
# შესყიდვის საგანი კონტრაქტორის დასახელება

  ხელშეკრულების 

გაფორმების 

თარიღი

ხელშეკრულე

ბის 

ღირებულება

გადარიცხული 

თანხა (9 თვის)

შესყიდვის 

საშუალება

ს01
მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო 

მომსახურება
შპს "თბილისის ბიზნეს სახლი" 31/01/2019 3000 2244.43 გ.შ

ს1 სარეზოლუციო ფურცლები შპს "ფრანი" 06.01.2020 275 275 გ.შ

ს2 ზუგდიდი დაცვის პოლიცია 16.01.2020 1160.53 1160.53 გ.შ

ს3 ყურსასმენები (100 ცალი) შპს "ჯეო ტეჩი" 17.01.2020 1300 1300 გ.შ

ს4 სათამაშოები შპ ს"ოცნების სამყარო" 30.01.2020 2970 2970 გ.შ

ს5
საქალაქოს 2 ცალი  HAS ფირმის 

ლიფტების მომსახურება
შპს "ევროლიფტი" 31.01.2020 500 500 გ.შ

ს6
საქალაქოს მიცუბიშის ფირმის 

ლიფტის მომსახურება
შპს "ეიჯი მელქო ელევეითორ 

ჯორჯია კომპანი"
31.01.2020 300 300 გ.შ

ს7
ბუკლეტები (ყოველწლიური 

საანგარიშო წიგნი)
შპს "ფრანი" 05.02.2020 3080 3080 გ.შ

ს8 ყავის კაფსულები შპს "ბბ კომპანი" 05.02.2020 279 279 გ.შ

ს9 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს "ბრიკო კავკასუსი" 14.02.2020 1 455.48 1455.48 გ.შ

ს10 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს "თა-ბე" 14.02.2020 320 320 გ.შ

ს11 ქანჩის გასაღებები შპს ,"ჯეოფიქსი" 17.02.2020 110 110 გ.შ

ს12 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს "მოდუსი" 18.02..2020 2040 2040 გ.შ

ს13 ალკოტესტერები შპს "Nano Technologies NT" 25.02.2020 2871 2871 გ.შ

ს14 ცეცხლმაქრების გადამუხტვა შპს "აჭარის სახანძრო დაცვა" 26.02.2020 2300 644 გ.შ

ს15
საქალაქოს 2 ცალი  HAS ფირმის 

ლიფტების მომსახურება
შპს "ევროლიფტი" 28.02.2020 500 500 გ.შ

ს16
საქალაქოს მიცუბიშის ფირმის 

ლიფტის მომსახურება
შპს "ეიჯი მელქო ელევეითორ 

ჯორჯია კომპანი"
28.02.2020 300 300 გ.შ

ს17 სეპტერები შპს "როქი" 02.03.2020 4400 4400 გ.შ

ს18 სადეზინფექციო მომსახურება
შპს "დრ. როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი"
06.03.2020 2450 2450 გ.შ

პერიოდი: 01.01.2020-30.09.2020; დაფინანსების წყარო: საკუთარი სახსრები 2020



ს19 კომბინიზონები შპს "made to make" 06.03.2020 680 680 გ.შ

ს20 სადეზინფექციო მომსახურება

შპს "დეზინფექციის, დეზინსექციის 

დერატიზაციისა და 
სტერილიზაციის 

სპეციალიზირებული
ეპიდზედამხედველობის ცენტრი"

06.03.2020 260 260 გ.შ

ს21 რესპირატორები შპს "ქარგილი" 06.03.2020 750 750 გ.შ

ს22 მოძრაობის დეტექტორები(აჭარა)
შსს სსიპ დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 
10.03.2020 187.21 187.21 გ.შ

