
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
4 40086 6602.4

2 ელექტრონული ტენდერი 45500000

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების 

დაქირავება

შ.პ.ს გელმარი 6 12000 2247.5

3 ელექტრონული ტენდერი 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ მარინა საჯაია 21 22000 4617

4 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტმომსახურე

ბები
შპს მაგთიკომი 1 9940 1739.99

5 გამარტივებული 72200000

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

შემუშავება და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

სსიპ საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო

2 10000 1666.66

6 გამარტივებული 72315000 

მონაცემთა გადაცემის 

ქსელის მართვა და 

ტექნიკური 

მხარდაჭერა

შპს კასა ტრეიდი 3 1056 264

ინფორმაცია 2021 წლის პირველ კვარტალში, სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვების შესახებ



7 გამარტივებული 72415000

მსოფლიო ქსელის 

(www) გვერდის 

ჰოსტინგი

შპს პროსერვისი 5 660 165

8 გამარტივებული 79713000 დაცვის მომსახურება

შსს სსიპ დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტის 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთის 

რეგიონალური 

დაცვის პოლიციის 

სამმართველო

7 64800 16200

9 კონსოლიდირებული 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები
სს „სილქნეტი“ 11 2490 1342.78

10 კონსოლიდირებული 09134200  დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
8 1528 703.45

11 კონსოლიდირებული 09132000  ბენზინი
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
9 14220 6268.85

12 კონსოლიდირებული 09134200  დიზელის საწვავი
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
10 18697.5 2707.34



13 კონსოლიდირებული 64212000

მობილური 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები

შპს მაგთიკომი 12 209.7 104.85

14 გამარტივებული 64211000; 64112000

საზოგადოებრივი 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები; 

მობილური 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები

სს „სილქნეტი“ 14 2000 187.63

15 კონსოლიდირებული 09134200  დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
15 4889.6 4564.4

16 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს ჯორჯიან 

ექსპრესი    
215082764/13 1500 1039.77

17 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს საქართველოს 

ფოსტა
17 500 0

18 გამარტივებული 79954000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 18 1500 1446.95

19 გამარტივებული 79540000
სათარჯიმნო 

მომსახურება
მაია ჯურხაძე 19 131.25 131.25



20 გამარტივებული 79132000

დოკუმენტების 

დამოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანანა ჯიქია 1618010 39.04 0

21 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს ამბოლი 16 2130 2130

22 გამარტივებული 79954000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ ალა შიგოლევა 20 1500 970

23 გამარტივებული
63110000; 63120000; 

79223000

ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურებები; 

შენახვისა და 

დასაწყობების 

მომსახურებები; 

საბაჟოს ბროკერის 

მომსახურება

შპს არამექს ჯორჯია      23 1976.5 1949.59

24 გამარტივებული 71631000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

სს გრინვეი 

საქართველო
24 160 160



25 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი 

და სპეციალური 

დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
25 69.85 0

26 გამარტივებული 71631420

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

26 409.65 409.65

27 გამარტივებული 80530000

მომსახურებები 

პროფესიული 

მომზადების სფეროში

სსიპ - ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემია

27 180 180

28 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს რეგიონ.გე 22 900 300

29 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს ახალი ამბების 

სააგენტო 

კაუკასუსნიუსი

28 1800 600



30 გამარტივებული 18530000
საჩუქრები და 

ჯილდოები

ი/მ ნიკოლოზ 

ჯოხაძე
29 150 0

31 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს ამბოლი 30 810 810

32 გამარტივებული 18530000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი    31 105 105

33 გამარტივებული 42968000 დისპენსერები შპს ბი ემ სი გორგია 32 1017 1017



34 გამარტივებული

24910000; 42670000; 

31343000; 44531000; 

44532000; 44333000; 

31224100; 31512200; 

39715300; 44514200; 

44531300; 44322300; 

24951120; 31524120; 

44521110

წებოები; მექანიკური 

ჩარხების ნაწილები 

და აქსესუარები; 

იზოლირებული 

კაბელის 

შემაერთებლები; 

კუთხვილიანი 

დამჭერები; 

დამჭერები 

კუთხვილების 

გარეშე; მავთული; 

შტეფსელები და 

ჩანგლები; 

ორკბილიანი 

ჰალოგენური 

ნათურები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

ხელსაწყოების 

ნაწილები; 

