
ხელშეკრულების 

ღირებულება
 გადარიცხული თანხა
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1 CMR190205067 გამარტივებული შესყიდვა

„მაცნეს“ ვებ გვერდზე (www.matsne.gov.ge) განთავსებული 

სისტემატიზირებული (კოდიფიცირებული) ნორმატიული 

აქტების ელექტრონული მომსახურების, საინფორმაციო 

სისტემით სარგებლობის უფლების შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 3 456,00 3456

2 CMR190205074 გამარტივებული შესყიდვა

ვებ გვერდზე ნორმატიული (არანორმატიული) აქტებისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე 

მუხლით განსაზღვრული ანგარიშის  გამოქვეყნების შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 10 000,00 9860

3 CMR190205076 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავში არაიდენტიფიცირებად ან იდენტიფიცირებად 

პირთა სარიტუალო (დაკრძალვის) ხარჯების დაფარვის 

მომსახურების შესყიდვა 

შპს „გემა“ 2 100,00 750

4 CMR190205718 გამარტივებული შესყიდვა 
ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობის 24 

საათიანი შეიარაღებული დაცვის მომსახურების შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

97 500,00 97500

5 CMR190205717 გამარტივებული შესყიდვა 

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის კუთვნილებაში არსებული 

სპორტული კომპლექსის შენობის (მდებარე ქ. რუსთავი, 

რუსთაველის ქ. #30ა-ში) 24 საათიანი შეიარაღებული დაცვის 

მომსახურების შესყიდვა

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

111 600,00 111600

6 CMR190205716 გამარტივებული შესყიდვა 

,,დამკვეთის“ ადმინისტრაციული შენობის დაცვას (შემდგომში 

„ობიექტად“ წოდებული), რომელიც მდებარეობს მისამართზე: 

ქ. რუსთავი, ჭყონდიდელის დასახლება, რჩეულიშვილის ქ. 

N18ა-ში

შსს სსიპ „დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

ქვემო ქართლის რეგიონალური დაცვის 

პოლიციის სამმართველო“ 

1 620,00 1620

7
CON190000599

(CON190000599-00163)
კონსოლიდირებული ტენდერი „პრემიუმის“ მარკის საწვავის შესყიდვა შპს „რომპეტროლ საქართველო“ 225 529,24 225529,24

8
CON190000598

(CON190000598-00116)
კონსოლიდირებული ტენდერი „ევროდიზელის“ მარკის საწვავის შესყიდვა შპს „რომპეტროლ საქართველო“ 10 330,64 10330,64

9
CON190000536

(CON190000536-00013)
კონსოლიდირებული ტენდერი

ორგანიზაციის ბალანსზე არსებული სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის სადაზღვევო (თანდართული დაზღვევის 

პირობების და დანართი N1-ის შესაბამისად) მომსახურების 

გაწევა

სს „რისკების მართვისა და სადაზღვევო 

კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია“
3 679,71 3679,71

10 CMR190205731 გამარტივებული შესყიდვა საინფორმაციო მომსახურების გაწევა შპს „ახალი ამბები“ 4 899,96 4899,96

11 CMR190205729 გამარტივებული შესყიდვა
2020 წლის განმავლობაში ინტერნეტ კავშირით მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
5 580,00 5572,9

12 CMR200000493 გამარტივებული შესყიდვა 

„აბონენტის“ სპეცკავშირის სატელეფონო და/ან ინფორმაციის 

მიმოცვლის სისტემით, დახურულ რეჟიმში (შემდგომში - 

„ინფორმაციის მიმოცვლის სისტემა - SLP“) საკომუნიკაციო 

მომსახურებას

სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური 

კავშირგაბმულობის სააგენტო“
900,00 849,6

13 NAT190024718
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

2020 წლის განმავლობაში სატელეფონო მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
2 931,61 2931,61

14 CMR200001965 გამარტივებული შესყიდვა თაიგულების და გვირგვინების შესყიდვა ი.მ. შორენა სვიანაძე-მაჭავარიანი 995,00 210

15 CMR200003580 გამარტივებული შესყიდვა

შემსყიდველის კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის დედაქალაქის ტერიტორიაზე, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად 

გამოყოფილი პარკირების ადგილებით 1 (ერთი) წლის ვადით 

სარგებლობის უფლების მოპოვება

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 150,00 150

16 CMR200006202 გამარტივებული შესყიდვა
წყლის და კანალიზაციის შიდა ქსელთან დაკავშირებული 

სხვადასხვა მომსახურების შესყიდვა
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 4 800,00 4600

 მუნიციპალიტეტის მიერ 2020 წელში  განხორციელებული შესყიდვების შესახებ (გაფორმებული ხელშეკრულებები)

N შესყიდული საქონელი, მომსახურეობა, სამუშაოშესყიდვის საშუალება მიმწოდებლის დასახელება
SPA/NAT/CON/CMR და 

სხვ.(სრულად)



17 CMR200012909 გამარტივებული შესყიდვა

შემსყიდველის კუთვნილი ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებისთვის დედაქალაქის ტერიტორიაზე, ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად 

გამოყოფილი პარკირების ადგილებით 1 (ერთი) წლის ვადით 

სარგებლობის უფლების მოპოვება

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 150,00 150

18 CMR200024838 გამარტივებული შესყიდვა 9 (ცხრა) ცალი ზეთის გამათბობლის შესყიდვა სს „ელიტ ელექტრონიქსი“ 1 440,00 1440

19 CMR200035561 გამარტივებული შესყიდვა
კონდენციონერების შეკეთების (ტექნიკური მომსახურება) 

მომსახურების შესყიდვა
ფ.პ. ზვიად გულუა 2 200,00 2182

20 CMR200035563 გამარტივებული შესყიდვა
სამშენებლო რესურსების ფასთა კრებულის (2020 წლის I, II, III 

და IV კვარტალი) შესყიდვა
ა(ა)იპ „მშენებლობის შემფასებელთა კავშირი“ 140,00 140

21

CON190000457

(CON190000457-00095) კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალებების (ავტომანქანა FORD RANGER 

სახ. #TQ-595-QT გამოშვების წელი 2010 და ავტომანქანა SKODA 

OCTAVIA სახ. #WW-526-XX გამოშვების წელი 2010) 

აკუმულატორების (შემდგომში - აკუმულატორები) (CPV - 

31400000) შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (დემონტაჟი-

მონტაჟი)

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 329,00 329

22 CMR200036832 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული და 

სარგებლობაში არსებული 9 (ცხრა) ერთეული ავტომანქანის 

პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „რუსთავის ტექ. ინსპექტირების ცენტრი“ 480,00 480

