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1 124 12/6/2021 საკომუნიკაციო ჭების მომსახურება სს „სილქნეტი“ 204566978               3,861.90              1,609.15 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
32500000

2 125 12/6/2021
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სატელევიზიო საკაბელო მომსახურება

შპს „TV_ERA“ 245439609               1,680.00                 700.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
92200000

3 126 12/6/2021
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სატელევიზიო საკაბელო მომსახურება 

სს „სილქნეტი“ 204566978                  960.00                 400.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
92200000

4 128 12/13/2021

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოსათვის საკანონმდებლო 
საინფორმაციო-საძიებო პროგრამა 
“კოდექსი”-ს მონაცემთა ბაზის 
პერიო¬დული განახლება 

ინდ. მეწარმე 
„ბადრი გორაძე“

61001019253               2,400.00                 600.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
48300000

5 129 12/13/2021
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სატელევიზიო საკაბელო მომსახურება

შპს „TV_ERA“ 245439609               1,344.00                 660.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
92200000

6 130 12/16/2021 საკომუნიკაციო მომსახურება (საკრებულო)

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - 
“სახელისუფლებო 

სპეციალური 
კავშირგაბმულობის 

სააგენტო“

204429494               1,200.00                 354.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
64200000

განხორციელებული შესყიდვები 2022 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით
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7 131 12/16/2021 საკომუნიკაციო მომსახურება (საკრებულო)

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - 
“სახელისუფლებო 

სპეციალური 
კავშირგაბმულობის 

სააგენტო“

204429494               1,200.00                 212.40 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
64200000

8 133 12/17/2021
ნაგავსაყრელის ექსპლუატაცია და 
სანიტარული მომსახურება

შპს ,,CEBEP’’ 404396113           193,284.00            76,561.94 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
90500000 NAT210022691

9 134 12/17/2021
"ახალგაზრდული ცენტრის" ინტერნეტ 
მომსახურება

შპს ,,გრინტვ’’ 445488712               2,400.00              1,000.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
72400000

10 135 12/17/2021
ქ. ბათუმის მერიის ობიექტების ინტერნეტ 
მომსახურება

სს ,,სილქნეტი’’ 204566978               7,200.00              3,000.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
72400000

11 136 12/20/2021

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

შპს. `I GPS 
ოპრატორი

404920289               1,716.00                 572.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
63700000

12 139 12/22/2021
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
სატელეფონო მომსახურება

სს ,,სილქნეტი’’ 204566978             13,250.00              3,674.84 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
64200000 NAT210023638

13 140 12/22/2021

ქ. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული 
შენობებისა და ობიექტების დაცვის 
მომსახურება (ლ. ასათიანის ქ. N25,  მ. 
ლერმონტოვის ქ. N90ა, ს. ორბელიანის ქ. 
N10) (შემდგომში ,,ობიექტებად” 
წოდებული) საპოლიციო ძალების 
მეშვეობით დაცვა

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - 
დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტის 
აჭარის დაცვის 

პოლიციის 
სამმართველო

211350928           301,200.00          125,500.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
79700000

14 141 12/22/2021

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
საკუთრებაში არსებული შენობებისა და 
ობიექტების დაცვის მომსახურება 
(დაუმთავრებელი შენობა - ყოფილი 
სასტუმრო „მეზღვაური“

შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს 

საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი - 
დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტის 
აჭარის დაცვის 

პო¬ლიციის 
სამმართველო

211350928             57,600.00            24,000.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
79700000



15 142 12/24/2021
განცხადებებისა და სამართლებრივი 
აქტების ბეჭდვით მედიაში გამოქვეყნების 
მომსახურება გაზეთ „აჭარა და ადჟარიაში“

