№

ხელშეკრულების №

განხორციელებული შესყიდვები 2018 წლის მეოთხე კვარტლის მდგომარეობით

1

2

ხელშეკრულებ
ის გაფორმების
თარიღი

3

შესყიდვის დასახელება

ორგანიზაცია ვისთანაც
დაიდო ხელშეკრულება

ს/კ

ხელშეკრულების
ფასი

გადარიცხული
თანხები

შესყიდვის საშუალება

კატეგორიის/ქვე
კატეგორიის
კოდი

ტენდერის №

შენიშვნა

4

5

6

7

8

9

10

11

12

შპს ,,იბერია
ივენთგრუპი’’

404477525

19 780,00

19 780,00

ელექტრონული
ტენდერი

79900000

NAT180014894

2018 წლის გეგმით

შპს „ბათუმის
ავტოტრანსპორტი“

245445200

720,00

720,00

გამარტივებული
შესყიდვა

63700000

2019 წლის გეგმით

შპს „პენსან ჯორჯია“

404870760

7 450,00

7 450,00

კონსოლიდირებული
ტენდერი

30100000

2018 წლის გეგმით

შპს ,,იუ–ჯი–თი’’

204892964

23 780,00

23 780,00

კონსოლიდირებული
ტენდერი

30200000

2018 წლის გეგმით

169

ქ. ბათუმში, გიორგი გარაყანიძის
სახელობის ფოლკლორული და
10.10.2018 სასულიერო მუსიკის ბათუმის
საერთაშორისო ფესტივალის
ორგანიზება

2

170

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ბალანსზე რიცხული
10.10.2018
ავტომობილების პარკინგის
საფასური

3

171

15.10.2018

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის
საბეჭდი ქაღალდი

4

172

17.10.2018

სტანდარტული პერსონალური
კომპიუტერის კომპლექტი

5

173

26.10.2018 საკვები პროდუქტების შეძენა

შპს ,,აბსოლუტი 2010“

445387689

375,00

375,00

გამარტივებული
შესყიდვა

15800000

2018 წლის გეგმით

6

174

26.10.2018 ხილისა და თხილეულის შეძენა

ინდივიდუალური
მეწარმე ნინო ქათამაძე

46001001451

436,60

401,15

გამარტივებული
შესყიდვა

3200000

2018 წლის გეგმით

ს.ს. „სილქნეტი“

204566978

610,00

610,00

გამარტივებული
შესყიდვა

32400000

2018 წლის გეგმით

შპს „გეპა“

445506587

1 151,00

1 151,00

გამარტივებული
შესყიდვა

32400000

2018 წლის გეგმით

245539163

8 346,20

8 346,20

გამარტივებული
შესყიდვა

60100000 60400000

2018 წლის გეგმით

1

ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქ. N45-ში, ქ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ადმინისტრაციულ
შენობაში ოპტიკური კაბელის
გადატანის მომსახურება

7

175

9.11.2018

8

176

ქსელის კაბელისა და
13.11.2018 აქსესუარების შეძენა (ჯეკები,
სვიჩები)

177

ბათუმის მდგრადი განვითარების
პირველი ფორუმის
14.11.2018 მომხსენებელთა საჰაერო და
შპს „ბათუმი ავია ტური
საავტომობილო ტრანსპორტით
მომსახურება

9

178

ბათუმის მდგრადი განვითარების
პირველი ფორუმის
14.11.2018 მომხსენებელთა და მოწვეულ
სტუმართა სასტუმროთი და
კვებით მომსახურება

ს.ს. ,,ნუროლ ინშაათ
ვეთიჯარეთის
წარმომადგენლობა
საქართველოში“

245591104

10 500,00

10 500,00

გამარტივებული
შესყიდვა

55100000 55300000

11

179

ა(ა)იპ ,,აჭარის არ
ქ. ბათუმში, მინი ფეხბურთში გენორეგიონალური მინი
16.11.2018 მენაბდის სახელობის თასზე
ფეხბურთის
ტურნირის ორგანიზება
ფედერაცია“

