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1 ციფრული სატელევიზიო მომსახურება სს"სილქნეტი" 19.12.2018 15840 15809,24 ე.ტ
2 tcc.gov.ge და msajuli.ge - ჰოსტინგი შპს"პროსერვისი" 20.12.2018 219,6 219,6 გ.შ
3 ინტერნეტ და VPN მომსახურებები შპს ,,მაგთიკომი" 20.12.2018 186600 186599,31 გ.შ ნორმატ
4 ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის წვერის დროებითი სარგებლობა შპს"სილქნეტი" 21.12.2018 39096 39096 ე.ტ
5 სატელეფონო საინფორმაციო მომსახურება შპს კვესი ჯგუფი 24.12.2018 1463 113,19 ე.ტ
6 საფოსტო საკურიერო მომსახურება შპს „საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები“24.12.2018 124400 124300 ე.ტ
7 სასმელი წყალი შპს ბორჯომი ვოთერსი 24.12.2018 3523,12 3523,12 ე.ტ
8 ჟურნალ გაზეთები შპს ელვა ჯი 26.12.2018 8670 6593,5 ე.ტ
9 სატელეფონო მომსახურება სს სილქნეტი 26.12.2018 47260 37854,21 ე.ტ

10 სააპელაციოს აბრის განათება შპს თბილსერვის ჯგუფი 26.12.2018 400 326,76 გ.შ

11 სახანძრო სიგნალიზაციით მომსახურება
შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი
27.12.2018 600 600 გ.შ ექსკლუზივი

12 დაცვა ცოცხალი ძალა
შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი
27.12.2018 129600 129600 გ.შ ექსკლუზივი

13 დაცვის მომსახურების შესყიდვა 51 ობიექტი
შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი
27.12.2018 63441,25 63441,25 გ.შ ექსკლუზივი

14 ინტერნეტ და VPN მომსახურებები სს"სილქნეტი" 28.12.2018 249825 249794,73 გ.შ ნორმატ
15 ქუთაისის სააპელაციოს დასუფთავება შპს„ოფის სერვისი“ 28.12.2018 55800 55800 ე.ტ
16 რუსთავის სასამართლოს დასუფთავება ი.მ"კახაბერ ცერცვაძე" 28.12.2018 38280 38280 ე.ტ
17 voip სატელეფონო მომსახურება შპს ჯეონეთი 28.12.2018 2401 1897,51 ე.ტ

18 ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დასუფთავება შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი 28.12.2018 447996 447996 ე.ტ

19 ქ. თბილისის სააპელაციო - დასუფთავება შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი 28.12.2018 184380 184380 ე.ტ

20 პრემიუმი შპსრომპეტროლი 28.12.2018 749352 681265,68 კ.ტ.
21 ევროდიზელი შპს რომპეტროლი 28.12.2018 80000 69010,29 კ.ტ.
22 კოდექსის პროგრამა ჯორჯიან მიკროსისტემსი 31.12.2018 2520 2520 გ.შ
23 ავტოდაზღვევა ს.ს"სადაზღვევო კომპანია ალფა" 31.12.2018 7830,48 7830,48 გ.შ გადაუდებელი

24 ტექნიკური მომსახურება შპს ენ ჯი თი ჯგუფი 31.12.2018 120000 120000 გ.შ ხარისხის გაუარესება

25 მაცნეს ბაზაზე წვდომა
სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე
31.12.2018 36000 36000 გ.შ ნორმატ

26 მაცნეს ვებ გვერდზე გამოქვეყნება
სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე
31.12.2018 8800 8680 გ.შ ნორმატ

27 დატა-ცენტრის მხარდაჭერა შპს იუჯითი 04.01.2019 51779,03 51779,03 ე.ტ

28 კოდექსები
სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო 

მაცნე
04.01.2019 12375 12375 გ.შ ნორმატ

29 ქუთაისის საქალაქოს დასუფთავება შპს პროგრეს სერვისი 09.01.2019 32975,23 32975,23 ე.ტ

30
გათბობის სისტემების, კონდიციონერებისა და შენობის მოწყობილობების შეკეთებისა 

და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა
შპს ჯეოონო 14.01.2019 200000 168035,83 ე.ტ