შპს „გაზეთი აჭარა 
და ადჟარია“

245427783               4,999.00                 150.00 
 გამარტივებული 

შესყიდვა 
79800000

16 143 12/24/2021

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის სადაზღვევო 
მომსახურება

სს ნიუ ვიჟენ 
დაზღვევა

404393152  5332.12              2,205.87 
 

კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

66500000 CON210000475

17 144 12/24/2021

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის სადაზღვევო 
მომსახურება

სს ნიუ ვიჟენ 
დაზღვევა

404393152               3,445.26              1,425.28 
 

კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

66500000 CON210000475

18 145 12/27/2021
ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული 
დაწესებულებების სანიტარულ-ჰიგიენური 
მონიტორინგის მომსახურება

სსიპ 
,,ლაბორატორიული 
კვლევითი ცენტრი’’

245645235             94,990.00            46,458.88 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
71900000 NAT210023951

19 146 12/28/2021
უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-
პატრონობისა და პოპულაციის 
რეგულირების ღონისძიებების მომსახურება

შპს ,,CEBEP’’ 404396113           351,700.00          134,844.00 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
90600000 NAT210023945 

20 147 12/28/2021
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
სატელეფონო მომსახურება

სს ,,სილქნეტი’’ 204566978               5,878.00              1,222.39 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
64200000 NAT210024112

21 148 12/28/2021 ბენზინი - პრემიუმი (მერია)
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
204493002           125,100.00            38,360.24 

 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

9100000 CON210000489

22 149 12/28/2021 ბენზინი - პრემიუმი (საკრებულო)
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
204493002  60000.74              2,828.32 

 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

9100000 CON210000489

23 150 12/28/2021 საწვავი - დიზელი (მერია)
სან პეტროლიმ 

ჯორჯია
404391136             19,670.00              5,537.23 

 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

9100000 CON210000492

24 151 12/29/2021

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

შპს ,,აჭარინვესტი’’ 445428225             33,750.00              7,492.50 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
9100000 NAT210024103  

25 152 12/30/2021
მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე 
პირთათვის თემზე დაფუძნებული 
მობილური გუნდის მომსახურება

შპს „ბათუმის 
სამედიცინო 

ცენტრი“
248384234           170,400.00            71,000.00 

 გამარტივებული 
შესყიდვა 

85100000

26 153 12/31/2021
"ახალგაზრდული ცენტრის" მოვლა-
პატრონობის, დალაგება-დასუფთავების, 
ლიფტის მოვლა-პატრონობის მომსახურება

შპს ,,პროგრეს 
სერვისი’’

404429105               6,480.00              2,700.00 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
98300000 NAT210024434



27 154 12/31/2021 საფოსტო და საკურიერო მომსახურება
შპს „საინფორმაციო 

კომუნიკაციების 
სისტემები“

204885810             20,742.00            12,103.40 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
64100000 NAT210024106

28 155 12/31/2021
ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერების 
(სისტემების) მოვლა-პატრონობის 
მომსახურება

შპს ,,დელტა 
კონსალტინგი’’

401992162           427,830.00          178,350.00 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
50300000 NAT210024691

29 156 12/31/2021
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანახვეტის 
გატანა, თოვლის გატანის მომსახურება

შპს 
"სანდასუფთავება"

245548153       4,918,000.00       1,796,233.34 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
90500000 NAT210022100

30 157 12/31/2021

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

შპს 
"სანდასუფთავება"

245548153       7,151,468.40       2,904,411.20 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
90600000 NAT210022096

31 158 12/31/2021
ქ. ბათუმის ტერიტორიის დეზინსექცია-
დერატიზაციის მომსახურება 

შპს 
"სანდასუფთავება"

245548153           379,928.00            81,184.00 
 ელექტრონული 

ტენდერი 
90900000 NAT210024442

32 1 1/5/2022
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისა და 
საკრებულოს ვებ-გვერდის და მეილის 
ჰოსტინგის მომსახურება

შ.პ.ს ,,პროსერვისი“ 204929168               6,480.00              2,160.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
72400000 NAT210025118

33 2 1/5/2022 ვირტუალური-ქოლ ცენტრი შპს ,,ჯეონეთი’’ 204918321               5,148.00              1,333.38 
ელექტრონული 

