
#
შესყიდვის 

საშუალება
მომწოდებლის დასახელება ხელშეკრულების საგანი

საერთო 

ღირებულება

ფაქტობრივი 

ხარჯი

107 შპს „ლუკოილ ჯორჯია“ საწვავი (ბენზინი) 76110.00 58812.72

108 შპს „რომპეტროლ საქართველო“ საწვავი (დიზელი) 20240.00 12463.17

1 გ.შ. შპს ,,საქართველოს ფოსტა" საფოსტო მომსახურება 5,000.00 6314.92

2 გ.შ. სს ,,მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 323.52 323.52

3 გ.შ. შპს ,,ჯორჯიან მიკროსისტემსი" კოდექსის განახლება 600.00 600.00

4 გ.შ. შპს ,,კავკასუს ონლაინი" IP ტელევიზიით მომსახურება 3,948.00 3948.00

5 გ.შ. შპს ,,ახტელი" ინტერნეტით უზრუნველყოფა 3,360.00 3360.00

6 გ.შ. შპს ,,ახტელი" სატელეფონო კავშირით მომსახურება 300.00 153.54

7 გ.შ. შპს „მაიფონი“
ვოიპ ტექნოლოგიის საშუალებით სატელეფონო 

კავშირით მომსახურება
100.00 25.28

8 გ.შ. შპს „პანეტერია“  კვებით მომსახურება 4,000.00 3982.30

9 გ.შ.
სსიპ ,,საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე"

საკანონმდებლო მაცნეში საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება
2,000.00 1275.00

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

11 გ.შ. შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმა 149.00 149.00

12 გ.შ. შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმა 50.00 50.00

13 გ.შ. შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმის აქსესუარი 108.00 108.00

14 გ.შ. შპს ,,პროსერვისი"

შემსყიდველის ვებ-სივრცის განთავსება 

მიმწოდებლის კუთვნილ ვებ-სერვერზე, 

ვირტუალური სივრცის გამოყოფით

660.00 660.00

15 გ.ე.ტ. შპს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა" ავტომანქანების დაზღვევა 13,399.00 13399.00

16 გ.შ. სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო"

სატრანსპორტო საშუალებების და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

4,950.00 4942.00

17 გ.შ. სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო"

სატრანსპორტო საშუალებების და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

18,000.00 13161.50

18 გ.შ. შპს „TAVA”
ჰიგიენური საქონელი                  (საწმენდი და 

საპრიალებელი პროდუქტები)
897.00 897.00

19 გ.შ. შპს „TAVA” საწმენდ-საპრიალებელი ქსოვილი 180.00 180.00

20 გ.შ. შპს ,,მზე" ელემენტები 390.00 390.00

21 გ.ე.ტ. შპს ,,ახტელი" სატელეფონო კავშირით მომსახურება 2950.00 1574.06

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

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

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

25 გ.შ. შპს ,,კოპი რუმი"
ქსეროქსისა და პრინტერის კარტრიჯები და 

შესაბამისი სახარჯი მასალა
1,228.00 1228.00

26 გ.შ. შპს „TAVA”
ჰიგიენური საქონელი                                                

(პირადი ჰიგიენის საშუალებები)
1,649.30 1649.30

27 გ.შ. ი/მ ,,ხახანაშვილი მურმანი" მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი 991.50 991.50

28 კ.ტ. შპს ,,მაგთიკომი" მობილური კავშირით მომსახურეობა 14000.00 8719.42

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

30 გ.შ. შპს ,,ლიზი ჯორჯია" საკანცელარიო საქონელი 1,237.10 1237.10

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

32 გ.შ. შპს ,,აის-კო კომპანი" ავტოშამპუნი 900.00 600.00

33 გ.შ. შპს ,,მეტრომარტ" მტვერსასრუტი 237.00 237.00

34 გ.შ.
შპს ,,უნიფორმა და უსაფრთხოება 
LTD UNIFORMA END SAFETY"

საწვიმარი ორეული 24.00 24.00

35 გ.შ.
შპს ,,უნიფორმა და უსაფრთხოება 
LTD UNIFORMA END SAFETY"