23 CMR200039778 გამარტივებული შესყიდვა
ფოტო აპარატისთვის (Canon 7D mark2) 1 (ერთი) ცალი 

ელემენტის შესყიდვა
შპს „ბენე“ 290,00 290

24 CMR200039781 გამარტივებული შესყიდვა

შემსყიდველის ინტერნეტ გვერდისა და საფოსტო ყუთების 

საჯარო ხელმისაწვდომობის უზურნველყოფა (rustavi.gov.ge) 

ვებგვერდი ჰოსტინგისა და მომსახურების სერვისები) 30 

(ოცდაათი) კალენდარული დღის მინიმუმ 99%-ის 

განმავლობაში სრულად და აღნიშნული მომსახურების 

ტექნიკური უზრუნველყოფა

შპს „მაგთიკომი“ 1 524,00 1344,45

25 NAT200001442
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
აუდიტორული მომსახურების შესყიდვა შპს „კომპაუდი“ 5 782,00 2254,98

26 NAT200001438 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საამზომველო მომსახურების შესყიდვა შპს „სააგენტო სერვის ცენტრი ტ.გ.მ“ 13 614,26 13614,26

27
CON190000603

(CON190000603-00096)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერ(ებ)ის 

(შემდგომში სტანდარტული ლეპტოპი) სახელმწიფო შესყიდვა
შპს „იუ-ჯი-თი“ 1 119,00 1119

28 CMR200044666 გამარტივებული შესყიდვა საჩუქრების და სუვენირების შესყიდვა შპს „როდენი“ 2 510,00

29 CMR200044668 გამარტივებული შესყიდვა თაიგულების და გვირგვინების შესყიდვა ი.მ. ელზა სამყურაშვილი 980,00 980

30 NAT200003401
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციის გავრცელება ბეჭდვითი მედიის (გაზეთი) 

საშუალებით

შპს „გაზეთი რუსთავი“ 20 000,00 19999,98

31 CMR200047135 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში პოლონეთის ქალაქ 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტთან 

დაკავშირებით სარესტორნო მომსახურების შესყიდვა

შპს „დანი 2012“ 933,80 894,7

32 CMR200047139 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტში პოლონეთის ქალაქ 

ლოძიდან მოწვეული ოფიციალური დელეგაციის ვიზიტთან 

დაკავშირებით სარესტორნო მომსახურების შესყიდვა

შპს „საჭაშნიკე“ 300,00 300



33 NAT200002041
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სატელევიზიო და რადიო მომსახურების შესყიდვა სს „ქვემო ქართლის ტელე-რადიო კომპანია“ 160 000,00 160000

34 NAT200003404
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სატელევიზიო მომსახურების შესყიდვა სს „სილქნეტი“ 4 548,88 4443,33

35 CMR200049955 გამარტივებული შესყიდვა  1 (ერთი) ცალი მდფ-ის კარების შეძენა-მონტაჟი შპს „ნიუდორს“ 350,00 350

36 CMR200049915 გამარტივებული შესყიდვა
20 ლიტრი ხელის ჰიგიენური სადეზინფექციო საშუალების 

შესყიდვა 
შპს „ლიდერი“ 900,00 900

37 CMR200049921 გამარტივებული შესყიდვა
 მერიის ბალანსზე რიცხული, დაზიანებული საოფისე 

ინვენტარის რესტავრაციის მომსახურების შესყიდვა 
ი/მ ხათუნა ბათირაშვილი 500,00 500

38 NAT200003540 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

 2020 წლის განმავლობაში ავტომანქანების რეცხვით 

მომსახურების შესყიდვა
ი/მ ზურაბ ბაბუაძე 5 644,76 3474,8

39 CMR200051319 გამარტივებული შესყიდვა ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა შპს „კავკასპაკ“ 1 200,00 1200

40 CMR200053017 გამარტივებული შესყიდვა
135 ლიტრი ხელის ჰიგიენური სადეზინფექციო საშუალების 

შესყიდვა
შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის“ 4 050,00 4050

41 CMR200053536 გამარტივებული შესყიდვა  ხელთათმანების შესყიდვა შპს „კალანდაძე“ 77,00 77

42
 CON190000471

(CON190000471-00339)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის 

შესყიდვა
ი.მ. გიორგი კანდელაკი „ვესტა“ 6 978,65

43 CMR200054037 გამარტივებული შესყიდვა
12 (თორმეტი) შეკვრა (1 შეკვრა 100 ცალიანი) ხელსახოცის 

შესყიდვა
კს „კალანდაძე“ 41,40 41,4

44 CMR200054840 გამარტივებული შესყიდვა 610 მეტრი ინტერნეტის კაბელის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 183,00 183

45 CMR200054845 გამარტივებული შესყიდვა  სამეურნეო ნივთების შესყიდვა შპს „თუმანიშვილი და კომპანია“ 3 779,60 3779,6

46 CMR200054719 გამარტივებული შესყიდვა  170 (ასსამოცდაათი) ცალი ნიღაბის (რესპირატორი) შესყიდვა ი.მ ზაზა არდიშვილი 1 700,00 1700

47 CMR200054848 გამარტივებული შესყიდვა 8 (რვა) კვ. მ. დამცავი მინის შესყიდვა ფ.პ. სეირან თუმასიანი 1 900,00 1900

48 CMR200055055 გამარტივებული შესყიდვა დამცავი აღჭურვილობის შესყიდვა შპს „უნიფორმა და უსაფრთხოება“ 1 976,00 1976

49 NAT200003541 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

გავრცელების მიზნით საინფორმაციო სააგენტოს მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „ინფო რუსთავი“ 25 000,00 25000

50 CMR200058764 გამარტივებული შესყიდვა 300 (სამასი) ცალი ბიოუსაფრთხოების ნაკრების შესყიდვა შპს „დოქტორ გუდსი“ 10 500,00 10500

51 CMR200059811 გამარტივებული შესყიდვა ტრანსპორტით გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა შპს „რუსთავი ვაკე“ 4 900,00 4854,99



52 CMR200060364 გამარტივებული შესყიდვა

ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე 

შექმნილი ქოლცენტრისთვის 10 (ათი) ცალი ტელეფონის 

აპარატის შესყიდვა

შპს „მზე“ 1 434,00 1434

53 CMR200062015 გამარტივებული შესყიდვა ტრანსპორტით გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა შპს „ინტერ ტრანსი“ 6 115,00 6115

54 NAT200004537 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე პრეისკურანტით 

ავტომანქანების მიმდინარე რემონტისა და ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა
შპს „უნი მოტორსი“ 51 440,00 49593,57