31 სათარჯიმნო გადაუდებელი შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 15.01.2019 4227,74 4227,74 გ.შ გადაუდებელი
32 300 ც. ტონერიანი კარტრიჯი HP33A შპს "იუ-ჯი-თი" 16.01.2019 23598 23598 კ.ტ.
33 მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურება შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 18.01.2019 312772,26 289256,38 ე.ტ
34 ავტოტექდათვალიერება შპს ჭაპანი 120 18.01.2019 4600 3200 გ.შ ნორმატ
35 კვებითი მომსახურება შპს ნია 2010 22.01.2019 12900,79 12900,79 ე.ტ

36 10 ცალი ფოტოსურათი შპს"ფოტოსამყარო" 24.01.2019 470 470 გ.შ

37 რენოს ფირმის ავტომობილების ტექ.მომსახურება სს ფრანს ავტო 25.01.2019 36000 35486 გ.შ

38 სატელეფონო მომსახურება შპს მაგთიკომი 30.01.2019 20668,87 20668,87 კ.ტ.

39 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 01.02.2019 750 750 გ.შ

40 კარტრიჯები შპს ალტა 01.02.2019 20700 20700 გ.შ
41 გენერატორების შეკეთება შპს სერვისი 04.02.2019 40000 24192,1 ე.ტ
42 320 პრინტერი შპს იუჯითი 06.02.2019 150745,6 150745,6 კ.ტ.
43 კარტრიჯები შპს იუჯითი 06.02.2019 113100 113100 კ.ტ.
44 დიზელი გათბობის შპს სოკარი 06.02.2019 112737,8 112737,8 კ.ტ.
45 ავტოტექმომსახურება შპს ჰიუნდაი ავტო საქართველო 06.02.2019 7000 6895,5 გ.შ
46 ტონერიანი კარტრიჯები 300 ც შპს ესაბი 06.02.2019 27900 27900 კ.ტ.
47 კომუტატორები და მოდულები შპს დელტა კონსალტინგი 07.02.2019 110002 10502 ე.ტ

პერიოდი: 01.01.2019-31.12.2019; დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი 2019
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48 ერთჯერადი ჭიქები შპს კავკასპაკი 08.02.2019 3105 3105 ე.ტ
49 დოკუმენტაციის განადგურება შპს თბილსერვის ჯგუფი 11.02.2019 1395,6 832,69 გ.შ
50 ტვირთის გადაზიდვა შპს ჯეოონო 11.02.2019 20934 20934 ე.ტ
51 კარტრიჯების აღდგენა შპს ` ჯეობიტი“ 12.02.2019 100000 100000 ე.ტ
52 თბილისის სააპელაციოს ლიფტის მშენებლობა შპს"ევროლიფტი" 15.02.2019 195502,63 195502,63 ე.ტ
53 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები შპს სტატიო 19.02.2019 53317 53317 ე.ტ
54 ბაინდერები, სწრაფჩამკერები, ჩასანიშნი ფურცლები, ფაილები და ბლოკნოტები შპს"საკანცელარიო სახლი" 19.02.2019 27601 27601 ე.ტ

55 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 21.02.2019 400 400 გ.შ ნორმატ

56 ქუთაისი წყლის მილი შპს ირთანი 21.02.2019 11163,61 11163,61 ე.ტ
57 ზეთები და ფილტრები შპს თეგეტა მოტორსი 22.02.2019 17521,8 10640,55 კ.ტ.
58 საკანცელარიო ნივთები შპს"საკანცელარიო სახლი" 25.02.2019 44180 44180 ე.ტ
59 წყაროს წყალი „ბაკურიანი“ შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 25.02.2019 522 522 გ.შ
60 კოკა კოლა შპს კოკა კოლა დისტრიბუცია 27.02.2019 762 762 გ.შ
61 გამჭვირვალე ყუთები შპს"ექსპრეს ჯგუფი" 27.02.2019 10843 10843 ე.ტ
62 ავტოტრანსპორტის დაზღვევა სს სადაზღვევო კომპანია ალფა 28.02.2019 8581,48 8581,48 გ.შ გადაუდებელი
63 მანტიები შპს ენთისი 04.03.2019 7700 1950 ე.ტ
64 მანდატურის ფეხსაცმელები შპს დასა 04.03.2019 11326 11199,2 ე.ტ

65 საფინანსო ანალიტიკური  - პროგრამა სსიპ საფინანსო ანალიტიური სამსახ 04.03.2019 21900 18553,74 გ.შ ნორმატ

