7

აიპ „ბათუმის
მუნიციპალური
ინსპექციის“ მიერ
განსაზღვრული
თანამშრომელი

1,153.17

თბილისი,
ნუცუბიძის 171

ვახტანგ ქათამაძე

309.00

დმანისი
ცურტაველის 54

ვახტანგ ქათამაძე

204918321

3

22.01.2021

პირბადის შეძენა

202203123

309.00

26.01.2021

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიისა
და საკრებულოს ვებგვერდის და მეილის
ჰოსტინგის მომსა¬ხურება

204929168

64,779.99

6,480.00

2,356.36

თბილისი, ი.
აბაშიძის 42, ბ 26

ვახტანგ ქათამაძე

27.01.2021

ქ. ბათუმში დაბადებულ
ახალშობილთა სმენის
სკრინინგული
გამოკვლევის მომსახურება

245442098

32,755.00

32,755.00

10,345.00

ბათუმი,
მელიქიშვილის 2

მარიამ ფეტიძე

4

5

`

8,508.00

NAT200020667

ვირტუალური-ქოლ
ცენტრი

351,680.00

NAT200020259

25.01.2021

351,680.00

85100000

2

404396113

72400000

15.01.2021

ელექტრონული
ტენდერი

1

19

NAT200020129 CON200000287

124,803.56

თბილისი ი.
გრიშაშვილის 26

18

CPV33100000

12

64200000

11

8

უპატრონო შინაური
ცხოველების მოვლაპატრონობისა და
პოპულაციის
რეგულირების
ღონისძიებების
მომსახურება

ელექტრონუ კონსოლიდირებ
ელექტრონული ტენდერი
ლი ტენდერი ული ტენდერი

ხელშეკრულების
კონტროლზე
უფლებამოსილი
პირი

ტენდერის №

6

მიმწოდებლის
მისამართი

გადარიცხული თანხბები

კატეგორიის/ქვეკატეგორიის
კოდი

4

შესყიდვების გეგმით
ხელშეკრულების ფასი გათვალისწინებული
თანხა

შესყიდვის საშუალება

ს/კ

NAT200019238

3

შესყიდვის დასახელება

17 ელექტრონული ტენდერი

2

ხელშეკრულების
გაფორმების
თარიღი

90600000

ხელშეკრულების №

განხორციელებული შესყიდვები 2021 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით

NAT200020653

245548153

369,962.00

370,000.00

24,416.00

ბათუმი,
ჯავახიშვილის
ქ.#55

NAT200020658

29.01.2021

ვიდეო-სამეთვალყურეო
კამერების (სისტემების)
მოვლა-პატრონობის
მომსახურება

401992162

396,330.00

437,400.00

108,090.90

თბილისი, ო.
ონიაშვილის ქუჩა
72

გიორგი ყენია

50300000

NAT200020569

1.02.2021

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

245442098

30,870.00

30,870.00

12,372.50

ბათუმი,
მელიქიშვილის 2

მარიამ ფეტიძე

85100000

NAT210000480

1.02.2021

ქ. ბათუმში დაბადებულ
ახალშობილთა სქრინინგი
მუკოვისციდოზზე
მომსახურება

404859676

15,223.50

15,224.00

6,089.40

თბილისი, ჟ.
შარტავას ქ. 2ა

მარიამ ფეტიძე

85100000

NAT210000473

NAT200020663

29.01.2021

ქ. ბათუმის ტერიტორიის
დეზინსექციადერატიზაციის
მომსახურება

არა¬სამე¬წარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული
პირის „ბათუმის
მუნიციპალური
ინსპექ-ციის“ მიერ
განსაზღვრული
თანამშრომელი

90900000

აიპ „ბათუმის
მუნიციპალური
ინსპექ¬ციის“ მიერ
განსაზღვრული
თანამშრომელი

71900000

გულნაზ
ბოლქვაძე–ხარაზი

85100000

ბათუმი
მელაშვილის 24

ელექტრონული
ტენდერი

11

73,359.00

ელექტრონული ტენდერი

10

158,900.00

ელექტრონული
ტენდერი

9

127,150.00

ელექტრონული ტენდერი

8

27.01.2021

ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე
არსებული
დაწესებულებების
სანიტარულ-ჰიგიენური
მონიტორინგის
მომსახურება

