
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 ევროინს 

ჯორჯია

1 50112  7`585.55

2 ელექტრონული ტენდერი 45500000

ამწეებისა და მათი 

ოპერატორების 

დაქირავება

შ.პ.ს გელმარი 242 11892 5`720

3 ელექტრონული ტენდერი 50100000

მანქანების შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ მარინა საჯაია 3 27350 3`054

4 ელექტრონული ტენდერი 38100000

ზედაპირზე 

დასაკვირვებელი 

აპარატები; 

მეტეოროლოგიური 

სადგურები

შპს ელკო 26 152964 0

5 ელექტრონული ტენდერი 38200000
ჰიდროგრაფიული 

ხელსაწყოები
შპს ბეკორი 29 240175 0

6 კონსოლიდირებული 64200000

მობილური 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები

შპს მაგთიკომი 215 1640 539.84
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7 გამარტივებული 72400000
ინტერნეტმომსახურე

ბები
შპს მაგთიკომი 216 12720 2`119.99 

8 გამარტივებული 72200000

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

შემუშავება და 

საკონსულტაციო 

მომსახურებები

სსიპ საჯარო 

რეესტრის 

ეროვნული 

სააგენტო

217 10000 1666.66

9 გამარტივებული 72400000

მსოფლიო ქსელის 

(www) გვერდის 

ჰოსტინგი

შპს პროსერვისი 226 660 110

10 გამარტივებული 72300000

მონაცემთა გადაცემის 

ქსელის მართვა და 

ტექნიკური 

მხარდაჭერა

შპს კასა ტრეიდი 227 1056 176

11 გამარტივებული 64200000

საზოგადოებრივი 

სატელეფონო 

კავშირის 

მომსახურებები

სს სილქნეტი 231 1500 175.45

12 კონსოლიდირებული 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები
შპს ჯეოსელი 233 3000 931.99

13 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს ჯორჯიან 

ექსპრესი
234 4590 9.45



14 გამარტივებული 79700000 დაცვის მომსახურება

სსიპ დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტის 

სამეგრელო ზემო 

სვანეთის 

რეგიონალური 

დაცვის პოლიციის 

სამმართველო

237 72000 12000

15 გამარტივებული 64100000

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები

შპს საქართველოს 

ფოსტა
238 400 0

16 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი
შპს რომპეტროლ 

საქართველო
239 20294 1223.29

17 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
240 9447 1843

18 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს სან პეტროლიუმ 

ჯორჯია
241 19244 2433.7

19 კონსოლიდირებული 66500000
ავტოტრანსპორტის 

დაზღვევა

სს სადაზღვევო 

კომპანია ევროინს 

ჯორჯია

243 2938.76 0

20 გამარტივებული 39500000 ხალიჩები შპს ნნნ-2015 2 900 900

21 გამარტივებული 18500000
საჩუქრები და 

ჯილდოები
შპს ღვინის სახლი 4 70 70



22 კონსოლიდირებული 31400000

აკუმულატორები, 

დენის პირველადი 

წყაროები და 

პირველადი 

ელემენტები

შპს თეგეტა 

რითეილი
5 570 570

23 კონსოლიდირებული 30100000 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 6 675 675

24 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

სს გრინვეი 

საქართველო
07 100 100

25 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს რუსეთის 

ნაოსნობის საზღვაო 

რეგისტრი 

საქართველოში

8 649 649

26 გამარტივებული 22200000 ჟურნალები

კომპანია ჟურნალი 

გადასახადები და 

აღრიცხვა

9 168 0

27 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს რეგიონ.გე 10 1600 145

28 გამარტივებული 92400000

ახალი ამბების 

სააგენტოების 

მომსახურებები

შპს ახალი ამბების 

სააგენტო 

კაუკასუსნიუსი

11 3300 300



29 გამარტივებული

24900000; 31300000; 

31500000; 31200000; 

44100000; 44200000; 

44400000

საკისრები; წრედის 

გამთიშველები/ავტომ

ატური 

ამომრთველები; 

შლანგები; 

საკეტები/ურდულები

/რაზები; სილიკონის 

საპოხი; 

