
N შესყიდვის ტიპი დანაყოფის კოდი შესყიდვის ობიექტი მიმწოდებელი
ხელშეკრულების 

ნომერი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

ფაქტიური 

გადახდა

1 ელექტრონული ტენდერი 66500000

სიცოცხლის 

დაზღვევა; უბედური 

შემთხვევისა და 

ჯანმრთელობის 

დაზღვევა

სს სადაზღვევო 

კომპანია ალფა
2 40800 2342,26

2 ელექტრონული ტენდერი 45500000

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების 

დაქირავება

შ.პ.ს გელმარი 6 10000 0

3 ელექტრონული ტენდერი 30100000

ფოტოასლების 

გადასაღები 

აპარატურის 

ნაწილები და 

აქსესუარები; 

ტონერიანი 

შპს რეციტალი 14 10900 10900

4 ელექტრონული ტენდერი 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ მარინა საჯაია 24 25000 0

5 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს საქართველოს 

ფოსტა
1 1000 45,4
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6 გამარტივებული 79200000
აუდიტორული 

მომსახურება
შპს გაბი-აუდიტი 3 200 200

7 გამარტივებული 66500000
ავტოტრანსპორტის 

დაზღვევა

სს სადაზღვევო 

კომპანია ალფა
4 1327,02 0

8 გამარტივებული 80500000

მომსახურებები 

პროფესიული 

მომზადების 

სფეროში

სსიპ ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემია

5 135 135

9 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს ახალი ამბების 

სააგენტო 

კაუკასუსნიუსი

7 3795 345

10 გამარტივებული 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

სს ჰიუნდაი ავტო 

საქართველო 
9 260 260

11 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს რეგიონ.გე 10 1100 100

12 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

11 483,93 483,93



13 გამარტივებული

24900000; 31300000; 

31500000; 31200000; 

39700000; 42600000; 

44100000; 44500000; 

დამცავი 

ბლოკები/კოლოფები; 

იზოლირებული 

კაბელის 

შპს ნოვა 2017 12 1225,5 1225,5

14 გამარტივებული 22200000

გაზეთები, 

სამეცნიერო 

ჟურნალები, 

პერიოდიკა და 

კომპანია ჟურნალი 

გადასახადები და 

აღრიცხვა

13 144 0

15 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

სს გრინვეი 

საქართველო
15 100 100

16 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

სს გრინვეი 

საქართველო
16 60 60

17 გამარტივებული
24900000; 22800000; 

39200000 

წებოები; რვეულები; 

ქაღალდების 

კინძულა; 

ბაინდერები; 

შპს ფოთი-სერვისი 17 1564,5 1564,5

18 გამარტივებული 71300000

საინჟინრო-

საპროექტო 

მომსახურება

შპს საუკი 18 200 200

19 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს ჯ-ტეხმარინი 19 1321,6 1321,6

20 გამარტივებული 90400000

მომსახურებები 

საკანალიზაციო 

მილების გაწმენდის 

სფეროში

შპს გელმარი 20 120 120

21 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 22 140 140



22 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

24 122,65 0

23 გამარტივებული 72300000
მონაცემთა 

დამუშავება

სსიპ „საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე“ 

25 864 864

24 გამარტივებული 66500000
ავტოტრანსპორტის 

დაზღვევა

სს სადაზღვევო 

კომპანია ალფა
26 1582,21 0