245616631

ელექტრონული ტენდერი

7

27.01.2021

ელექტრონული
ტენდერი

6

მოწყვლადი ჯგუფების
სტომატოლოგიური,
ორთოდონტიული და
ორთოპედიული
მომსახურება

245645235

94,990.00

94,990.00

33,103.20

ქ. ბათუმი,
დასახლება ქვედა
სამება

11,197.44

2,359.06

თბილისი, ა.
ბელიაშვილის ქ.
N142

გულნაზ ბოლქვაძეხარაზი

CON200000356

27,879.30

21,384.06

დ. აღმაშენებლის
გამზ. N148

გულნაზ ბოლქვაძეხარაზი

CON200000366

211386695

5.02.2021

მარიამ ფეტიძე

NAT200020651

201991229

ბათუმი,
ბარათაშვილის ქ.
#30

33600000

4.02.2021

პარკინსონით დაავადებულ
პაციენტთა
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფა

9,100.00

33600000

49,000.00

ია შალამბერიძე

85100000

245428416

ვახტანგ ქათამაძე

60100000

3.02.2021

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

ქ. მემედ აბაშიძის
გამზ N42

30100000

3,069.00

50.00

კონსოლიდირებული
ტენდერი

15

448410880

ბრონქული ასთმით
დაავადებულ პაციენტთა
მედიკამენტებით
უზრუნველყოფისათვის
მედიკამენტების
შესყიდვა

50.00

კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

14

2.02.2021

სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების
მომსახურება

61002002214

ელექტრონული
ტენდერი

13

ბეჭდის შეძენა

გამარტივებული შესყიდვა

12

1.02.2021

გამარტივებული შესყიდვა

12

2,813.80

49,000.00

ბათუმი
ჯავახიშვილის
ქ. N33

პასპორტიზაციის
მომსახურება

202177205

578.00

0.00

თბილისი,
დ.აღმაშენებლის
ვახტანგ ქათამაძე
ხეივანი მე-12კმ №5

61003001772

3,000.00

3,000.00

180.00

ბათუმი,
ჩაიკოვსკის ქ.30

ვახტანგ ქათამაძე

245638029

19,920.00

19,925.00

2,031.31

ქ.ბათუმი.
ლერმონტოვის 90ა.

დავით კოპინაძე

NAT210000832

17.02.2021

რევაზ
სეხნიაშვილი

NAT210000988

21

თბილისი,
დ.აღმაშენებლის
ხეივანი მე-12კმ №5

CON200000320

კონდიციონერების
მიმდინარე რემონტი

376.60

CON200000320

17.02.2021

1,215.80

NAT200020826

20

202177205

71300000

გენერატორის
აკუმულატორი

კობა წულაძე

50700000

12.02.2021

თბილისი,
დ.აღმაშენებლის
ხეივანი მე-12კმ №5

31400000

19

712.10

09200000, 42900000 09200000, 42900000

10.02.2021

2,288.50

60100000

18

სატრანსპორტო
საშუალებების ძრავის
ზეთებისა და ზეთის
ფილტრების შეძენა
(საკრებულო)

რამაზ ბოლქვაძე

ელექტრონული
ტენდერი

202177205

17

ლერმონტოვის
ქუჩა 125

ელექტრონულ
ი ტენდერი

10.02.2021

სატრანსპორტო
საშუალებების ძრავის
ზეთებისა და ზეთის
ფილტრების შეძენა (მერია)

5,760.24

24,600.00

გამარტივებული შესყიდვა

19,680.82

კონსოლიდირებული კონსოლიდირებული
ტენდერი
ტენდერი

445581656

16

ელექტრონული
ტენდერი

5.02.2021

წვევამდელების
სატრანსპორტო
საშუალებებით გადაყვანის
მომსახურება

რუსთავი,
კოსტავას გამზირი
14/2

ვახტანგ ქათამაძე

25.02.2021

საკანცელარიო საქონლის
შეძენა

404873614

8,841.00

9,958.00

1.03.2021

კომპიუტერული
მოწყობილობებისა და
აქსესუარების (მაუსი,
კლავიატურა, კომპაქტური
დისკი, ფლეშმეხსიერება)
(საკრებულოსთვის)

445506587

493.00

500.00

26

2.03.2021

ტონერებისა და
კარტრიჯების შეძენა

405307047

9,878.00

27

9.03.2021

ერთჯერადი ჭურჭელის
შეძენა

445402859

9.03.2021

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს ბალანსზე
რიცხული ავტომობილების
პარკინგის საფასური

