
#
შესყიდვის 

საშუალება
მომწოდებლის დასახელება ხელშეკრულების საგანი

საერთო 

ღირებულება

ფაქტობრივი 

ხარჯი

1 გ.შ. შპს ,,საქართველოს ფოსტა" საფოსტო მომსახურება 5,000.00 1014.11

2 სს ,,მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 323.52 0.00

3 შპს ,,ჯორჯიან მიკროსისტემსი" კოდექსის განახლება 600.00 100.00

4 შპს ,,კავკასუს ონლაინი" IP ტელევიზიით მომსახურება 3,948.00 658.00

5 შპს ,,ახტელი" ინტერნეტით უზრუნველყოფა 3,360.00 560.00

6 შპს ,,ახტელი" სატელეფონო კავშირით მომსახურება 300.00 153.54

7 შპს „მაიფონი“
ვოიპ ტექნოლოგიის საშუალებით სატელეფონო 

კავშირით მომსახურება
100.00 0.00

8 შპს „პანეტერია“  კვებით მომსახურება 4,000.00 667.05

9
სსიპ ,,საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე"

საკანონმდებლო მაცნეში საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება
2,000.00 340.00

10 ი/მ ,,ალექსანდრე აივაზოვი"  მანდატურის სამსახურებრივი ფეხსაცმელი 60.00 60.00

11 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმა 149.00 149.00

12 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმა 50.00 50.00

13 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმის აქსესუარი 108.00 108.00

14 შპს ,,პროსერვისი"

შემსყიდველის ვებ-სივრცის განთავსება 

მიმწოდებლის კუთვნილ ვებ-სერვერზე, 

ვირტუალური სივრცის გამოყოფით

660.00 110.00

15 გ.ე.ტ. შპს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა" ავტომანქანების დაზღვევა 13,399.00 1116.59

16 გ.შ. სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო"

სატრანსპორტო საშუალებების და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

4,950.00 1897.00

17 სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო"

სატრანსპორტო საშუალებების და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

18,000.00 2683.00

18 შპს „TAVA”
ჰიგიენური საქონელი                  (საწმენდი და 

საპრიალებელი პროდუქტები)
897.00 897.00

19 შპს „TAVA” საწმენდ-საპრიალებელი ქსოვილი 180.00 180.00

20 შპს ,,მზე" ელემენტები 390.00 390.00

21 გ.ე.ტ. შპს ,,ახტელი" სატელეფონო კავშირით მომსახურება 2950.00 0.00

22 გ.შ. შპს „სი-ტი პარკ” პარკირების მომსახურება 650.00 100.00

23 გ.ე.ტ. შპს ,,ბელუქსი" ავეჯი 8900.00 8900.00

24 გ.შ. შპს ,,მაგთიკომი" მობილური კავშირით მომსახურეობა 200.00 158.62

25 შპს ,,კოპი რუმი"
ქსეროქსისა და პრინტერის კარტრიჯები და 

შესაბამისი სახარჯი მასალა
1,228.00 622.00

26 შპს „TAVA”
ჰიგიენური საქონელი                  (პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები)
4,973.50 1649.30

27 ი/მ ,,ხახანაშვილი მურმანი" მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი 991.50 229.50

28 კ.ტ. შპს ,,მაგთიკომი" მობილური კავშირით მომსახურეობა 14000.00 762.38

29 გ.შ. შპს ,,ჯი ეს სი" ჭიშკრის დამკეტი ელექტრონული ძრავი 2,918.00 2918.00

30 შპს ,,ლიზი ჯორჯია" საკანცელარიო საქონელი 1,237.10 618.00

31 ი/მ ,,გიორგი კანდელაკი-ვესტა” საბეჭდი ქაღალდი 1,300.00 1300.00

32 შპს ,,აის-კო კომპანი" ავტოშამპუნი 900.00 80.00

33 შპს ,,მეტრომარტ" მტვერსასრუტი 237.00 237.00

34

შპს ,,უნიფორმა და 

უსაფრთხოება LTD 

UNIFORMA END SAFETY"

საწვიმარი ორეული 24.00 24.00

35

შპს ,,უნიფორმა და 

უსაფრთხოება LTD 

UNIFORMA END SAFETY"

რეზინის ჩექმა 24.00 24.00

36 შპს ,,აქვა გეო" მინერალური და წყაროს წყალი 256.50 68.40

37 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" მინერალური და წყაროს წყალი 1,260.00 136.80

38 შპს ,,ინტერდიზაინ 2000"
ხარჯთაღრიცხვის და ტექნიკური დოკუმენტაციის 

შედგენა
317.00 317.00

39 შპს ,,ეკოლაინი" მაღალი წნევით რეცხვის დანადგარის შეკეთება 50.00 50.00

40 შპს ,,კონტური" პოლიგრაფიული მომსახურება 510.00 510.00

41 შპს ,,კონტური" ფირნიშები 288.00 288.00

ინფორმაცია
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