
№
ხელშეკრულე

ბის ნომერი
მიმწოდებელი შესასყიდი საგანი

ხელშეკრულების 
ღირებულება

გადახდილი 
თანხა

1 №41
შპს ქოლორფულ 

სფირითს

ქალაქ ქუთაისში, საახალწლო 
ღონისძიებებთან დაკავშირებით, 
სადღესასწაულო ფეიერვერკების 

(თანმდევი მომსახურებით – 
ინსტალაცია-გასროლა) შესყიდვა.

13570.00 ლ 13570.00 ლ

2 №3/2020
შპს თბილისი 

რეფიერ კომპანი

ქალაქ ქუთაისში, მოსაწყობი 
რეგულირებადი შუქნიშნებისათვის 

მაკომპლექტებელი ნაწილების შეძენა.
45400.50 ლ 45400.50 ლ

3 №2/2020 შპს ნიანი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათებისა და შუქნიშნების ახალი 

ბოძების მონტაჟისათვის საჭირო 
ცემენტისა და ქვიშა-ღორღის 

სახელმწიფო შესყიდვა.

 2119.00 ლ 1246.00 ლ

4 №5/2020 შპს საქკაბელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათების ქსელისა და 
შუქნიშნების შეუფერხებელი 

ექსპლოატაციისათვის საჭირო 
თვითმზიდი ალუმინის სადენი (СИП 

2x25), ალუმინის სადენი დამცავი 
გარსაცმით (2x2,5) და სპილენძის 

დრეკადი სადენი გარსაცმის ორმაგი 
იზოლაციით (ПBС 2x2,5); (ПBС 2x1,5), 

სპილენძის ხისტი სადენი, (KBBG 7X1,5), 
სპილენძის ხისტი სადენი, (KBBG 16X1,5) 

სახელმწიფო შესყიდვა

26503.98 ლ 26503.98 ლ

5 №4/2020 შპს ტნკ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე შუქნიშნებისა და 

საახალწლო ფიგურების მონტაჟისათვის 
საჭირო ბაგირების სახელმწიფო 

შესყიდვა

4484.00 ლ 4484.00 ლ

6 №8/2020 შპს  EL-GROUP

ავტომატური ამომრთველი ერთ 
პოლუსიანი (63ა); ავტომატური 

ამომრთველი ერთ პოლუსიანი (100ა); 
ავტომატური ამომრთველი ორ 

პოლუსიანი (100ა); ფოტო რელე (10ა); 
დროის რელე (რელე ორი ფუნქციით, 

ჩართვა/გამორთვაზე დროის 
დაყოვნებით 24-240V,8A); კონტაქტორი 
(ძალოვანი მაგნიტური, სამპოლუსიანი, 

95ა (95ა, ძაბვა 220-240ვ, IP30).

 26999.82 ლ 25843.42 ლ

7 №9/2020 შპს თორნიკე

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი 

ექსპლოატაციისათვის საჭირო 
სანათების სახელმწიფო შესყიდვა

41400.0 ლ 41400.0 ლ

შესყიდვები 2020



8 №10/2020 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

467103.35 ლ 467103.35 ლ

9 №12/2020  შპს თეუ ჯგუფი

ქალაქ ქუთაისის გზებზებისათვის 
სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერებისა 

და შესაბამისი შემადგენელი 
კომპლექტაციის (თვითმჭრელი 
ანკერები) შესყიდვა-მოწოდება.

16576.64  ლ 16576.64  ლ

10 №19/2020  შპს თეუ ჯგუფი

სატრანსპორტო შუქნიშნის მართვის 
კონტროლერისა, სიჩქარის 

შემზღუდველი ბარიერებისა და 
სხვადასხვა ტიპის საგზაო ნიშნების 

სახელმწიფო შესყიდვა

16299.34 ლ 16299.34 ლ

11 №22/2020 შპს გზაჯვარედინი
ქალაქ ქუთაისში, სხვადასხვა ტიპის 
შუქნიშნების და მათი შემადგენელი 

ნაწილების შეძენა.
22384.00  ლ 22384.00  ლ

12 №30/2020 შპს გზაჯვარედინი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
გზებზე მოსაწყობათ საჭირო, სხვადასხვა 

სახის საგზაო ნიშნების სახელმწიფო 
შესყიდვა.