245445200

24

25

28

2,715.55

თბილისი, იურ.:
ალ. ყაზბეგის #47 /
ფაქტ.:
მ.ასათიანის#14

ვახტანგ ქათამაძე

493.00

ქ. ბათუმი,
ჭავჭავაძეს ქ N 90/6

რევაზ
სეხნიაშვილი

3,955.00

ქ. თბილისი,
საბურთალოს
რაიონი, მირიან
მეფეს ქ., N 23, ბ. 20

ვახტანგ ქათამაძე

350.80

350.80

ბათუმი, ჰაიდარ
აბასიძის 46 ა

რევაზ
სეხნიაშვილი

540.00

540.00

15,000.00

ქ. ბათუმი სულხანსაბა ორბელიანის ქ. რევაზ სეხნიაშილი
N10

NAT210002260

2,659.00

NAT210002896

9,973.00

NAT210002622

8,888.00

NAT2100026
25

216447281

NAT210002028

ბაინდერების,
საქაღალდეების, ფაილების
შესყიდვ

63700000

25.02.2021

39200000

23

30100000

ვახტანგ ქათამაძე

30200000

ბათუმი, პუშკინის
ქ.30, მ.აბაშიძის
გამზ. 62

30100000

1,495.00

22800000

3,000.00

50300000

2,935.00

გამარტივებული
შესყიდვა

245438726

გამარტივებული შესყიდვა

საოფისე აპარატურის
მიმდინარე რემონტის
მომსახურება

ელექტრონუ
ელექტრონული
ელექტრონუ
ელექტრონული ტენდერი
ლი
ტენდერი
ლი ტენდერი
ტენდერი

25.02.2021

ელექტრონულ
ი ტენდერი

22

32

12.03.2021

სპეციალური
საგანმანათლებლო
საჭიროების მქონე
მოსწავლეთა
ტრანსპორტირების
მომსახურება

448410880

4,960.00

33

12.03.2021

უკონტაქტო ელექტრო
თერმომეტრების შეძენა

205218156

199.90

4,960.00

ვახტანგ ქათამაძე

ია შალამბერიძე

CON200000316

5,010.00

NAT210003298

5,010.00

CON210000120

404870760

NAT210001571

A4 ფორმატის უმაღლესი
ხარისხის საბეჭდი
ქაღალდი

33100000

10.03.2021

60100000

31

კობა წულაძე
რევაზ
სეხნიაშვილი

30197630

11,038.70

50100000

100,000.00

44500000

445547089

კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

10.03.2021

ელექტრონული
ტენდერი

30

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიისა
და საკრებულოს
საკუთრებაში არსებული
ავტომობილებისა და
მათთან დაკავშირებული
მოწყობილობების შეკეთება
და ტექნიკური
მომსახურება

833.00

კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

2,000.00

ელექტრონული ტენდერი

447861494

29

გამარტივებული შესყიდვა

9.03.2021

სამრეწველო საქონლის და
ხელსა¬წყოების შეძენა

ქ. ბათუმი, ი.მესხის
ქ., N 4, ბ. 3 ქ.
ბათუმი,
ვახტანგ ქათამაძე
ფალავანდიშვილის
N3

ქ. ბათუმი, , ბაქოს
ქ. #35

0.00

ხელვაჩაურის
რაიონი, ს.
ორთაბათუმი მე–15
ქ. N 1

199.90

თბილისი
გამსახურდიას 14ა

18,750.00

2,850.00

ბათუმი, ვ.
გორგასლის ქ.,
№123, ბინა 6

კონსტანტინე
ბედინეიშვილი

ელექტრონული ტენდერი

9100000

NAT210003684

35

16.03.2021

"ახალგაზრდული
ცენტრის" მოვლაპატრონობის, დალაგებადასუფთავების, ლიფტის
მოვლა-პატრონობის
მომსახურება

412714709

6,010.00

7,500.00

1,492.81

ქუთაისი ნიკეას
64ა/22

ია შალამბერიძე

ელექტრონული ტენდერი

98300000

NAT210003682

36

16.03.2021

საოფისე აპარატურის
მიმდინარე რემონტი
(საკრებულოს)

61003001772

2,000.00

2,000.00

420.00

ბათუმი,
ჩაიკოვსკის ქ.30

რევაზ
სეხნიაშვილი

37

18.03.2021

ელექტრო საქონლისა და
ნათურების შეძენა (მერია)

