
# Sesyidvis obieqti Rirebuleba Sesyidvis saSualeba
gadaxdili 

Tanxa

1 01/06 1/4/2019 შპს ,,FLEXMEDIA"
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
18,650.00 ელ. ტენდერი 5,292.00

2 02/06 1/9/2019 შპს ,,აუტოტესტ ჯორჯია" ტექდათვალიერება 60.00
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
60.00

3 03/06 1/10/2019 სს ,,სილქნეტი" სატელეფონო მომსახურება 3,360.00 ელ. ტენდერი 331.15

4 05/06 1/11/2019 შპს ,,პრიმავერა" სასტუმრო მომსახურება 40,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 6,399.18

5 06/06 1/14/2019 შპს ,,ორიონი" სასტუმრო მომსახურება 30,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 720.00

6 07/06 1/14/2019 შპს ,,პოლიგრაფი" სხვადასხვა საბეჭდი მასალა 5,436.00 ელ. ტენდერი 5,436.00

7 08/06 1/14/2019 სს ,,მ/გრუპი" რესტორნით მომსახურება 30,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 5,781.24

8 09/06 1/16/2019 შპს ,,კვირის პალიტრა"
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
36,840.00 ელ. ტენდერი 9,210.00

9 11/06 1/17/2019 შპს ,,იუჯითი" კარტრიჯები 2,175.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 2,175.00

10 12/06 1/17/2019 შპს 
,,აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს 

კაუკასუს"
ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება 45,099.96 ელ. ტენდერი 11,274.99

11 13/06 1/17/2019 სსიპ
,,საქართველოს შსს მომსახურების 

სააგენტო"
ადმინისტრაციული მომსახურება 2,000.00

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
70.00

12 14/06 1/18/2019 სს თიბისი დაზღვევა ჯანმრთელობის დაზღვევა 1,350.00 ელ. ტენდერი 149.15

13 15/06 1/21/2019 ი/მ ტარიელ ჩოხელი ფურშეტით მომსახურება 55,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,421.00

14 17/06 1/22/2019 შპს ,,კასა.ჯი" სალარო აპარატების სააბონენტო გადასახადი 360.00 ექსკლუზივი 0.00

15 18/06 1/23/2019 შპს ,,კოლორ პრესი"
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
9,860.00 ელ. ტენდერი 616.25

16 20/06 1/23/2019 შპს ,,ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი" სალარო აპარატების სააბონენტო გადასახადი 900.00 ექსკლუზივი 0.00

17 21/06 1/23/2019 შპს ,,ვერე პალასი" სასტუმრო მომსახურება 30,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

18 23/06 1/24/2019 შპს ,,იდ" რეცხვა და ქიმწმენდა 5,980.00 ელ. ტენდერი 432.20

19 24/06 1/25/2019 შპს ,,კოლორ პრესი"
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
2,544.00 ელ. ტენდერი 848.00

20 25/06 1/25/2019 შპს ,,ომეგა" მაცივარი 1,179.00 ელ. ტენდერი 1,179.00

21 27/06 1/28/2019 შპს ,,ჯეო+" ავეჯი 102,708.00 ელ. ტენდერი 70,005.00

22 29/06 1/29/2019 სსიპ  საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე ელექტრონული პუბლიკაციებით სარგებლობა 3,840.00
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
0.00

23 30/06 1/31/2019 შპს ,,ჯობს.ჯე" განცხადების განთავსება ვებ გვერდზე 120.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 120.00

24 31/06 1/31/2019 შპს 
,,მოწინავე სამედიცინო 

ტექნოლოგიები და სერვისი"
სამედიცინო მოწყობილობები 122,870.00 ელ. ტენდერი 122,870.00

25 32/06 1/31/2019 შპს ,,თეგეტა მოტორსი" აკუმულატორი 152.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 152.00

26 33/06 2/1/2019 შპს ,,ბილდკინგს" სარემონტო სამუშაოები 208,330.65 ელ. ტენდერი 139,019.32