თვითმჭრელი 

ხრახნები; კაბელის 

არხები; სილიკონის 

საპოხი; ჭერის 

სანათი; კარის 

საკეტები

ი/მ მარინა შავდია 33 1264 1264

35 გამარტივებული 31321200
დაბალი და საშუალო 

ძაბვის კაბელი
შპს ნოვა 2017     34 760 760

36 გამარტივებული 48443000

ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

პროგრამული 

პაკეტები

შპს ორისი 35 955 955



37 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს ამბოლი 37 460 460

38 გამარტივებული 22459100

სარეკლამო მისაკრავი 

ეტიკეტები/სტიკერებ

ი და ზოლები

მარინა ნოდია 38 132 132

39 კონსოლიდირებული 33692000 სამედიცინო ხსნარები
შპს მეღვინეობა 

გრანელი’
39 22.2 22.2

40 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტმომსახურე

ბები
შპს მაგთიკომი 40 2400 0

41 გამარტივებული 50320000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
41 390 390

42 კონსოლიდირებული 09200000; 42900000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი 

და სპეციალური 

დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

მოტორსი
36 104.75 104.75



43 გამარტივებული 03441000

დეკორატიული 

მცენარეები, ბალახი, 

ხავსი ან ხავსურა

 შპს ჯეობოტანიკ 

ბათუმი 
42 1190 1190

44 გამარტივებული 31527000 
ამოსანათებელი 

პროჟექტორი, რამპა
შპს ლიკაჩი - 2011 43 240 240

45 გამარტივებული 79954000
წვეულებების 

ორგანიზება
ი/მ თემურ აფხაზავა 44 2000 506

46 კონსოლიდირებული 33631600
ანტისეპტიკები და 

დეზინფექტანტები
შპს სითი 12 45 8 8

47 გამარტივებული

44617000; 42113100; 

39715300; 44522400; 

44322300; 44411100; 

39225710; 44521210; 

44411720

ყუთები; ორთქლის 

ტურბინების 

ნაწილები; 

სანტექნიკის 

მოწყობილობები; 

საკეტების ნაწილები; 

კაბელის არხები; 

ონკანები; ბოთლები; 

ბოქლომები; 

უნიტაზის 

სახურავები

ი/მ ნატო არაჰამია 49 368 368

48 გამარტივებული 18113000
საწარმოო 

ტანსაცმელი

შპს უნიფორმა 

პლუსი
50 3750 3750



49 გამარტივებული 71631420

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს ჯ-ტეხმარინი 47 1321.6 0

50 გამარტივებული

24910000; 22815000; 

22816000; 22851000; 

22852000; 22853000; 

22816100; 22816300; 

22852100

წებოები; რვეულები; 

ქაღალდების 

კინძულა; 

ბაინდერები; 

საქაღალდეები; 

ფაილების 

ჩასადებები; 

ბლოკნოტები; 

წებოვანი ქაღალდები; 

ფაილები

შპს ფოთი-სერვისი 51 1107.8 1107.8

51 გამარტივებული 31519100 ვარვარა ნათურები შპს გელმარი 52 1100 1100

52 გამარტივებული 44411100 ონკანები
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
53 45 45

53 გამარტივებული 44514200
ხელსაწყოების 

ნაწილები
შპს ამიკო     54 25 25

54 გამარტივებული
18424000; 33761000; 

39525800 

ხელთათმანები; 

ტუალეტის ქაღალდი; 

საწმენდი ტილოები

ი/მ მამული 

სალაყაია
55 1450 1450

55 კონსოლიდირებული 34300000

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

შპს ამბოლი 57 660 0



56 კონსოლიდირებული 09132000 ბენზინი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

58 136.5 0

57 კონსოლიდირებული 09134200  დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
59 6090.9 0

58 გამარტივებული 39531000 ხალიჩები შპს ნნნ-2015 60 1220 0

59 გამარტივებული 18530000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 61 105 105

60 გამარტივებული 72310000
მონაცემთა 

დამუშავება

სსიპ „საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე“

56 864 864

61 გამარტივებული

45400000; 45400000; 

45431000; 45442100; 

45442180 

შენობის 

დასრულების 

სამუშაოები; 

მობათქაშება; 

ფილების დაგება; 

სამღებრო 

სამუშაოები; 

სარემონტო 

სამუშაოები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
63 3650 3650


