
№
ხელშეკრულე

ბის ნომერი
მიმწოდებელი შესასყიდი საგანი

ხელშეკრულების 
ღირებულება

გადახდილი 
თანხა

1 №48
ინდ.მეწარმე 

სალომე 
ჭელიშვილი

ამწეებისა და მათი ოპერატორების 
დაქირავება

21000 ლ 21000 ლ

2 №3 შპს ჯეო გრუპ
ა(ა)იპ ,,ქუთგანათების სერვისი"-ს 

ადმინისტრაციული შენობისათვის 
საჭირო საოფისე ავეჯი

6950.02 ლ 6950.02 ლ

3 №4 შპს ნეოგაზი

ა(ა)იპ ,,ქუთგანათების სერვისი"-ს 
სამსახურეობრივი ავტომობილისათვის 

დაწნეხილი ბუნებრივი აირის 
სახელმწიფო შესყიდვა

1171.30 ლ 171.64 ლ

4 №7 შპს FLORA

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გზებისა და გზის ბორდიურების 

მონიშვნისათვის საჭირო თეთრი საგზაო 
მარკირების საღებავისა და გამხსნელი 

646-ის სახელმწიფო შესყიდვაქალაქ 
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გზებისა 

და გზის ბორდიურების მონიშვნისათვის 
საჭირო თეთრი საგზაო მარკირების 

საღებავისა და გამხსნელი 646-ის 
სახელმწიფო შესყიდვა

 45843.00 ლ  45843.00 ლ

5 №8 შპს ,,EL-GROUP“

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათების ქსელისა და 
შუქნიშნების შეუფერხებელი 

ექსპლოატაციისათვის საჭირო 
სხვადასხვა ტიპის ამომომრთველების, 
ფოტო რელეებისა და კონტაქტორების 

სახელმწიფო შესყიდვა

11800.00 ლ 11800.00 ლ

6 №9
შპს ფოლადის 

სახლი

სხვადასხვა სახის ლითონის მილების, 
მილკვადრატის, ნაგლინისა და 

ზოლურას სახელმწიფო შესყიდვა
 42850.06 ლ  42850.06 ლ

7 №13 შპს გზაჯვარედინი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გზებისა და გზის ბორდიურების 

მონიშვნისათვის საჭირო შუქის ამრეკლი 
მინის ბურთულებისა და სხვადასხვა 
სახის საგზაო ნიშნების სახელმწიფო 

შესყიდვა

43005.10 ლ 43005.10 ლ

8 №14 შპს გზაჯვარედინი
შუქნიშნების, შუქნიშნისათვის ახალი 

მაკომპლექტებელი ნაწილებისა და 
ურიკის სახელმწიფო შესყიდვა

38741.76 ლ 38741.76 ლ

9 №17 შპს საქკაბელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათების ქსელისა და 
შუქნიშნების შეუფერხებელი 

ექსპლოატაციისათვის საჭირო 
თვითმზიდი ალუმინის სადენის (СИП 

2x25), ალუმინის სადენისა (AППB 2x2,5) 
და სპილენძის დრეკადი სადენების (ПBС 

2x2,5); (ПBС 2x1,5) სახელმწიფო 
შესყიდვა

19045.20 ლ 19045.20 ლ

10 №21 შპს გზაჯვარედინი

სატრანსპორტო შუქნიშნის მართვის 
კონტროლერისა, სიჩქარის 

შემზღუდველი ბარიერებისა და 
სხვადასხვა ტიპის საგზაო ნიშნების 

სახელმწიფო შესყიდვა

34692.00 ლ 34692.00 ლ
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11 №28 შპს თორნიკე

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათებისათვის საჭირო 

დროსელების, ნატრიუმიანი ნათურების, 
იმპულსური გამშვებების, მეტალო 

ჰალოგენების, პორტაბელური ფარნების, 
სხვადასხვა ტიპის ლედ ნათურებისა და 
ლედ სანათების სახელმწიფო შესყიდვა

 478000.00  ლ  478000.00  ლ

12 №22 შპს ნიანი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათებისა და შუქნიშნების ახალი 

ბოძების მონტაჟისათვის საჭირო 
ცემენტისა და ქვიშა-ღორღის 

სახელმწიფო შესყიდვა

938.10 ლ 938.10 ლ

13 №23
შპს ჯი-თი 
მოტორსი

ფურგონიანი მსუბუქი ავტომანქანის 
სახელმწიფო შესყიდვა

31334.90 ლ 31334.90 ლ

14 №27
ინდ.მეწარმე 

სალომე 
ჭელიშვილი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათების ქსელისა და 
შუქნიშნების შეუფერხებელი 

ექსპლოატაციისათვის არანორმირებულ 
რეჟიმში, ოპერატორითა და საწვავით 1 

ერთეული კოშკურა ამწეკალათის 
მომსახურეობის სახელმწიფო შესყიდვა

14973.00 ლ 14973.00 ლ

15 №30
ინდ. მეწარმე შოთა 

ზოსიძე

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათების ქსელისა და 
შუქნიშნების შეუფერხებელი 