27 37/06 2/5/2019 შპს ,,ნეთ გრუპი" ლიცენზია 699.00$                

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

699.00$                     

28 38/06 2/5/2019 შპს ,,სამაია" ლაბორატორიული აღჭურვილობა 112.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

112.00

29 39/06 2/6/2019 შპს ,,აუტოტესტ ჯორჯია" ტექდათვალიერება 120.00
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
120.00

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული  შემოსავლების დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები  2019 წლის 

პირველი კვარტალი. 

xelSekrulebis # 

TariRi
mimwodebeli



30 42/06 2/6/2019 შპს ,,ეიბისი კონსალტინგი" აუდიტორული მომსახურება 4,965.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 2,855.20

31 44/06 2/6/2019 შპს ,,პარნასი" ნაბეჭდი წიგნები 8,962.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

32 47/06 2/7/2019 შპს ,,იუჯითი" კარტრიჯები 870.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 870.00

33 49/06 2/7/2019 შპს ,,იუჯითი" პერსონალური კომპიუტერი 132,950.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 0.00

34 50/06 2/7/2019 შპს ,,აუტოტესტ ჯორჯია" ტექდათვალიერება 100.00
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
100.00

35 51/06 2/7/2019 სს ,,საქკაბელი" კაბელები და მასთან დაკავშირებული მასალები 5,816.00 ელ. ტენდერი 5,816.00

36 53/06 2/8/2019 შპს ,,თმგრუპ" სასაჩუქრე სუვენირი 800.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 800.00

37 54/06 2/8/2019 შპს ,,ბას სერვის ჯორჯია" ავტოსატრანსპორტო მომსახურება 220.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 220.00

38 55/06 2/8/2019 შპს ,,ორნამენტ ექსპრესი" რესტორნით მომსახურება 2,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 933.00

39 57/06 2/11/2019 სსიპ 
საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების თარგმნის ბიურო
თარგმნა 10,000.00

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
5,400.86

40 58/06 2/11/2019 შპს ,,ეს 4 ეს" დაცვის სასიგნალიზაციო სისტემები 1,417.00 ელ. ტენდერი 1,417.00

41 60/06 2/11/2019 შპს ,,აჭარა ჯგუფი" რესტორნით მომსახურება 500.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 147.50

42 63/06 2/14/2019 შპს ,,თეგეტა მოტორსი" მანქანის ძრავის ზეთები/ფილტრები 247.60 კონსოლიდირებული შესყიდვა 247.60

43 65/06 2/14/2019 სს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა" ავტოტრანსპორტის დაზღვევა 536.10 გადაუდებელი აუცილებლობა 536.10

44 66/06 2/14/2019 შპს ,,აქვა გეო" მინერალური წყალი 9,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 1,350.00

45 67/06 2/14/2019 შპს ,,ენგადი" მინერალური წყალი 3,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

46 68/06 2/15/2019 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" მინერალური წყალი 3,396.60 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

47 70/06 2/15/2019 შპს ,,ოლსაიდს" რეაქტივები 4,513.30

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

48 73/06 2/18/2019 შპს ,,ქეჩერა"
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
18,100.00 ელ. ტენდერი 0.00

49 76/06 2/19/2019 შპს ,,მათემოტორსი"
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
107,000.00 ელ. ტენდერი 5,142.90

50 77/06 2/19/2019 შპს ,,ფრესკო შოპინგ ცენტრი” ყავა 4,836.20 წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,176.00

51 78/06 2/19/2019 - HeinOnline მონაცემთა ბაზის გამოყენება 3,220.00$            

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

3,220.00$                 

52 79/06 2/19/2019 შპს ,,სამაია"
ძირითადი არაორგანული და ორგანული 

ქიმიკატები
600.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

600.00

53 80/06 2/19/2019 სს ,,კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია"
მომსახურებები უმაღლესი განათლების 

