
№
შესყიდვის 
საშუალება

მომწოდებლის დასახელება ხელშეკრულების საგანი
საერთო 

ღირებულება

ფაქტობრივი 

ხარჯი

82 გ.ე.ტ. შპს „ახტელი“ სატელეფონო კავშირით მომსახურება 2,945.00 841.29

88 გ.შ. სს „მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 360.30 360.30

89 შპს „ რომპეტროლ საქართველო“ საწვავი (ბენზინი) 73500.00 32250.13

90 შპს „ რომპეტროლ საქართველო“ საწვავი (დიზელი) 14,300.00 4915.01

91 შპს „მაიფონი“
Voip ტექნოლოგიის საშუალებით სატელეფონო 

კავშირით მომსახურება
200.00 7.97

92 შპს „ჯორჯიან მიკროსისტემსი“ კოდექსის განახლება 600.00 400.00

93 შპს „კავკასუს ონლაინი“ IP ტელევიზიით მომსახურება 4,108.00 2792.00

94 შპს „ახტელი“ ინტერნეტით უზრუნველყოფა 3,360.00 2880.00

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

660.00 440.00

2 შპს „კონტური“ სარეგისტრაციო ჟურნალები 320.45 320.45

3 შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ მინერალური და წყაროს წყალი 3,297.00 2404.80

4 შპს „თეგეტა მოტორსი“ ავტოტრანსპორტის აკუმულატორი 474.00 474.00

5 სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“
საკანონმდებლო მაცნეში საქართველოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
გადაწყვეტილებების გამოქვეყნება

2,000.00 380.00

6 შპს „SM Company“ მაღალი წნევის რეზინის მილი 150.00 150.00

7 სს „ჰიუნდაი ავტო საქართველო“

სატრანსპორტო საშუალებების და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

15,000.00 10380.50

8 სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“
შემსყიდველის 1997-2011 წლების საარქივო 
დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური 

დამუშავება
7,000.00 6715.89

9 კ.ტ. შპს „მაგთიკომი“ მობილური კავშირით მომსახურეობა 15,000.00 7210.22

10 სს „დაზღვევის კომპანია ქართუ“ ავტომანქანების დაზღვევა 8,499.00 5666.00

11 შპს „ჯეოონო“ ცენტრალური გათბობის შეკეთება 850.00 850.00

12 შპს „სი-ტი პარკ“ პარკირების მომსახურება 800.00 450.00

13 შპს „აქვა გეო“ მინერალური და წყაროს წყალი 640.00 512.00

14 შპს „აქვა გეო“ ერთჯერადი ჭიქები 800.00 540.00

15 შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი” გაზიფიცირების პროექტის მომზადება 100.00 100.00

16 შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი” გაზიფიცირების სამონტაჟო  სამუშაოები 900.00 900.00

17 შპს „კონტური“ მუყაო 185.00 185.00

18 შპს „mp group“ ბლოკნოტები და საქაღალდეები 1020.00 1020.00

19 შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი” გაზიფიცირების სამონტაჟო  სამუშაოები 326.69 289.99

20 შპს „კლინტექ“ ჰიგიენური პროდუქცია 4,175.40 2730.90

21 გ.ე.ტ. შპს ,,კოპი რუმი“ პრინტერის კარტრიჯები 4,050.00 1440.00

22 შპს „ნიკორა ტრეიდი“ სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 1,778.50 1416.95

23 შპს „გეორგინა“ საკეტის გულანები 305.00 305.00

24 გ.ე.ტ. შპს „მათემოტორსი“
მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 15,000.00 5743.59

25 შპს „ეკოლაინი“ ქაფის გამფრქვევი დანადგარი 225.00 225.00

26 შპს „კონტური“ პოლიგრაფიული მომსახურება 1,640.00 1640.00

27 შპს ,,ნიკა“ ჰიგიენური პროდუქცია 1,780.50 1780.50

28 კ.ტ. შპს „ვისოლ ავტო ექსპრესი“ მსუბუქი ავტომანქანების საბურავები 2900.00 2900.00

