
# შესყიდვის საშუალება მიმწოდებლის დასახელება ხელშეკრულების საგანი საერთო
ღირებულება

ფაქტობრივი
ხარჯი

1 შპს „საქართველოს ფოსტა“ საფოსტო მომსახურება 3,000.00 2274.80

2 სს „მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 321.00 321.00

3 შპს „ჯორჯიან მიკროსისტემსი“ კოდექსის განახლება 600.00 600.00

4 შპს „ახტელი“ ინტერნეტით უზრუნველყოფა 3,600.00 3600.00

5 ს.ს. „ჯი ენ ენ“ სატელევიზიო საკაბელო ქსელით მომსახურება 390.00 390.00

6 შპს „მაიფონი“ VOIP ტექნოლოგიის საშუალებით სატელეფონო
კავშირით მომსახურეობა 100.00 0.07

7 შპს „ჯეოსელი“ მობილური კავშირით მომსახურება 150.00 114.00

8 შპს „ახტელი“ სატელეფონო კავშირით მომსახურეობა 250.00 134.91

9 შპს „პანეტერია“ კვებით მომსახურება 2,000.00 1948.75

10
სსიპ „საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე“

საკანონმდებლო მაცნეში საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების
გამოქვეყნება

1,500.00 780.00

11 შპს „თეგეტა მოტორსი“

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

290.00 288.70

12 შპს „თეგეტა მოტორსი“

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

2,070.00 2060.50

13 შპს „კია მოტორს ჯორჯია“

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

1,244.00 1244.00

14 შპს „ლიზი ჯორჯია“ ელემენტები 75.00 75.00

15 შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ მინერალური და წყაროს წყალი 749.60 749.60

16 კონსოლიდირებული
ტენდერი შპს „მაგთიკომი“ მობილური კავშირით მომსახურება 3,300.00 1874.99

17
შპს „სადაზღვევო კომპანია აი სი
ჯგუფი“

ავტომანქანების დაზღვევა 5,389.56 5389.56

18 შპს ახტელი სატელეფონო კავშირით მომსახურეობა 2,082.00 1421.02

19 შპს ,,TAVA”
ჰიგიენური პროდუქცია                 (პირადი
ჰიგიენის პროდუქტები) 3,503.00 3503.00

20 შპს ,,TAVA”
ჰიგიენური საქონელი                  (საწმენდი
და საპრიალებელი პროდუქტები) 615.19 615.19

21 შპს „აქვა გეო“ ნატურალური მინერალური წყალი 247.95 247.95
22 შპს „სი-ტი პარკ” პარკირების მომსახურება 400.00 400.00
23 ი/მ ,,ია ლომჯარია” პოლიგრაფიული მომსახურება 90.00 90.00

24 ფიზ. პირი იგორ სერედა

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო
გამოცდისათვის საგამოცდო ტესტების პროგრამულ
შერჩევა და გამოცდის შედეგების კომპიუტერული
შემოწმება

500.00 500.00

25 შპს ,,ლუკოილ ჯორჯია" საწვავი (დიზელი) 7,500.00 6373.75
26 შპს ,,ლუკოილ ჯორჯია" საწვავი (ბენზინი) 35,500.00 34090.17

27 შპს ,,კოპი რუმი"
ქსეროქსისა და პრინტერის კარტრიჯები და
შესაბამისი სახარჯი მასალა 1,200.00 1200.00

28 შპს ,,ბარტონი”
პრინტერისა და ქსეროქსის კარტრიჯების
დამუხტვა-აღდგენა 350.00 287.00

29 შპს ,,ლიზი ჯორჯია” საკანცელარიო საქონელი 1,567.05 1567.05
30 შპს ,,კონტური" პოლიგრაფიული მომსახურება 353.50 353.50
31 შპს ,,TAVA” საწმენდ-საპრიალებელი ქსოვილი 136.00 136.00
32 ი/მ ,,ხახანაშვილი მურმანი" მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი 993.00 993.00

33 ს.ს. ,,ჯი ენ ენ" სატელევიზიო საკაბელო ქსელით მომსახურება 1080.00 840.00

34 შპს ,,მილენიუმ" კონდინციონერების შეკეთება 500.00 420.00
35 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმა 310.00 310.00
36 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმა 270.00 270.00

