სამშენებლო- 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა

შპს ,,ხობი-2005’’ 244685131                  55 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 13 349,37

230 15.12.2017

პარკების, მოედნების, 
სკვერებისა და სპორტული 
მოედნების  მოწყობის 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა

შპს ,,ხობი-2005’’ 244685131                  16 800,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 2 720,52

231 15.12.2017

სტიქიის შედეგად 
დაზიანებული 
ინფრასტრუქტურის 
აღდგენის სამუშოების 
საპროექტო-
სახარჯთაღრიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენა

შპს ,,ხობი-2005’’ 244685131                  51 300,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 5 279,93

232 15.12.2017
სანიაღვრე არხების 
მიმდინარე მოვლა-
ექსპლოატაცია

შპს ,,ბათუმის წყალი’’ 245556679             1 752 495,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 368 277,30

234 18.12.2017

უპოვართა და 
მზრუნველობას 
მოკლებულ ბენეფიციართა 
მოვლა-პატრონობის 
მომსახურება

ა(ა)იპ ,,წმინდა 
ეკატერინეს 

სახელობის სათნოების 
სავანე’’ 

248387302                801 540,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 173 484,00
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 ხელშეკრულების 
გაფორმების თარიღი

შესყიდვის დასახელება
ორგანიზაცია ვისთანაც 
დაიდო ხელშეკრულება 

(მიმწოდებელი)
ს/კ  ხელშეკრულების ფასი 

გადარიცხული 
თანხები

შესყიდვის 
საშუალება

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია  მიმწოდებლის, შესყიდვის 
ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით



235 18.12.2017
ქ. ბათუმის მერიის ვებ-
გვერდის და მეილის 
ჰოსტინგის მომსახურება 

შპს „პროსერვისი“, 204929168                       660,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 110,00

238 19.12.2017

პარკინსონით 
დაავადებული 100 000-მდე 
სარეი¬ტ¬ინგო ქულის 
მქონე პირების, ასაკით 
პენსიონერებისა და შ.შ.მ. 
პირებისათვის 
მედიკამე¬ნტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყიდვა

სს „გეფა“ 201991229                  28 306,80   
ელექტრონული 

ტენდერი 4 075,71

239 19.12.2017

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

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,რევაზ 

გაბუნია’’
39001008927                  17 850,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 1 082,90

240 19.12.2017

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე არსებული 
გარე განათების წერტების 
მოვლა-ექსპლოატაციის 
მომსახურება

შპს ,,აჭარგანათება’’ 245546486             1 171 356,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 165 756,00

241 19.12.2017

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

შპს ,,სანდასუფთავება’’ 245548153             4 544 770,06   
ელექტრონული 

ტენდერი 997 147,41

242 19.12.2017

საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენების და ანახვეტის 
გატანა, თოვლის გატანის 
მომსახურება

შპს ,,სანდასუფთავება’’ 245548153             3 567 200,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 720 728,96

245 20.12.2017 სატელეფონო მომსახურება სს „სილქნეტი“ 204566978                  15 600,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 2 013,85

246 20.12.2017
საკომუნიკაციო ჭების 
მომსახურება

სს „სილქნეტი“ 204566978                       120,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 20,00

247 22.12.2017
ქ. ბათუმის მერიის 
ობიექტების ინტერნეტ 
მომსახურება

შპს „მაგთიკომი“ 204876606                    9 720,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 1 620,00

248 22.12.2017

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ახა¬ლგაზრდული ცენტრის 
ინტერნეტ მომსახურება

შპს „მაგთიკომი“ 204876606                    3 600,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 567,86

249 22.12.2017

ეპილეფსიით დაავადებულ 
პირთა მედიკამენტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყიდვა

შპს „პსპ ფარმა“ 202203123                132 676,80   
ელექტრონული 

ტენდერი 18 395,97



250 25.12.2017

მეორე ტიპის დიაბეტით 
დაავადებულ პაციენტთა (ქ. 
ბათუმში მცხოვრები მეორე 
ტიპის შაქრიანი დიაბეტით 
დაავადებული 0-დან 100 
000 სარეიტინგო ქულის 
მქონე პირები, შ.შ.მ. პირები 
და ასაკით პენსიონერები) 
მედიკამე¬ნტებით 
უზრუნველყოფისათვის 
მედიკამენტების შესყიდვა

სს „გეფა“, 201991229                195 480,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 26 510,16

251 25.12.2017

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

შპს „პსპ ფარმა“ 202203123                  26 312,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 8 161,24

252 25.12.2017

მოწყვლადი ჯგუფების 
სტომატოლოგიური, 
ორთოდონტიული და 
ორთოპედიული მომ¬სა-
ხურება

შპს „სტომა დენტი“ 245616631                129 370,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 31 534,00

253 25.12.2017
"ახალგაზრდული 
ცენტრის" ლიფტის მოვლა-
პატრონობის  მომსახურება

შპს ,,ტექინჟინერინგ 
ჯგუფი’’

204540620                    2 400,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 400,00

254 26.12.2017

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული 
შენობების დალაგება-
დასუფთავების 
მომსახურება

შპს ,,პროგრეს 
სერვისი’’

405025020                104 899,72   
ელექტრონული 

ტენდერი 17 217,12

255 26.12.2017
საკომუნიკაციო 
მომსახურება

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - 

“სახელისუფლებო 
სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 
სააგენტო“ 

204429494                    1 500,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 141,60

256 26.12.2017

განცხადებებისა და 
სამართლებრივი აქტების 
ბეჭდვით მედიაში 
გამოქვეყნების 
მომსახურება

შპს „გაზეთი აჭარა და 
ადჟარია“

245427783                    4 000,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

257 26.12.2017 ბენზინი პრემიუმი
 შპს რომპეტროლ 

საქართველო
204493002                156 000,00   

კონსოლიდირებული 
ტენდერი 16 011,13

258 26.12.2017 დიზელი
 შპს რომპეტროლ 

საქართველო
204493002                  23 968,00   

კონსოლიდირებული 
ტენდერი 1 729,10

259 27.12.2017
ქ. ბათუმის მერიის 
ობიექტების ინტერნეტ 
მომსახურება

სს „სილქნეტი“ 204566978                  10 020,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 1 670,00

260 27.12.2017

ქ. ბათუმში დაბადებულ 
ახალშობილთა სქრინინგი 
მუკოვისციდოზზე 
მომსახურება

შპს „მედიკალ სოფტი“ 404859676                  41 222,65   
ელექტრონული 

ტენდერი 5 600,45



261 27.12.2017

შენობა-ნაგებობების 
სამშენებლო-
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების საპროექტო-
სახარჯთაღ-რიცხვო 
დოკუმენტაციის შედგენის 
მომსახურება

შპს 
,,აჭარსპეცპროექტი’

245427364                  59 500,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 3 533,46

262 28.12.2017
არაასფალტირებული 
ქუჩების სარემონტო 
სამუშაოები

შპს ,,ბონდი-2009’ 245626470                197 998,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 86 748,54

263 29.12.2017

ქ. ბათუმის მერიის 
ადმინისტრაციული 
შენობებისა და ობიექტების 
დაცვის მომსახურება (ლ. 
ასათიანის ქ. N25,  მ. 
ლერმონტოვის ქ. N90ა, ს. 
ორბელიანის ქ. N10)

დაცვის პოლიცია 211350928                  66 300,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 44 200,00

264 29.12.2017

დაცვის მომსახურება 
(დაუმთავრებელი შენობა - 
ყოფილი სასტუმრო 
„მეზღვაური“ და ქ. 
ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
საწყობი აეროპორტის 
გზატკეცილი N257)

დაცვის პოლიცია 211350928                  34 200,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 18 600,00

265 29.12.2017
სხვადასახვა დასახელების 
ჟურნალ-გაზეთები

შპს ,,ბათუმი-
ექსპრესი“

245424116                    4 042,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 455,00