445387386

9 699,00

9 699,00

ელექტრონული
ტენდერი

92600000

NAT180016777

2018 წლის გეგმით

12

180

21.11.2018

„ახალგაზრდული ცენტრისთვის”
წიგნების შეძენა

შპს ,,წიგნის სამყარო“

200126782

2 769,99

2 769,99

ელექტრონული
ტენდერი

22100000

NAT180017116

2018 წლის გეგმით

13

181

27.11.2018

„ახალგაზრდული ცენტრისთვის“
სკამების შეძენა

შპს ,,ს.კ. ბათუმი-2018“

445535886

3 950,00

3 950,00

ელექტრონული
ტენდერი

39100000

NAT180017118

2018 წლის გეგმით

3.12.2018

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის ახა¬ლგაზრდული
ცენტრის ინტერნეტ მომსახურება
(ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. N51 ქ.
ბათუმის მერიის ახალგაზრდული
ცენტრის ადმინისტრაციული
შენობა)

შპს ,,მაგთიკომი"

204876606

3 600,00

გამარტივებული
შესყიდვა

2400000

2018 წლის გეგმით

5.12.2018

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
მერიის კუთვნილი
ავტოსატრნსპორტო საშუალებების
ტექნიკური ინსპექტირების
მომსახურება

შპს „რომა-მოტორსი”

445520151

120,00

-

გამარტივებული
შესყიდვა

71600000

2018 წლის გეგმით

ინდივიდუალური
მეწარმე ,,შმაგი
თათოშვილი’’

47001040670

23 917,80

23 917,80

ელექტრონული
ტენდერი

63100000

NAT180017997

2018 წლის გეგმით

შპს ,,ბათუმი 2014“

448392267

5 920,00

5 920,00

ელექტრონული
ტენდერი

79900000

NAT180018107

2018 წლის გეგმით

შპს ,,ქეჩერა“

205268681

250,00

250,00

ელექტრონული
ტენდერი

22400000

NAT180018439

2018 წლის გეგმით

შპს ,,სივრცე 9“

405251702

6 690,00

6 690,00

ელექტრონული
ტენდერი

79900000

NAT180017982

2018 წლის გეგმით

10

14

15

182

183

16

184

7.12.2018

ტვირთის (საშეშე მერქნის)
გადატანის მომსახურება
(დატვირთვა, ტრანსპორტირება,
ჩამოცლა)

17

185

7.12.2018

ქ. ბათუმში, „წლის ხელოვანის“
ორგანიზება

18

186

ვაუჩერების
11.12.2018 სახელმწიფო შესყიდვა

19

187

ქ. ბათუმში, წარმატებულ
სპორტსმენებთან და სპორტის
12.12.2018 დამსახურებულ მოღვაწეებთან
წლის შემაჯამებელი შეხვედრის
ორგანიზება

2018 წლის გეგმით

20

188

ქ. ბათუმში, „ახალგაზრდული
ცენტრის“ ფარგლებში
12.12.2018 წარმატებულ ახალგაზრდებთან
წლის შემაჯამებელი შეხვედრის
ორგანიზება

21

189

„ახალგაზრდული ცენტრის“
17.12.2018 დალაგება-დასუფთავების
მომსახურება

22

190

18.12.2018

23

სატელეფონო მომსახურება
(საკრებულოს)

191

19.12.2018 სატელეფონო მომსახურება

24

192

ფინანსური აღრიცხვის
პროგრამული უზრუნველყოფის
19.12.2018
განახლება, ტექნიკური
მხარდაჭერა და მომსახურება

25

193

19.12.2018

26

194

20.12.2018 ჟურნალ-გაზეთები (საკრებულო)

27

28

ელექტრონული
ტენდერი

79900000

NAT180018108

2018 წლის გეგმით

7 099,92

ელექტრონული
ტენდერი

90900000

NAT180018443

2019 წლის გეგმით

5 932,50

ელექტრონული
ტენდერი

64200000

NAT180018800

2019 წლის გეგმით

ელექტრონული
ტენდერი

64200000

NAT180019018

2019 წლის გეგმით

გამარტივებული
შესყიდვა

72200000

2018

შპს ,,ესაილუმ“

404510784

881,00

შპს „ტექნო კრაფტ
სერვისი“

404874775

სს „სილქნეტი“

204566978

881,00

სს „სილქნეტი“

204566978

126 321,50

შ.პ.ს. „ერთიგონი“

200248384

3 540,00

შპს ,,ექსპრესი ბათუმი“

445547150

2 687,40

გამარტივებული
შესყიდვა

22200000

2019 წლის გეგმით

შპს ,,ექსპრესი ბათუმი“

445547150

1 213,00

გამარტივებული
შესყიდვა

22200000

2019 წლის გეგმით

195

საქართველოს შინაგან
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
საქმეთა სამინისტროს
მერიის საკუთრებაში არსებული
საჯარო სამართლის
შენობებისა და ობიექტების
იურიდიული პირი 20.12.2018
დაცვის მომსახურება
დაცვის პოლიციის
(დაუმთავრებელი შენობა დეპარტამენტის აჭარის
ყოფილი სასტუმრო „მეზღვაური“)
დაცვის პო¬ლიციის
სამმართველო

