
ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
 ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი

ხელშეკრულების 
ღირებულება 

(ლარი)

გადარიცხული 
თანხა (12 თვის) შესყიდვის საშუალება

ს1 30 ცალი თერმოსი შპს "allmarket.ge" 1/16/2018 750 750 გ.შ
ს2 ავტომობილის მოვლის საშუალებები შპს"ეკოლაინი" 1/16/2018 662 662 გ.შ
ს3 კონფერენციის კვება შპს „ნია 2010“ 1/17/2018 810 810 გ.შ
ს4 პლანშეტები შპს „ალტა“ 1/18/2018 1546 1546 გ.შ
ს5 სვიჩები შპს ,,ტელკო სისტემსი" 1/18/2018 380 380 გ.შ
ს6 მობილური ტელეფონი 3 ცალი სს"ელიტ ელექტრონიქსი" 1/30/2018 165 165 გ.შ
ს7 1 ცალი ვიდეო რეგისტრატორი შპს"ჰორაიზონ ქონსტრაქშენ" 2/5/2018 980 980 გ.შ
ს8 ლამინაციის აპარატისა და ფირების შესყიდვა ი/მ გიორგი კანდელაკი ვესტა 2/5/2018 280 280 გ.შ
ს9 გამათბობლები ი/მ ლევან გრიგორიანი 2/13/2018 2170 2170 გ.შ
ს10 მოსამართლის მაგიდა შპს ,,ჯეო+" 2/19/2018 350 350 გ.შ
ს11 კანალიზაციის გამწმენდი  გვარგლის შესყიდვა ი/მ კობა დოხნაძე 2/26/2018 165 165 გ.შ
ს12 სუვენირები ი.მ "ირინე გოგოლაშვილი" 3/5/2018 91 91 გ.შ
ს13 სუვენირები შპს "საჩუქრები 95" 3/5/2018 375 375 გ.შ
ს14 ხსნარი საპრიალებელი შპს ,,ეკოლაინი" 3/6/2018 40 40 გ.შ
ს15 აბრა - გორის რ.ს შპს ,,სივრცე" 3/14/2018 145 145 გ.შ
ს16 შტენდერი 120*200სმ შპს"კოლორადო გრუპი" 3/15/2018 220 220 გ.შ

ს17 გაზიფიცირების პროექტი თბ. საქალაქოს ახალი ფლ. შპს ,,ყაზტრანსგაზ თბილისი" 3/20/2018 1200 1200 გ.შ

ს18 ტოსტერი და ელექტროჩაიდანის შესყიდვა შპს „საოჯახო სახლი“ 3/20/2018 95 95 გ.შ
ს19 სავიზიტო ბარათები შპს ,,ფრანი" 3/27/2018 300 300 გ.შ
ს20 აუდიტორიული მომსახურება შპს კომპაუდი 4/10/2018 4720 4720 გ.შ
ს21 სავიზიტო ბარათები შპს ფრანი 4/10/2018 30 30 გ.შ
ს22 ყავის კაფსულები შპს ბბ კომპანი 4/12/2018 217 217 გ.შ
ს23 კერხერის შეკეთება შპს ,,ეკოლაინი" 4/12/2018 42 42 გ.შ
ს24 სავიზიტო ბარათები შპს ფრანი 4/13/2018 75 75 გ.შ

ს25 5ა/ს კვების ბლოკი

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტის კახეთის 

რეგიონალური დაცვის პოლიციის 
სამმართველო

4/13/2018 17.05 17.05 გ.შ

ს26
ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს შენობის 
სადემონტაჟო ნაწილის საკადასტრო აზომვითი 

ნახაზის მომზადება
შპს"იზოგრაფიკი" 4/17/2018 500 500 გ.შ

ს27 ნაბეჭდი წიგნები შპს"ორანი პრინტი" 4/20/2018 2400 2400 გ.შ
ს28 ნაგვის ურნები შპს G-Service 4/20/2018 330 330 გ.შ
ს29 რეზინის გასაშავებელი ცვილი შპს"ეკოლაინი' 4/26/2018 60 60 გ.შ
ს30 მიკროტალღური ღუმელი შპს ელიტ ელექტრონიქსი 5/2/2018 239 239 გ.შ
ს31 დომენური სახელები შპს ,,პროსერვისი" 5/4/2018 120 120 გ.შ
ს32 დეზინფექცია, დეზინსექცია, დერატიზაცია შპს ,,ქილ" 5/10/2018 991.2 991.2 გ.შ
ს33 ურიკები შპს G-SERVICE 5/11/2018 1211 1211 გ.შ

