
№
შესყიდვის 
საშუალება

მომწოდებლის დასახელება ხელშეკრულების საგანი
საერთო 

ღირებულება

ფაქტობრივი 

ხარჯი

109 გ.ე.ტ. შპს „ახტელი“ სატელეფონო კავშირით მომსახურება 3215.00 706.71

112 შპს „ლუკოილ ჯორჯია“ საწვავი (ბენზინი) 78500.00 20674.63

113 შპს „ რომპეტროლ საქართველო“ საწვავი (დიზელი) 19080.00 3332.21

115 შპს „საქართველოს ფოსტა“ საფოსტო მომსახურება 7,000.00 2657.96

116 სს „მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 326.00 163.00

117 შპს „ჯორჯიან მიკროსისტემსი“ კოდექსის განახლება 600.00 250.00

118 შპს „კავკასუს ონლაინი“ IP ტელევიზიით მომსახურება 3,948.00 1663.06

119 შპს „ახტელი“ ინტერნეტით უზრუნველყოფა 3,360.00 1400.00

120 შპს  „პროსერვისი“
შემსყიდველის ვებ-სივრცის განთავსება 
მიმწოდებლის კუთვნილ ვებ-სერვერზე, 
ვირტუალური სივრცის გამოყოფით

660.00 275.00

1 შპს „მაიფონი“
Voip ტექნოლოგიის საშუალებით სატელეფონო 

კავშირით მომსახურება
200.00 48.09

2 შპს „პანეტერია“  კვებით მომსახურება 5,000.00 1334.30

3 გ.ე.ტ. შპს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“ ავტომანქანების დაზღვევა 9,777.00 4073.75

4 სს „ჰიუნდაი ავტო საქართველო“

სატრანსპორტო საშუალებების და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

12,000.00 4605.00

5 სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“
საკანონმდებლო მაცნეში საქართველოს 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება

2,000.00 405.00

6 შპს „სი-ტი პარკ“ პარკირების მომსახურება 650.00 200.00

7 კ.ტ. შპს „მაგთიკომი“ მობილური კავშირით მომსახურეობა 15,000.00 5097.88

8 შპს „აქვა გეო“ მინერალური და წყაროს წყალი 513.00 68.40

9 შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ მინერალური და წყაროს წყალი 1,899.00 891.60

10 შპს „კონტური“ პოლიგრაფიული მომსახურება 1,440.00 1440.00

11 შპს „კლინტექ“ ჰიგიენური პროდუქცია 1,391.61 1391.61

12 გ.ე.ტ. შპს „კოპი რუმი“
ქსეროქსისა და პრინტერის კარტრიჯები და 
შესაბამისი სახარჯი მასალა 3,550.00 1760.00

13 გ.შ. შპს „მზე“ ტელეფონის აპარატები 1,245.00 1245.00

14 კ.ტ. შპს „ალტა” მაგიდის კომპიუტერები 3,888.45 3888.45

15 ი/მ „ხახანაშვილი მურმანი“ მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი 1,600.00 981.00

16 შპს „ჯი ეს სი“ დისტანციური ღილაკი 192.00 192.00

17 შპს  „დი და ჯი“ სამზარეულოს ჭურჭელი 261.00 261.00

18 შპს „კლინტექ“ ჰიგიენური პროდუქცია 4,987.10 2040.50

19 გ.შ. ი/მ „ალექსანდრე აივაზოვი“ მანდატურის ფეხსაცმელი 360.00 360.00

20 კ.ტ. შპს „დეკორი“  უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი 1,530.00 1530.00

21 გ.ე.ტ. შპს „ოფის 1“ ავეჯი 3,779.00 3779.00

22 გ.შ. შპს „არტ პრეზენტი“ სუვენირები 250.00 250.00

23 ი/მ „ავთანდილ მამაცაშვილი“ სამზარეულოს ავეჯი და მოწყობილობები 2,485.00 2485.00

24 შპს „მათემოტორსი“
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურება 15,000.00 2110.72

25 კ.ტ. შპს „ალტა“ სტანდარტული პერსონალური კომპიუტერი 3,888.45 3888.45

26 შპს „ზოდი პლიუსი“ კარები 740.00 740.00

27 შპს „კონტური“ სარეგისტრაციო ჟურნალები 111.00 111.00

28 შპს ,,მატექს ჯორჯია“ კონდიციონერები 1,572.00 1572.00

29 შპს „შარბათი“
მოწვეული სტუმრებისთვის რესტორნით 
მომსახურება 402.05 402.05

30 ი/მ „გიორგი კანდელაკი - ვესტა“
ბლოკნოტები, ბაინდერები და მონათესავე 
აქსესუარები 942.00 942.00

31 შპს „სხივი“ ელექტრო საქონელი 444.50 444.50

32 შპს „სხივი“ ელექტრო საქონელი 195.00 195.00

33 კ.ტ. შპს „ალტა“
სტანდარტული პორტაბელური/სატარებელი 
კომპიუტერი 2,277.00 0.00

34 შპს „ბარტონი“
პრინტერისა და ქსეროქსის კარტრიჯების 
დამუხტვა-აღდგენა 500.00 123.00

35 შპს „მწვანე სახლი“ სეზონური მცენარეები 162.00 162.00

36 შპს „ჯეო თაირს Geo Tires“ ავტომანქანის საბურავები 3,330.00 3330.00

37 შპს „ვისოლ ავტო ექსპრესი“ ავტომანქანის საბურავები 1,660.00 1660.00

38 შპს „აგროვიტა-დიდუბე“ სასუქი 60.00 60.00

39 შპს „ვორლდ–სერვისი“ მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 480.00 480.00

40 შპს „ვორლდ–სერვისი“ მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 384.00 384.00

41 შპს „აის - კო კომპანი“ ავტო შამპუნი 700.00 100.00

გ.შ.

გ.შ.

გ.ე.ტ.

გ.შ.

ინფორმაცია

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2015 წლის I და II კვარტლის განმავლობაში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ 

კ.ტ.

გ.შ.

გ.შ.

გ.შ.