ს23 სანტექნიკური მოწყობილობები შპს "თა-ბე" 11.03.2020 975 975 გ.შ

ს24 სადეზინფექციო აბები შპს "სამაია" 13.03.2020 360 360 გ.შ

ს25 კერხერის მომსახურება შპს "ეკოლაინი" 13.03.2020 474 474 გ.შ

ს26 სადეზინფექციო მომსახურება
შპს "დრ. როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი"
13.03.2020 38400 38400 გ.შ

ს27 ერთჯერადი ხელთათმანები შპს "კომპანია GEOSM" 17.03.2020 3180 3180 გ.შ

ს28 პირბადეები შპს "ირ" 18.03.2020 8000 8000 გ.შ

ს29 500 ცალი სეპტერი შპს "როქი" 19.03.2020 12500 12500 გ.შ

ს30 ოზურგეთის სადეზინფექციო
ააიპ "ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საზ.ჯანდაცვის 

ცენტრი"

23.03.2020 90 90 გ.შ

ს31 250 ცალი სეპტერი შპს "როქი" 23.03.2020 6250 6250 გ.შ

ს32 დამცავი ნიღბები(წინფარები) შპს "ფავორიტი სტილი" 23.03.2020 4950 4950 გ.შ

ს33 პირბადეები შპს "ანინა" 24.03.2020 6000 6000 გ.შ

ს34 სადეზინფექციო აბები შპს "სამაია" 25.03.2020 1350 1350 გ.შ

ს35 სადეზინფექციო მომსახურება

შპს "დეზინფექციის, დეზინსექციის 

დერატიზაციისა და 
სტერილიზაციის 

სპეციალიზირებული
ეპიდზედამხედველობის ცენტრი"

25.03.2020 310 310 გ.შ

ს36 50 ვებ კამერა შპს "ჯეო ტეჩი" 27.03.2020 1700 1700 გ.შ

ს37 პირბადეები შპს "ანინა" 27.03.2020 10000 10000 გ.შ



ს38 საქალაქოს სახანძროს მონტაჟი შპს "ელ გასი" 30.03.2020 600 600 გ.შ

ს39 წყლის დისპენსერების შეკეთება შპს "სერვის ექსპრესი +" 30.03.2020 80 80 გ.შ

ს40
საქალაქოს 2 ცალი  HAS ფირმის 

ლიფტების მომსახურება
შპს "ევროლიფტი" 31.03.2020 500 500 გ.შ

ს41
საქალაქოს მიცუბიშის ფირმის 

ლიფტის მომსახურება
შპს "ეიჯი მელქო ელევეთორ" 31.03.2020 300 300 გ.შ

ს42 ხელთათმანები შპს "ციტრინი" 01.04.2020 4800 4800 გ.შ

ს43 სადეზინფექციო მომსახურება
შპს "დრ. როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი
01.04.2020 40000 40000 გ.შ

ს44 სადეზინფექციო სითხე შპს "თეგი" 02.04.2020 21000 21000 გ.შ

ს45 ვინილის ხელთათმანები შპს "ციტრინი" 10.04.2020 3240 3240 გ.შ

ს46 პირბადეები შპს "ანინა" 10.04.2020 10000 10000 გ.შ

ს47 ოზურგეთის სადეზინფექციო
ააიპ "ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საზ.ჯანდაცვის 

ცენტრი"

