
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 66500000
ჯანმრთელობის 

დაზღვევა

სს სადაზღვევო 

კომპანია ალფა
1 41270 5053,04

2 ელექტრონული ტენდერი 45500000 

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების 

დაქირავება

შ.პ.ს გელმარი 7 9000 1840

3 ელექტრონული ტენდერი 66500000

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

დაზღვევა

 სს სადაზღვევო 

კომპანია უნისონი
13 15000 2727,28

4 ელექტრონული ტენდერი 30100000

ტონერი ლაზერული 

პრინტერებისთვის/ფ

აქსის 

აპარატებისთვის

ჯეობიტი 11 702 0

5 ელექტრონული ტენდერი 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

მარინა საჯაია 12 23400 13094

6 ელექტრონული ტენდერი 38200000
ჰიდროლოგიური 

ხელსაწყო
შპს ნეპტუნი 16 85098 0

7 ელექტრონული ტენდერი 38200000
საზღვაო 

ქერქეჭელები
შპს ალისა 20 153000 0

8 ელექტრონული ტენდერი 38100000

ორდიაპაზონიანი 

რადიოლოკაციური 

მოპასუხე

შპს პორტ-

ტერმინალ სერვისი
28 85000 85000

9 ელექტრონული ტენდერი 34115200

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები 10-ზე 

ნაკლები ადამიანის 

გადასაყვანად

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო
58 64500 0

ინფორმაცია 2018 წლის პირველ კვარტალში, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების 

შესახებ



10 გამარტივებული 72400000

მსოფლიო ქსელის 

(www) გვერდის 

ჰოსტინგი

შპს პროსერვისი 192 420 105

11 გამარტივებული 7970000 დაცვის მომსახურება

შსს სსიპ დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტის 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთის 

რეგიონალური 

დაცვის პოლიციის 

სამმართველო

178 57600 14400

12 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტმომსახურე

ბები
შპს მაგთიკომი 194 4440 739,99

13 გამარტივებული 72200000

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

შემუშავება და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

სსიპ "საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო"

179 10000 2499,99

14 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი
190 6206 2017,20

15 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
194 10400 4498,81

16 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
195 10700 1952,06

17 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს ჯორჯიან 

ექსპრესი
191 3500 84

18 გამარტივებული 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები
სს სილქნეტი 196 2000 334,70



19 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს საქართველოს 

ფოსტა
2/GPA060689 700 62,10

20 გამარტივებული 24100000 ჟანგბადი მამუკა ჩუბინიძე 3 18 18

21 გამარტივებული 22800000

რვეულები; 

ქაღალდების 

კინძულა; 

ბაინდერები; 

საქაღალდეები; 

ფაილების 

ჩასადებები; 

ბლოკნოტები; 

წებოვანი 

ქაღალდები; 

შპს ფოთი-სერვისი 4 1144.50 1144,50

22 გამარტივებული 39800000 იატაკის საწმენდები ხათუნა კულუა 5 63 63

23 გამარტივებული 31400000
ელექტროაკუმულატ

ორები; ელემენტები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ 

6 464 464

24 გამარტივებული 22800000 

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები

შპს ირიდა 8 511 511

25 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს თავისუფალი 

გაზეთი +
9 2750 500



26 გამარტივებული

18400000; 31500000; 

31600000; 39200000; 

39700000; 44400000

ვოლფრამის 

ჰალოგენური 

ვარვარა ნათურები; 

ვარვარა და ნეონის 

ნათურები; წყლის 

გამაცხელებლები და 

შენობების 

გასათბობი სისტემა, 

სანტექნიკის 

მოწყობილობა; 

დამტენი 

მოწყობილობები; 

საღებავი ფუნჯები; 

დასაკეცი კიბეები; 

დამცავი ჩაფხუტები

შპს ნოვა 2017 10 1190 1190

27 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

14 483,99 483,99

28 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 15 4,36 4,36

29 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 17 4,36 4,36

30 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 21 4,36 4,36



31 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

შპს VEVE 18 525 525

32 გამარტივებული 31400000; 42900000

ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები; 

ზეთის, ბენზინისა და 

შემავალი ჰაერის 

ფილტრები; ზეთის 

ფილტრები; 