55 CMR200062642 გამარტივებული შესყიდვა
4 (ოთხი) ცალი უკონტაქტო ციფრული ინფრაწითელი 

თერმომეტრის შესყიდვა 
შპს „ინფოზავრი ჯგუფი“ 1 400,00 1400

56 CMR200063567 გამარტივებული შესყიდვა ტრანსპორტით გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა შპს „ინტერ ტრანსი“ 5 899,60 5899,6

57 CMR200064473 გამარტივებული შესყიდვა 
 სხვადასხვა დამცავი და სადეზინფექციო საშუალებების 

შესყიდვა
შპს „ვინდლაიფ“ 3 517,50 3517,5

58 CMR200064974 გამარტივებული შესყიდვა საფოსტო-საკურიერო მომსახურების შესყიდვა შპს „საქართველოს ფოსტა“ 4 550,00 2817,52

59 CMR200064975 გამარტივებული შესყიდვა საფელდეგერო მომსახურების შესყიდვა შპს „საქართველოს ფოსტა“ 200,00

60 CMR200065371 გამარტივებული შესყიდვა ტრანსპორტით გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა შპს „ინტერ ტრანსი“ 12 228,00 12146,13

61
 CON190000457

(CON190000457-00266)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალების (ავტომანქანა HYNDAI ACCENT 

სახ. #BM-041-BM გამოშვების წელი 2010 ) აკუმულატორის 

შესყიდვა 

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 134,00 134

62
 CON200000130

(CON200000130-00040)
კონსოლიდირებული ტენდერი

1740 (ერთი ათას შვიდასორმოცი) შეკვრა A4 ფორმატის 

უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა
შპს „პენსან ჯორჯია“ 15 486,00 15486

63 CMR200068775 გამარტივებული შესყიდვა სამსახურის 1 (ერთი) ცალი ბეჭდის დამზადება-მიწოდება შპს „ვინდლაიფ“ 38,00 38

64 CMR200069170 გამარტივებული შესყიდვა ტრანსპორტით გადაყვანის მომსახურების შესყიდვა შპს „ინტერ ტრანსი“ 12 228,00 10185,83

65
 CON190000603

(CON190000603-00164)
კონსოლიდირებული ტენდერი

5 (ხუთი) ცალი სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი 

კომპიუტერის შესყიდვა
შპს „იუ-ჯი-თი“ 5 595,00 5595

66 CMR200070868 გამარტივებული შესყიდვა 
ელექტრო კარადების და მასში ელექტრო გაყვანილობის 

შეცვლის სამუშაოების შესყიდვა
შპს „ქალაქის სანტექნიკი“ 3 806,95 3806,95

67
 CON180000002

(CON180000002-00191)
კონსოლიდირებული ტენდერი

A4 ფორმატის „B“ ტიპის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერისთვის განკუთვნილი 30 (ოცდაათი) 

ცალი ტონერიანი კარტრიჯის სახელმწიფო შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 2 610,00 2610

68
 CON190000758

(CON190000758-00210)
კონსოლიდირებული ტენდერი

15 (თხუთმეტი) ცალი სტანდარტული პერსონალური 

კომპიუტერის (კომპლექტი: სისტემური ბლოკი, მონიტორი, 

კლავიატურა, მაუსი) შესყიდვა

შპს „იუ-ჯი-თი“ 17 160,00 17160

69
 CON200000130

(CON200000130-00132)
კონსოლიდირებული ტენდერი

785 (შვიდასოთხმოცდახუთი) შეკვრა A4 ფორმატის უმაღლესი 

ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა
შპს „პენსან ჯორჯია“ 6 986,50 6986,5



70
 CON200000135

(CON200000135-00029)
კონსოლიდირებული ტენდერი

4 (ოთხი) ცალი საბურავი, ზომით R17 235/45 (ავტომანქანა 

VOLKSWAGEN PASSAT CC სახ. #SS-310-SW გამოშვების წელი 

2014) თანმდევი მომსახურებით

შპს „ინტერავტო თრეიდინგი“ 744,00 744

71
 CON200000158

(CON200000158-00044)
კონსოლიდირებული ტენდერი

4 (ოთხი) ცალი საბურავი, ზომით R14 185/70 (ავტომანქანა 

HYUNDAI ACCENT სახ. #FC-524-CF გამოშვების წელი 2012) 

თანმდევი მომსახურებით

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 416,00 416

72 CMR200081829 გამარტივებული შესყიდვა

 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 3 

(სამი) ერთეული მსუბუქი ავტომანქანის პერიოდული 

ტექნიკური ინსპექტირების მომსახურების შესყიდვა

შპს „დარე“ 180,00 180

73
 CON190000713

(CON190000713-00088)
კონსოლიდირებული ტენდერი 30 (ოცდაათი) ცალი სტანდარტული უწყვეტი კვების წყარო შპს „ულტრა“ 2 931,00 2931

74

 CON200000063

(CON200000063-00283; 

CON200000063-00440)

კონსოლიდირებული ტენდერი

17 (ჩვიდმეტი) ცალი A4 ფორმატის მრავალფუნქციური შავ-

თეთრი ლაზერული პრინტერი და მისთვის განკუთვნილი 17 

(ჩვიდმეტი) ცალი ორიგინალი კარტრიჯი

შპს „იუ-ჯი-თი“ 12 597,00 10965

75
 CON200000158

(CON200000158-00062)
კონსოლიდირებული ტენდერი

4 (ოთხი) ცალი საბურავი, ზომით R15 205/65 (ავტომანქანა 

SKODA OCTAVIA სახ. #WW-041-CC გამოშვების წელი 2011) 

თანმდევი მომსახურებით

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 488,00 488

76 CMR200088320 გამარტივებული შესყიდვა
კედლის დისპენსერის (ხელის სადეზინფექციო ხსნარისთვის) 

შესყიდვა
შპს „ვინდლაიფ“ 600,00 600

77 CMR200088321 გამარტივებული შესყიდვა
კონდენციონერების შეკეთების (ტექნიკური მომსახურება) 

მომსახურების შესყიდვა
ფ.პ. ზვიად გულუა 2 000,00 1125

78

 CON200000063

(CON200000063-00356; 

CON200000063-00441)

კონსოლიდირებული ტენდერი

3 (სამი) ცალი A4 ფორმატის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერი და მისთვის განკუთვნილი 3 (სამი) 

ცალი ორიგინალი კარტრიჯი

შპს „იუ-ჯი-თი“ 2 223,00 1935

79 CMR200089123 გამარტივებული შესყიდვა  სადეზინფექციო ხსნარის (დეზობარიერის სითხე) შესყიდვა შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის“ 150,00 150

80
 CON190000457

(CON190000457-00419)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალებების (ავტომანქანა SKODA OCTAVIA 

სახ. #SS-312-SW გამოშვების წელი 2010 და ავტომანქანა SKODA 

OCTAVIA სახ. #WW-553-XX გამოშვების წელი 2011) 