13983.00 ლ 4997.30 ლ

13 №32/2020 შპს დანდი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე, საახალწლო 

ღონისძიებებთან დაკავშირებით, 
საახალწოდ გასანათებელი სხვადასხვა 

ტიპის გასანათებელი მოწყობილობებისა 
და ელექტრონათურების სახელმწიფო 

შესყიდვა.

93600.00 ლ 93600.00 ლ

14 №34/2020  შპს ჯ-მეტალი

ქალაქ ქუთაისში საახალწლო 
ღონისძიებებთან დაკავშირებით, 
საახალწლო დეკორაციებისათვის 

ლითონის კონსტრუქციების 
სახელმწიფო შესყიდვა.

35282.00 ლ 35282.00 ლ

15 №33/2020 შპს ევრონათება

ქალაქ ქუთაისში გარე განათების ქსელის 
შეუფერხებელი ექსპლოატაციისათვის 

საჭირო კაბელის მომჭერების 
(ე.წ.პოლიეთილენის ჟგუტი თეთრი 

ფერის) სახელმწიფო შესყიდვა.

5015.00 ლ 5015.00 ლ

16 №40 შპს დატაკომი პროვაიდერული მომსახურებები 4896.00 ლ 4896.00 ლ

17 №1/2020 შპს ჯი-თი მოტორს

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები; 
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

800.00 ლ 591.40 ლ

18 №6/2020 შპს უნიკომი
ხისტი/მყარი დისკი 294.00 ლ 294.00 ლ

19 №7/2020
შპს ქუთაისის 

პროფილაქტიკური 
დეზინფექციის 

სადგური

 დასუფთავება და სანიტარიული 
მომსახურება

120.00 ლ 120.00 ლ



20 №13/2020
ინდ. მეწარმე ანა 

ჩიჩუა
მრიცხველები 1249.92 ლ 1249.92 ლ

21 №14/2020 შპს ასა მოტორსი

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

200.00 ლ 200.00 ლ

22 №15/2020
ინდ. მეწარმე კობა 

ჭოლაძე
ხელთათმანები 270.00  ლ 270.00  ლ

23 №16/2020
ფიზიკური პირი 

გიორგი 
ციბირაშვილი

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

50.00 ლ 50.00 ლ

24 №18/2020 შპს მეტალი მილები 16008.00 ლ 15908.00 ლ

25 №20/2020 შპს თეუ ჯგუფი დროშები 2596.00 ლ 2596.00 ლ

26 №21/2020 შპს მგა მოტორსი ძრავები და ძრავის ნაწილები 630.00 ლ 630.00 ლ

27 №23/2020
ინდ. მეწარმე 

თამაზი ჩხეტია
დიდი/მცირე ტვირთამწეობის 
ავტომანქანების საბურავები

1900.00 ლ 1900.00 ლ

28 №24/2020
შპს გოგე და 

კომპანია 
ბურღები 265.00 ლ 265.00 ლ

29 №26/2020 შპს ასა მოტორსი

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

590.00 ლ 590.00ლ

30 №27/2020 შპს თეუ ჯგუფი დროშები 2394.00 ლ 2394.00 ლ

31 №28/2020
შპს გოგე და 

კომპანია
სალესი ქვა 210.00 ლ 210.00 ლ

32 №29/2020 შპს გიგი 777 ელექტროდები 850.00  ლ 850.00  ლ

33 №35/2020 შპს ჯი-თი მოტორს
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
800.00 ლ 790.21 ლ

34 №36/2020
ინდ. მეწარმე 

მურადი გორგიძე 

ამწეებისა და მათი ოპერატორების 
დაქირავება 3040.00 ლ 3040.00 ლ
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