დამაგრძელებელი 

კაბელები; საშუალო 

ძაბვის კაბელი; ჭერის 

სანათი

ი/მ მარინა შავდია 12 968 968

30 გამარტივებული 80500000

მომსახურებები 

პროფესიული 

მომზადების სფეროში

სსიპ - ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემია

13 270 270

31 გამარტივებული 80500000

მომსახურებები 

პროფესიული 

მომზადების სფეროში

სსიპ - ფინანსთა 

სამინისტროს 

აკადემია

14 130 130

32 გამარტივებული 63700000

წყლის ტრანსპორტის 

დამხმარე 

მომსახურებები

შპს გეომარი-

საზღვაო 

კონსულტანტები და 

სიურვერები

15 2089.02 2089.02



33 კონსოლიდირებული 42900000; 09200000

ნავთობი, ქვანახშირი 

და 

ნავთობპროდუქტები; 

სხვადასხვა ზოგადი 

და სპეციალური 

დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

შპს თეგეტა 

რითეილი
16 98.3 86.3

34 კონსოლიდირებული 33600000 სამედიცინო ხსნარები შპს ეკო ბოჰემია 17 156 156

35 გამარტივებული 22800000; 24900000

წებოები; რვეულები; 

ქაღალდების 

კინძულა; 

ბაინდერები; 

საქაღალდეები; 

ფაილების 

ჩასადებები; 

ბლოკნოტები; 

წებოვანი ქაღალდები; 

ფაილები

შპს ფოთი-სერვისი 18 1160.9 1160.9

36 გამარტივებული 24100000 ჟანგბადი ი/მ მამუკა ჩუბინიძე 19 75 75

37 გამარტივებული 18400000 დამცავი ჩაფხუტები შპს ხალიბი 20 650 650



38 გამარტივებული 50700000

ცენტრალური 

გათბობის შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება

ი/მ რაინდი გუნჯუა 21 300 300

39 გამარტივებული 48400000

ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

პროგრამული 

პაკეტები

შპს ორისი 22 857 857

40 გამარტივებული 39200000 სანაგვე ყუთები
ი/მ მამული 

სალაყაია
23 360 360

41 გამარტივებული 31500000 ჭერის სანათი
ი/მ რევაზ 

ცინცქილაძე
24 135 135

42 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ზღვაზე 

უსაფრთხოების 

შემოწმების სფეროში

შპს ჯ-ტეხმარინი 27 1321.6 0

43 გამარტივებული 33700000
ქაღალდის 

ხელსახოცები; საპონი

შპს შარმ 

ტრეიდინგი
28 4495.5 4495.5

44 გამარტივებული 50300000

პერსონალური 

კომპიუტერების 

შეკეთება

ი/მ დავით 

ტყებუჩავა
30 400 400

45 გამარტივებული 35800000 დროშები

შპს ალბატროს 

შიპინგ ენდ 

ფორვარდინგ

31 2120 0



46 გამარტივებული 32200000
მობილური 

ტელეფონები

სს ელიტ 

ელექტრონიქსი
32 1089.99 1089.99

47 გამარტივებული 85100000

მომსახურებები 

სამედიცინო 

ანალიზების სფეროში

შპს მედიქალ 

ვორლდ 

დიაგნოსტიკ

33 1500 0

48 გამარტივებული 44200000
საკეტები/ურდულები

/რაზები
შპს კოლხი 2015 34 850 0

49 გამარტივებული 72300000
მონაცემთა 

დამუშავება

სსიპ საქართველოს 

საკანონმდებლო 

მაცნე

35 1125 0

50 გამარტივებული 39500000; 44300000

ბრეზენტის ნივთები, 

გემის, 

ვინდსერფინგის, 

სახმელეთო 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

იალქნები, ტილოს 

ფარდულები, 

ჩარდახები, ტენტები 

და სალაშქრო 

ნივთები

ი/მ მანუჩარ 

კობერიძე
36 2140 0

51 კონსოლიდირებული 09100000 დიზელის საწვავი
შპს "სოკარ ჯორჯია 

პეტროლეუმი"
37 6510.4 0



52 გამარტივებული 71600000

მომსახურებები 

ტექნიკური 

შემოწმების სფეროში

სს გრინვეი 

საქართველო
38 120 0

53 კონსოლიდირებული 09100000 ბენზინი

სს ვისოლ 

პეტროლიუმ 

ჯორჯია

39 171 0

54 გამარტივებული 32400000
ქსელის 

მარშრუტიზატორები
შპს კომპლექს-99 40 260 0


