
# შესყიდვის საგანი კონტრაქტორის დასახელება
  ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

გადარიცხული 

თანხა (6 თვის)

შესყიდვის 

საშუალება

1 ფიჭური სატელეფონო მომსახურება შპს მაგთიკომი 10.12.2019 33000 31024.17 კ.ტ

2 სატელევიზიო მომსახურება სს"სილქნეტი" 12/16/2019 15840 6600 ე.ტ

3 38 ობიექტის ინტ&VPN მომსახურება შპს მაგთიკომი 12/16/2019 188200 77949.72 გ.შ

4 57 ობიექტის ინტ&VPN მომსახურება სს"სილქნეტი" 12/17/2019 274200 114250 გ.შ

5 მაცნეზე წვდომა საკანონმდებლო მაცნე 12/17/2019 36000 15000 გ.შ

6 გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნე 12/17/2019 9000 1180 გ.შ

7 კოდექსი 2007 ჯორჯიან მიკროსისტემსი 12/23/2019 2520 1050 გ.შ

8 2020 წლელს Rapiscan-618 მომსხურება შპს სოფთმასტერ სერვისი 24.12.2019 10200 4250 ე.ტ

9 ვებ გვერდის(msajuli.ge) ჰოსტინგი შპს"პროსერვისი" 25.12.2019 108 36 გ.შ

10 კარტრიჯები Samsung MLT-D115L UGT 25.12.2019 87000 87000 კ.ტ

11 სატელეფონო მომსახურება შპს 08 ჯგუფი 25.12.2019 1650 31.35 ე.ტ

12 სასმელი წყალი შპს ბორჯომი ვოთერსი 12/25/2019 5473.02 3406.32 ე.ტ

13 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი შპს"სილქნეტი" 26.12.2019 28860 12025 ე.ტ

14 სატელეფონო მომსახურება შპს"სილქნეტი" 26.12.2019 45830 15249.98 ე.ტ

15 ჟურნალ გაზეთები შპს ელვა.ჯი 26.12.2019 7960 2345 ე.ტ

16 დაცვა ცოცხალი ძალა შსს სსიპ დაცვის პილიციის დეპარტამენტი 27.12.2019 223200 93000 გ.შ

17 48 ოაბიექტის პერიმეტრული დაცვა შსს სსიპ დაცვის პილიციის დეპარტამენტი 27.12.2019 61232.26 25532.26 გ.შ

18 სახანძრო სიგნალიზაციია ლილოს არქივი შსს სსიპ დაცვის პილიციის დეპარტამენტი 27.12.2019 2400 1000 გ.შ

19 აბრის განათება შპს თბილსერვის ჯგუფი 27.12.2019 400 136.69 გ.შ

20
გათბობა კონცირება და შენობის მოწყობილობების 
შეკეთება

შპს SKY GROUP 27.12.2019 200000 21624.21 ე.ტ

21 რუსთავის სასამართლოს დასუფთავება ი.მ "კახაბერ ცერცვაძე" 30.12.2019 40380 16825 ე.ტ

22 ავიჯილონის ტექ.მომსახურება ენ ჯი თი ჯგუფი 30.12.2019 120000 50000 გ.შ

23
დატა-ცენტრის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

მხარდაჭერისა და გარანტიის შესყიდვა. 
შპს იუჯითი 30.12.2019 4350 4350 გ.შ

24 საფოსტო საკურიერო მომსახურება საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები 30.12.2019 220000 53240 ე.ტ

25 ქუთაისის სააპელაციო სას დასუფთავება შპს ოფის სერვისი 30.12.2019 67680 28200 ე.ტ

26 თბილისის საქალაქოს დასუფთავება (გადაუდებელი) შპს"დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი" 30.12.2019 37333 37333 გ.შ

27 საწვავი - პრემიუმი რომპეტროლ საქართველო 31.12.2019 851200 217310.37 კ.ტ

28 საწვავი - ევროდიზელი რომპეტროლ საქართველო 31.12.2019 111390 28468.55 კ.ტ

29 VOIP ტელეფონები შპს"ჯეონეთი" 31.12.2019 2646 198.75 ე.ტ

30 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დასუფთავება შპს"გამა სერვისი" 31.12.2019 219204 91335 ე.ტ