1 3.01.2018

ფსიქიური პრობლემების 
მქონე პირთა ფსიქო-
სოციალური 
რეაბილიტაციის  
მომსახურება

ა(ა)იპ სამედიცინო 
ასოციაცია ,,თანა"

248412793                  92 437,50   
ელექტრონული 

ტენდერი 10 860,50

2 3.01.2018

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე 
არსებული 
დაწესებულებების 
სანიტარული 
მონიტორინგის 
მომსახურება

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი 
,,ლაბორატორიული 
კვლევითი ცენტრი"

245645235                  91 387,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 22 438,20

3 3.01.2018

მაწანწალა ცხოველების 
მოვლა-პატრონობის და 
პოპულაციის 
რეგულირების 
ღონისძიებების 
მომსახურება

შპს ,,CEBEP’’ 404396113                250 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 57 000,00

4 5.01.2018

ასფალტირებული და რკინა-
ბეტონის საფარის ქუჩების 
მიმდინარე სარემონტო 
სამუშაოები

შპს ,,გზები’’ 245425393             1 204 930,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 431 992,00

5 5.01.2018

საგზაო 
ინფრასტრუქტურის 
(ტროტუარი, ბორდიური, 
ქვაფენილი, ბოძკინტი) 
მოვლა-შენახვის 
სამუშაოები

შპს ,,ნიუ სთაილ‘’ 445448481                288 880,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 53 612,21

6 5.01.2018

ქ. ბათუმში 
„ახალგაზრდული 
ცენტრის“ ფარგლებში 
შეხვედრებისა და 
სემინარების ორგანიზება

შპს ,,ევროპის 
აკადემიური ცენტრი-

გაცვლითი 
პროგრამები’’ 

404995822                  24 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 2 900,00

7 5.01.2018

ქ. ბათუმში, შარაშიძის 
ქუჩის N32-დან N40-მდე 
მონაკვეთის და 
ზედაღელის ქუჩის 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,ზიმო-7’’ 245424919                409 009,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 273 671,41



8 9.01.2018

„ახალგაზრდული 
ცენტრის“ დალაგება-
დასუფთავების 
მომსახურება

შპს ,,ბ&დკომპანი’’ 412680273                    9 096,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 1 336,00

9 9.01.2018

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

ა(ა)იპ ,,სთეფ 
ფორვარდი’’

245442098                  30 974,40   
ელექტრონული 

ტენდერი 4 839,75

10 11.01.2018

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
სატელევიზიო საკაბელო 
მომსახურება

შპს „TV_ERA“ 245439609                    2 880,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 480,00

11 11.01.2018

დასუფთავების 
მოსაკრებლის 
ადმინისტრირების 
მომსახურება

სს ,,ენერგო - პრო 
ჯორჯია’’

205169066                169 200,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 24 037,50

12 11.01.2018

ავტომობილებისა და 
მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება 
და ტექნიკური 
მომსახურება

შპს ,,ავტო-
პიგმალიონი’’

404483224                  70 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 9 602,60

13 11.01.2018

ქ. ბათუმის მერიის 
სამსახურებისათვის 
კომპიუტერული 
საკანონ¬მდებლო საი¬ნფო-
რმაციო-საძიებო პროგრამა 
“კოდექსი”-ის მონაცემთა 
ბაზის მომდევნო 
პერიო¬დული განახლება

ინდ. მეწარმე „ბადრი 
გორაძე“

61001019253                    1 800,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

14 11.01.2018

სპეციალური 
საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე 
მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირების 
მომსახურება

შპს 
„აჭარტრანსრეგულირე

ბა“
248431889                       495,00   

გამარტივებული 
შესყიდვა 495,00

15 12.01.2018

ქ. ბათუმის ტერიტორიის 
დეზინსექცია-
დერატიზაციის 
მომსახურება

შპს ,,სანდასუფთავება’’ 245548153                369 406,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 14 500,00

16 12.01.2018
სამრეწველო საქონლის და 
ხელსაწყოების შეძენა

შპს „ეკონათება“ 445471132                    4 000,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 601,00