ტენდერი
64200000 NAT210025291

34 3 1/10/2022
ქ. ბათუმში, ფილტვის კიბოს სქრინინგული 
გამოკვლევის მომსახურება 

შპს 
,,მაღალტექნოლოგი

ური ჰოსპიტალი 
მედცენტრი’’

445466870             38,750.00                 850.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT210024653

35 4 1/11/2022
მერიის ადმინისტრაციული შენობების 
დალაგება-დასუფთავების მომსახურება

შპს ,,ბ&დკომპანი“ 412680273             73,214.94            28,864.05 
ელექტრონული 

ტენდერი
90900000 NAT210024448

36 5 1/17/2022
ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული 
ფორმების დიაგნოსტიკისა და პრევენციის 
მომსახურება

შპს 
,,მაღალტექნოლოგი

ური ჰოსპიტალი 
მედცენტრი’’

445466870             42,910.00            12,802.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT210025643

37 6 1/17/2022
კომპიუტერული და პერიფერიული 
ტექნიკის შესყიდვა

შპს ,,ჯეო ტეჩი’’ 425359989             10,060.00              1,060.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
30200000 NAT210025293

38 7 1/20/2022
ქ. ბათუმში რეგისტრირებული 2-დან 10 
წლამდე ასაკის სმენის დარღვევის მქონე 
ბავშვთა რეაბილიტაციის მომსახურება

ა(ა)იპ „სთეფ 
ფორვარდი“

245442098             30,870.00            15,435.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT210025647

39 8 1/20/2022
სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირების მომსახურება

შპს ,,Batimi car tour’’ 448410880               2,595.00              2,595.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
60100000



40 9 1/25/2022
ქ. ბათუმში დაბადებულ ახალშობილთა 
სმენის სკრინინგული გამოკვლევის 
მომსახურება 

აიპ „სთეფ 
ფორვარდი“

245442098             33,600.00            12,722.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT210025644

41 10 1/25/2022
მოწყ¬ვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური 
და ორთოპედიული მომსახურება 

შპს ,,დენტა-ლუქსი“ 245437530           131,340.00            72,636.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT210024715

42 11 1/25/2022 პირბადის შეძენა შპს „პსპ ფარმა 202203123                  690.00                 276.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

33100000 CON210000481

43 12 1/25/2022
ხელის სადეზინფექციო საშუალების 
შესყიდვა

შპს „ეკო ბოჰემია“ 404579639               1,052.50              1,052.50 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

33692000 CON210000486

44 13 1/26/2022
A4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი 
ქაღალდი

შპს „პენსან ჯორჯია“ 404870760               5,400.00              5,400.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

30197630

45 14 2/1/2022 საფელდეგერო მომსახურების გაწევა 
შპს „საქართველოს 

ფოსტა“ 
203836233                  100.00                     6.50 

გამარტივებული 
შესყიდვა

64100000

46 15 2/7/2022
0-1 წლამდე ასაკის ბავშვთა თანდაყოლილი  
ამოვარდნილობის და დისპლაზიის მკურნა-
ლობის მომსახურება 

შ.პ.ს. ,,საოჯახო 
მედიცინის 

რეგიონული 
ცენტრი"

245428416             47,999.00            15,222.54 
ელექტრონული 

ტენდერი
85100000 NAT220000658

47 16 2/8/2022
(ჩაი, ყავა) საკონდიტრო ნაწარმისა და 
შოკოლადისა და ტკბილეულის შეძენა

შპს ,,აბსოლუტი 
2010“

445387689                  489.00                 489.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
15800000

48 17 2/8/2022 ქაღალდის ხელსახოცების შეძენა
შპს ,,აბსოლუტი 

2010“
445387689                  798.00                 798.00 

გამარტივებული 
შესყიდვა

33700000

49 18 2/9/2022

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციულ შენობებში არსებული 
კონდიციონერების მიმდინარე რემონტის 
მომსახურება

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,შალვა 
თავდგირიძე“

61003001772               4,000.00                 625.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
50700000 NAT220001002