37 შპს ,,ელსელემა" მანდატურის სამსახურებრვი ფორმის აქსესუარი 25.00 25.00

38 ი/მ ,,ალექსანდრე აივაზოვი" მანდატურის სამსახურებრვი ფეხსაცმელი 325.00 325.00

გამარტივებული
შესყიდვა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 2013 წლის განმავლობაში გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ

ინფირმაცია

გამარტივებული
შესყიდვა

კონსოლიდირებული
ტენდერი

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
ელექტრონული

ტენდერი



39 კონსოლიდირებული
ტენდერი შპს ,,მაგთიკომი" მობილური სატელეფონო კავშირით მომსაურება 5800.00 5769.18

40 შპს „მწვანე სახლი“ გარე სეზონური მცენარეები 75.00 75.00
41 შპს „მწვანე სახლი“ სასუქი 30.00 30.00
42 შპს „ლიზი ჯორჯია“ ელემენტები 72.00 72.00

43 კონსოლიდირებული
ტენდერი ი/მ ,,გიორგი კანდელაკი-ვესტა” უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი 1347.56 1347.56

44 შპს ,,სხივი"
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო
ნათურები 707.00 700.00

45 შპს ,,ლიზი ჯორჯია" დროშები 150.00 150.00

46 კონსოლიდირებული
ტენდერი შპს ,,იუ ჯი თი”

პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერი
(ლეპტოპი) 3,156.00 3156.00

47 შპს ,,ნიუსთაილი +" საოფისე მაგიდა 1,900.00 1900.00
48 შპს „ბელუქსი“ სავარძელი 1,680.00 1680.00
49 სს ,,მაცნე“ ჟურნალ-გაზეთები 331.98 331.98
50 შპს ,,თეგეტა მოტორსი“ საბურავები მსუბუქი ავტომანქანებისთვის 400.00 400.00

51 სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო"

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

800.00 425.50

52 შპს ,,TAVA”
ჰიგიენური საქონელი                  (საწმენდი
და საპრიალებელი პროდუქტები) 683.80 683.80

53 შპს ,,კონტური" პოლიგრაფიული მომსახურება 170.00 170.00

54
ინდ. მეწარმე ,,ხახანაშვილი
მურმანი”

მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი 202.00 202.00

55 შპს ,,ბელუქსი" ავეჯი 510.00 510.00
56 შპს ,,ნიუსთაილ +" ავეჯი 250.00 250.00
57 შპს ,,სოფთლაინ საქართველო" ლიცენზირებული ანტივირუსული პროგრამა 2597.24 2597.24

58 შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" მინერალური და წყაროს წყალი 501.60 494.40

59
გამარტივებული
ელექტრონული

ტენდერი
სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო" მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილები 148000.00 148000.00

60 შპს ,,სითი პარკი" პარკირება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისთვის 200.00 200.00

61 შპს ,,მატექს ჯორჯია" მაცივრები 1107.00 1107.00
62 შპს ,,კონტური" პოლიგრაფიული მომსახურება 350.00 350.00

63 ი/მ ,,ალექსანდერ აივაზოვი"
სასამართლო მანდატურის სამსახურებრივი
ფეხსაცმელი 350.00 350.00

64 სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო"

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

1500.00 1192.00

65 შპს ,,ელსელემა"
სასამართლო მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა
(პერანგი) 250.00 250.00

66 შპს ,,ელსელემა"
სასამართლო მანდატურის სამსახურებრივი ფორმა
(ქურთუკი, შარვალი ზამთრის, პულოვერი) 745.00 745.00

67 შპს ,,კავკასუს ონლაინი" IP ტელევიზიით მომსახურება 1436.00 1436.00
68 ი/მ ,,ლიანა ჭილაია" ავეჯი 380.00 380.00
69 შპს ,,TAVA” ჰიგიენური პროდუქცია 1295.30 1295.30

70 შპს ,,სხივი"
ელექტრო საქონელი           (ელექტროენერგიის
გამანაწილებელი საკონტროლო აპარატურა) 150.00 150.00