14.04.2020 120 120 გ.შ

ს48 აზომვითი ნახაზი
შპს "არქიტექტორულ-გეოდეზიური 

ჯგუფი" 
14/04/2020 1200 1200 გ.შ

ს49 პირბადეები სამედიცინო ი.მ გაიანე სარქისიანი 24.04.2020 18750 18750 გ.შ

ს50 განჩინების გამოქვეყნება ახალი თაობა 27.04.2020 300 300 გ.შ

ს51 ხელთათმანები (ლატექსის) შპს "ციტრინი" 27.04.2020 5800 5800 გ.შ

ს52 გადაზიდვის მომსახურება შპს "საქართველოს ფოსტა" 28.04.2020 115 115 გ.შ

ს53
საქალაქოს 2 ცალი  HAS ფირმის 

ლიფტების მომსახურება
შპს "ევროლიფტი" 30.04.2020 500 500 გ.შ

ს54
საქალაქოს მიცუბიშის ფირმის 

ლიფტის მომსახურება
შპს "ეიჯი მელქო ელევეთორ" 30.04.2020 300 300 გ.შ

ს55 დომენური სახელები (3 ცალი) შპს "პროსერვისი" 07.05.2020 90 90 გ.შ

ს56 უკონტაქტო თერმომემტრები შპს "Weekend" 27.05.2020 640 640 გ.შ

ს57

A4 ფორმატის მრავალფუნქციური შავ-

თეთრი ლაზერული პრინტერ(ებ)ისა 
და მათთვის განკუთვნილი 

ორიგინალი კარტრიჯ(ებ)ი

შპს "იუ-ჯი-თი" 29.05.2020 318620 318620 კ.ტ



ს58 კედლის საათები ი/მ "ტარიელ შველიძე" 03.06.2020 825 825 გ.შ

ს59 ჭაღები შპს "ელგი" 04.06.2020 1980 1980 გ.შ

ს60 სასწორი შპს "ტექნოჰაუს" 05.06.2020 57 57 გ.შ

ს61 ფერადი ლაზერული პრინტერი შპს "ალტა" 10.06.2020 1015 1015 გ.შ

ს62 სარწყავი შლანგი შპს "ტყუპები" 10.06.2020 585 585 გ.შ

ს63
0.5 ლ-იანი ბოთლი, სპრეის 

სასხურებელი მექანიხმით
შპს "ბუმბა" 12.06.2020 264 264 გ.შ

ს64 ფლეშ მეხსიერება 10 ცალი შპს "ჯეო ტეჩი" 12.06.2020 116 116 გ.შ

ს65 45 ცალი ვებ კამერა შპს "ჯეო ტეჩი" 17.06.2020 1440 1440 გ.შ

ს66 გოფრირებული შლანგი 100 მეტრი შპს"მოდუსი" 19.06.2020 175 175 გ.შ

ს67 ელ დრელი და ხრახნდამჭერი შპს "ნოვა" 23.06.2020 938 938 გ.შ

ს68 საღებავი ლილვაკები შპს "მოდუსი" 25.06.2020 97.5 97.5 გ.შ

ს69 საღებავი ფუნჯები შპს "პი.ემ.პი. ქოლორი" 25.06.2020 65 65 გ.შ

ს70
ელექტრო სადენის სამაგრები 

(სკობები) 
შპს "ბი ემ სი გორგია" 29.06.2020 10 10 გ.შ

ს71
ელექტრო სადენის სამაგრები 

(სკობები), ხამუთები და იზოლაცია
შპს "გლობალ ლოჯისტიკა" 29.06.2020 343.75 343.75 გ.შ

ს72 საგარეჯოს მოძრაობის დეტექტორი
შსს სსიპ დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 
01.07.2020 44.8 44.8 გ.შ

ს73 2 ცალი ყურსასმენი შპს "ჯეოვოის ტრეიდინგი" 01.07.2020 160 160 გ.შ

ს74
ხონის და ლანჩხუთის დაცვითი 

სიგნალიზაციის მოწყობა
შსს სსიპ დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 
01.07.2020 260.15 260.15 გ.შ

ს75
დომოფონის სისტემა(თანმდევი 

მონტაჟით)
შპს "რივალ სისტემსი" 03.07.2020 1897 1897 გ.შ

ს76 დომენური სახელი (msajuli.ge) შპს "პროსერვისი" 13.07.2020 30 გ.შ

ს77
ანალოგური სატელეფონო სადგურის 

მოდულის  შეკეთება
შპს "მზე" 17.07.2020 90 90 გ.შ

ს78 სადეზინფექციო აბები შპს "სამაია" 17.07.2020 1350 1350 გ.შ



ს79 სავიზიტო ბარათები შპს "ფრანი" 23.07.2020 30 30 გ.შ

ს80 ეზოს ურნა 3 ცალი შპს "ღობე" 29.07.2020 750 750 გ.შ

ს81 ვანის და ზესტაფონის სიგნალიზაცია
შსს სსიპ დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 
03.08.2020 356 356 გ.შ