31 ქუთაისის საქალაქოს სასა. დასუფთავება შპს პროგრეს სერვისი 31.12.2019 48900 20375 ე.ტ

32 ავტომანქანების დაზღვევა გლობალ ბენეფიტ ჯორჯია 31.12.2019 31931.8 10489.22 კ.ტ

33 xerox კარტრიჯები შპს"იზი გრუპი" 08.01 2020 77305 77305 ე.ტ

34 კერხერის მილი შპს კერხერი 09.01 2020 222.6 222.6 გ.შ

35 საკანონმდებლო მაცნე წიგნები სსიპ საკანონმდებლო მაცნე 09.01 2020 12375 12375 გ.შ

36 მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურება შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 10.01.2020 300000 83787.68 ე.ტ

37 ქაღალდის ჩანთები შპს"ფრანი" 13.01.2020 1980 1980 გ.შ

38 ავტო ტექ.ინსპექტირება ჭაპანი-120 13.01.2020 4060 გ.შ

39 კვების მომსახურება შპს მტკვარი 13.01.2020 22981.5 5285.81 ე.ტ

40 კარტრიჯების დატენვა შპს"ჯეობიტი" 14.01.2020 60000 20159.55 ე.ტ

41 დიზელი ნავთობბაზიდან შპს სოკარ 20.01.2020 116000 31490 კ.ტ

42 რენოს ტექ. მომსახურება სს"ფრანს ავტო" 20.01.2020 35000 4904 გ.შ

პერიოდი: 01.01.2020-30.06.2020; დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი 2020



43 მანტიები შპს ენ თი სი 23.01.2020 15300 948 ე.ტ

44 საბურავები (კონსოლიდირებული) თეგეტა მოტორსი 23.01.2020 1806 1806 კ.ტ

45 ტექნიკური ზედამხედველობა(სახანძრო ქუთაისები)
შპს"მშენებლობის ტექ.ზედამხედველობა და 

ექსპერტიზა"
23.01.2020 19999 13332.66 ე.ტ

46 კომპიუტერული ტექნიკის შეკეთება და მომსახურება
შპს ჯეობიტი

24.01.2020 80000 12669.25 ე.ტ

47 ტექნიკური ზედამხედველობა(სახანძრო თბილისი) შპს"მშენ ექსპეტი" 28.01.2020 9999 ე.ტ

48 დასტერის ტექ. მომსახურება სს"ფრანს ავტო" 29.01.2020 38350 870 კ.ტ

49 ვანის ტექ ზედამხედველობა
შპს"მშენებლობის ტექ.ზედამხედველობა და 

ექსპერტიზა"
30.01.2020 9999 4999.5 ე.ტ

50 მედეა მონიტორინგი შ.პ.ს. “აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს კაუკასუს” 30.01.2020 4983 906 გ.შ

51 საინფორმაციო სფეროში მომსახურების გაწევა შპს ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრესნიუსი 30.01.2020 4895 გ.შ

52 სააპელაციოს ლიფტის მომსახურება შპს ევროლიფტი 31.01.2020 2750 1000 გ.შ

53 საქალაქო სასამართლოს დასუფთავება შპს"დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი" 31.01.2020 407407 148148 ე.ტ

54
დატა ცენტრის საინჟინრო ინფრასტრუქტურის 

მხარდაჭერა 
შპს იუჯითი 03.02.2020 47550 17100 ე.ტ

55
გენერატორების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
შპს სერვისი 03.02.2020 30000 20333.5 ე.ტ

56 "ჰიუნდაის" ტექ. მომსახურება სს"ჰიუნდაი ავტო საქართველო" 03.02.2020 6000 285 გ.შ

57 საქალაქოს გარე ქსელის მოწყობა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“, 03.02.2020 2700 2700 გ.შ

58 პარკირება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 04.02.2020 700 700 გ.შ

59 ბეჭდები და შტამპები შპს"ლეი ტექ" 06.02.2020 3612 2001 ე.ტ

60 წყაროს წყალი ,,ბაკურიანი“ შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ 06.02.2020 1274.4 385.2 გ.შ