ს34
განჩინების გამოქვეყნება გაზეთ "საქართველოს 

რესპუბლიკაში"
შპს"ახალი საუკუნე" 5/11/2018 720 720 გ.შ

ს35 მეტალის კარადა შპს G-SERVICE 5/14/2018 291 291 გ.შ
ს36 მტვერსასრუტი შპს ელიტ ელექტრონიქსი 5/15/2018 251 251 გ.შ
ს37 ტელევიზორის სადგამი შპს სტარ გრუპ 5/17/2018 390 390 გ.შ
ს38 კომპიუტერები შპს იუ ჯი თი 5/25/2018 23780 23780 კ.ტ
ს39 განჩინების გამოქვეყნება გაზეთ "ზუგდიდში" შპს"გაზეთი ზუგდიდი" 5/30/2018 50 50 გ.შ
ს40 NVR და 3 ვიდეოსამეთვალყურეო კამერა შპს"ნეოტექი' 5/30/2018 979 979 გ.შ

პერიოდი: 01.01.2018-31.12.2018; დაფინანსების წყარო: საკუთარი შემოსავლები 2018



ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
 ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი

ხელშეკრულების 
ღირებულება 

(ლარი)

გადარიცხული 
თანხა (12 თვის) შესყიდვის საშუალება

ს41 დედოფლისწყაროს სიგნალიზაცია

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტის კახეთის 

რეგიონალური დაცვის პოლიციის 
სამმართველო

5/31/2018 41.05 41.05 გ.შ

ს42 საათების შესყიდვა შპს ჩიკა 6/5/2018 730 730 გ.შ
ს43 ბროშურების შესყიდვა შპს ფრანი 6/7/2018 1920 1920 გ.შ
ს44 ვენტილიატორები ი/მ გიორგი ქემაშვილი 6/8/2018 990 990 გ.შ
ს45 ბატისყელა მიკროფონები შპს ლარგო 6/13/2018 1000 1000 გ.შ

ს46 ცაგერის სასა მოძრაობის დეტექტორის შესყიდვა
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტის იმერეთი გურიის 
დაცვის პოლიციის სამმართველო

7/4/2018 21.12 21.12 გ.შ

ს47 1 ცალი მოწმის კათედრა შპს"დეკა 2014" 7/6/2018 380.00 380 გ.შ
ს48 2 ცალი პრინტერი შპს ესაბი 7/10/2018 17800 17800 ე.ტ
ს49 სავიზიტო ბარათები შპს ფრანი 7/10/2018 120 120 გ.შ

ს50 კვებითი მომსახურება
შპს კახური ტრადიციული 

მეღვინეობა
7/17/2018 1401.4 1401.4 გ.შ

ს51 საათი და სასალფეთქე შპს"სუპერი" 7/17/2018 133.6 133.6 გ.შ
ს52 ბროშურების შესყიდვა შპს„ფრანი“ 7/18/2018 1440 1440 გ.შ
ს53 მანიშნებელი აბრები შპს მატრიქსი 7/18/2018 720 720 გ.შ

ს54 პრინტერი  Xerox versalink B7035-სთვის 
აპარატისთვის  ნაწილები და კარტრიჯები შპს „ესაბი“ 7/18/2018 2148 2148 გ.შ

ს55 1 ცალი კონდიციონერი შპს"ჯეოონო" 7/19/2018 1480 1480 გ.შ
ს56 სათარჯიმნო მომსახურება (ტაილანდური ენა) შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 7/19/2018 500 18 გ.შ
ს57 1 ცალი მაცივარი შპს"ალტაოქეი" 7/23/2018 1249.99 1249.99 გ.შ
ს58 ვიდეორეგოსტრატორი შპს თეგეტა მოტორსი 8/1/2018 160 160 გ.შ
ს59 ქაღალდების კინძულა შპს "ფრანი" 8/8/2018 110 110 გ.შ
ს60 კერხერის შეკეთება შპს ეკოლაინი 8/22/2018 64 64 გ.შ
ს61 აზომვითი ნახაზები შპს "იზოგრაფიკი" 9/5/2018 600 600 გ.შ
ს62 ორგანული მინის მოცულობითი ასოები შპს " მატრიქსი" 9/6/2018 120 120 გ.შ
ს63 სავიზიტო ბარათები შპს ფრანი 9/6/2018 15 15 გ.შ

ს64
ლაგოდეხის მაგისტრატი სას დაცვითი 

სიგნალიზაციის მოძრაობიდ დეტექტორი
სსიპ შსს დაცვის პოლ დეპ 9/10/2018 21.1 21.1 გ.შ