71 შპს ,,სხივი"
ელექტრო საქონელი
(იზოლირებული მავთული და კაბელი) 175.00 175.00

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა



72
არ ვრცელდება

სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ
კანონის მოქმედება

სსიპ _ ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

სასაქონლო ექსპერტიზა 140.00 140.00

73 ი/მ ,,ელვარდი გურეშიძე" ხელის ფარანი 100.00 100.00

74
შპს ,,ქარ რენთ ენდ თრეიდ-ინ
ქომფანი"

ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვა
(ჩანაცვლება) 26820.00 26820.00

75 შპს ,,მწვანე სახლი" გარე სეზონური მცენარეები 225.00 225.00
76 შპს ,,მწვანე სახლი" სასუქი 50.00 50.00
77 შპს ,,ფოტოსამყარო" სურათები 381.81 381.81
78 შპს ,,მატექს ჯორჯია" მაცივარი 389.00 389.00
79 შპს ,,მატექს ჯორჯია" კონდიციონერი 608.00 608.00
80 შპს ,,ბელუქსი" მაგიდა 165.00 165.00
81 შპს ,,გეორგინა" კარის საკეტის გულანები 90.00 90.00

82 კონსოლიდირებული
ტენდერი შპს ,,იუ ჯი თი"

პორტაბელური/სატარებელი კომპიუტერები
(ლეპტოპები) 1578.00 1578.00

83 შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისი" ავტომანქანის საბურავები 4000.00 4000.00

84 სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო" ავტომანქანების პროფილაქტიკური მომსახურება 2830.00 2781.00

85 სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო" ავტომანქანების პროფილაქტიკური მომსახურება 2000.00 1828.00

არ ვრცელდება
სახელმწიფო

შესყიდვების შესახებ
კანონის მოქმედება

სსიპ _ ლევან სამხარაულის
სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო

სასაქონლო ექსპერტიზა 140.00 140.00

86
შპს ,,ქარ რენთ ენდ თრეიდ-ინ
ქომფანი"

მსუბუქი ავტომობილი 19700.00 19700.00

87 შპს ,,ალტა სერვისი" საოფისე ტექნიკის შეკეთება 650.00 564.00

88
შპს ,,ინტეგრეიტედ სექიურითი
სოლუშენ"

IP კამერის მიწოდება და ინსტალაცია 1489.16 1489.16

89 შპს ,,პანეტერია" კვებითი მომსახურება 800.00 793.80

90 შპს ,,ლეგა"

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
ადმინისტრაციული შენობის I სართულზე მდებარე
საკონფერენციო მცირე დარბაზის სამ სამუშაო
ოთახად გადაკეთების სარემონტო სამუშაოები

6956.00 6956.00

91 შპს ,,ალტა" კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 29550.00 29550.00

92
შპს “სადაზღვევო კომპანია აი სი
ჯგუფი”

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა 3600.00 3600.00

93 შპს ,,ულტრა" კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 7277.90 7277.90

94 შპს ,,ულტრა" კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 520.00 520.00

95 შპს ,,ულტრა" კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 30.00 30.00

96 შპს ,,ულტრა" კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 165.00 165.00

97 შპს ,,ულტრა" კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 143.50 143.50

98 შპს ,,გრინ ეფლი ჯორჯია" მობილური ტელეფონი 1399.00 1399.00
99 შპს ,,ალტა" მობილური ტელეფონები 998.00 998.00

100 შპს ,,გოუ ელექტრონიქსი" ტელევიზორები 2468.00 2468.00
101 შპს ,,მეტრომარტ" თერმოსი-ჩაიდანი 312.00 312.00
102 შპს ,,მოდერნ ტექნოლოგი" დიქტოფონი 194.00 194.00

103
გამარტივებული
ელექტრონული

ტენდერი
სს ,,ჰიუნდაი ავტო საქართველო" მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილები 37400.00 37400.00

104 შპს ,,მზე" ტელეფონის აპარატები 624.00 624.00

105 შპს ,,პისიშოპ.ჯი"
მცირეფასიანი კომპიუტერული მოწყობილობები
და აქსესუარები 225.00 225.00

106 შპს ,,პისიშოპ.ჯი"
მცირეფასიანი კომპიუტერული მოწყობილობები
და აქსესუარები 1930.00 1930.00

გამარტივებული
ელექტრონული

ტენდერი

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა

გამარტივებული
შესყიდვა