რეზინის ჩექმა 24.00 24.00

ინფორმაცია
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36 გ.შ. შპს ,,აქვა გეო" მინერალური და წყაროს წყალი 256.50 256.50

37 გ.შ. შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" მინერალური და წყაროს წყალი 1,260.00 1260.00

38 გ.შ. შპს ,,ინტერდიზაინ 2000"
ხარჯთაღრიცხვის და ტექნიკური დოკუმენტაციის 

შედგენა
317.00 317.00

39 გ.შ. შპს ,,ეკოლაინი" მაღალი წნევით რეცხვის დანადგარის შეკეთება 50.00 50.00

40 გ.შ. შპს ,,კონტური" პოლიგრაფიული მომსახურება 510.00 510.00

41 გ.შ. შპს ,,კონტური" ფირნიშები 288.00 288.00

42 გ.შ. ი/მ ,,ნატალია პოპოვა" მანდატურის სამსახურებრივი ფეხსაცმელი 420.00 420.00

43 გ.შ. ი/მ ,,გიორგი კანდელაკი-ვესტა"
ბლოკნოტები, ბაინდერები და მონათესავე 
აქსესუარები 735.50 735.50

44 გ.შ. შპს ,,სუპერი" სამზარეულოს ჭურჭელი 76.80 76.80

45 გ.შ. შპს ,,არტ პრეზენტი" სუვენირები 250.00 250.00

46 გ.შ. შპს ,,მწვანე სახლი გარე სეზონური მცენარეები 125.00 125.00

47 გ.შ. შპს ,,ზარაფხანა" სუვენირები 730.00 730.00

48 გ.შ. შპს ,,ელსელემა"
სასამართლოს მანდატურის სამსახურებრივი 
ფორმა 372.00 372.00

49 გ.შ. შპს „M&N STILY“
სასამართლოს მანდატურის სამსახურებრივი 
ფორმა 420.00 420.00

50 გ.ე.ტ. შპს "ბელუქსი" ავეჯი 2,500.00 2500.00

51 შპს ,,მილენიუმ" კონდინციონერების შეკეთება და ტექ. მომსახურება 1500.00 230.00

52 შპს ,,კლინტექ" ჰიგიენური პროდუქცია 3317.76 3317.76

53 შპს ,,ბარტონი" კარტიჯების დამუხტვა-აღდგენა 350.00 301.00

54 სს „მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 329.04 329.04

55 ი/მ „დავით მაჭარაშვილი“ რულონური გაზონი 320.00 320.00

56 შპს „ჯორჯია“ კონდინციონერი 1378.00 1378.00

57 შპს ,,კლინტექ“ ჰიგიენური პროდუქცია 889.50 889.50

58
სსიპ ლ. სამხარაულის სასამართლო 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
სასაქონლო ექსპერტიზა 590.00 590.00

59
შპს „დამოოუკიდებელ შემფასებელთა და 

აუდიტორთა ჯგუფი ბიზნეს აუდიტი“
აუდიტორული მომსახურება 4900.00 4900.00

60 შპს „ინტერდიზაინ 2000“
ხარჯთაღრიცხვის და ტექნიკური დოკუმენტაციის 

შედგენა
1000.00 1000.00

61 შპს „ვანდიო“ პროგრამული მხარდაჭერა 3000.00 3000.00

62 შპს „კონტური“ პოლიგრაფიული მომსახურება 340.00 340.00

63 შპს „სოფთლაინ საქართველო“ ანტივირუსული პროგრამის განახლება 2489.20 2489.20

64 შპს „ლიზი ჯორჯია“ დროშები 144.00 144.00

65 შპს „მზე“ ელემენტები 276.00 276.00

66 ი/მ „გიორგი კანდელაკი - ვესტა“ უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი 1219.68 1219.68

67 შპს ,,იოკოჰამა ჯორჯია" საბურავები 4960.00 4960.00

68 შპს ,,თეგეტა მოტორსი" აკუმულატორი 210.00 210.00

69 ი/მ ,,ალექსანდრე აივაზოვი" მანდატურის ფეხსაცმელი 480.00 480.00

70 შპს ,,გეორგინა" კარის საკეტის გულანები 75.00 75.00

71 შპს ,,კონტური" პოლიგრაფიული მომსახურება 105.00 105.00

72 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 300.00 300.00

73 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 894.00 894.00

74 შპს ,,ახალი მთვარე" ელექტრო ავტომატი 70.00 70.00

75 შპს ,,ფორსი" მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა 631.50 631.50