17 12.01.2018
სასმელი წყლის
შეძენა

შპს ,,სუფთა წყალი“ 205150655                    4 500,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 880,00

18 15.01.2018

0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა 
თანდაყოლილი  
ამოვარდნილობის და 
დისპლაზიის 
მკურნალობის 
მომსახურება

შპს ,,საოჯახო 
მედიცინის 

რეგიონული ცენტრი"
245428416                  45 920,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 7 609,60

19 15.01.2018

ქ. ბათუმში, მარკოზ 
აჭარელის ქუჩის 1-ლი, მე-2 
და მე-3 შესახვევების 
სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები

შპს ,,გზები’’ 245425393                281 268,52   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

20 15.01.2018

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
ბალანსზე რიცხული 
ავტომანქანების 
გადაადგილების GPS 
ტექნოლოგიით 
მონიტორინგის 
მომსახურება

შპს. `I GPS ოპრატორი 404920289                    3 900,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 385,81



21 16.01.2018

ქ. ბათუმში დაბადებულ 
ახალშობილთა სმენის 
სკრინინგული 
გამოკვლევის მომსახურება 

,,სთეფ ფორვარდი’’ 245442098                  14 656,21   
ელექტრონული 

ტენდერი 8 761,46

22 16.01.2018

ქ. ბათუმში, გოდერძი 
ჩოხელის ქუჩისა და I, II, III 
ჩიხების, გოდერძი 
ჩოხელის ქ. N35-დან N41-
მდე, სამების ქუჩის გარე 
განათების სამუშაოები

შპს ,,გუნგლი’’ 225068271 113169,21
ელექტრონული 

ტენდერი 109 873,01

23 16.01.2018

ქ. ბათუმში, გზის 
პრობლემატურ 
მონაკვეთებზე (კახაბრის, 
მწვანე კონცხის და გონიო-
კვარიათის დასახლებებში)  
ბეტონის საფარის დაგების 
სამუშაოები

შპს ,,დაჩი’’ 445452509                260 190,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 26 514,60

24 17.01.2018 დროშების შეძენა
ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,გიორგი 

ასათიანი’’
61001039274                  77 974,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 6 894,00

25 23.01.2018

ქ. ბათუმში, ანდრია 
პირველწოდებულის N54ა-
ს მიმდებარე 
ტერიტორიიდან ზღვაზე 
გასასვლელის 
კეთილმოწყობის, ადლიის 
ქუჩის მონაკვეთების 
კეთილმოწყობის, ლეხ და 
მარია კაჩინსკების და 
ანგისის ქუჩის 
დამაკავშირებელი გზის 
მოწყობის სამუშაოები

შპს ,,ბონდი-2009’’ 245626470                526 874,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 223 850,89

26 23.01.2018

ქ. ბათუმში, ფრიდონ 
ხალვაშის ქუჩა N334 
მიმდებარე საცხოვრებელი 
კორპუსის უკანა ეზოში 
მდებარე მიწის ნაკვეთზე 
სპორტული მოედნის 
მოწყობის სამუშაოები

შპს ,,მონოლითი-2005’’ 245526051                144 998,77   
ელექტრონული 

ტენდერი 117 439,04

27 23.01.2018

ქ. ბათუმში, შარაშიძის 
ქუჩის N34-ის მიმდებარედ 
სანიაღვრე არხების 
მოწყობის  სამუშაოები

შპს ,,ნიუპოვერ’’ 415094141                134 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 36 577,21

28 24.01.2018
ბაინდერების, 
საქაღალდეების, ფაილების 
შესყიდვა

შპს ,,E-2010’’ 448381992                  10 900,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 1 995,00

29 25.01.2018

სპეციალური 
საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე 
მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირების 
მომსახურება

შპს ,,სანდო’’ 445502260                    8 580,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

30 29.01.2018

ონკოლოგიურ 
დაავადებათა ადრეული 
ფორმების დიაგნოსტიკისა 
და პრევენციის 
მომსახურება