აკუმულატორების შესყიდვა

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 268,00 268

81 NAT200008537 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ელექტრო ნათურებისა და გასანათებელი მოწყობილობების 

შესყიდვა
შპს „EL-GROUP“ 6 927,78 6927,78

82  NAT200010291 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ადგილობრივი და საერთაშორისო საფოსტო-საკურიერო 

მომსახურების შესყიდვა
შპს „საქართველოს ფოსტა“ 8 130,53 8130,53

83 NAT200010290  
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
კარტრიჯების შესყიდვა. შპს „ალფა ფორვარდი“ 7 378,54 7378,54

84 NAT200010289 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
კარტრიჯების დატუმბვის მომსახურების შესყიდვა შპს „ჯეობიტი“ 1 898,62 1108,02

85
 CON190000457

(CON190000457-00507)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალების (ავტომანქანა VAZ21214 სახ. #WW-

554-XX გამოშვების წელი 2007) აკუმულატორის (შემდგომში - 

აკუმულატორები) (CPV-31400000) შესყიდვა თანმდევი 

მომსახურებით (დემონტაჟი-მონტაჟი)

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 134,00 134



86 NAT200011823 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
ხელის სადეზინფექციო ხსნარის შესყიდვა შპს „ვი დი ჯი გრუპი“ 2 265,60 2265,6

87
 CON190000457

(CON190000457-00533)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალების (ავტომანქანა HYUNDAI ACCENT 

სახ. #FC-524-CF გამოშვების წელი 2012) აკუმულატორის 

(შემდგომში - აკუმულატორები) (CPV-31400000) შესყიდვა 

თანმდევი მომსახურებით (დემონტაჟი-მონტაჟი)

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 134,00 134

88
 CON200000135

(CON200000135-00055)
კონსოლიდირებული ტენდერი

 4 (ოთხი) ცალი საბურავი, ზომით R16 215/55 (ავტომანქანა 

VOLKSWAGEN PASSAT სახ. #RU-041-ST გამოშვების წელი 2010) 

თანმდევი მომსახურებით

შპს „ინტერავტო თრეიდინგი“ 596,00 596

89 CMR200109598 გამარტივებული შესყიდვა
8 (რვა) ცალი წყლის დისპენსერის და 8 (რვა) ცალი წყლის 

დისპენსერის ჭიქის დამჭერის შესყიდვა
შპს „ომეგა“ 3 312,00 3312

90 NAT200012045 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საამზომველო მომსახურების შესყიდვა შპს „სააგენტო სერვის ცენტრი ტ.გ.მ“ 16 165,55 16165,55

91 NAT200013003 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
კომპიუტერული აქსესუარების შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 6 436,90 6436,9

92 CMR200110263 გამარტივებული შესყიდვა

საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების (სსბასს) საფუძველზე დარიცხვის მეთოდით 

ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შიდა 

სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავებაში საკონსულტაციო 

მომსახურება

შპს „პფმ პარტნერს“ 4 900,00 4900

93 NAT200012583 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
სასტამბო მომსახურების შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 26 778,92 23912,7

94 CMR200112741 გამარტივებული შესყიდვა 2 (ორი) ცალი პროექტორის შესყიდვა შპს „ვინდლაიფ“ 4 900,00 4900

95 NAT200013413
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
 12 (თორმეტი) ცალი დეზობარიერის შესყიდვა შპს „ბუგასი“ 644,28 644,28

96 CMR200114033 გამარტივებული შესყიდვა
 39 000 (ოცდაცხრამეტიათასი) ცალი ერთჯერადი ჭიქის 

შესყიდვა
შპს „კავკასპაკ“ 468,00 468

97 CMR200114035 გამარტივებული შესყიდვა
 ბალანსზე რიცხული, დაზიანებული საოფისე ინვენტარის 

რესტავრაციის მომსახურეობის შესყიდვა
ი. მ. ხათუნა ბათირაშვილი 1 000,00 1000

98 CMR200115529 გამარტივებული შესყიდვა

ვებ გვერდზე ნორმატიული (არანორმატიული) აქტებისა და 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე 

მუხლით განსაზღვრული ანგარიშის  გამოქვეყნების შესყიდვა

სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 5 000,00 3810

99
 CON190000603

(CON190000603-00423)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

2 (ორი) ცალი სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი 

კომპიუტერის შესყიდვა
შპს „იუ-ჯი-თი“ 2 238,00 2238

100 CMR200119876 გამარტივებული შესყიდვა
ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების პროგრამული სისტემის 

2020 წლის ვერსიით განახლების მომსახურების შესყიდვა
შპს „ერთიგონი“ 3 540,00 3540

101 CMR200121242 გამარტივებული შესყიდვა საფელდეგერო მომსახურების შესყიდვა შპს „საქართველოს ფოსტა“ 19,50 19,5



102
 CON190000457

(CON190000457-00625)
კონსოლიდირებული ტენდერი

სატრანსპორტო საშუალების (ავტომანქანა HYUNDAI ACCENT 

სახ. #ZC-041-CZ გამოშვების წელი 2012) აკუმულატორის 

(შემდგომში - აკუმულატორები) (CPV-31400000) შესყიდვა

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 134,00 134

103
 CON200000063

(CON200000063-00626)
კონსოლიდირებული ტენდერი

A4 ფორმატის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი ლაზერული 

პრინტერისთვის განკუთვნილი 17 (ჩვიდმეტი) ცალი დიდი 

რესურსის ორიგინალი კარტრიჯი

შპს „იუ-ჯი-თი“ 5 440,00 5440

104
 CON200000206

(CON200000206-00017)
კონსოლიდირებული ტენდერი

8 (რვა) ცალი საბურავი, ზომით R14 175/70 (ავტომანქანა 

HYUNDAI ACCENT სახ.              #BM-041-BM გამოშვების წელი 

2012 და ავტომანქანა HYUNDAI ACCENT სახ. #ZC-041-CZ 

გამოშვების წელი 2012) თანმდევი მომსახურებით

შპს „ამბოლი“ 760,00 760

105 CMR200129953 გამარტივებული შესყიდვა

დანართი №1-ით განსაზღვრული, შემსყიდველის კუთვნილი 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის (Volkswagen Passat, სახ. 