სფეროში
600.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 600.00

54 81/06 2/19/2019 შპს ,,რესპუბლიკა"
მომსახურებები უმაღლესი განათლების 

სფეროში
600.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 600.00

55 82/06 2/20/2019 შპს ,,ენ-ჯი-ეს გრუპი" დრონი 10,082.00 ელ. ტენდერი 10,082.00

56 83/06 2/20/2019 შპს ,,ტავურბან საქართველო" პარკირება 2,660.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 343.58

57 84/06 2/21/2019 შპს ,,სოლეი" სასაჩუქრე სუვენირი 4,190.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 4,190.00

58 87/06 2/22/2019 ი/მ ,,გიორგი კანდელაკი ვესტა" საკანცელარიო საქონელი 41,985.00 ელ. ტენდერი 41,985.00

59 88/06 2/22/2019 შპს ,,ედესი ჯგუფი" საბეჭდი ფორმები 16,001.00 ელ. ტენდერი 1,292.90

60 89/06 2/22/2019 შპს ,,გლობალ ედვერთაიზინგი" სახელიანი ფირფიტები 6,890.00 ელ. ტენდერი 0.00

61 91/06 2/22/2019 სს ,,ელიტ ელექტრონიქსი" სასაჩუქრე სუვენირი 120.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 120.00

62 92/06 2/22/2019 შპს ,,აისი" მანქანა დანადგარების შეკეთება 125,000.00 ელ. ტენდერი 0.00

63 93/06 2/22/2019 შპს ,,ოფის 1" დაფები 7,245.00 ელ. ტენდერი 7,245.00



64 95/06 2/22/2019 შპს ,,ბას სერვის ჯორჯია" ავტოსატრანსპორტო მომსახურება 330.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 330.00

65 98/06 2/25/2019 შპს ,,GS" წყლის გამაცხელებელი 1,454.00 ელ. ტენდერი 1,454.00

66 100/06 2/26/2019 სსიპ  ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სასწალო კურსი 270.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 270.00

67 101/06 2/26/2019 შპს ,,თბილლიფტსერვისი" ლიფტების მონტაჟი და ხარჯთაღრიცხვა 120,072.03 ელ. ტენდერი 0.00

68 107/06 2/28/2019 შპს ,,ინფოსერვისი" ელექტრონული პუბლიკაციებით სარგებლობა 900.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

69 109/06 2/28/2019 შპს ,,თეგეტა მოტორსი" მანქანის ძრავის ზეთები/ფილტრები 7,523.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 524.40

70 123/06 3/1/2019 შპს ,,ჯობს.ჯე" განცხადების განთავსება ვებ გვერდზე 330.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 330.00

71 126/06 3/1/2019 შპს ,,სეზანი" გილიოტინის დანების ლესვა 180.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 180.00

72 127/06 3/1/2019 შპს ,,რეალ პრინტი" სტიკერები 2,548.99 ელ. ტენდერი 0.00

73 128/06 3/4/2019 შპს ,,ლილეო" ფქვილი 13,976.00 ელ. ტენდერი 0.00

74 129/06 3/6/2019 შპს ,,ქეთო და კოტე" რესტორნით მომსახურება 500.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 306.50

75 130/06 3/7/2019 ფ/პ ქეთევან ამბარდნიშვილი სასაჩუქრე სუვენირი 375.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 375.00

76 131/06 3/7/2019 შპს ,,რუსთაველის 16" ნაბეჭდი წიგნები 275.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

275.00

77 132/06 3/7/2019 შპს ,,ფორესთ კომპანი" ლაბორატორიული მომსახურება 1,220.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

78 133/06 3/7/2019 შპს ,,რევაისი" მცენარეული და ცხოველური ცხიმები 20,215.00 ელ. ტენდერი 0.00

79 134/06 3/7/2019 შპს ,,გეოფუდი" ბურღულეული 775.00 ელ. ტენდერი 0.00

80 136/06 3/7/2019 შპს ,,ჯი აი სი ჯორჯია" რძის პროდუქტები 48,438.00 ელ. ტენდერი 0.00

81 137/06 3/7/2019 შპს ,,პოლიგრაფი"
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
3,000.00 ელ. ტენდერი 0.00