ექსპლოატაციისათვის საჭირო 
კოშკურიანი ამწის სახელმწიფო 

შესყიდვა

70000.00 ლ 70000.00 ლ

16 №34
ინდ. მეწარმე 

გიორგი ვასაძე
მრავალადგილიანი მცირე სატვირთო 
ავტომანქანის სახელმწიფო შესყიდვა

20440.00 ლ 20440.00 ლ

17 №35 შპს ანსარ

სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და 
შესაბამისი შემადგენელი კომპონენტის, 
თვითმჭრელი ანკერების სახელმწიფო 

შესყიდვა

5213.24 ლ 5213.24 ლ

18 №36 შპს ჯ-მეტალი

გარე განათების დეკორატიული 
ბოძებისა და შესაბამისი ზესადები 
დასატანებელი ნაწილების (ანკერ-

ჭანჭიკი ქანჩით) სახელმწიფო შესყიდვა

18099.83 ლ 18099.83 ლ

19 №39
შპს კლიმატ-

ექსპრესი

ქალაქ ქუთაისის 
ტერიტორიაზე,საახალწლო ფიგურების 

სამონტაჟოთ ბაგირების შეძენა
1198.88 ლ 1198.88 ლ

20 №2 შპს ულტრა
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები
1189.86 ლ 1189.86 ლ

21 №49 შპს დატაკომი ინტერნეტმომსახურებები 4899.36 ლ 4899.36 ლ

22 №50
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
დიზელის საწვავი 14272.25 ლ 14272.25 ლ

23 №51
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
ბენზინი 32342.64 ლ 32342.64 ლ

24 №1 შპს იუ-ჯი-თი
 ტონერიანი კარტრიჯები; ლაზერული 

პრინტერები
8190.80 ლ 8190.80 ლ

25 №6 შპს დიო ვერტიკალური ჟალუზები 1663.47 ლ 1215.61 ლ



26 №5
ინდ. მეწარმე 

გიორგი გოგელიძე

საიზოლაციო ლენტი; ცოცხები და 
ჯაგრისები და სხვა სხვადასხვა ტიპის 

ნივთები; მყარი მასალების 
დასამუშავებელი ჩარხების ნაწილები და 

აქსესუარები; საზომი ლენტები; 
ბრტყელტუჩები; ჩაქუჩები; 

სახრახნისები; ჭანჭიკები; ქანჩები; წყლის 
ავზები/ცისტერნები; საღებავი ფუნჯები; 
წყლის დაწნევით მომუშავე გამწმენდი 

დანადგარები; ნიჩბები; წერაქვები

6675.50 ლ 6675.50 ლ

27 №10 შპს ელო-07 კედლის კონდიციონერები 4328.24 ლ 4328.24 ლ

28 №12
შპს თეგეტა 
მოტორსი

დიდი/მცირე ტვირთამწეობის 
ავტომანქანების საბურავები

460.00 ლ 460.00 ლ

29 №16 შპს იუ-ჯი-თი  მაგიდის კომბიუტერები (დესკტოპები) 13295.00 ლ 13295.00 ლ

30 №15 შპს ახალი გაზეთი
ახალი ამბების სააგენტოების 

მომსახურებები
3300.00 ლ 3300.00 ლ

31 №18
შპს თეგეტა 
მოტორსი

ძრავის ზეთები; ზეთის ფილტრები 542.20 ლ 542.20 ლ

32 №20 შპს პენსან ჯორჯია საბეჭდი ქაღალდი 1062.50 ლ 1062.50 ლ

33 №19 შპს მაიპისი

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 
წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები; საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

394.50 ლ 394.50 ლ

34 №24 შპს ჩარხოსანი საზეინკლო მომსახურებები 838.39 ლ 838.39 ლ

35 №25 სს სილქნეტი
ადგილობრივი სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები
294.73 ლ 294.73 ლ

36 №26 შპს დოჯი
მექანიკური სათადარიგო ნაწილები, 

ძრავებისა და ძრავის ნაწილების გარდა
300.00 ლ 300.00 ლ

37 №29
შპს გოგე და 

კომპანია
სამუშაო ხელთათმანები 424.80 ლ 424.80 ლ 

38 №31
შპს გოგე და 

კომპანია
ბურღები 159.77 ლ 159.77 ლ

39 №32 შპს ჯი-თი მოტორს მანქანის შეკეთება 684.00 ლ 330.00 ლ

40 №33 შპს გოგე მრიცხველები 999.93 ლ 999.93 ლ

41 №37
ინდ. მეწარმე 

ეკატერინე 
სილაგაძე

სათამაშოები 4092.00 ლ 4092.00 ლ
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