61 მინერალური წყალი ,,ბორჯომი“ შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ 06.02.2020 2244 357 გ.შ

62 კოკა-კოლა შპს „კოკა-კოლა დისტრიბუცია" 10.02.2020 2540 838.2 გ.შ

63 ტრეინინგი ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 11.02.2020 2085 2085 გ.შ

64 ერთჯერადი ჭიქები შპს NEKTARI-2008 12.02.2020 4999.68 2499.84 ე.ტ

65

თბილისის საქალაქო, თბილისის სააპელაციო, 

ქუთაისის საქალაქო და ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოების გათბობის სისტემების, 
კონდიციონერებისა და შენობის მოწყობილობების 
შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურება

შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი 12.02.2020 280000 61983.3 ე.ტ

66 ტვირთის გადაზიდვა-გადატანის მომსახურება შპს ნ. ნ. გელიტა 12.02.2020 40300 14580 ე.ტ

67 კარტრიჯები (Samsung MLT – D115L) შპს იუჯითი 12.02.2020 174000 174000 კ.ტ

68 ბუღალტრული პრ. განახლება A10S/U შპს `ორისი“ 12.02.2020 894 894 გ.შ

69 კარტრიჯები (Xerox 106R02778 ) შპს ,,ესაბი’’ 12.02.2020 37200 37200 კ.ტ

70 ტელეფონის აპარატები შპს"მზე" 13.02.2020 3800 3800 ე.ტ

71 ბეჭდვითი მომსახურება შპს ფრანი 13.02.2020 4134 4134 ე.ტ

72 ავტოტექმომსახურება შპს"თეგეტა მოტორსი" 13.02.2020 195000 24372.75 ე.ტ

73 აკუმულატორები შპს"თეგეტა მოტორსი" 14.02.2020 11355 1230 კ.ტ

74 მოქალაქეთა ბარათები სს "ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი" 17.02.2020 2451 2451 ე.ტ

75 ტყიბულის აკუმულატორი შსს სსიპ დაცვის პილიციის დეპარტამენტი 24.02.2020 96.5 96.5 გ.შ

76 A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდი
 (ი/მ)

გიორგი კანდელაკი - ვესტა
24.02.2020 120015 120015 კ.ტ

77 ორიგინალი კარტრიჯი HP შპს „იუ-ჯი-თი 25.02.2020 47196 47196 კ.ტ

78 საქმის ყდები შპს"გამომცემლობა სამშობლო" 26.02.2020 47700 18000 ე.ტ

79
ბლოკნოტები, ბაინდერები,ფაილები, 

სწრაფჩამკერები, ჩასანიშნი ფურცლები
შპს"ედესი ჯგუფი" 27.02.2020 36562 12682 ე.ტ

80 გამყოფი ბარიერები შპს „ანსარ“ 27.02.2020 1980 1980 ე.ტ

81 პერსონალური კომპიუტერები შპს „იუ-ჯი-თი“ 28.02.2020 228800 57200 კ.ტ



82 მინაპაკეტის შეცვლა ი/მ ,,გიორგი კვანტალიანი“ 28.02.2020 356.73 356.73 გ.შ

83 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი შპს"ლაზიკა აუდიტი" 28.02.2020 3332 3332 გ.შ

84 ტრენინგ-კურსი სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი 28.02.2020 380 380 გ.შ

85 პარკირება შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ 02.03.2020 400 400 გ.შ

86 ფარდა-ჟალუზები შპს ვერტისოლი 02.03.2020 19601 864 ე.ტ

87 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები შპს"სტატიო" 04.03.2020 54075 26266.8 ე.ტ

88 ელექსირი ხელის დეზინფექტანტი შპს ,,ინო-ლაბი“ 04.03.2020 17500 17500 გ.შ

89 უკონტაქტო თერმომეტრები შპს „ავერსი-ფარმა“ 06.03.2020 4200 4200 გ.შ

90 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები შპს"გამა-გ" 09.03.2020 19955 13253.8 ე.ტ

91 ბორჯომის დაცვით მომსახურება შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 10.03.2020 970.97 270.97 გ.შ