445471132

5,925.00

7,695.00

5,925.00

ბათუმი,
ბარათაშვილის ქ.
36

ვახტანგ ქათამაძე

38

18.03.2021

მინერალური წყლების
შეძენა

404888528

2,856.00

3,199.00

1,152.00

თბილისი,
ქინძმარაულის ქ.
#5

რევაზ
სეხნიაშვილი

39

22.03.2021

მინერალური წყლების
შეძენა

404888528

4,890.00

5,000.00

1,296.00

თბილისი,
ქინძმარაულის ქ.
#5

ვახტანგ ქათამაძე

40

25.03.2021

სასმელი წყალის შეძენა

204564113

2,600.00

3,000.00

916.50

მისაქციელი,
მცხეთის რაიონი
სოფელი
მისაქციელი

ვახტანგ ქათამაძე

41

25.03.2021

სასმელი წყალის შეძენა

204564113

651.00

697.00

245.00

მისაქციელი,
მცხეთის რაიონი
სოფელი
მისაქციელი

რევაზ
სეხნიაშვილი

31500000
15900000
15900000
41100000
41100000

NAT210002895 NAT210003410 NAT210003485 NAT210004049 NAT210004265 NAT210004266

18,750.00

50300000

445428225

34

ელექტრონულ ელექტრონუ ელექტრონუ ელექტრონუ ელექტრონუ ელექტრონუ
ი ტენდერი ლი ტენდერი ლი ტენდერი ლი ტენდერი ლი ტენდერი ლი ტენდერი

16.03.2021

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

4,492.30

ქ თბილისი თამარ
მეფის გამზ #18

რევაზ
სეხნიაშვილი

კონსოლიდ
ირებული
ტენდერი

30197630

CON210000
120

48,000.00

0.00

თბილისი,ორბელი
ანის ქ.35

დავით ნაკაშიძე

ელექტრონული ტენდერი

79300000

NAT210004424

2,500.00

2,500.00

ბათუმი,
ბარათაშვილის ქ.
36

ვახტანგ ქათამაძე

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

44400000

NAT210004378

253.60

118.70

ბათუმი,
ჯავახიშვილის,ქ.
№5ა

რევაზ
სეხნიაშვილი

გამარტივებული შესყიდვა

15800000

499.50

499.50

ბათუმი,
ჯავახიშვილის,ქ.
№5ა

კობა წულაძე

გამარტივებული შესყიდვა

33700000

25.03.2021

A4 ფორმატის უმაღლესი
ხარისხის საბეჭდი
ქაღალდი

404870760

4,492.30

43

31.03.2021

ბენეფიაციართათვის
ხელმისაწვდომი
საცხოვრისის პროგრამის
ფარგლებში საცხოვრებელი
ბინების გადაცემის მიზნით
აპლიკანტი ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის შესწავლა

211357342

26,500.00

44

31.03.2021

სანტექნიკური
მოწყობილობების შეძენა

445471132

2,500.00

45

31.03.2021

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

445387689

46

31.03.2021

ქაღალდის ხელსახოცების
შეძენა

445387689

42

რევაზ სეხნიაშილი

გამარტივებული შესყიდვა

72400000

1,824.00

თბილისი,
დ.აღმაშენებლის
ხეივანი მე-12კმ №5

კობა წულაძე

ინტერნეტ¬დომენური
სახელის batumicc.ge
მომსახურება

204929168

30.00

49

6.04.2021

მცირე ტვირთამწეობის
ავტომანქანის საბურავები, მერია

202177205

1,824.00

50

6.04.2021

სატრანსპორტო
საშუალებების
აკუმულატორები - მერია

216402701

943.00

307.00

ქ. თბილისი,
ბერბუკის ქ., N 1;

კობა წულაძე

51

6.04.2021

მცირე ტვირთამწეობის
ავტომანქანის საბურავები მერია

216402701

540.00

540.00

ქ. თბილისი,
ბერბუკის ქ., N 1;