#RU-041-ST, გამოშვების წელი 2010) დედაქალაქის 

ტერიტორიაზე, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მიერ 

სპეციალურად გამოყოფილი პარკირების ადგილებით 1 (ერთი) 

წლის ვადით სარგებლობის უფლების მოპოვება

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 50,00 50

106 NAT200016235 
 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა შპს „კომპანია GEOSM“ 6 589,09 6589,09

107 NAT200016236
 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა შპს „კომპანია GEOSM“ 4 062,74 4062,74

108 CMR200132958 გამარტივებული შესყიდვა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული 

მსუბუქი ავტომანქანის VOLKSWAGEN PASSAT CC სახ. # 

SS310SW პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების 

მომსახურების შესყიდვა

შპს „დარე“ 60,00 60

109
 CON200000209

(CON200000209-00020)
კონსოლიდირებული ტენდერი

4 (ოთხი) ცალი საბურავი, ზომით R16 215/55 (ავტომანქანა 

SKODA OCTAVIA სახ. #SS-311-SW გამოშვების წელი 2012) 

თანმდევი მომსახურებით

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 612,00 612

110
 CON200000231

(CON200000231-00033)
კონსოლიდირებული ტენდერი

ობიექტია 4 (ოთხი) ცალი საბურავი, ზომით R16 205/70 

(ავტომანქანა VAZ 2121 სახ. #WW-554-XX გამოშვების წელი 

2007) თანმდევი მომსახურებით

შპს „თეგეტა მოტორსი“ 776,00 776

111 NAT200017406 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე
 საამზომველო მომსახურების შესყიდვა შპს „სააგენტო სერვის ცენტრი ტ.გ.მ“ 8 496,00 8448,8

112 CMR200145458 გამარტივებული შესყიდვა

4 (ოთხი) ცალი საბურავის, ზომით R16 265/70 (ავტომანქანა 

TOYOTA HILUX სახ. #WN-542-NW გამოშვების წელი 2010) 

თანმდევი მომსახურებით შესყიდვა

შპს „უნი მოტორსი“ 1 000,00 1000

113 CMR200145460 გამარტივებული შესყიდვა

4 (ოთხი) ცალი საბურავის, ზომით R15 195/65 (ავტომანქანა 

SKODA OCTAVIA სახ. #WW-553-XX გამოშვების წელი 2011) 

თანმდევი მომსახურებით შესყიდვა

შპს „ამბოლი“ 448,00 448

114 CMR200146854 გამარტივებული შესყიდვა
4 (ოთხი) ცალი ელექტრო გამათბობლის (Gorenje-Optiheat 

2000Ewp) შესყიდვა
სს „ელიტ ელექტრონიქსი“ 767,96 767,96

115 CMR200152506 გამარტივებული შესყიდვა

სააგენტოს მიერ შემსყიდველისათვის, ამ ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების 

3.1. პუნქტში მითითებული სავარაუდო ღირებულების 

ფარგლებში

სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების 

სააგენტო 
3 700,00 2031

116 NAT190021442 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ლომოურის ქუჩაზე არსებული კრივის 

დარბაზის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „ბილდკინგს“ 128 409,90 128 409,90                                

117
 CON190000539

(CON190000539-00001)
კონსოლიდირებული ტენდერი 

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სკოლის 

მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვა

შპს „თაიმსერვისი“ 49 234,68 49234,68



118 NAT190021443 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში თეატრის გადახურვის რეაბილიტაციისთვის 

საჭირო სამუშაოები
ი/მ ალექსანდრე ქობალია 70 678,76 70 678,76                                  

119 NAT200001294
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 

სამუშაოების, სკვერების, პარკების, სპორტული და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, შენობა 

ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 

წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

შპს „არიში“ 130 350,00                                    130 350,00 

120 NAT200001296 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ადგილობრივი მნიშვნელობის 

საავტომობილო გზების, ნაპირდამცავი ან/და ნაპირსამაგრი 

ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების, სანიაღვრეების 

სამშენებლო-სარეაბილიტაციო, გზების დრენაჟის მოწყობის, 

გარე განათების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის საჭირო 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამზადების 

მომსახურების შესყიდვა 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

შპს „გზამკვლევი 2001“ 25 311,00                                      25 311,00 

121 NAT200000817 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ავტობუსების სადგომისა და დამხმარე 

ნაგებობების მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „სამება“ 1 137 385,62 1 137 385,62                             

122 NAT200000572 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მარცხენა სანაპიროს შიდა კვარტალური 

გზების და ეზოების საფარის სარეაბილიტაციო და სანიაღვრეს 

მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები

შპს „ჯეუ გრუპი“ 1 314 871,42 1 314 871,42                             

123 NAT200000818 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში გზის საფარის სარეაბილიტაციო - სააკაძის 

ქუჩა (ბათუმის ქუჩიდან გარეჯის ქუჩამდე) სამუშაოები
შპს „როუდ სოლუშენს“ 402 326,85 402 326,85                                

124 NAT200002860 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სკოლებში შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, 

რეკონსტრუქციის სამუშაოების, სპორტული და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, შენობა-

ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 

წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

შპს „არიში“ 122 722,31                                    122 550,00 

125 NAT200001642 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩაზე არსებული სპორტული 

კომპლექსის ღობის დემონტაჟის და ახლის მოწყობის 

(რჩეულიშვილის #18 საცხოვრებელი კორპუსის მ/ტ) 

სამუშაოები 

შპს „ამაპოლა“ 19 800,63                                      19 800,63 

126 NAT200001053 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ჩერკასკის ქუჩის ტროტუარების 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
შპს „ჯორჯიან სტოუნი“ 266 080,12 266 080,12                                

127 NAT200000577 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში გზების საფარის ორმული დამუშავების  

სამუშაოები
შპს „გზა 2018“ 416 028,42                                    416 028,42 



128 NAT200000576 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩის გზის ა/ბეტონის 

საფარისა და ტროტუარების სარეაბილიტაციო და სანიაღვრე 

ქსელის (რჩეულიშვილის #10ა საცხოვრებელი კორპუსიდან 

სამგორის ქუჩის გადაკვეთამდე) მოწყობისთვის საჭირო 

სამუშაოები

შპს „როუდ სოლუშენს“ 461 662,10 461 662,10                                

129 NAT200001432 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მე-8 მკრ-ში #34 საბავშვო ბაღის ერთი 

ფლიგელის გამაგრება-გაძლიერება დრენაჟის მოწყობით, 

შენობის რეაბილიტაციის, ტერიტორიის კეთილმოწყობის და 

ღობის მოწყობის სამუშაოები

შპს „ანანა“ 938 999,81                                                       897 214,66 

130 NAT200000571 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში ლეონიძის ქუჩაზე არსებული სკვერის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 
შპს „ჯეო პარკი“ 1 813 071,95 1 813 071,95                             

131 NAT200002859
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში რჩეულიშვილის ქუჩა #2ა-4ა, ჯავახიშვილის 

ქუჩა #3ა-5ა, ტოლსტოის ქუჩა #7ა და ბერიტაშვილის ქუჩა #6ა 

საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

შპს „შა-გი 2010“ 236 813,00 236 813,00                                

132 NAT200003124 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ბარნოვის ქ. #5ა, გიორგაძის ქ. #28, ჩაპაევის ქ. 

#3 საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული ფასადების 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები

შპს „შა-გი 2010“ 263 836,61 263 836,61                                

133 NAT200005373 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში შარტავას გამზირზე (ბენზოგასამართი სადგურთან 

სუპერმარკეტამდე) ტერიტორიის კეთილმოწყობის და 

ფანცულაიას ქუჩის ტროტუარების ა/ბეტონის საფარის 

სარეაბილიტაციო სამუშაოები 

შპს „გზა 2018“ 94 833,94 94 833,94                                  

134 NAT200005598 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში ვახუშტის #8-ში მდებარე, ქ. რუსთავის 

მუნიციპალიტეტის ვახტანგ გორგასლის სახელობის 

ადმინისტრაციული ერთეულის შენობის ოთახების სარემონტო 

სამუშაოები 

შპს „გიდანი“ 30 337,58                                      28 166,85 

135 NAT200003123
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში მშვიდობის ქუჩის გზის საფარის და სანიაღვრე 

სისტემის სარეაბილიტაციო (კუზიანი ხიდიდან ახალ ხიდამდე) 

სამუშაოები

შპს „ენკო“ 642 488,36 642 488,36                                

136 NAT200003862 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში, სარაჯიშვილის ქუჩის #10-ის მისამართზე, 

ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „ორნამენტი“ 1 237 727,86                                                       513 586,03 

137 NAT200007425 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #11, #17, #18, #23 და #37 საბავშვო ბაღებში 

ფანჯრების და კარებების შეცვლის სამუშაოები
შპს „ტენდექსი“ 134 106,52 134 106,52                                

138 NAT200008250 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში შენობების დაზიანებული გადახურვების 

რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „ტიტან კონსტრაქშენ“ 44 827,42                                      43 660,65 

139 NAT200007422 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #22, #23, #25, #27 და #33 საბავშვო ბაღებში 

გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები
შპს „ლიკანი 2000“ 327 464,35 327 464,35                                

140 NAT200007424 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #20, #22, #25, #31, #32, #33 და #43 საბავშვო 

ბაღებში ფანჯრების შეცვლის სამუშაოები
ი. მ. გუა გულედანი 150 464,41 150 464,41                                



141 NAT200007423 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #31, #36, #37 და #43 საბავშვო ბაღებში 

გათბობის სისტემის მოწყობის სამუშაოები
შპს „ლიკანი 2000“ 376 560,30 376 560,30                                

142 NAT200007748 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სკოლებში შენობა-ნაგებობების მშენებლობის, რეაბილიტაციის, 

რეკონსტრუქციის სამუშაოების, სპორტული და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, შენობა-

ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 

წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

შპს „არიში“ 20 311,09                                      20 311,09 

143 NAT200007749 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 

სამუშაოების, სკვერების, პარკების, სპორტული და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, შენობა-

ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 

წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

შპს „არიში“ 52 992,17                                      52 992,17 

144 NAT200007754 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #2, #13 და #18 საჯარო სკოლებში სველი 

წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები 
შპს „ტენდექსი“ 217 877,34 217 877,34                                

145 NAT200007755 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #1, #3, #6 და #14 საჯარო სკოლებში სველი 

წერტილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები
შპს „ტენდექსი“ 205 157,66 205 157,66                                

146 NAT200008945 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #8 საჯარო სკოლაში სველი წერტილების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „გია კონსტრაქშენ“ 155 385,63 155 385,63                                

147 NAT200008943 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #23 საჯარო სკოლაში სველი წერტილების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „აკა“ 149 823,65 149 823,65                                

148 NAT200008660 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #1 და #5 საჯარო სკოლებში სველი 

წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები 
შპს „ჰაუს-ტოპი 2009“ 108 811,52 108 811,52                                

149 CMR200098132 გამარტივებული შესყიდვა
ქალაქ რუსთავში #21 საჯარო სკოლაში სველი წერტილების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „ტენდექსი“ 79 029,37 79 029,37                                  

150 NAT200009505 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ფიროსმანის ქუჩის და შოთა მოდებაძის ქუჩის ტროტუარების 

მოწყობა-რეაბილიტაციის და XII მ/რ-ში #1-თან შიდა ეზოს 

გზის მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოები 

შპს „მილენიუმ ბილდერს გრუპ“ 579 487,46                                                       445 306,40 

151 NAT200010131 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ვლადიმერ მესხიშვილის ქუჩაზე პარკინგების, 

ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობის, ამირან ფანცულაიას 

ქუჩის ტროტუარებისა და გაზონების მოწყობის და 

კონსტიტუციის ქუჩაზე კოსტავას #14-დან ასლანიკაშვილის 

კვეთამდე ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები

შპს „გზა“ 731 348,58 731 348,58                                

152 NAT200009506 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში ჯავახიშვილის ქუჩაზე (მშვიდობის ქუჩიდან 

მაზნიაშვილის ქუჩის გადაკვეთამდე) გზის სარეაბილიტაციო 

და სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები

შპს „გზატკეცილი+“ 755 307,45 755 307,45                                



153 CMR200099729 გამარტივებული შესყიდვა
ქალაქ რუსთავში #10, #11 და #12 საჯარო სკოლების სველი 

წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „შა-გი 2010“ 156 579,85 156 579,85                                

154 NAT200008659 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #6 და #7 საჯარო სკოლებში სველი 

წერტილების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „ჰაუს-ტოპი 2009“ 168 659,38 168 659,38                                

155 NAT200010847
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 4 (ოთხი) ლოკაციაზე საბავშვო კუთხის 

მოწყობის სამუშაოები
შპს „ტენდექსი“ 108 993,59                                                         94 205,09 

156 NAT200010848 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 5 (ხუთი) ლოკაციაზე საბავშვო კუთხის 

მოწყობის სამუშაოები
შპს „ტენდექსი“ 141 604,26                                    141 575,14 

157 NAT200010951
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში #3 მუსიკალური სკოლის შემოღობვის 

მოწყობის სამუშაოები
შპს „ლინაგი“ 10 308,43                                        8 390,90 