82 137'/06 3/11/2019 შპს ,,მაი მობაილ+" სასწორი 180.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

83 140/06 3/11/2019 შპს ,,GS" წყლის გამაცხელებელი 2,148.00 ელ. ტენდერი 2,148.00

84 141/06 3/11/2019 შპს ,,ორნამენტ ექსპრესი" კვებით მომსახურება 1,000.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 642.00

85 141'/06 3/11/2019 შპს ,,აჭარა ჯგუფი" რესტორნით მომსახურება 500.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 171.10

86 142/06 3/11/2019 შპს ,,დივაის სერვისი"
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
3,000.00 ელ. ტენდერი 0.00

87 143/06 3/11/2019 შპს ,,EL-GROUP" ელ. ენერგიის გამანაწ. და საკ. აპარატურა 11,000.00 ელ. ტენდერი 11,000.00

88 144/06 3/11/2019 ფ/პ ირმა ხაჩიძე სასაჩუქრე სუვენირი 875.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

89 145/06 3/11/2019 ი/მ ნინო იაგორაშვილი სასაჩუქრე სუვენირი 280.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 280.00

90 146/06 3/11/2019 შპს ,,ჯეოვოის ტრეიდინგი" სინთეზატორი 3,605.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 3,605.00

91 147/06 3/12/2019 შპს ,,EL-GROUP" ელ. ენერგიის გამანაწ. და საკ. აპარატურა 22,958.00 ელ. ტენდერი 22,958.00

92 148/06 3/12/2019 შპს ,,4მედია" სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურება 34,500.00 ელ. ტენდერი 1,467.20

93 149/06 3/12/2019 შპს ,,გეოკოლორი" საღებავი 4,800.00 ელ. ტენდერი 4,800.00

94 151/06 3/12/2019 შპს ,,ელვა იმპორტი" ნაბეჭდი წიგნები 423.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

95 153/06 3/13/2019 ააიპ  ,,გრენა" ინტერნეტდომენური სახელი 162.00 ჩანაცვლება 162.00

96 154/06 3/13/2019 შპს ,,აგროვიტა-დიდუბე" სასუქი 2,120.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

97 156/06 3/13/2019 შპს ,,ჯი აი სი ჯორჯია" სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 34,301.00 ელ. ტენდერი 0.00

98 157/06 3/13/2019 შპს ,,დივაის სერვისი" საოფისე ტექნიკის შეკეთება 6,000.00 ელ. ტენდერი 0.00

99 158/06 3/13/2019 შპს ,,თეგეტა მოტორსი" აკუმულატორი 655.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 152.00

100 160/06 3/14/2019 შპს ,,რევაისი" ფრინველის კვერცხი 1,450.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

101 162/06 3/15/2019 შპს ,,ქიმიური კომპანია გეოჯემი"
ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 

ხელსაწყოები
500.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

500.00



102 164/06 3/18/2019 სსიპ 
 სახელმიწოფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო
პერსონალური კომპიუტერი 40.00 ჩანაცვლება 0.00

103 165/06 3/18/2019 სს "გრინვეი საქართველო" ტექდათვალიერება 60.00
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
60.00

105 169/06 3/20/2019 შპს ,,კლინტექ" ტუალეტის ქაღალდი 64,380.00 ელ. ტენდერი 30,103.20

106 170/06 3/20/2019 შპს ,,ფრესკო შოპინგ ცენტრი” ჩაი 2,884.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 249.80

107 171/06 3/20/2019 ი/მ თინათინ ღუდუმიძე ნაბეჭდი წიგნები 626.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

626.00

108 172/06 3/20/2019 სს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა" ავტოტრანსპორტის დაზღვევა 1,304.51 გადაუდებელი აუცილებლობა 1,304.51

109 173/06 3/20/2019 სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი ტვირთის დაზღვევა 120.00 ჩანაცვლება 0.00

110 174/06 3/20/2019 შპს ,,კარპედიემი 2010" ავეჯის აქსესუარები 10,257.00 ელ. ტენდერი 10,257.00