50 19 2/9/2022
ბაინდერების, საქაღალდეების, ფაილების 
შესყიდვ

შპს ,,ვინდლაიფ’’ 216447281               7,777.00 4061.5
ელექტრონული 

ტენდერი
22800000 NAT220001510

51 20 2/11/2022

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

შპს თეგეტა 
მოტორსი’’

202177205             50,000.00 

22287.4

ელექტრონული 
ტენდერი

50100000 NAT220000591

52 21 2/14/2022
სპეციალური საგანმანათლებლო 
საჭიროების მქონე მოსწავლეთა 
ტრანსპორტირების მომსახურება

შპს ,, Batumi car tour“ 445397589               9,999.91 
9995.5

ელექტრონული 
ტენდერი

60100000 NAT220001515

53 22 2/14/2022 სასმელი წყალის შეძენა შპს ,,ღარათი’’ 445540781               3,395.00 1794.5
ელექტრონული 

ტენდერი
41100000 NAT220001503

54 23 2/15/2022 ტონერებისა და კარტრიჯების შეძენა შპს ,,იზი გრუპი’’ 405307047               6,565.00              3,457.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
30100000 NAT220001654

55 24 2/15/2022
მედიკამენტების შესყიდვა (ბრონქული 
ასთმა)

შპს „ავერსი–ფარმა“ 211386695             49,118.40              9,414.36 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

33600000 CON210000726



56 25 2/17/2022
წვევამდელების სატრანსპორტო 
საშუალებებით გადაყვანის მომსახურება

შპს ,,ტრანს +’’ 445613514             15,484.00              3,318.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
60100000 NAT220001645

57 26 2/17/2022 საოფისე აპარატურის მიმდინარე რემონტი შპს ,,კორვეტი“ 445454749               4,870.00              3,635.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
50300000 NAT220001656

58 27 2/18/2022
ბაინდერების, საქაღალდეების, ფაილების 
(საკრებულოსთვის) შესყიდვა

შპს ,,E-2010’’ 448381992               1,261.00              1,261.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
22800000 NAT220002261

59 28 2/23/2022 სპექტაკლის დადგმის მომსახურება
ფ/პ ნატალია 

გალოგრე
61002016584               4,990.00              4,990.00 

გამარტივებული 
შესყიდვა

92300000

60 29 2/25/2022
(საკრებულოს) ავტომობილებისა და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

შპს ,,მათემოტორსი’’ 204470063             30,000.00              2,596.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
50100000 NAT220002486

61 30 2/25/2022 მინერალური წყლების შეძენა
შპს ,,აიდიეს 

ბორჯომი თბილისი’’
404888528               3,596.96              1,083.80 

ელექტრონული 
ტენდერი

15900000 NAT220002485

62 31 2/25/2022 საკანცელარიო საქონლის შეძენა
შპს ,,კომპანია 

GEOSM’’
404873614               1,081.00                 385.80 

ელექტრონული 
ტენდერი

30100000 NAT2220002487

63 32 3/1/2022 საკანცელარიო საქონლის შეძენა
შპს ,,კომპანია 

GEOSM’’
404873614               7,388.00              4,243.02 

ელექტრონული 
ტენდერი

30100000 NAT220003058

64 33 3/1/2022 პასპორტიზაციის მომსახურება
სსიპ ,,ტექნიკური და 

სამშენებლო 
ლაბორატორია“

245638029             20,000.00              5,291.60 
ელექტრონული 

ტენდერი
71300000 NAT220002964

65 34 3/1/2022 შპს ,,სპირა სერვისი’’

საოფისე 
აპარატურის 

მიმდინარე რემონტი 
(საკრებულოს)

412764183               3,000.00              1,571.87 
ელექტრონული 

ტენდერი
50300000 NAT220002054

66 35 3/9/2022
სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის 
ზეთებისა და ზეთის ფილტრების შეძენა 
(მერია)

შპს ,,თეგეტა 
რითეილი’’

405408811               2,288.50                 867.90 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

09200000, 
42900000

CON210000540

67 36 3/9/2022
სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის 
ზეთებისა და ზეთის ფილტრების შეძენა 
(მერია)

შპს ,,თეგეტა 
რითეილი’’

405408811               1,023.90                 152.50 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

09200000, 
42900000

CON210000540

68 37 3/10/2022
მედიკამენტებისა და სამედიცინო სახარჯი 
მასალის სახელმწიფო  შესყიდვა.