92 ყურსასმენები შპს"ჯი-თი-ვი" 10.03.2020 14300 14300 ე.ტ

93 პირბადეები შპს ,,თბილისი მედიკ“ 10.03.2020 150 150 გ.შ

94 ნაბეჭდი მასალა (მანდატები) შპს ,,ფრანი“ 10.03.2020 240 240 გ.შ

95 სადეზინფექციო მომსახურება

შპს ,,დეზინფექციის, დეზინსექციის 

დერატიზაციისა და სტერილიზაციის 
სპეციალიზირებული ეპიდზედამხედველობის 

ცენტრი“

10.03.2020 6000 5994.63 გ.შ

96
საერთო სასამართლოების მანდატურებისათვის 

საჭირო ტანსაცმელი
შპს ვორლდ სერვისი 11.03.2020 58067 ე.ტ

97 ხელთათმანები შპს ,,ავერსი-ფარმა“ 11.03.2020 885 885 გ.შ

98 უკონტაქტო თერმომეტრები შპს ,,ავერსი-ფარმა“ 11.03.2020 280 280 გ.შ

99
საერთო სასამართლოების მანდატურისათვის საჭირო 

ფეხსაცმელი
(ი/მ) რუსუდან კრავიშვილი 12.03.2020 18958.3 8676 ე.ტ

100 ზეთები და ფილტრები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 16.03.2020 19193.5 კ.ტ

101
მიაწვდის ნაწრთობ მინა და ორგმინა, თანმდევი 

მონტაჟით
შპს ,,სტარ გრუპ“ 17.03.2020 7463 7463 გ.შ

102 საკანცელარიო საქონელი შპს"საკანცელარიო სახლი 18.03.2020 76898 33314.18 ე.ტ

103 პარკირების მომსახურება ქუთაისი შპს “პარკინგსერვისი“ 19.03.2020 40 40 გ.შ

104 აბრები და გერბები შპს"პატიო არტ" 20.03.2020 11111 2222.3 ე.ტ

105
იტერნეტდომენური სახელის court.ge ნაციონალურ 

დომენურ ზონაში ერთწლიანი რეგისტრაცია
შპს ,,პროსერვისი“ 24.03.2020 30 30 გ.შ

106 მეტალის კარადები
(შპს)

ნოვი სტილი ჯორჯია
24.03.2020 19600 19600 ე.ტ

107 ფიჭური სატელეფონო მომსახურება შპს ,,მაგთიკომი’ 26.03.2020 33000 20185.01 კ.ტ

108 არაორიგინალი კარტრიჯები შპს „ქართული ოფისი“ 30.03.2020 18497 16837 ე.ტ

109 პარკირების მომსახურება ბათუმი შპს ,,ბათუმის ავტოტრანსპორტი’’ 30.03.2020 360 360 გ.შ

110 დამცავი წინფარი შპს ფავორიტი სტილი 01.04.2020 2750 2750 გ.შ

111 კომპაქტური დისკები შპს სტატიო 07.04.2020 108550 48530 ე.ტ

112 ტვირთის გადაზიდვა-გადატანის მომსახურება შპს გრანდი 14.04.2020 24460 2592 ე.ტ



113 შესაწამლი აპარატი შპს ,,აგროვიტა-დიდუბე“ 16.04.2020 115 115.00 გ.შ

114 ქუთაისის პარკირება შპს პარკინგსერვისი 21.04.2020 320 320.00 გშ

115 ლიფტების ტექ მომსახურება შპს „ტექ-სერვისი +“ 28.04.2020 4000 500 გ.შ

116 ორიგინალი კარტრიჯები შპს ადელაინი 30.04.2020 25398.99 25398.99 ე.ტ

117 პარკირება შპს"სატრანსპორტო კომპანია" 04.05.2020 700 700 გ.შ

118 დამცავი წინფარი შპს ფავორიტი სტილი 08.05.2020 675 675 გ.შ

119 30 ცალი ლეპტოპი შპს იუჯითი 15.05.2020 33570 33570 კ.ტ

120 ქსელური მოწყობილობების ლიცენზიები შპს"დელტა კონსალტინგი" 20.05.2020 107900 107900 ე.ტ

