
დანართი  

იმ კონკურსანტთა სია, რომლებმაც ვერ გადალახეს კონკურსის პირველი ეტაპი - განცხადების გადარჩევა  

   სახელი გვარი განათლება 
უმაღლესი 

სავალდებუ
ლო 

ბაკალავრი 

მუშაობის 
გამოცდილება 
სახელმწიფო 
შესყიდვების 

სფეროში 
სავალდებულო 3 

(სამი) წელი 

საფუძველი შენიშვნა 

1.    ნათია აბულაძე    
 + - არ აქვს წარმოდგენილი  სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

 

2.  რამინ ადუაშვილი + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

3.  ნუკრი ასათიანი - - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

4.  გივი ბარამიძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი  

 

 

5.  მარიამ ბეჟანიძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 



6.  იოსებ ბეჟანიძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

7.  ლევან ვარშანიძე + - აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი, რომლის თანახმად 

მუშაობდა შესყიდვების განხრით 3 
(სამი) თვე 

 

8.  გიორგი ზაქარიაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

9.  გოჩა ზოიძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

10.  თამაზ თოიძე + - არ აქვს  წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

11.  თეა კილაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

12.  მანუჩარ მელაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 
 

 



13.  გიორგი 
მემანიშვილი + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

 

14.  რამაზ 
მუფთიშვილი + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

 

15.  რუსლან ნიქაბაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

16.  ნინო ოსიძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

17.  გულისა 
ფარტენაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 
 
 
 

 

18.  თამარი 
ფოლადაშვილი + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 

 

19.  თენგიზ 
ფუტკარაძე +  

 
- არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროში მუშაობის 
გამოცდილების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი 
 

 



20.  კახა ფუტკარაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

21.  ქეთევან ქათამაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

22.  თამუნა ქედელიძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

23.  გიორგი ჩაჩუა - 
 

- არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

24.  გიორგი ძნელაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 
 

 

25.  ნათია წიკლაური + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

26.  თეონა ჭაღალიძე + 
 

- არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 
 

 



 
27.  გურამ 

ხიმშიაშვილი + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

28.  ირმა ხუნდაძე - 
 

- არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

29.  ია აბულაძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

30.  ვასილ მილორავა + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

31.  ხათუნა ხურციძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 
 

 

32.  მურად ბერიძე + - არ აქვს წარმოდგენილი სახელმწიფო 
შესყიდვების სფეროში მუშაობის 

გამოცდილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 

 

 

 

 


