
ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი  ხელშეკრულების 
გაფორმების თარიღი

ხელშეკრულების 
ღირებულება 

(ლარი)

გადარიცხული 
თანხა (6 თვის)

შესყიდვის საშუალება

ს1 მთარგმნელობითი მომსახურება შპს თბილისის ბიზნეს სახლი 31.12.2018 4900 3081.66 გ.შ

ს2 კვლევა შპს ადამიანური რესურსის მენეჯმენტის ცენტრი PMC 08.01.2019 4900 4900 გ.შ

ს3 მაჯის საათები შპს ართთაიმი 11.01.2019 2650 2650 გ.შ
ს4 გენერატორის შეკეთება შპს ენსოლი 11.01.2019 3420 3420 გ.შ
ს5 გენერატორის მართვის პანელის შეკეთება შპს ენსოლი 16.01.2019 265 265 გ.შ
ს6 ტექმომსახურება შპს თეგეტა მოტორსი 18.01.2019 4500 4422.62 გ.შ
ს7 ბუკლეტები შპს ,,ფრანი" 23.01.2018 4795 4795 გ.შ
ს8 მანტია შპს ენ თი სი 29.01.2019 112.97 112.97 გ.შ
ს9 მანდატურის ზამთრის ფორმები შპს GIOX 01.02.2019 1466 1466 გ.შ
ს10 მანდატურის ზამთრის ფეხსაცმელი შპს პარტნიორი 6.02.2019 79.8 79.8 გ.შ
ს11 კერხერის აპარატის ტექმომსახურება შპს ეკოლაინი 6.02.2019 330 330 გ.შ
ს12 თბ.საქალაქო სასამართლოს ნახაზი შპს იზოგრაფიკი 6.02.2019 2000 2000 გ.შ

ს13 ქედის მაგისტრატი სასამართლო სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 6.02.2019 256.27 256.27 გ.შ

ს14 ურიკები შპს G-Service 6.02.2019 1160 1160 გ.შ
ს15 სარეზოლუციო ფურცლები შპს "პრინტჯეო" 13.02.2019 180 180 გ.შ
ს16 ჰაერის დამბერი ასპირატორი შპს "ბოში-გრუპ" 22.02.2019 150 150 გ.შ
ს17 ყავის კაფსულები შპს ბბ კომპანი 26.02.2019 186 186 გ.შ
ს18 კერხერის აპარატის ტექმომსახურება შპს ეკოლაინი 11.03.2019 195 195 გ.შ
ს19 სავიზიტო ბარათები შპს ფრანი 13.03.2019 165 165 გ.შ

ს20
court.ge  ნაციონალურ დომენურ ზონაში ერთწლიანი 

რეგისტრაცია.   
შპს"პროსერვისი" 28.03.2019 30 30 გ.შ

ს21 რიბონები,სტიკერები შპს ინფოზავრი ჯგუფი 28.03.2019 1760 1760 გ.შ
ს22 განჩინების  გამოქვეყნება შპს ახალი თაობა 15.04.2019 400 400 გ.შ
ს23 დომენური სახელები შპს"პროსერვისი" 03.05.2019 120 90 გ.შ
ს24 ლომის ქანდაკება შპს "ბი ემ სი გეზი" 13.05.2019 898 898 გ.შ
ს25 გასაღებები შპს "თევა" 13.05.2019 292.5 292.5 გ.შ
ს26 საათები შპს "ართთაიმი" 13.05.2019 620 620 გ.შ
ს27 მიკროფონები შპს "ლარგო" 20.05.2019 2450 2450 გ.შ
ს28 სვიჩები - 8 პორტიანი შპს "ტელკო სისტემსი" 21.05.2019 495 495 გ.შ
ს29 სასაჩუქრე ნაკრები შპს "საჩუქრები 95" 04.06.2019 808.5 808.5 გ.შ წარ
ს30 სადგისები და მახათები შპს"კარპედიემი 2010" 14.06.2019 1130 გ.შ
ს31 სინქრონული თარგმანი თინათინ ჯამასპიშვილი 43636 450 გ.შ

ს32
თარჯიმნის ჯიხურითა და თანმდევი სისტემით 

მომსახურება
შპს ,,ვესტ სერვისი" 43636 1000 გ.შ

ს33 ავტომობილის მოვლის საშუალებები შპს"ეკოლაინი" 43642 670 გ.შ
ს34 ფოთის დეზინსექცია შპს "ჯეო კუბი 2010" 43642 468 გ.შ

პერიოდი: 01.01.2019-30.06.2019; დაფინანსების წყარო: საკუთარი სახსრები 2019