პსპ ფარმა 202203123               9,915.56              9,915.56 
გამარტივებული 

შესყიდვა
33100000, 
33600000

69 38 3/10/2022
მედიკამენტებისა და სამედიცინო სახარჯი 
მასალის სახელმწიფო  შესყიდვა.

შპს ,,ფირსთ მედი’’ 412749753             17,022.00            17,022.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
33100000, 
33600000

70 39 3/10/2022
მედიკამენტებისა და სამედიცინო სახარჯი 
მასალის სახელმწიფო  შესყიდვა.

შპს „თბილისი 
მედიკ“

404865286               4,402.00              4,402.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
33100000, 
33600000

71 40 3/10/2022
მედიკამენტებისა და სამედიცინო სახარჯი 
მასალის სახელმწიფო  შესყიდვა.

შპს ,,სამედიცინო 
სივრცე“

448389574             18,660.00            18,660.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
33100000, 
33600000



72 41 3/14/2022 ელექტრო საქონლისა და ნათურების შეძენა შპს ,,ლიკაჩი’’ 445388946               5,515.00              1,452.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
3150000 NAT220003388

73 42 3/14/2022
სამრეწველო საქონლის და ხელსაწყოების 
შეძეა

შპს „დავით 2014“ 447861494               2,000.00                 704.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
44500000

74 43 3/14/2022
სატრანსპორტო საშუალებების  
აკუმულატორები - მერია

თეგეტა რითეილი 216402701                  593.00                 432.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

31400000 CON210000539

75 44 3/18/2022
სუვენირების (სადგამები და სიგელები) 
შეძენა

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,გოგიტა 

პაქსაძე’’
61001058184               1,825.00                 400.00 

გამარტივებული 
შესყიდვა

18500000

76 45 3/23/2022
ინტერნეტდომენური სახელის batumicc.ge 
მომსახურება

შპს „პროსერვისი" 204929168                    30.00                   30.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
72400000

77 46 3/25/2022
მედიკამენტების შესყიდვა (ბრონქული 
ასთმა)

შპს „ავერსი–ფარმა“ 211386695             23,400.00              5,070.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

33600000 CON220000099

78 47 3/28/2022

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის, 
„წამახალისებელი ღონისძიებების“ და 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
ინტეგრაციასთან დაკავშირებული 
საინფორმაციო აქტივობების მომსახურების 
ორგანიზება

ა(ა)იპ 
,,ახალგაზრდები 

საზოგადოებრივი 
ინტერესებისთვის’’

445460297             92,173.00            18,809.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
79900000 NAT220004191

79 48 3/28/2022 მედიკამენტების შესყიდვა პსპ ფარმა 202203123               4,587.84 223.02
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

33600000 CON210000727

80 49 3/29/2022 საოფისე ავეჯის შეკეთება ვახტანგ დევაძე 61005003998                  100.00 100
გამარტივებული 

შესყიდვა
50800000

81 50 4/7/2022 მინერალური წყლების შეძენა
შპს ,,აიდიეს 

ბორჯომი თბილისი’’
404888528               4,740.00              1,554.30 

ელექტრონული 
ტენდერი

15900000 NAT220005421

82 51 7.04.20.22
ინტელექტუალური თამაშების „რა? სად? 
როდის?“ ორგანიზება

ა(ა)იპ „აჭარის 
ინტელექტ კლუბი“

445393627             10,340.00              5,080.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
79900000

83 52 4/12/2022

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

შპს ,,გეპა“ 445506587                  970.00                 970.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
30200000 NAT220006122

84 53 4/14/2022
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის 
საბურავები - მერია