111 178/06 3/21/2019 შპს ,,მედინიუსი" ლაბორატორიული აქსესუარები 240.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

112 180/06 3/21/2019 შპს ,,გოლდმედი" სამედიცინო სახარჯი მასალა 304.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 304.00

113 181/06 3/21/2019 შპს ,,ელვა.ჯი" ნაბეჭდი წიგნები 1,692.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

114 184/06 3/21/2019 შპს ,,ბაკო" სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 44,200.00 ელ. ტენდერი 0.00

115 185/06 3/21/2019 შპს ,,გოლდმედი" სამედიცინო სახარჯი მასალა 109.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 109.00

116 187/06 3/22/2019 ი/მ ივანე მკერვალიშვილი საკეტები 4,885.00 ელ. ტენდერი 4,885.00

117 189/06 3/22/2019 სს ,,სილქნეტი" ინტერნეტმომსახურება 37,260.00

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

ღონისძიება

0.00

118 190/06 3/26/2019 - EBSCO მონაცემთა ბაზის გამოყენება 10,224.00$          

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

119 191/06 3/26/2019 შპს ,,პარნასი" ნაბეჭდი წიგნები 3,005.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

120 193/06 3/26/2019 სსიპ 
 ,,საქართველოს ეროვნული 

მუზეუმი"
საექსკურსიო მომსახურება 125.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 66.00

121 197/06 3/27/2019 შპს ,,დივაის სერვისი" ელ. მანქანების შეკეთ. და ტექ. მომსახურება 3,000.00 ელ. ტენდერი 0.00

122 200/06 3/27/2019 შპს ,,რევაისი" სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 2,265.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

123 201/06 3/27/2019 შპს ,,ფორმა" დიპლომები 12,272.00 ელ. ტენდერი 0.00

124 202/06 3/27/2019 სს ,,საქკაბელი" კაბელები და მასთან დაკავშირებული მასალები 8,033.00 ელ. ტენდერი 8,033.00

125 203/06 3/27/2019 შპს ,,ყოველდღიური გაზეთი რეზონანსი" ნეკროლოგი 20.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 20.00

126 204/06 3/27/2019 შპს ,,ივენთ თაიმი" ყვავილები 150.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

127 205/06 3/28/2019 შპს ,,ოლსაიდს" რეაქტივები 1,342.20

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

128 208/06 3/28/2019 შპს ,,სოლეი" სასაჩუქრე სუვენირი 2,994.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,994.00

129 209/06 3/28/2019 სსიპ 
პ საქ. კულტ. მემკვიდრეობის დაცვის 

ერ. სააგენტო
საექსკურსიო მომსახურება 210.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

130 213/06 3/29/2019 შპს ,,პენსან ჯორჯია" ქაღალდი A4 45,976.50 კონსოლიდირებული შესყიდვა 0.00

131 216/06 3/29/2019 სს "გრინვეი საქართველო" ტექდათვალიერება 60.00
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
60.00

132 217/06 3/29/2019 შპს ,,კომპანია Geosm" საკანცელარიო საქონელი 28,441.00 ელ. ტენდერი 0.00



133 220/06 3/29/2019 ი/მ ნიკოლოზ ნუცუბიძე სასაჩუქრე სუვენირი 2,280.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 2,280.00

134 221/06 3/29/2019 შპს ,,ჯეოსპორტი" სასაჩუქრე სუვენირი 12,345.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

135 224/06 3/29/2019 ი/მ გიორგი გაჩეჩილაძე ავტოსატრანსპორტო მომსახურება 450.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

136 228/06 3/29/2019 შპს ,,პოლიმერპროდუქტიონ" პოლიეთილენის პაკეტები 14,100.00 ელ. ტენდერი 0.00

137 229/06 3/29/2019 შპს ,,პროჯექთ ლაბ " კვებით მომსახურება 440.00 წარმომადგენლობითი ხარჯები 0.00

138 230/06 3/29/2019 ფ/პ სალომე ფანჯიკიძე ტრენინგი 500.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00