შპს ,,BROTHERS’’ 445412152                  44 820,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00



31 29.01.2018

ქ. ბათუმში, მარკოზ 
აჭარელის მე-3 შესახვევის 
მონაკვეთის სანიაღვრე 
არხის მოწყობის  
სამუშაოები

შპს ,,მშვილდოსანი 
2010"

245626336                148 892,67   
ელექტრონული 

ტენდერი 46 203,08

32 30.01.2018
საკანცელარიო საქონლის 
შეძენა

შპს ,,კომპანია GEOSM’’ 404873614                    9 774,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

33 30.01.2018
ტონერებისა და 
კარტრიჯების შეძენა

შპს ,,კორვეტი’’ 445454749                  26 291,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 4 036,00

34 31.01.2018
ლითონის ბოძკინტების 
შეძენა

შპს ,,ნუტა’’ 445461875                  40 200,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

35 1.02.2018
ვებ ფილტრის (Barracuda 
Web Filter 410) ლიცენზიის 
შეძენა

შპს ,,ულტრა’’ 206258182                    7 200,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 7 200,00

36 1.02.2018
მინერალური წყლების 
შეძენა

შპს ,,აიდიეს ბორჯომი 
თბილისი’’,

404888528                    4 008,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

37 1.02.2018

წვევამდელების 
სატრანსპორტო 
საშუალებებით გადაყვანის 
მომსახურება

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,ზაალ 

კოსტავა’’
33001001455                  21 309,61   

ელექტრონული 
ტენდერი 3 044,23

38 1.02.2018

ქ. ბათუმში, სარიტუალო 
დარბაზ ჯორჯიასთან 
სანიაღვრე არხის მოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,ფირმა იმედი’’ 212831621                259 777,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 106 239,26

39 1.02.2018
A4 ფორმატის უმაღლესი 
ხარისხის საბეჭდი 
ქაღალდი

ი.მ. „გიორგი 
კანდელაკი - ვესტა“

1009005243                    6 516,00   
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 4 344,00

40 2.02.2018
დიოდური გარე განათების 
სანათების შეძენა

შპს ,,EL-GROUP’’ 401957021                  15 997,97   
ელექტრონული 

ტენდერი 15 997,97

41 5.02.2018
პასპორტიზაციის 
მომსახურება

სსიპ ,,ტექნიკური და 
სამშენებლო 

ლაბორატორია’’
245638029                  10 784,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 0,00

42 5.02.2018
მთარგმნელობითი 
მომსახურება

შპს „დელტა 
დეველოპმენტ გრუპი“

412702446                       456,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 456,00

43 5.02.2018

საპატიო წოდების 
მინიჭებასთან 
დაკავშირებით 
სპეციალური სადგამების 
შესყიდვა

შპს ,,პოლიგრაფ-
სერვისი“

245385355                    1 440,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

44 5.02.2018
ქაღალდის ხელსახოცების 
შეძენა

შპს ,,აბსოლუტი 2010“ 445387689                       499,20   
გამარტივებული 

შესყიდვა 400,80

45 7.02.2018

საჯარიმო ქვითრების, 
სამართალდარღვევის 
ოქმების, სანებართვო 
მომწმობებისა და 
ვაუჩერების შეძენა

შპს ,,ქეჩერა’’ 205268681                    3 641,60   
ელექტრონული 

ტენდერი 2 684,80

46 8.02.2018
თანახმაა განახორციელოს 
ქონების აუდიტორული 
შეფასების მომსახურება

შპს ,,ინტელექტ-
აუდიტი’’

404906973                    7 875,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 990,00

47 8.02.2018
საკვები პროდუქტების 
შეძენა

შპს ,,აბსოლუტი 2010“ 445387689                       248,90   
გამარტივებული 

შესყიდვა 152,90

48 12.02.2018
ხილისა  და თხილეულის 
შეძენა

ინდივიდუალური 
მეწარმე ნინო ქათამაძე

46001001451                       211,40   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