შპს „თეგეტა 
რითეილი“

405408811               1,120.00              1,120.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

34300000 CON220000020

85 54 4/14/2022
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის 
საბურავები - მერია

შპს „თეგეტა 
რითეილი“

405408811                  816.00                 816.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

34300000 CON220000022

86 55 4/14/2022
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის 
საბურავები - მერია

შპს „თეგეტა 
რითეილი“

405408811               1,000.00                 500.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

34300000 CON220000028



87 56 4/18/2022

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

შპს ,,ელვა.ჯი“ 404882953               3,210.00              3,210.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
22100000 NAT220006433

88 57 4/27/2022
ინტელექტუალური მედიაპროექტი 
„ეტალონი“-ს პირველი ეტაპის ორგანიზება

შპს „ეტალონი-
მედია“

204572024               2,960.00              2,960.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
79900000 SMP220001164

89 58 4/29/2022

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული 
ფარდების,  რეცხვისა და ქიმწმენდის 
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,ზაზა 

დევაძე’’ 
61001044551                  235.00                 235.00 

გამარტივებული 
შესყიდვა

98300000

90 59 5/3/2022

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული შენობების სახურავების 
(ქ. ბათუმი ლ. ასათიანის ქ. N25 და ს.ს. 
ორბელიანის ქ. N10), საკრებულოს 
სხდომათა დარბაზის (ქ. ბათუმი ლ. 
ასათიანის ქ. N25) და საჩრდილობელის (ს.ს. 
ორბელიანის ქ. N10) შეკეთებისა და 
მოწყობის სამუშაოები

შპს იორ ბუილდინგ 
კომპანი-LTD YOUR 

BUILDING 
COMPANY

445427734           154,194.00                         -   
ელექტრონული 

ტენდერი
45400000 NAT220006692

91 60 5/6/2022 საბეჭდი ქაღალდი შპს „კანც ბუმი “ 445468388               3,700.00              3,700.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
30100000 SMP220001286

92 61 5/6/2022 საბეჭდი ქაღალდი შპს „კანც ბუმი “ 445468388               2,775.00                         -   
გამარტივებული 

შესყიდვა
30100000 SMP220001286

93 62 5/6/2022
ქ. ბათუმში, ინტელექტუალური თამაშების 
"რა? სად? როდის?" ფარგლებში 
მონაწილეებისათვის სასაჩუქრე თასები

შპს ,,E 2010“ 448381992                  630.00                 630.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
18500000 NAT220008061

94 63 5/6/2022

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ადმინისტრაციული შენობის ეზოში 
დამონტაჟებული გენერატორის ტექნიკური 
მომსახურება

შპს „ეიფოსი“ 400223496               3,220.00              3,220.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
50500000

95 64 5/10/2022 მედიკამენტების შესყიდვა პარკინსონი პსპ ფარმა 202203123               8,970.00                 363.63 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

33600000 CON220000154

96 65 5/10/2022 ხელსაწყოები და საკეტები შპს „ეკონათება“ 445471132                  295.00                 295.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
44500000

97 66 5/17/2022
(ჩაი, ყავა) საკონდიტრო ნაწარმისა და 
შოკოლადისა და ტკბილეულის შეძენა

შპს ,,აბსოლუტი 
2010“

445387689                  364.30                 364.30 
გამარტივებული 

შესყიდვა
15800000

98 67 5/18/2022
საგანია, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სხდომათა დარბაზის ავეჯის 
დიზაინის სახელმწიფო შესყიდვა

შპს „რანდი ონლაინ“ 445582584                  300.00                 300.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
79900000



99 68 5/24/2022
ქ. ბათუმში, სმენადაქვეითებულ ბავშვთა (18 
წლამდე) ოჯახის წევრებისათვის ქართული 
ჟესტური ენის სწავლება