კობა წულაძე

CON210000133

15800000

ქ. თბილისი,
ი.აბაშიძის 42

6.04.2021

CON200000319

გამარტივებული შესყიდვა

30.00

48

CON210000131

კობა წულაძე

34300000

ბათუმი,
ჯავახიშვილის,ქ.
№5ა

31400000

376.50

34300000

376.50

31.03.2021

კონსოლიდირებ კონსოლიდირებ კონსოლიდირებ
ული ტენდერი ული ტენდერი ული ტენდერი

445387689

47

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

შპს ,,გეპა“

1,062.50

445506587

1,000.00

1,000.00

1,000.00

ქ. ბათუმი,
ჭავჭავაძეს ქ N 90/

ეთერ ლომაძე

ვახტანგ ქათამაძე

NAT210005786

16.04.2021

1,062.50

30200000

54

61001017637

ია შალამბერიძე

79500000

მთარგმნელობითი
მომსახურება

353.33

72400000

12.04.2021

1,800.00

ელექტრონული
ტენდერი

53

445488712

გამარტივებული შესყიდვა

7.04.2021

ქ. ბათუმი, ილია
ჭავჭავაძის ქ.
№78/88 ბ 127, ქ.
ბათუმი ,
ჩაიკოვსკის N7

გამარტივებული შესყიდვა

52

"ახალ¬გა¬ზრდული
ცენტრის" ინტერნეტ
მომსახურება

ია შალამბერიძე

გამარტივებული შესყიდვა

79900000

309.00

309.00

დმანისი
ცურტაველის 54

ვახტანგ ქათამაძე

441555005

444.00

444.00

ყვარელი,
მეურნეობის
დასახლება

ვახტანგ ქათამაძე

211386695

39,463.08

6,507.21

ქ.თბილისი, დ.
აღმაშენებლის
გამზ. 148

გულნაზ ბოლქვაძეხარაზი

445471132

982.00

57

21.04.2021

ინტელექტუალური
თამაშების „რა? სად?
როდის?“ ორგანიზება

445393627

8,940.00

58

22.04.2021

პირბადის შეძენა

202203123

59

22.04.2021

სადეზინფექციო ხსნარის
შეძენა

60

26.04.2021

მედიკამენტების შესყიდვა

998.00

CON210000191

31500000

ქ. ბათუმი, დ.
თავდადებულის ქ.
N96

ელექტრო საქონლისა და
ნათურების შეძენა
საკრებულოს

CON200000317

ელექტრონული
ტენდერი

4,680.00

20.04.2021

CON200000287

რევაზ
სეხნიაშვილი

56

NAT210006056

3200000

ბათუმი,
ბარათაშვილის ქ.
36

184.40

33600000

გამარტივებული შესყიდვა

982.00

445387689

33600000

მამუკა სურმანიძე

შპს „აბსოლუტი 2010“

CPV33100000

ბათუმი,
ჯავახიშვილის,ქ.
№5ა

20.04.2021

კონსოლიდირებ კონსოლიდირებ კონსოლიდირებ
ული ტენდერი ული ტენდერი ული ტენდერი

181.70

55

4,999.00

0.00

ქ. ბათუმი,
გრიბოედოვის ქ.
№2ა,

შრენა ხარაზი

გამარტივებული შესყიდვა

79800000

გამარტივებული შესყიდვა

64100000

63

17.05.2021

მცირე ტვირთამწეობის
ავტომანქანის საბურავები, საკრებულო

202177205

456.00

456.00

თბილისი,
დ.აღმაშენებლის
ხეივანი მე-12კმ №5

რევაზ
სეხნიაშვილი

64

17.05.2021

მცირე ტვირთამწეობის
ავტომანქანის საბურავები, საკრებულო

202177205

1,728.00

1,728.00

თბილისი,
დ.აღმაშენებლის
ხეივანი მე-12კმ №5

რევაზ
სეხნიაშვილი

20.5.2021

საკანცელარიო საქონლის
შეძენა

20.5.2021

ბაინდერების,
საქაღალდეების, ფაილების
შეძენა

65

66

404873614

404873614

1,131.00

1,274.00

0.00

10,234.95

თბილისი, იურ.:
ალ. ყაზბეგის #47 /
ფაქტ.:
მ.ასათიანის#14

თბილისი, იურ.:
ალ. ყაზბეგის #47 /
ფაქტ.:
მ.ასათიანის#14

რევაზ
სეხნიაშვილი

რევაზ
სეხნიაშვილი

NAT210008066

შრენა ხარაზი

NAT210008067

თბილისი,
ვაგზლის მოედანი
2

CON210000160

9.00

CON210000131

100.00

22800000

203836233

30100000

საფელდეგერო
მომსახურების გაწევა

34300000

27.04.2021

34300000

62

კონსოლიდირებ კონსოლიდირებ ელექტრონული ელექტრონული
ული ტენდერი ული ტენდერი
ტენდერი
ტენდერი