158 CMR200105521 გამარტივებული შესყიდვა
ქალაქ რუსთავში #17 სკოლის გათბობის სისტემის მოწყობის 

სამუშაოები
შპს „ლიკანი 2000“ 116 029,20 116 029,20                                

159 CMR200108967 გამარტივებული შესყიდვა
ქალაქ რუსთავში #1 და #8 საბავშვო ბაღებში გათბობის 

სისტემის მოწყობის სამუშაოები
შპს „ლიკანი 2000“ 150 255,37 150 255,37                                

160 CMR200108959 გამარტივებული შესყიდვა
ქალაქ რუსთავში #17 და #20 საბავშვო ბაღებში გათბობის 

სისტემის მოწყობის სამუშაოები 
შპს „გლობალ სერვისი +“ 141 461,53 141 461,53                                

161 NAT200012230 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მე-14 მ/რ #44, #45 (გურგენიშვილისა და 

მესხიშვილის III გას. კვეთა) და #4 სკოლის წინ სანიაღვრე 

ქსელის მოწყობის სამუშაოები

შპს „გზა 2018“ 100 683,98 100 683,98                                

162 CMR200112723 გამარტივებული შესყიდვა
ქალაქ რუსთავში #11 და #18 საბავშვო ბაღებში გათბობის 

სისტემის მოწყობის სამუშაოები 
შპს „ლიკანი 2000“ 147 998,38                                    138 056,92 

163 NAT200012687 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში კოსტავას #19 (#21 ბაღის წინ) მ/ტ და გარეჯის 

#1 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „ტენდექსი“ 127 490,07                                                         48 116,23 

164 NAT200013410 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში მოხუცებულთა სახლის ცენტრალური გათბობის 

სამონტაჟო სამუშაოები 
შპს „მაგი“ 20 764,50                                      20 764,50 

165 NAT200013331
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 8 (რვა) ლოკაციაზე ტრენაჟორების მოწყობის 

სამუშაოები 
შპს „ჯეო პარკი“ 154 032,10 154 032,10                                

166 NAT200013332 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 8 (რვა) ლოკაციაზე ტრენაჟორების მოწყობის 

სამუშაოები 
შპს „ჯეო პარკი“ 154 032,10 154 032,10                                

167 NAT200013722
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში ორი სპორტული მოედნის (ჩაპაევის #3, 5 მ/ტ 

და ლეონიძის #16, 18 მ/ტ) მოწყობა/რეაბილიტაციისთვის 

საჭირო სამუშაოები 

შპს „კვადრელი“ 183 253,37                                                       183 253,37 



168 NAT200013334 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 

სამუშაოების, სკვერების, პარკების, სპორტული და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, შენობა-

ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 

წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

ი/მ ლერი ვერძაძე 63 456,86                                      63 456,86 

169 NAT200013723 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავის ააიპ „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

ცენტრი“-ს შენობის გათბობის სისტემით უზრუნველყოფის 

სამუშაოები

შპს „პირამიდა“ 83 239,56                                      36 278,71 

170 NAT200013724 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში #3 მუსიკალური სკოლის, შოთა რუსთაველის 

სახელობის პირველი ბიბლიოთეკის და იაკობ გოგებაშვილის მე-

4 საბავშვო ბიბლიოთეკის გათბობის სისტემებით 

უზრუნველყოფის სამუშაოები

შპს „ლიკანი 2000“ 60 077,34                                      53 617,16 

171 NAT200014436 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ შენობა-ნაგებობების 

მშენებლობის, რეაბილიტაციის, რეკონსტრუქციის 

სამუშაოების, სკვერების, პარკების, სპორტული და საბავშვო 

მოედნების მოწყობა/რეაბილიტაციის, ტროტუარების 

მოწყობა/რეაბილიტაციის, ასევე სხვადასხვა სახის 

ინფრასტრუქტურის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო, შენობა-

ნაგებობების გამაგრება-გაძლიერების და დრენაჟის მოწყობის 

სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 

წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

ი/მ ლერი ვერძაძე 32 745,07

172 NAT200015544 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში მეგობრობის #4 მ/ტ სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „ლინაგი“ 35 140,16                                      32 769,46 

173 NAT200013607 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში ჭავჭავაძის ქუჩა #4-ში მდებარე მუსიკალური 

სკოლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „ჰაუს-ტოპი 2009“ 573 523,20                                    105 800,28 

174 NAT200013606 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში ფალიაშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული 

სკვერის რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოები
შპს „სამება“ 1 654 439,00                                    100 000,00 

175 NAT200017018 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში კონსტანტინე ლესელიძის #28 საცხოვრებელი 

ბინის მიმდებარედ ტროტუარის მოწყობის სამუშაოები 
შპს „გზა 2018“ 77 238,04 76524,51

176 NAT200017019 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში ჟ. შარტავას გამზირზე #12 ბინის მიმდებარედ (მე-8 

მ/რ) ლიტერატურული სკვერის, მესხიშვილის პირველი 

გასასვლელის #7-ის მიმდებარედ სკვერის და ლეონიძის #28-ის 

მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოები 

შპს „კვადრელი“ 190 616,27                                      49 555,99 

177 NAT200013605 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში თეატრის უკან მდებარე სკვერის 

რეაბილიტაციისთვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვა
შპს გიკო 1 673 572,11                                    100 000,00 



178 NAT200015877 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მიერ ადგილობრივი 

მნიშვნელობის საავტომობილო გზების, ნაპირდამცავი ან/და 

ნაპირსამაგრი ნაგებობების, სახიდე გადასასვლელების, 

სანიაღვრეების სამშენებლო-სარეაბილიტაციო, გზების 

დრენაჟის მოწყობის, გარე განათების მოწყობა/რეაბილიტაციის, 

ტროტუარების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოებისთვის 

საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

დამზადების მომსახურების შესყიდვა 2020 წლის 31 დეკემბრის 

ჩათვლით

შპს „არიში“ 22 717,23                                      22 717,23 

179 NAT200018174 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში მეგობრობის #47 მ/ტ მინი სპორტული მოედნის 

რეაბილიტაციის სამუშაოები
შპს „მ.მ.“ 72 211,06                                      72 211,06 

180 NAT200018171 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში #23 და #33 საბავშვო ბაღების ეზოების 

კეთილმოწყობის სამუშაოები 
შპს „ჯე-ბილდინგ გრუპი“ 113 899,04                                    102 509,00 

181 NAT200018177 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქ. რუსთავში #36 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობის 

სამუშაოები
შპს „ელიზი“ 99 911,19                                      99 911,19 

182 NAT190024291 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

ქალაქ რუსთავში 2020 წლის 1 თებერვლიდან 2021 წლის 31 

იანვრის ჩათვლით სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისა და 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა კვებით 

უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვა

შპს „ალიონი“ 1 192 713,53                                 1 192 713,53 

183 CMR200036528 გამარტივებული შესყიდვა

მოქალაქე რობერტი შინჯიაშვილის (პ/ნ 35001093481) 

ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი მრვალაფუნქციური 

დრენაჟის კათეტერისა და ნეფროფიქსის გამაგრძელებელი 

მილი კონექტორის შესყიდვა

შპს „მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები 

და სერვისი“ 
852,00                                           852,00 

184 CMR200036535 გამარტივებული შესყიდვა
მოქალაქე თემური კოტრიკაძის (პ/ნ 35031000991) 

ჯანმრთელობისთვის აუცილებელი შარდმიმღების შესყიდვა

შპს „მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები 

და სერვისი“ 
1 988,00                                        1 988,00 

185 CMR200042774 გამარტივებული შესყიდვა

„მოქალაქეთა მედიკამენტებით და საანალიზო ტექნიკური 

საშუალებებით დახმარება“-ს პროგრამის ფარგლებში, 18 

წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა გლუკომეტრების 

შესაბამისი 180 კოლოფი გლუკომეტრის ტესტ-ჩხირების 

შესყიდვა

შპს „მირკო“ 4 500,00                                        4 500,00 

186 NAT200003542 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში, 3 მარტის, 

დედის დღესთან დაკავშირებით საჩუქრების შესყიდვა 
შპს „მიალე“ 4 821,61                                        4 820,48 

187 CMR200051317 გამარტივებული შესყიდვა

 მოქალაქე თენგიზ ხადურის (პ/ნ 35001081788) 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ჟანგბადის 

კონცენტრატორის შესყიდვა

შპს „ჯორჯიან მედიქალ სერვისის“ 1 600,00                                        1 600,00 

188 CMR200051318 გამარტივებული შესყიდვა

მოქალაქე ლუკა ბერიძის (პ/ნ #35650000982) 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი ეტლის ინდივიდუალური 

მორგების მომსახურების შესყიდვა 

შპს „ი. ბოკერიას სახელობის 

ნეიროგანვითარების ცენტრი“
483,70                                           483,70 

189 CMR200058766 გამარტივებული შესყიდვა 

სხვადასხვა საკვები პროდუქტების (დანართი #1-ის 

შესაბამისად) (CPV15800000) და სხვადასხვა ჰიგიენური 

საშუალებების (დანართი #2-ის შესაბამისად) (CPV33700000) 

შესყიდვა

შპს „მადაგონი 2“ 2 800,00                                        2 800,00 

190 CMR200058768 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 10 678,00                                      10 676,01 

191 CMR200059807 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 25 415,00                                      25 415,00 

192 CMR200059810 გამარტივებული შესყიდვა პოლიეთილენის პარკების შესყიდვა შპს „გკგ ჯგუფი“ 1 920,00                                        1 920,00 

193 CMR200060365 გამარტივებული შესყიდვა 
სხვადასხვა მედიკამენტებისა და სამედიცინო საშუალებების 

შესყიდვა
შპს „ფარმაცევტული სახლი +“ 289,80                                           289,80 



194 CMR200060626 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 7 856,00                                        7 856,00 

195 CMR200060629 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 24 912,00                                      24 912,00 

196 CMR200060631 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 40 712,20                                      40 712,20 

197 CMR200061457 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 40 330,00                                      40 330,00 

198 CMR200061986 გამარტივებული შესყიდვა 
10 000 (ათი ათასი) კგ. კარტოფილის და 2 000 (ორი ათასი) კგ. 

ხახვის შესყიდვა
შპს „მადაგონი 2“ 17 400,00                                      17 400,00 

199 CMR200061999 გამარტივებული შესყიდვა სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 41 500,00                                      41 500,00 

200 CMR200062644 გამარტივებული შესყიდვა პოლიეთილენის პარკების შესყიდვა. შპს „გკგ ჯგუფი“ 2 800,00                                        2 800,00 

201 CMR200062918 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 20 480,00                                      20 480,00 

202 CMR200062917 გამარტივებული შესყიდვა 

 სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში აღდგომის 

ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით საჩუქრების 

შესყიდვა

შპს „ვინდლაიფ“ 17 299,20                                      17 299,20 

203 CMR200063570 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 4 080,00                                        4 080,00 

204 CMR200063571 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 13 940,00                                      13 940,00 

205 CMR200063573 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 11 500,00                                      11 500,00 

206 CMR200063574 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 67 390,00                                      67 390,00 

207 CMR200065366 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 22 900,00                                      22 900,00 

208 CMR200065897 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 30 100,00                                      30 100,00 

209 CMR200066869 გამარტივებული შესყიდვა ერთჯერადი კონტეინერების შესყიდვა შპს „კავკასპაკ“ 268,00                                           268,00 

210 CMR200066870 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 15 425,00                                      15 425,00 



211 CMR200066873 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 31 515,00                                      31 515,00 

212 CMR200067454 გამარტივებული შესყიდვა  სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „მადაგონი 2“ 50 137,50                                      50 137,50 

213 NAT200007180 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში - 1 ივნისის 

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 

საჩუქრების შესყიდვა

შპს „მიალე“ 14 261,07                                      14 256,80 

214 CMR200135142 გამარტივებული შესყიდვა

საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ბენეფიციარებისთვის 

ჯანმრთელობისათვის აუცილებელი 14 (თოთხმეტი) ცალი 

ხმოვანი წნევის საზომი აპარატის შესყიდვა

შპს „მირკო“ 2 100,00                                        2 100,00 

215 CMR200142568 გამარტივებული შესყიდვა სხვადასხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვა შპს „ზვარე“ 199 981,75  199 981.75 

216 NAT200018172 
ელექტრონული ტენდერი აუქციონის 

გარეშე

სოციალური დახმარების პროგრამის ფარგლებში შობა-ახალ 

წელთან დაკავშირებით საჩუქრების შესყიდვა
შპს „ვინდლაიფ“ 16 776,53                                      16 770,10 

217 CMR190205727 გამარტივებული შესყიდვა
2020 წლის განმავლობაში ინტერნეტ კავშირით მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
2 100,00                                        2 094,17 

218 CMR190205728 გამარტივებული შესყიდვა
2020 წლის განმავლობაში სატელეფონო მომსახურების 

შესყიდვა

შპს „საქართველოს ცენტრალური 

კავშირგაბმულობის კორპორაცია“
2 060,00                                        1 199,28 

219 CMR200008366 გამარტივებული შესყიდვა
M2 კატეგორიის (არანაკლებ 20 ადგილიანი) ტრანსპორტით 

მომსახურების შესყიდვა
ი.მ. დავით თავაძე 1 800,00                                        1 800,00 

220 CMR200073664 გამარტივებული შესყიდვა სასტამბო მომსახურების შესყიდვა შპს „ვინდ ტური“ 2 015,00                                        2 015,00 

221 CMR200141349 გამარტივებული შესყიდვა
M2 კატეგორიის (არანაკლებ 20 ადგილიანი) ტრანსპორტით 

მომსახურების შესყიდვა
ი.მ. დავით თავაძე 200,00                                           100,00 