211350928

50 400,00

გამარტივებული
შესყიდვა

79700000

2019 წლის გეგმით

196

საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს
ქ. ბათუმის მერიის
საჯარო სამართლის
ადმინისტრაციული შენობებისა
იურიდიული პირი და ობიექტების დაცვის
20.12.2018
დაცვის პოლიციის
მომსახურება (ლ. ასათიანის ქ. N25,
მ. ლერმონტოვის ქ. N90ა, ს.
დეპარტამენტის აჭარის
ორბელიანის ქ. N10)
დაცვის პოლიციის
სამმართველო

211350928

265 200,00

გამარტივებული
შესყიდვა

79700000

2019 წლის გეგმით

სხვადასახვა დასახელების
ჟურნალ-გაზეთები

3 540,00

29

30

197

ქ. ბათუმის მერიის
სამსახურებისათვის
კომპიუტერული საკანონმდებლო
20.12.2018
საინფორმაციო-საძიებო პროგრამა
“კოდექსი”-ს მონაცემთა ბაზის
პერიოდული განახლება

ინდ. მეწარმე „ბადრი
გორაძე“

61001019253

1 800,00

გამარტივებული
შესყიდვა

48300000

2019 წლის გეგმით

198

ქ. ბათუმის საკრებულოსათვის
კომპიუტერული საკანონმდებლო
20.12.2018 საინფორმაციო-საძიებო პროგრამა
“კოდექსი”-ს მონაცემთა ბაზის
პერიოდული განახლება

ინდ. მეწარმე „ბადრი
გორაძე“

61001019253

2 400,00

გამარტივებული
შესყიდვა

48300000

2019 წლის გეგმით

საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი “სახელისუფლებო
სპეციალური
კავშირგაბმულობის
სააგენტო“

204429494

1 200,00

გამარტივებული
შესყიდვა

64200000

2019 წლის გეგმით

შპს ,,მედიკალ სოფტი’’

404859676

41 219,25

ელექტრონული
ტენდერი

85100000

NAT180019112

2019 წლის გეგმით

შპს „პსპ ფარმა“

202203123

24 648,00

ელექტრონული
ტენდერი

33600000

180019179

2019 წლის გეგმით

31

199

21.12.2018 საკომუნიკაციო მომსახურება

32

200

ქ. ბათუმში დაბადებულ
24.12.2018 ახალშობილთა სქრინინგი
მუკოვისციდოზზე

33

201

საგანია პარკინსონით
დაავადებულ პირთა (ქ. ბათუმში,
პარკინსონით დაავადებული
100000-მდე სარეიტინგო ქულის
25.12.2018 მქონე პირები, ასაკით
პენსიონერები და შ.შ.მ. პირები)
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფისათვის
მედიკამენტების შესყიდვა

34

202

26.12.2018 მინერალური წყლების შეძენა

შპს „აიდიეს ბორჯომი
თბილისი“,

404888528

4 797,50

ელექტრონული
ტენდერი

15900000

NAT180019538

2019 წლის გეგმით

35

203

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე
არსებული დაწესებულებების
26.12.2018
სანიტარულ-ჰიგიენური
მონიტორინგის მომსახურება

სსიპ
,,ლაბორატორიული
კვლევითი ცენტრი"

245645235

94 990,00

ელექტრონული
ტენდერი

71900000

NAT180019474

2019 წლის გეგმით

36

204

26.12.2018

სს ,,სილქნეტი’’,

204566978

5 400,00

ელექტრონული
ტენდერი

72400000

NAT180019342

2019 წლის გეგმით

ქ. ბათუმის მერიის ინტერნეტ
მომსახურება

37

205

მერიის ადმინისტრაციული
27.12.2018 შენობების დალაგებადასუფთავების მომსახურება

38

206

39

ელექტრონული
ტენდერი

90900000

100 500,00

კონსოლიდირებული
ტენდერი

9100000

2019 წლის გეგმით

204493002

56 280,00

კონსოლიდირებული
ტენდერი

9100000

2019 წლის გეგმით

შპს „გაზეთი აჭარა და
ადჟარია“

245427783

78 000,00

გამარტივებული
შესყიდვა

79800000

2019 წლის გეგმით

ქ. ბათუმის ტერიტორიის
27.12.2018 დეზინსექცია-დერატიზაციის
მომსახურება

შპს "სანდასუფთავება"