27.04.2021

SMP190004886

245427783

61

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

4,731.00

69

31.05.2021

ხილისა და თხილეულის
შეძენა

445387689

173.00

70

3.06.2021

სუვენირების (სადგამები
და სიგელები) შეძენა

61001058184

11.06.2021

A4 ფორმატის
მრავალფუნქციური შავთეთრი ლაზერული
პრინტერ(ებ)ისათვის
განკუთვნილი ორიგინალი
კარტრიჯ(ებ)ი

11.06.2021

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

ია შალამბერიძე

1,795.00

0.00

ქ. ბათუმი,
მელიქიშვილის ირინა შერვაშიძე
ქ.N13

204892964

1,312.00

1,312.00

445387689

358.00

79.85

ქ. თბილისი,
ი.ჭავჭავაძის
გამზ #17ა

ბათუმი,
ჯავახიშვილის,
ქ. №5ა

ვახტანგ ქათამაძე

რევაზ
სეხნიაშვილი

15800000

ბათუმი,
ჯავახიშვილის, მამუკა სურმანიძე
ქ. №5ა

30125100

172.17

გამარტივებული
შესყიდვა

72

იოსებიძის 49

კონსოლიდირებული
ტენდერი

71

3,737.00

NAT210008068

3,737.00

NAT210008069

404882953

ია შალამბერიძე

18500000

27.05.2021

ერწოს ქუჩა №4
,კორპ 1 ,ბ 37.

3200000

68

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

635.00

22100000

660.00

18500000

635.00

გამარტივებუ
გამარტივებული შესყიდვა
ლი შესყიდვა

1019077344

67

ელექტრონული ტენდერი ელექტრონული ტენდერი

27.05.2021

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

კობა წულაძე

0.00

თბილისი,
დ.აღმაშენებლი
ს ხეივანი მე12კმ №5

კობა წულაძე

1,264.00

0.00

თბილისი,
დ.აღმაშენებლი
ს ხეივანი მე12კმ №5

კობა წულაძე

204572024

2,960.00

0.00

ქ. თბილისი,
წერეთლის
გამზირი

ია შალამბერიძე

202177205

202177205

456.00

1,152.00

SMP210001654

456.00

თბილისი,
დ.აღმაშენებლი
ს ხეივანი მე12კმ №5

CON210000135

ქ. თბილისი,
ი.აბაშიძის 42

CON210000161

30.00

CON210000131

17.06.2021

ინტელექტუალური
მედიაპროექტი „ეტალონი“ს პირველი ეტაპის
ორგანიზება

78

30.00

79900000

202177205

77

204929168

34300000

16.06.2021

მცირე ტვირთამწეობის
ავტომანქანის საბურავები

76

ბათუმი,
კაზინეცის ქ.23

34300000

16.06.2021

მცირე ტვირთამწეობის
ავტომანქანის საბურავები

75

200.00

34300000

16.06.2021

მცირე ტვირთამწეობის
ავტომანქანის საბურავები

72400000

ინტერნეტ¬დომენური
სახელის batumi.ge-ს
მომსახურება

60100000

15.06.2021

ვახტანგ ქათამაძე

200.00

გამარტივებული შესყიდვა

74

რევაზ
სეხნიაშვილი

61010002667

კონსოლიდირებ კონსოლიდირებ კონსოლიდირებ
ული ტენდერი ული ტენდერი ული ტენდერი

ტრანსპორტირების
მომსახურება

გამარტივებული შესყიდვა

11.06.2021

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

73

A4 ფორმატის უმაღლესი
ხარისხის საბეჭდი
ქაღალდი

404870760

6,300.00

0.00

ქ თბილისი
თამარ მეფის
გამზ #18

ვახტანგ ქათამაძე

30197630

23.06.2021

ქ. ბათუმის
მუნიციპალიტეტის მერიის
კუთვნილი
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების ტექნიკური
ინსპექტირების
მომსახურება

445520151

900.00

0.00

ბათუმი,
ჭავჭავაძის ქ.
N30

კობა წულაძე

გამარტივებული შესყიდვა

71600000

80

21.06.2021

კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

79