ს82 ჩხოროწყუს დაცვის სიგნალიზაცია
შსს სსიპ დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 
05.08.2020 15.75 15.75 გ.შ

ს83 ურიკები შპს "RS LINE" 05.08.2020 1450 1450 გ.შ

ს84 150 ცალი გამანაწილებელი შპს "EL-GROUP" 12.08.2020 900 900 გ.შ

ს85

საქალაქო სასამართლოს 

ტერიტორიაზე მდებარე 
მომსახურების ცენტრის  (ქ.თბილისი, 

დ.აღმაშენებლის ხეივანი N64,   ს/კ 
01.72.14.034.610  შენობა N07) შიდა 
აზომვითი ნახაზის  შედგენა

შპს "არქიტექტორულ-გეოდეზიური 

ჯგუფი"  
12.08.2020 800 790.72 გ.შ

ს86
ზუგდიდის სას კონტაქტორისა და 
კაბელის შესყიდვა

შპს "ანდულიკა" 31.08.2020 265 265 გ.შ

ს87 ფეხსაწმენდი შპს "ნკ ჯგუფი" 03.09.2020 500 500 გ.შ

ს88 ალკოტესტერი შპს "Nano Technologies NT" 03.09.2020 1017 1017 გ.შ

ს89 ქაფის გენერატორი შპს "ეკოლაინი" 08.09.2020 305 305 გ.შ

ს90 ზეთის გამოცვლა შპს "ეკოლაინი" 08.09.2020 42 42 გ.შ

ს91 ჰიდრავლიკური პრესი შპს "ელ-სს" 08.09.2020 300 300 გ.შ

ს92 დრელები შპს "ნოვა" 09.09.2020 1877 1877 გ.შ

ს93 თერმომეტრები შპს "ტაურუს +" 10.09.2020 440 440 გ.შ

ს94
0.5 ლ-იანი ბოთლი, სპრეის 

სასხურებელი მექანიხმით
შპს "გამა–გ" 14.09.2020 180 180 გ.შ

ს95 კერხერის მომსახურება შპს "ეკოლაინი" 18.09.2020 1170 1170 გ.შ

ს96 1 ცალი ტელევიზორი შპს "ჯეო ტეჩი" 23.09.2020 1050 1050 გ.შ

ს97 2 ცალი მცველი შპს "innovatech" 28.09.2020 36 გ.შ

ს98
0.5 ლ-იანი ბოთლი, სპრეის 

სასხურებელი მექანიხმით
შპს "გამა–გ" 29.09.2020 400 გ.შ

ს99 1 ცალი ქსელის დამცველი        შპს "ელექტრონიორი" 05.10.2020 290 გ.შ



ს100 მერქანბურბუშელოვანი ფილა შპს "თი თი სი" 06.10.2020 228 გ.შ

ს101 აუდიო ჯეკები შპს "ჯეოვოის ტრეიდინგი" 06.10.2020 160 გ.შ

ს102 ქუთაისის განჩინებების გამოქვეყნება ახალი თაობა 12.10.2020 400 გ.შ

ს103

თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

არსებული საბჭოური წარმოების 

სატვირთო ლიფტის ჯალამბრის 

ძალოვან შკივს თანმდევი მონტაჟით

შპს "ჯელიფტი +" 15.10.2020 1500 გ.შ

ს104

თბილისის საქალაქო
სასამართლოს მაკეტის განათების 

სქემის რემონტი
შპს "არქიფაქტორ" 15.10.2020 165 გ.შ