245548153

369 950,00

ელექტრონული
ტენდერი

90900000

180019040

2019 წლის გეგმით

210

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და
27.12.2018 ანახვეტის გატანა, თოვლის
გატანის მომსახურება

შპს "სანდასუფთავება"

245548153

3 746 700,00

ელექტრონული
ტენდერი

90500000

NAT180019022

2019 წლის გეგმით

211

ქალაქის ქუჩების, პარკების,
მოედნების დასუფთავება, მორწყვამორეცხვა, ქუჩების თოვლის
საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის
27.12.2018
შპს "სანდასუფთავება"
საწინააღმდეგო სამუშოები,
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის
ქალაქში მოძრაობის აღკვეთის
მომსახურება

245548153

5 406 305,32

ელექტრონული
ტენდერი

90600000

NAT180019020

2019 წლის გეგმით

212

მეორე ტიპის დიაბეტით
დაავადებულ პირთა (ქ. ბათუმში
მცხოვრები მეორე ტიპის შაქრიანი
დიაბეტით დაავადებული 0-დან
28.12.2018 100 000 სარეიტინგო ქულის მქონე
პირები, შ.შ.მ. პირები და ასაკით
პენსიონერები) მედიკამენტებით
უზრუნველყოფისათვის
მედიკამენტების შესყიდვა

201991229

137 520,00

ელექტრონული
ტენდერი

33600000

NAT180019181

2019 წლის გეგმით

შპს „პროგრეს სერვისი“

405025020

78 000,00

26.12.2018 ბენზინი - პრემიუმი

შპს რომპეტროლ
საქართველო

204493002

207

26.12.2018 ბენზინი - პრემიუმი (საკრებულო)

შპს რომპეტროლ
საქართველო

40

208

განცხადებებისა და
სამართლებრივი აქტების
26.12.2018 ბეჭდვით მედიაში გამოქვეყნების
მომსახურება გაზეთ „აჭარა და
ადჟარიაში“

41

209

42

43

44

ს.ს. „გეფა“

NAT180018775

2019 წლის გეგმით

45

213

ეპილეფსიით დაავადებულ
პაციენტთა (ქ. ბათუმში
მცხოვრები, ეპილეფსიით
დაავადებული 19 წლამდე
მოზრდილები და 100000-მდე
28.12.2018
სარეიტინგო ქულის მქონე პირები,
ასაკით პენსიონერები და შ.შ.მ.
პირები) მედიკამენტებით
უზრუნველყოფისათვის
მედიკამენტების შესყიდვა

46

214

28.12.2018

47

215

28.12.2018 საწვავი - დიზელი

48

216

49

50

შპს „პსპ ფარმა“

202203123

144 880,80

ელექტრონული
ტენდერი

33600000

NAT180019177

2019 წლის გეგმით

შპს ,,CEBEP’

404396113

156 704,00

ელექტრონული
ტენდერი

90500000

NAT180019028

2019 წლის გეგმით

შპს რომპეტროლ
საქართველო

204493002

11 700,00

კონსოლიდირებული
ტენდერი

9100000

პასპორტიზაციის მომსახურება
31.12.2018 (საკადასტრო კვლევა,
ტოპოგრაფიული მომსახურებები)

სსიპ ,,ტექნიკური და
სამშენებლო
ლაბორატორია“

245638029

10 784,00

ელექტრონული
ტენდერი

71300000

NAT180019969

2019 წლის გეგმით

217

სპეციალური საგანმანათლებლო
31.12.2018 საჭიროების მქონე მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების მომსახურება

შპს ,,სანდო“

445502260

10 962,00

ელექტრონული
ტენდერი

60100000

NAT180019453

2019 წლის გეგმით

218

31.12.2018

საკომუნიკაციო ჭების
მომსახურება

სს „სილქნეტი“

204566978

3 861,90

გამარტივებული
შესყიდვა

32500000 32571000

ნაგავსაყრელის ექსპლუატაციის
და სანიტარული მომსახურება

2019 წლის გეგმით

2019 წლის გეგმით