76 გ.ე.ტ.
შპს ,,სამშენებლო-საინჟინრო კომპანია 
ჯეოენერჯი"

 სარემონტო სამუშაოები 50000.00 48202.15

77 შპს ,,ქარგილი" რეზინის ჩექმა 140.00 140.00

78 შპს ,,სხივი"
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 
ნათურები 665.00 665.00

79 შპს ,,ჯი ეს სი" ტურნიკეტი 4990.00 4990.00

80 შპს ,,ორიენტ ლოჯიკი"
მცირეფასიანი კომპიუტერული ტექნიკა და 
აქსესუარები 2000.00 2000.00

გ.შ.
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81 შპს ,,პანეტერია" კვებითი მომსახურება 950.00 705.80

82 შპს ,,დივაის სერვის" საოფისე ტექნიკის შეკეთება 760.00 760.00

83 შპს ,,კა ელ ჯი" კომპიუტერული ტექნიკა 4135.00 4135.00

84 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" მინერალური და წყაროს წყალი 351.00 351.00

85 შპს ,,მატექს ჯორჯია" კონდინციონერი 1951.00 1951.00

86 შპს ,,მზე" ხელის რაციები 2429.00 2429.00

87 შპს ,,ზარაფხანა" სუვენირები 1460.00 1460.00

88 შპს ,,მწვანე სახლი სეზონური მცენარეები 135.00 135.00

89 შპს ,,ეკოლაინი" წნევით რეცხვის აპარატი 3435.00 3435.00

90 შპს ,,კა ელ ჯი" კომპიუტერული აქსესუარები 376.50 376.50

91 შპს ,,კა ელ ჯი" კომპიუტერული აქსესუარები 212.00 212.00

92 შპს ,,აგროვიტა დიდუბე" მინერალური სასუქი 70.00 70.00

93 შპს ,,ფორსი" კომპიუტერული აქსესუარები 220.00 220.00

94 შპს ,,გრინ ეფლი ჯორჯია" მობილური ტელეფონის შეკეთება 220.00 220.00

95 შპს ,,ორისი" ლიცენზირებული პროგრამის განახლება 126.90 126.90

96 შპს ,,პოფ სერვის ცენტრი" ბიომეტრული სისტემის სენსორების შეკეთება 300.00 300.00

97 შპს ,,ქორნელ პაბი" მოწვეული სტუმრებისთვის კვებით მომსახურება 399.30 399.30

98 შპს ,,შარბათი" მოწვეული სტუმრებისთვის კვებით მომსახურება 651.75 651.75

99 შპს ,,მატექს ჯორჯია" მაცივარი და გაზქურა 2387.00 2387.00

100 შპს ,,ელექტრონი" მოლის საკრეჭი მანქანა 479.00 479.00

101 შპს ,,სუპერი" სამზარეულოს ჭურჭელი და მოწყობილობები 1548.25 1548.25

102 შპს ,,კა ელ ჯი" კომპიუტერული აქსესუარები 1670.00 1670.00

103 g.e.t. შპს ,,ბელუქსი" ავეჯი 16600.00 16600.00

104 შპს ,,მატექს ჯორჯია"  გამწოვი ვენტილატორი 439.00 439.00

105 სს ,,ელიტ ელექტრონიქსი" საოჯახო ტექნიკა 1885.00 1885.00

106 შპს ,,ახალი მთვარე" ქსელური როზეტები და ელ. სადენები 57.00 57.00

107 შპს ,,ახალი მთვარე" ელ. შადენების არხი 180.00 180.00

108 შპს ,,ახალი მთვარე" კიბე 128.00 128.00

110 შპს ,,ეკოლაინი" გამფრქვევი დანადგარი და მისი ნაწილები 440.00 440.00

111 შპს ,,გეორგინა" სეიფები 3050.00 3050.00

114 შპს ,,ალმა" ბანერი 431.63 431.63
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