
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 პრაიმი
3 39497.72 5430,95

2 ელექტრონული ტენდერი 45500000

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების 

დაქირავება

შ.პ.ს გელმარი 12 12000 2600

3 ელექტრონული ტენდერი 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ მარინა საჯაია 20 23000 1750

4 ელექტრონული ტენდერი 71300000

საინჟინრო-

საპროექტო 

მომსახურება

შპს საუკი 30 3000 3000

5 ელექტრონული ტენდერი 45300000

სახანძრო 

სიგნალიზაციის 

სისტემის მონტაჟი

შპს იმგო 47 10730 0

6 ელექტრონული ტენდერი 32400000

ადგილობრივი 

(კომპიუტერული) 

ქსელი

შპს იმგო 52 32120 0

7 გამარტივებული 72300000

მონაცემთა 

გადაცემის ქსელის 

მართვა და 

ტექნიკური 

მხარდაჭერა

შპს კასა ტრეიდი 208 1056 176
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8 კონსოლიდირებული 64200000

მობილური 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები

შპს მაგთიკომი 207 1650 448,16

9 გამარტივებული 72200000

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

შემუშავება და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

სსიპ ,,საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო“

218 10000 1666,66

10 გამარტივებული 72400000

მსოფლიო ქსელის 

(www) გვერდის 

ჰოსტინგი

შპს პროსერვისი 219 420 70

11 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტმომსახურე

ბები
შპს მაგთიკომი 220 4450 739,99

12 გამარტივებული 79700000 დაცვის მომსახურება

შსს სსიპ დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტის 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთის 

რეგიონალური 

დაცვის პოლიციის 

სამმართველო

228 64800 10800

13 გამარტივებული 64200000

საზოგადოებრივი 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები

სს სილქნეტი 233 2000 142,55



14 კონსოლიდირებული 09100000  დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
234 1659 364,8

15 კონსოლიდირებული 09100000  ბენზინი
რომპეტროლ 

საქართველო
235 11200 2921,68

16 კონსოლიდირებული 09100000  დიზელის საწვავი
რომპეტროლ 

საქართველო
236 15405 1381,26

17 კონსოლიდირებული 09100000  დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
2 5261,4 4938,75

18 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს არაგვი 4 35 35

19 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
5 526 526

20 გამარტივებული 48400000

ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

პროგრამული 

პაკეტები

შპს ორისი 7 834 834

21 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
9 695 695



22 კონსოლიდირებული 64200000
 სატელეკომუნიკაცი

ო მომსახურებები
სს სილქნეტი 6 1040 472,18

23 გამარტივებული 50300000

კომპიუტერული 

მოწყობილობების 

ტექნიკური 

მომსახურება და 

შეკეთება

შპს ორიენტ 

ლოჯიკი
8 2250 1125

24 კონსოლიდირებული 66500000
ავტოტრანსპორტის 

დაზღვევა

სს საქართველოს 

სადაზღვევო ჯგუფი
10 1848,3 166,65

25 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს ახალი ამბების 

სააგენტო 

კაუკასუსნიუსი

13 3795 0

26 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს რეგიონ.გე 14 690 0

27 გამარტივებული 80500000

მომსახურებები 

პროფესიული 

მომზადების 

სფეროში

სსიპ - ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემია

11 1170 0

28 გამარტივებული 22200000 ჟურნალები

კომპანია ჟურნალი 

"გადასახადი და 

აღრიცხვა"

16 144 0



29 გამარტივებული 22800000; 24900000

წებოები; რვეულები; 

ქაღალდების 

კინძულა; 

ბაინდერები; 

საქაღალდეები; 

ფაილების 

ჩასადებები; 

ბლოკნოტები; 

წებოვანი 

ქაღალდები; 

ფაილები

შპს ფოთი-სერვისი 18 1176,5 1176,5

30 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 19 105 105

31 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 21 108 108

32 გამარტივებული 31500000 ვარვარა ნათურები შპს გელმარი 22 900 900

33 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს „რუსეთის 

საზღვაო ნაოსნობის 

რეგისტრი 

საქართველოში”

23 322,66 322,66

34 გამარტივებული 90400000

ჩამდინარე წყლებთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

ვარლამი ბუკია 25 250 250

35 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 26 140 0



36 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 1575881 48,38 48,38

37 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
შპს ღვინის სახლი 28 200 190

38 გამარტივებული 79900000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 29 250 238,26

39 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
31 1596 0

40 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

სს გრინვეი 

საქართველო
32 160 160

41 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს საქართველოს 

ფოსტა
GPA (17) 500 33,5

42 გამარტივებული 03400000 ხეები შპს ბი ემ სი გორგია 33 199 199



43 გამარტივებული
31500000; 39700000; 

44400000

ნათურები; 

სანტექნიკური 

მოწყობილობები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ონკანები; 

უნიტაზები, 

უნიტაზის 

სახურავები, ძირები 

და ბაკები; გამწოვი 

ვენტილატორები

ი/მ ნატო არაჰამია 34 330 330

44 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 35 70 70

45 გამარტივებული 44100000 ფილები
შპს სტარ სტოუნ 

ჯგუფი
36 1450 1450

46 გამარტივებული 30200000
ენერგომომარაგების 

აქსესუარები
შპს კომპლექს-99 37 3100 0

47 გამარტივებული 44100000 იატაკის საფარი შპს იმედი 2010 38 300 300

48 გამარტივებული 39200000 ცოცხები
ი/მ მამული 

სალაყაია
39 325 325

49 გამარტივებული 79100000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 1581110 4,36 2,36

50 გამარტივებული 44100000 ცემენტი შპს სეფი 555 40 124 124

51 გამარტივებული 39500000 საწმენდი ტილოები მამული სალაყაია 41 805 805

52 გამარტივებული 43800000
სახერხი 

დანადგარები
შპს ელექტრონი 42 3500 0



53 გამარტივებული 03400000 ხეები
ი/მ ნოდარ 

დავითაძე
43 650 650

54 გამარტივებული 90900000

დეზინფექციასა და 

დეზინსექციასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

შპს 

ლაბორატორიული 

კვლევის ცენტრი

44 550 550

55 გამარტივებული 39200000 საღებავი ფუნჯები შპს ნოვა 2017 46 580 580

56 გამარტივებული 39800000

საპნის ავტომატური 

დისპენსერები/დოზა

ტორები

შპს ლიკა-2011 49 100 100

57 გამარტივებული 18100000
სამუშაო 

ხელთათმანები
შპს ნოვა 2017 45 300 0

58 გამარტივებული 31500000 ჭერის სანათი
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
48 130 0

59 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს ჯ-ტეხმარინი 50 1321,6 0

60 კონსოლიდირებული 09200000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
51 1681 0

61 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
53 5248 0



62 გამარტივებული 33700000

ხელის 

სადეზინფექციო 

საშუალება

ი/მ მამული 

სალაყაია
55 915 0

63 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს ჯორჯიან 

ექსპრესი
54 500 0

64 გამარტივებული 72300000
მონაცემთა 

დამუშავება

სსიპ „საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე“

56 864 0

65 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

59 186,4 0

66 კონსოლიდირებული 34300000

მსუბუქი 

ავტომანქანების 

საბურავები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
58 920 0