29 შპს "ახალი ნათება" გასანათებელი მოწყობილობები 3104.00 3104.00

30 ი/მ ალექსანდრე აივაზოვი" მანდატურის სამსახურებრივი ფეხსაცმელი 360.00 360.00

31 გ.ე.ტ. შპს "დავითი" საკანცელარიო ნივთები 1977.00 1855.80

32 გ.შ. შპს "ვესტა"
ბლოკნოტები, ბაინდერები და მონათესავე 

აქსესუარები 1292.00 1292.00

33 შპს "თეგეტა მოტორსი" მსუბუქი ავტომანქანების საბურავები 1972.00 1972.00

34 შპს "თეგეტა მოტორსი" მსუბუქი ავტომანქანების საბურავები 1400.00 1400.00

35 შპს "იბერია 1" მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 290.00 290.00

36 შპს "იბერია 1" მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 370.00 370.00

37 შპს "იბერია 1"
მანდატურის სამსახურებრივი ფორმის 

აქსესუარები 100.00 100.00

38 შპს "აის-კო კომპანი" ავტო შამპუნი 700.00 400.00

39 შპს "მწვანე სახლი" გარე სეზონური მცენარეები 135.00 135.00

40 შპს "გაზაფხული" ბაღის სკამების შეკეთბა 600.00 600.00

41 შპს "unicom" რომაული ფარდები 3100.16 3100.16

42 შპს "ბობერი" სილიკონის შლანგი 115.00 115.00

43 შპს "იბერია 1" მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 58.00 58.00

44 შპს "იბერია 1" მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა 74.00 74.00

45 კ.ტ. ი/მ გიორგი კანდელაკი-ვესტა
 A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი 4445.00 3123.00

46 შპს „გლობალ ენერჯი“
გაზის გენერატორის ტექნიკური 

მომსახურება 250.00 250.00

47 შპს „მატექს ჯორჯია“ კონდინციონერების შეკეთება 1500.00 140.00

48 სს „მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 361.30 0.00

49 შპს „ვანდიო“ პროგრამული მხარდაჭერa 2400.00 800.00

51 შპს „კონტური“ პოლიგრაფიული მომსახურებa 56.00 56.00

52 შპს „გათბობა და ვენტილაცია“

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
ადმინისტრაციული შენობის I, II და III 
სართულზე მდებარე ტუალეტების 

სარემონტო სამუშაოების დეფექტური აქტის 
და ხარჯთაღრიცხვის კალკულაციის შედგენა

125.00 125.00

53 შპს „მზე“ ელემენტები 588.00 588.00

54 გ.ე.ტ. შპს „ჰესპია მური“ 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
ადმინისტრაციული შენობის I, II და III 

სართულზე მდებარე სველი წერტილების 
სარემონტო სამუშაოები

30593.06 30593.06

55 შპს „თეგეტა მოტორსი“ ტყვიამჟავური აკუმულატორი 517.00 517.00

56 შპს „თეგეტა მოტორსი“ ტყვიამჟავური აკუმულატორი 364.00 364.00

58 შპს „კლინტექ“ ჰიგიენური პროდუქციa (საწმენდი და 
საპრიალებელი პროდუქცია)

1018.75 1018.75

59 შპს „კლინტექ“ ჰიგიენური პროდუქციa (პირადი ჰიგიენის 
საშუალებები)

810.00 810.00

60 შპს „ვესტა“ დროშები 180.00 180.00

61 შპს „პროფ სერვის ცენტრი“ ბიომეტრიული სისტემის შეკეთება 220.00 220.00

63 კ.ტ. ი.მ. „გიორგი კანდელაკი - ვესტა“
A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი 2488.00 2488.00

64 გ.შ. შპს „ავტო თრეიდ ინ“ ავტოსატრანსპორტო საშუალეbebi 131000.00 131000.00
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