66 მანდატურის ტანსაცმელი შპს ენ თი სი 07.03.2019 51381,2 51381,2 ე.ტ
67 ქაღალდი შპს "პენსან ჯორჯია" 11.03.2019 119000 119000 კ.ტ.
68 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია შპს"კარპედიემი 2010" 12.03.2019 16771,52 16771,52 ე.ტ
69 ბეჭდები და შტამპები შპს"ლეი ტექ" 12.03.2019 1742 368 ე.ტ
70 ავტოტექმომსახურება შპს თეგეტა მოტორსი 12.03.2019 170000 141416,7 ე.ტ
71 სამუშაო ხელთათმანები შპს"კარპედიემი 2010" 14.03.2019 800 800 გ.შ
72 ფსიქოლოგი სენაკში ფ.პ"ლალი ნაკაშიძე" 14.03.2019 250 250 გ.შ

73 ზუგდიდის სასამართლოს მშენებლობის ზედამხედველობა
შპს"მშენებლობის ტექ 

ზედამხედველობა და ექსპერტიზა"
14.03.2019 29998,98 24998,99 ე.ტ

74 დესკტოპები შპს "იუჯითი" 18.03.2019 265900 265900 კ.ტ.
75 ლეპტოპები შპს "იუჯითი" 18.03.2019 36135 36135 კ.ტ.

76 მედია მონიტორინგი
შპს აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს 

კაუკასუს
18.03.2019 4900 4900 გ.შ

77 აკუმულატორები შპს თეგეტა მოტორსი 19.03.2019 11270 3267 კ.ტ.
78 საინფორმაციო მომსახურება შპს ახალი ამბები 20.03.2019 4410 4410 გ.შ
79 კლავიატურა და მაუსი შპს ჯითივი 20.03.2019 6960 6960 ე.ტ
80 ქუთაისის პარკინგი შპს პარკინგსერვისი 22.03.2019 40 40 გ.შ ნორმატ
81 ტელეფონის აპარატები შპს ტელკო სისტემს 22.03.2019 3800 3800 ე.ტ
82 ვანის საპროექტო შპს აკორი 27.03.2019 6333 6333 ე.ტ
83 სამსახურებრივი მოწმობები შპს "ქარდ სოლუშენ" 28.03.2019 900 900 გ.შ
84 პარკირება შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი 28.03.2019 240 240 გ.შ ნორმატ
85 ტელევიზორები შპს GS 28.03.2019 6498 6498 ე.ტ
86 საქალაქოს ფილტრები შპს ს.მ.ს 28.03.2019 10879,2 10879,2 ე.ტ
87 უწყვეტი კვების წყაროები შპს ულტრა 29.03.2019 12748,5 12748,5 კ.ტ.
88 კარტრიჯები შპს ჯორჯიან პოლიგრაფ სერვისის 01.04.2019 17405 17405 ე.ტ
89 საქმის ყდები შპს ფავორიტი სტილი 01.04.2019 49200 49200 ე.ტ
90 ფიჭური სატელეფონო მომსახურება შპს მაგთიკომი 01.04.2019 32400 31950,37 კ.ტ.
91 სახანძრო სიგნალიზაციის საპროექტო მომსახურება შპს"ელ+" 02.04.2019 11978 11978 ე.ტ
92 თოკები და ძაფების შესყიდვა შპს თიგო 04.04.2019 10444 10444 ე.ტ
93 საქ.სასამართლოს მომსახურების ცენტრის ინტერნეტი სს"სილქნეტი" 04.04.2019 2250 2186,84 გ.შ
94 ყურსასმენები შპს"ჯეო ტეჩი" 05.04.2019 14490 14490 ე.ტ
95 რენტგენული სკანერის მომსახურება შპს ტექნიკური ცენტრი "გრო" 10.04.2019 8100 7830 ე.ტ
96 კერხერის აპარატი შპს თეგეტა მოტორსი 11.04.2019 6500 6500 ე.ტ

97 3 ცალი ტურნიკეტი
შპს ინტელქომ ჯგუფი INTELCOM 

GROUP
12.04.2019 2400 2400 ე.ტ

98 კომპაქტური დისკები შპს ჯი თი ვი 12.04.2019 107600 107600 ე.ტ
99 ფსიქოლოგის მომსახურება ფ/პ ლალი ნაკაშიძე 17.04.2019 250 250 გ.შ