ა(ა)იპ 
„ახალგაზრდული 

ორგანიზაცია 
ცვლილებები 

თანაბარი 
უფლებებისათვის“ 

448389823               9,000.00                         -   
ელექტრონული 

ტენდერი
80500000 NAT220008235 

100 69 5/30/2022 ხილის წვენების შეძენა
შპს ,,აბსოლუტი 

2010“
445387689                  288.00                 146.80 

გამარტივებული 
შესყიდვა

15300000

101 70 5/30/2022
(ჩაი, ყავა) საკონდიტრო ნაწარმისა და 
შოკოლადისა და ტკბილეულის შეძენა

შპს ,,აბსოლუტი 
2010“

445387689                  699.10                 380.20 
გამარტივებული 

შესყიდვა
15800000

102 71 5/30/2022 რბილი სავარძლების შეძენა შპს ვმგ 402143890               6,200.00                         -   
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

39100000 CON210000890

103 72 5/30/2022 რბილი სავარძლების შეძენა - საკრებულოს შპს ვმგ 402143890               1,200.00                         -   
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

39100000 CON210000890

104 73 6/3/2022 სასმელი წყალის შეძენა - საკრებულოს შპს ,,ღარათი’’ 445540781                  900.00                 200.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
41100000 NAT220009426

105 74 6/3/2022
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის 
საბურავები - საკრებულოს

შპს „თეგეტა 
რითეილი“

405408811               1,500.00                         -   
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

34300000 CON220000028

106 75 6/3/2022
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
ბალანსზე რიცხული ავტომობილების 
პარკინგის საფასური

შპს „ბათუმის 
ავტოტრანსპორტი“

245445200                  540.00                 540.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
63700000

107 76 6/7/2022 პირბადის შეძენა შპს „პსპ ფარმა 202203123                  690.00                 414.00 
კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

33100000 CON210000481

108 77 6/13/2022 საწვავი - დიზელი - საკრებულო
სან პეტროლიმ 

ჯორჯია
404391136               5,996.94                         -   

კონსოლიდირებ
ული ტენდერი

9100000 CON210000492

109 78 6/14/2022
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურის შეძენა

შპს „ეკონათება“ 445471132               1,997.50                         -   
გამარტივებული 

შესყიდვა
31200000

110 79 6/15/2022
ინტერნეტდომენური სახელის batumi.ge-ს 
მომსახურება

შპს „პროსერვისი" 204929168                    30.00                         -   
გამარტივებული 

შესყიდვა
72400000

111 80 6/16/2022
მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის 
საბურავები - მერია

შპს „თეგეტა 
რითეილი“

405408811                  980.00                         -   
გამარტივებული 

შესყიდვა
34300000

112 81 6/16/2022
ვერტიკალური ფარდა-ჟალუზების 
თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) 
შეძენა

შპს ,,viva-jaluzi“ 406095256                  234.60                         -   
გამარტივებული 

შესყიდვა
39500000

113 82 6/17/2022
იზოლირებული კაბელებისა და ელექტრო-
სადენების სახელმწიფო შესყიდვა - 
საკრებულო

შპს „ეკონათება“ 445471132                  249.99                 249.99 
გამარტივებული 

შესყიდვა
31300000



114 83 6/21/2022

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს სხდომათა დარბაზისთვის 
ტელე და რადიოსიგნალის მიმღები, აუდიო 
და ვიდეო გამოსახულების ჩამწერი და 
აღწარმოების აპარატურის სისტემის (მისი 
თანმხლები მოწყობილობების მონტაჟი და 
პროგრამული ინსტალაცია) სახელმწიფო 
შესყიდვა 

ინდივიდუალური 
მეწარმე ,,შალვა 
თავდგირიძე“

61003001772           193,497.00                         -   
ელექტრონული 

ტენდერი
32300000 NAT220009817

115 84 6/22/2022

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებების ტექნიკური ინსპექტირების 
მომსახურება

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

შესყიდვა
71600000

116 85 6/28/2022 კონდიციონერების მიმდინარე რემონტი
ინდივიდუალური 

მეწარმე ,,შალვა 
თავდგირიძე“

61003001772               1,000.00                         -   
ელექტრონული 

ტენდერი
50700000 NAT220011083
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