121 საფელდეგერო მომსახურება შპს საქართველოს ფოსტა 20.05.2020 19000 344.5 გ.შ

122 wildcard ტიპის (SSL/TLS) სერტიფიკატი
ააიპ საქართველოს სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების 
ასოციაცია - გრენა

21.05.2020 2950 2950 ე.ტ

123 კარტრიჯები შპს"ალტა" 21.05.2020 36000 გ.შ

124
A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი 

ქაღალდი
შპს „პენსან ჯორჯია“ 27.05.2020 118370 118370 კ.ტ

125 დოკუმენტბრუნვა საჯარო რეესტრი 29.05.2020 7000 გ.შ

126 ლიფტების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება შპს „ჯელიფტი +“ 29.05.2020 9800.98 ე.ტ

127 სამედიცინო კარადა შპს ,,სამედიცინო სახლი“ 05.06.2020 750 750 გ.შ

128 მაფრთხილებელი სტიკერები შპს ,,პატიო-არტ“ 08.06.2020 1416 1416 გ.შ

129 დეზობარიერები შპს"ნკ ჯგუფი" 09.06.2020 4500 4500 გ.შ

130 საბურავები (კონსოლიდირებული) შპს თეგეტა მოტორსი 09.06.2020 5520 კ.ტ

131 მაფრთხილებელი სტიკერები შპს ,,პატიო-არტ“ 09.06.2020 1350 1350 გ.შ

132 საბურავები (კონსოლიდირებული) შპს ინტერავტო თრეიდინი 09.06.2020 1664 გ.შ

133 საბურავები (კონსოლიდირებული) შპა თეგეტა მოტორსი 11.06.2020 800 კ.ტ

134 საბურავები (კონსოლიდირებული) შპა თეგეტა მოტორსი 11.06.2020 1320 კ.ტ

135 საბურავები (კონსოლიდირებული) შპა თეგეტა მოტორსი 11.06.2020 880 კ.ტ

136 19 ლ-იანი წყლის ბიდონები ი/მ ,,ხათო ჯოხაძე“ 12.06.2020 1000 1000 გ.შ

137 გასანათებელი მოწყობილობები შპს ”EL-GROUP” 16.06.2020 34000 21600 ე.ტ

138 თბილისის პარკინგი შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 17.06.2020 100 100 გ.შ

139 ბათუმის პარკინგი შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი 17.06.2020 60 60 გ.შ

140 საბურავები (კონსოლიდირებული) შპს თეგეტა მოტორსი 18.06.2020 17848 კ.ტ

141
შემსყიდველის საკუთრებაში არსებული DELL-EMC-

ის ISILON - ჭარბი დისკური მასივისთვის 
შპს იუჯითი, 19.06.2020 166500 ე.ტ

142 ფიჭური სატელეფონო მომსახურება შპს ,,მაგთიკომი’ 24.06.2020 66000 კ.ტ

143 საღებავების შესყიდვა შპს მოდუსი 25.06.2020 880 გ.შ

144 ფასადის საღებავები შპს"პი.ემ.პი. ქოლორი" 25.06.2020 840 გ.შ

145 ხელთათმანები ლატექსის შპს ,,Made To Make“ 25.06.2020 95 გ.შ

146 რეზინის ხელთათმანები ი/მ ,,ლილე ყიფიანი“ 25.06.2020 825 გ.შ

147 ელექტრო სადენის ღარები (კაბელ არხი) შპს „220. ჯი“ 30.06.2020 2340 გ.შ

148 კომპიუტერული აქსესუარები ადელაინი 30.06.2020 4280 ე.ტ

149
ქუთაისის სააპელაციო სას საინჟინრო სახარჯ 

დოკუმენტაციის მომზადება
ელბი სტუდიო 30.06.2020 43000 ე.ტ

30/12/19-1 არხის იჯარა ახალი ქსელები 2250

30/12/2019-2 ექსპერტიზა სამხარაულის ეროვნული ბიურო 157282.24

31/12/2019-1 საქართველოს ფოსტა საფოსტო საკურიერო მომსახურება 378360.85

31/12/2019-2 საქართველოს ფოსტა საფელდეგერო 6736.5