49 12.02.2018 ტკბილეულის შეძენა
ინდივიდუალური 

მეწარმე ნინო ქათამაძე
46001001451                       123,90   

გამარტივებული 
შესყიდვა 0,00

50 12.02.2018
ელექტრო საქონლისა და 
ნათურების შეძენა

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,ვაჟა 

გორგაძე’’
61008016584                    8 325,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 8 325,00

51 13.02.2018
სხვადასხვა სახის 
სამხატვრო-გაფორმებითი 
სამუშაოები

შპს ,,ტერა-2014’’ 445449532                  51 400,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00



52 15.02.2018
საოფისე აპარატურის 
მიმდინარე რემონტის 
მომსახურება

შპს ,,კომპუს ბათუმი’’ 245438726                    4 230,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

53 15.02.2018
კონდიციონერების 
მიმდინარე რემონტი

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,შალვა 
თავდგირიძე’’ 

61003001772                    4 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 440,00

54 15.02.2018

ქ. ბათუმში, კახაბრის ქუჩის 
გარე განათების, მარკოზ 
აჭარელის მე-4 შესახვევის 
გარე განათების  და მარკოზ 
აჭარელის მე-3 შესახვევის 
მონაკვეთის განათების 
მოწყობის სამუშაოები

შპს ,,აჭარგანათება’’ 245546486                164 819,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

55 16.02.2018
ქ. ბათუმში, მეზღვაურის 
ქუჩის კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,ერ ტე დე’’ 406102550                343 998,99   
ელექტრონული 

ტენდერი 143 525,76

56 19.02.2018 ხილის წვენები სს „ნიკორა ტრეიდი“ 206255808                       354,72   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

57 22.02.2018
კომპიუტერული და 
პერიფერიული ტექნიკის 
შეძენა

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,გელა 

პატარაია’’
61003002868                  10 041,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 10 041,00

58 22.02.2018

ქ. ბათუმში, 
ადმინისტრაციული 
ერთეულების მიხედვით 
საუბნო კავშირების 
ჩამოყალიბების და 
განვითარების მომსახურება

ა(ა)იპ ,,განვითარების 
აკადემია’’ 

445394680                  32 414,07   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

59 22.02.2018

ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურის 
შეძენა

შპს „ეკონათება“ 445471132                    4 940,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 4 940,00

60 23.02.2018

ქ. ბათუმში, ქსენია 
ბახტაძის ქუჩის 
კეთილმოწყობის, ბახტაძის 
ქუჩაზე საყრდენი კედლის 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,ბონდი-2009’’ 245626470                299 619,87   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

61 27.02.2018
საინფორმაციო-სარეკლამო 
რგოლების დამზადებ

შპს ,,Wtv Georgia’’ 401982413                    3 288,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 3 288,00

62 27.02.2018

ქ. ბათუმში საცხოვრებელი 
კორპუსების მშენებლობის 
სამუშოების ტექნიკური 
ზედამხედველობის 
მომსახურება

ფიზიკური პირი ,,კობა 
ბასილაია’’

39001006254                  12 392,50   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

63 1.03.2018

ქ. ბათუმში, კომახიძის 
ქუჩისა და სევასტოპოლის 
ქუჩის კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,ზიმო-7’’ 245424919             3 894 999,99   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

64 1.03.2018

ქ. ბათუმში, სიონის ქუჩის 
კეთილმოწყობის, ფრ. 
ხალვაშის მე-8 ჩიხის 
კეთილმოწყობის, 
შაშიკაშვილის ქუჩაზე 
მონაკვეთის 
კეთილმოწყობის და 
ოპიზრების ქუჩის 
მონაკვეთზე შაშიკაშვილის 
ქუჩიდან კვინიტაძის 
ქუჩებს შორის ბეტონის 
საფარის მოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,გზები’’ 245425393                383 948,17   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

65 1.03.2018
ს. მესხის ქუჩის 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,დავით 

სიჭინავა’’ 
19001004820             2 737 000,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 0,00