100 კარტრიჯები შპს ესაბი 18.04.2019 65700 65700 ე.ტ
101 ქუთაისის პარკინგი შპს “პარკინგსერვისი“ 18.04.2019 320 320 ე.ტ
102 გადაუდებელით ტექნიკის შეკეთება შპს ჯეობიტი 23.04.2019 5000 4992 გ.შ გადაუდებელი
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103 კარტრიჯები შპს იზი პრინტი 23.04.2019 21840 21840 ე.ტ
104 ბორჯომის შესყიდვა შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 23.04.2019 576 576 გ.შ წარმ
105 ავტოდაზღვევა სს"სადაზღვევო კომპანია ალფა" 30.04.2019 4341,24 4341,24 გ.შ გადაუდებელი
106 გასანათებელი მოწყობილობები შპს"EL-GROUP" 01.05.2019 45100 45100 ე.ტ
107 ანტივირუსული პროგრამის ლიცენზია შპს ჰაი-ტექ სოლუშენს 02.05.2019 118299,93 118299,93 ე.ტ

108 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 03.05.2019 700 700 გ.შ ნორმატ

109 რუსთავის წყალგაყვანილობის შეკეთება შპს"სან.ტექ.სერვისი" 03.05.2019 2204,53 1602,06 ე.ტ
110 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 03.05.2019 4200 4200 კ.ტ.
111 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 03.05.2019 4000 4000 კ.ტ.
112 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 03.05.2019 4880 4880 კ.ტ.
113 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 03.05.2019 6360 6360 კ.ტ.
114 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 03.05.2019 800 800 კ.ტ.
115 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 03.05.2019 5520 5520 კ.ტ.
116 საბურავები შპს ინტერავტო თრეიდინგი 03.05.2019 2520 2520 კ.ტ.
117 ავეჯი შპს ავე 10.05.2019 29200 20530 ე.ტ
118 სახანძრო სიგნალიზაციის საპროექტო მომსახურება (საჩხერე-ქუთ.სააპელ) შპს"ელ+" 10.05.2019 3997 3997 ე.ტ

119 კასპის სას აკუმულატორი

დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 

შიდა ქართლის რეგიონალური 

დაცვის პოლიციის სამმართველო

10.05.2019 96,5 96,5 გ.შ

120 აბრები და გერბები შპს"პატიო არტ" 14.05.2019 8157 7368 ე.ტ
121 300ც ტონერ კარტრიჯი შპს ესაბი 14.05.2019 27900 27900 კ.ტ.
122 800ც ტონერ კარტრიჯი შპს იუჯითი 14.05.2019 69600 69600 კ.ტ.
123 გადაუდებელი ტექნიკის შეკეთება შპს ,,ჯეობიტი" 15.05.2019 10000 9979 გ.შ გადაუდებელი
124 სახანძრო სიგნალიზაციის საპროექტო მომსახურება (ტყიბული-ქუთ.საქ) შპს"ელ+" 16.05.2019 898 898 ე.ტ
125 სერტიფიკატი გრენა 17.05.2019 2260 2260 ე.ტ
126 აუდიო გახმოვანების ნაწილები შპს"ლარგო" 20.05.2019 35130 35130 ე.ტ
127 მეტალის თაროები შპს ჯეო გრუპ 22.05.2019 23561 23561 ე.ტ
128 ხელის რადიოსადგურები შპს კომუნიკომი 22.05.2019 30000 30000 ე.ტ
129 რიგის მარეგულირებელი სისტემა შპს ენ ჯი თი 22.05.2019 75200 75200 ე.ტ
130 სახანძრო სიგნალიზაციის საპროექტო მომსახურება (ახალციხე-ხაშური) შპს"ელ+" 23.05.2019 1900 1900 ე.ტ

