
#

მიმწოდებელი შესყიდვის   
ობიექტი

შესყიდვის  
საშუალებები

ხელშეკრულების 
ღირებულება 

(ლარში)

გადარიცხული 
თანხები (ლარში)

1 შ.პ.ს"ახალი ქსელები" ინტერნეტ მომსახურეობა გამარტივებული 588 588

2 შ.პ.ს"ახალი ქსელები" საქალაქთაშორისო 
სატელეფონო მომს.

გამარტივებული 140 126.34

3
შ.ს.ს სსიპ დაცვის 
პოლიციისდეპარტამენტი

შენობის დაცვა გამარტივებული 2460 2460

4 შ.პ.ს."სუფთა წყალი"
სასმელი 
წყალი,ერთჯერადი 
ჭიქები

გამარტივებული 514.8 421.2

5
შ.პ.ს.ქუთაისის-
პროფილაქტიკური 
დეზინფექციის სადგური

შენობის სადენზიფექციო-
სადერიტაზაციო მომსახ. გამარტივებული 264 264

6 შპ.პ.ს.სერ.ჯი. ვებ.სერვერზე ჰოსტინგის 
გამოყოფა

გამარტივებული 80 80

7 შ.პ.ს."პროსერვისი" ვებ.სერვერზე დომენის 
მომს.

გამარტივებული 40 40

8
შ.პ.ს."იმერეთის სახანძრო 
დაცვა"

ცეცხლმაქრობის 
დამუხტვა

გამარტივებული 124 124

9 შ.პ.ს."მუსიკ რუმი" დინამიკებისა და ხმის 
გამაძლიერებლის შეს.

გამარტივებული 3041 3041

10 ი/მ "მზია ბანძელაძე" სასცენო კოსტიუმების 
შეკერვა

გამარტივებული 2544 2544

11 ი/მ "ელგუჯა ჯოხარიძე"
6 მაისის კონცერტის 
აპარატურით გახმოვანება გამარტივებული 1500 1500

ააიპ   ქ.   ქუთაისის    მერიის   ფოლკლორის   ცენტრი-
სიმღერისა   და   ცეკვის  სახელმწიფო   ანსამბლი

2019 წელი



12 ი.მ"მამუკა ჭოლაძე"

ქუთაისის ლ.მესხიშვილის 
სახელობის.სახ.დრამატუ
ლ თეატრში"გამართული 
ღონისძიებისათვის 
მოსაწვევისა და 
სარეკლამო აბრის შესყ.

გამარტივებული 300 300

13 ი/მ"მამუკა ჭოლაძე"

თბილისის 
"ალ.გრიბოედოვის 
პროფესიული სახელობის 
სახ.დრამატულ თეატრში 
გამართული სოლო 
კონცერტისათვის  
მოსაწვევის დამზადება

გამარტივებული 170 170

14 ი/მ"ზვიად ივანეიშვილი"

თბილისის 
"ალ.გრიბოედოვის 
პროფესიული სახელობის 
სახ.დრამატულ თეატრში 
გამართული სოლო 
კონცერტისათვის 
ანსაბლის წევრთა ჩაყვანა 
ჩამოყვანა 2ავტობუსით 

გამარტივებული 1500 1500

15 ფ.პირი"რომანი გიორგაძე"

თბილისის"ალ.გრიბოედო
ვის პროფესიული 
სახელობის 
სახ.დრამატულ თეატრში 
სოლო კონცერტის 
ტექნიკური გახმოვანების 
მომს.

გამარტივებული 2700 2700



16
თბილისის 
"ალ.გრიბოედოვისსახელობის 
სახ.დრამატული თეატრი

ქუთაისის ფოლკლორის 
ცენტრი-სახელმწიფო 
ანსამბლის სოლო 
კონცერტისათვის 
თეატრის დიდი დარბაზის 
იჯარის შესყ

გამარტივებული 4990 4990

17 ი/მ "ზვიად ივანეიშვილი

ზუგდიდში მეგრული 
ფოლკლორის 
ფესტივალზე 
გასამგზავრებლად მიკრო 
ავტობუსით მომსახურება

გამარტივებული 200 200

18 შ.პ.ს"მუსიკ რუმი" დინამიკებისა და ხმის 
გამაძლიერებლის შეს.

გამარტივებული 1900 1900

19 ი/მ"სოლომონ მერმანიშვილი"

შენობის მცირე 
მოცულობის სარემონტო 
სამუშაოებისსახ.შეს.

გამარტივებული 4853 4853

20
შ.პ.ს. პროფესიული უნარების 
სასწავლო გარემო

უსაფრთხოების კადრის 
გადამზადება გამარტივებული 1000 1000

21 შ.პ.ს.ALL DIGITAL"

მწყობრიდან გამოსული 
ვიდეო-სათვალთვალო 
სისტემის მახსოვრობის 
დისკის დაყენებით და 
სახანძრო სისტემის 
სერვისი

გამარტივებული 600 600

22 ი/მ"ზვიად ივანეიშვილი"

ანსამბლის წევრთა 
უკრაინაში 
გასამგზავრებლად 
1ავტობუსით 
ტრანსპორტირება 
თბილისის აეროპორტში

გამარტივებული 700 700



23 ი/მ"ზვიად ივანეიშვილი"

უკრაინიდან 
დაბრუნებული ანსამბლის 
წევრთა თბილისის 
აეროპორტიდან  
1ავტობუსით ჩამოყვანა 
ქუთაისში 

გამარტივებული 700 700

24 ი/მ"ზვიად ივანეიშვილი"

ოზურგეთში -26 
მაისისადმი მიძღვნილ 
კონცერტზე 
გასამგზავრებლად 
ანსამბლის წევრთა 
ტრანსპორტირება 
2ავტობუსი

გამარტივებული 1100
1100(შესყიდვა 
შესრულდა საკუთარი 
შემოსავლებიდან)

25 ი/მ"ზვიად ივანეიშვილი"

თბილისში 
სსიპ.ფოლკლორის 
ცენტრის საკონცერტო 
დარბაზში ფესტივალის 
ფარგლებში მომღერალ 
ვაჟთა გუნდის სოლო 
კონცერტის 
ჩასატარებლად 1მიკრო 
ავტობუსის მომს.

გამარტივებული 300
300(შესყიდვა 
შესრულდა საკუთარი 
შემოსავლებიდან)
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