შემავალი ჰაერის 

ფილტრები

მარინა საჯაია 23 400 400

33 გამარტივებული 22400000 ინსტრუქციები შპს ირიდა 22 477,50 477,50

34 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 25 126 126

35 გამარტივებული 50200000

გემების შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ივანე პოგრებნიაკი 24 280 280

36 გამარტივებული 42900000 ბენზინის ფილტრები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

26 585 585

37 გამარტივებული 63700000

ხიდური 

სასწორის/პლატფორმ

ა-სასწორის 

მომსახურებები

შპს სათნო 19 60 57,74



38 გამარტივებული

24900000; 31300000; 

31200000; 44100000; 

44500000; 44400000

წებოები; დენის 

გამანაწილებელი 

კაბელები; 

დამჭერები; წრედის 

გამთიშველები/ავტო

მატური 

ამომრთველები; 

სხვადასხვა სახის 

ხელის ხელსაწყოები; 

სახრახნისები; 

ხელსაწყოების 

ნაწილები; შლანგები; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები; დასაკეცი 

კიბეები

შპს ნოვა 2017 27 1750,50 1750,50

39 გამარტივებული 31100000 ადაპტერები გია ქირია 29 70 70

40 გამარტივებული 32500000

მონაცემთა 

გადასაცემი 

მოწყობილობები

შპს ჯ-ტეხმარინი 32 2360 2360

41 გამარტივებული 32200000

სატელევიზიო 

გადამცემი 

აპარატურა

დავით მურვანიძე 33 75 75

42 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ 

35 440 440

43 გამარტივებული 24100000 ჟანგბადი მამუკა ჩუბინიძე 36 18 18

44 გამარტივებული 33700000
ქაღალდის 

ხელსახოცები; საპონი

შპს შარმ 

ტრეიდინგი
31 3592 3592

45 კონსოლიდირებული 30200000

კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 

აქსესუარები

შპს იუ-ჯი-თი 30 1189 0



46 გამარტივებული 18100000; 18800000

საწარმოო 

ტანსაცმელი; 

კომბინეზონები/სპეც

ტანსაცმელი; 

მუხლებამდე ჩექმები

შპს ნოვა 2017 40 3125 3125

47 კონსოლიდირებული 64200000

მობილური 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები

შპს მაგთიკომი 34 7090 0

48 გამარტივებული 32200000; 35800000

რადიოგადამცემი 

აპარატურა მიმღები 

აპარატურით; 

დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

39 4880 4880

49 გამარტივებული 50300000

კომპიუტერული 

მოწყობილობების 

ტექნიკური 

მომსახურება და 

შეკეთება

შპს ორიენტ 

ლოჯიკი
38 1350 0

50 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს ჯ-ტეხმარინი 41 1062 1062

51 გამარტივებული 24900000; 31400000

კოროზიის 

საწინააღმდეგო 

საშუალებები; 

ტყვიამჟავური 

აკუმულატორები

მარინა საჯაია 43 230 0

52 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 44 175 175

53 კონსოლიდირებული 30200000
ენერგომომარაგების 

აქსესუარები
შპს იუ-ჯი-თი 37 471,96 471,96

54 გამარტივებული 39100000 დასაჯდომები შპს ორგსერვისი 46 750 750



55 გამარტივებული 18800000; 39500000

ფეხსაცმელი 

ლითონის დამცავი 

ცხვირით; სამაშველო 

ჟილეტები

შპს ნოვა 2017 47 2940 2940

56 გამარტივებული 72300000
მონაცემთა 

დამუშავება

სსიპ "საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე"

37 864 0

57 გამარტივებული 39700000; 42900000

მტვერსასრუტები; 

წყლის დაწნევით 

მომუშავე გამწმენდი 

დანადგარები

შპს მათემოტორსი 49 3750 3750

58 გამარტივებული 35100000; 72500000

ხანძარსაწინააღმდეგ

ო მომსახურებები; 

ხანძარსაქრობი 

ხელის იარაღები

შპს ფოთის 

სახანძრო 

საზოგადოება

51 468 468

59 გამარტივებული 38100000 ექოლოტები
შპს "TELEDYNE 

RESON"
50 179800 0

60 კონსოლიდირებული 09100000 საწვავი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

48 123,75 0

61 გამარტივებული 32200000
მობილური 

ტელეფონები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
56 679,99 0

62 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

შპს თეგეტა 

მოტორსი
55 1482,44 0

63 კონსოლიდირებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 53 396 0