ს65
ხობის მაგისტრატი სასამართლო/მოძრაობის 

დეტექტორი
სსიპ შსს დაცვის პოლ დეპ 9/10/2018 21 21 გ.შ

ს66
სააპელაციო სასამართლოსთვის დანომრილი 

ბარათები
შპს"ემ კომპანი" 9/20/2018 174 174 გ.შ

ს67 გაზეთში გამოქვეყნება შპს გაზეთი ახალი თაობა 9/20/2018 100 100 გ.შ

ს68
ჭიათურის მაგისტ.სასამართლოსთვის მოძრაობის 

დეტექტორი
სსიპ შსს დაცვის პოლ დეპ 9/20/2018 63 63 გ.შ

ს69 სუვენირები ი.მ "ირინე გოგოლაშვილი" 9/20/2018 555 555 გ.შ
ს70 სუვენირები შპს "საჩუქრები 95" 9/20/2018 545 545 გ.შ
ს71 რიგის აპარატის მექანიზმი შპს"ლოჯიქალ სისტემზ კომპანი" 9/26/2018 1500 1500 გ.შ
ს72 რკინის სტელაჟები შპს "ტიფანი" 10/1/2018 140 140 გ.შ
ს73 პროექტორის ეკრანი შპს"ელემენტ.ჯი" 10/12/2018 175 175 გ.შ

ს74 კონექტრორები და გამანაწილებელი კოლოფები შპს"ნეოტექი" 10/12/2018 352.70 352.7 გ.შ

ს75 აბრები, სართულების და დარბაზების ნუმერაცია შპს"მატრიქსი" 10/15/2018 940 940 გ.შ

ს76 მედიკამენტები შპს"პსპ ფარმა" 10/17/2018 2596.60 2596.6 გ.შ
ს77 წიგნი სასაჩუქრედ შპს "საჩუქრები 95" 10/22/2018 55 55 გ.შ
ს78 ფოტოაპარატი აქსესუარებით შპს ,,ალტა" 06.11.2018 3551 3551 გ.შ



ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
 ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი
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(ლარი)

გადარიცხული 
თანხა (12 თვის) შესყიდვის საშუალება

ს79 ყურსასმენები 70 ცალი შპს "ალტა" 11/22/2018 1680 1680 გ.შ
ს80 ავეჯი თეიმურაზი კობახიძე 11/26/2018 2550 2550 გ.შ
ს81 ბრენდირებული ბლოკნოტი (100ცალი) ი.მ დავით ლოლაშვილი 12/4/2018 3300 3300 გ.შ
ს82 პლასტმასის სანაგვე ურნა 16 ლიტრიანი შპს "ჯეოტენდი" 12/4/2018 465 465 გ.შ

ს83
სამკერდე მედალიონი (დეპარტამენტის ლოგოს 

გამოსახულებით) 
ი.მ დავით ლოლაშვილი 12/4/2018 1110 1110 გ.შ

ს84 სასაჩუქრე ქაღალდის ჩანთები (400 ცალი) შპს "ფრანი" 12/4/2018 1640 1640 გ.შ
ს85 სუვენირები შპს"საჩუქრები 95" 12/5/2018 138 138 გ.შ
ს86 წიგნი სასაჩუქრედ "მოგზაურობა საქ-ოში" შპს"საჩუქრები 95" 12/5/2018 354 354 გ.შ
ს87 სარემონტო სამუშაოებო შპს "ტუკა" 12/5/2018 4202.69 2971.48 გ.შ
ს88 ფეხსაწმენდები შპს "ნკ ჯგუფი" 12/10/2018 910 910 გ.შ
ს89 სასაწყობე ურიკები შპს "ბადუ გრუპი" 12/10/2018 1200 1200 გ.შ

ს90
დუშეთის დაცვითი სიგნალიზაცია/კვების 

ბლოკი
დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი 12/19/2018 17 17 გ.შ

ს91 ფოტოაპარატის აქსესუარები ალტა 12/19/2018 444.99 444.99 გ.შ
ს92 ფარნები მაი მობაილ + 12/19/2018 2400 2400 გ.შ
ს93 ჩანთები (80 ცალი) ფრანი 12/19/2018 448 448 გ.შ
ს94 ბანერები შპს "მატრიქსი" 12/20/2018 704 704 გ.შ
ს95 კერხერის აპარატი შპს "კერხერი" 12/21/2018 2990 2990 გ.შ
ს96 პულტები ფ.პ. თეიმურაზ იბრაგიმოვი 12/26/2018 650 650 გ.შ
ს97 სვიჩები შპს "ტელკო სისტემს" 12/26/2018 298 298 გ.შ
ს98 გერბი შპს "პატიო-არტ" 12/26/2018 240 240 გ.შ
ს99 სეიფი შპს "გეორგინა" 12/26/2018 1300 1300 გ.შ

ს100 ნაძვის ხე შპს"სუპერი" 12/26/2018 582 582 გ.შ