66 2.03.2018
მობილური სატელეფონო 
მომსახურება

შპს ,,მაგთიკომი 204876606                  36 000,00   
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 0,00

67 2.03.2018

ქ. ბათუმში, ზედაღელის 
დასახლება N51-დან N61-
მდე ქუჩის კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,ნომიგია’’ 445458326                219 000,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

68 6.03.2018

ქ. ბათუმში, თოდოგაურის 
დასახლებაში წყლის 
სისტემის მოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,ბილდინგ-
დეველოპერ’’

406039692                433 769,30   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

69 9.03.2018

ქ. ბათუმში, ლადო 
ასათიანის ქუჩა N27-ში 
მდებარე მიწის ნაკვეთის 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს „ანაგი“ 245416401             1 144 072,78   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

70 13.03.2018

ქ. ბათუმში, 
ჩოლოყაშვილის 
(ოსტროვსკის) ქუჩის 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,გზები’’ 245425393             2 799 999,90   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

71 13.03.2018

ქ. ბათუმში, იბერიის ქუჩა 
N1-ში მდებარე N26 
საბავშვო ბაღის და 
აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში 
მდებარე N11 საბავშვო 
ბაღის ეზოების 
კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,ჯემალ 

ირემაძე’’
61004009539                463 772,93   

ელექტრონული 
ტენდერი 0,00

72 21.03.2018
ქ. ბათუმში, მაიაკოვსკის 
ქუჩის კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს ,,გზები’’ 245425393             4 703 979,16   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

73 22.03.2018 სუვენირების შეძენა
სსიპ „ბათუმის 

არქეოლოგიური 
მუზეუმი“

245428274                       375,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

74 26.03.2018

ქ. ბათუმში იბერიის ქუჩა 
N1  მდებარე N26 საბავშვო 
ბაღის  ეზოსა და 
აღმაშენებლის ქუჩა N5-ში 
მდებარე N11 საბავშვო 
ბაღის ეზოს 
კეთილმოწყობის 
სამშენებლო 
სარეაბილ¬იტაციო 
სამუშაოების ტექნიკური 
ზედამხედველობის 
მომსახურება

ინდივიდუალური 
მეწარმე „თამაზ 

მოწყობილი“
61004051297                    2 484,00   

ელექტრონული 
ტენდერი 0,00

75 26.03.2018
ქ. ბათუმში, მაჭახელას 
ქუჩის კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს „ბონდი-2009“ 245626470                521 126,86   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

76 26.03.2018
ქ. ბათუმში, ნ. ნიჟარაძის 
ქუჩის კეთილმოწყობის 
სამუშაოები

შპს „ბონდი-2009“ 245626470             1 532 999,76   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

77 27.03.2018
ახალგაზრდული 
ცენტრისთვის მიკროფონის 
და დინამიკების შეძენა

შპს „მეტრომარტი“ 401975662                       649,99   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

78 28.03.2018

ქ. ბათუმში, ზაზა 
ფანასკერტელ-ციციშვილის 
ქუჩის სანიაღვრე სისტემის 
მოწყობის სამუშაოები

შპს ,,ვი-აი-პი +’’ 216429577                344 436,14   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00

79 28.03.2018
საინფორმაციო-სარეკლამო 
რგოლების დამზადება

შპს ,,Wtv Georgia’’ 401982413                    3 996,00   
ელექტრონული 

ტენდერი 0,00



80 29.03.2018

ქ. ბათუმის მერიის 
ადმინისტრაციული 
შენობებისა და ობიექტების 
დაცვის მომსახურება

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 
საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - 
დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტის 
აჭარის დაცვის 

პო¬ლიციის 
სამმართველო

211350928                198 900,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00

81 29.03.2018

ქ. ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის 
საკუთრებაში არსებული 
შენობებისა და ობიექტების 
დაცვის მომსახურება

საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს 
საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - 
დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტის 
აჭარის დაცვის 

პო¬ლიციის 
სამმართველო

211350928                102 600,00   
გამარტივებული 

შესყიდვა 0,00