131 ტვირთის გადაზიდვა
შპს კარგო ლოჯისთიქს გრუფ 

ჯორჯია
24.05.2019 36280 36280 ე.ტ

132 სახანძრო სიგნალიზაციის საპროექტო მომსახურება (გურჯაანი-ლაგოდეხი) შპს"ელ+" 27.05.2019 1981 1981 ე.ტ
133 ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის ნაწილები შპს"ნეოტექი" 27.05.2019 20900 20900 ე.ტ
134 სახანძრო სიგნალიზაციის საპროექტო მომსახურება (მცხეთა-გორი) შპს"ელ+" 28.05.2019 900 900 ე.ტ
135 ფარდა-ჟალუზები ვივა ჟალუზი 29.05.2019 4907,3 4907,3 ე.ტ
136 2 ცალი ტურნიკეტი შპს ლოჯიქალ სისტემზ კომპანი 29.05.2019 1450 1450 ე.ტ
137 ოზურგეთის რემონტი შპს კაიზენი 31.05.2019 23440,72 23440,72 ე.ტ
138 მედიკამენტები შპს "პსპ ფარმა" 31.05.2019 2483,08 2483,08 გ.შ
139 ავტომობილების დაზღვევა უნისონი 31.05.2019 22222,86 18898 კ.ტ.
140 წყალტუბოს აკუმულატორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 31.05.2019 96,5 96,5 გ.შ
141 იზილონი შპს იუჯითი 04.06.2019 142800 142800 ე.ტ
142 მყარი დისკები შპს ტექნეტი 06.06.2019 63270 63270 ე.ტ
143 ქსელური მოწყობილობები შპს"ტელკო სისტემს" 10.06.2019 22995 22995 ე.ტ
144 მანდატურის ზამთრის ფეხსაცმელი ი/მ რუსუდან კრავიშვილი 10.06.2019 10660 10425,6 ე.ტ
145 კონდიციონერების შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით შპს ჯეოონო 10.06.2019 38721 38721 ე.ტ
146 ტექნიკის შეკეთების მომსახურება შპს პარაგონი 11.06.2019 40000 32276 ე.ტ
147 კარტრიჯები - ხარისხის გაუარესებით შპს ალტა 12.06.2019 33120 33120 გ.შ (ხარისხის გაუარესება)
148 მანდატურის ზამთრის ტანსაცმელი შპს ენ თი სი 13.06.2019 71376,2 70208,14 ე.ტ
149 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 17.06.2019 38581,5 38581,5 გ.შ გადაუდებელი
150 პარკირების საშვი ბათუმში შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი 19.06.2019 40 40 გ.შ ნორმატ

151 პარკირება თბილისი თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 19.06.2019 100 100 გ.შ ნორმატ

152 კარტრიჯი 300 ცალი შპს ,,იუ–ჯი–თი’’ 19.06.2019 23598 23598 კ.ტ.
153 ცაგერის და ლენტეხის საპროექტო შპს"აკორი" 19.06.2019 14333 ე.ტ
154 კომპიუტერული ნაწილები შპს ჯეო ტეჩ 21.06.2019 79810 79810 ე.ტ
155 ლაითბოქსები შპს დომინო 25.06.2019 7790 7578,2 ე.ტ
156 ვიდეოსაკონფერენციო სისტემა შპს დელტა კონსალტინგი 25.06.2019 99900 99900 ე.ტ
157 ლილოს გასანათებელი მოწყობილობები შპს ჯლს ჯგუფი 25.06.2019 1380 1380 ე.ტ
158 გარდაბნის აკუმულატორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 25.06.2019 65,52 65,52 გ.შ
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159 სატელეფონო მომსახურება მაგთიკომი 27.06.2019 66000 54020,54 კ.ტ.
160 ბორჯომის შესყიდვა შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 28.06.2019 960 960 გ.შ წარმ
161 წყალი ბაკურიანი შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 28.06.2019 662,4 662,4 გ.შ წარმ
162 კოკა კოლა შპს კოკა კოლა დისტრიბუცია 28.06.2019 1397 1397 გ.შ წარმ
163 სამტრედიის აკუმულატორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 28.06.2019 96,5 96,5 გ.შ
164 სასმელი წყალი შპს ბორჯომი ვოთერსი 01.07.2019 3536,25 3536,25 ე.ტ
165 მომსახურების ცენტრის კარის მინა შპს"გლასფასადი" 02.07.2019 950 950 გ.შ
166 ქუთაისის სააპ. სასამ. დამხნარე შენობა-ნაგებობის გაძლიერება-გამაგრება შპს"ტაინა" 02.07.2019 95650 95579,36 ე.ტ
167 ლიფტის ბაგირი შპს "აზავერი" 02.07.2019 3540 3540 გ.შ
168 40 ცალი სკანერი შპს"ალტა" 03.07.2019 28600 28600 ე.ტ
169 თბილისის სააპელაციო სას საპროექტო დოკუმენტაცია შპს ახალი საქალაქმშენპროექტი 04.07.2019 155650 ე.ტ
170 წალკის პროექტის მომსახება შპს სპექტრი 04.07.2019 7500 7500 ე.ტ
171 კომპაქტური ზომის კომპიუტერები შპს ჯი თი ჯგუფი 05.07.2019 11440 11440 ე.ტ
172 2 ცალი ალკოტესტერი შპს „nano Technologies NT“ 08.07.2019 1798 1798 გ.შ
173 ქაღალდი A4 შპს"პენსან ჯორჯია" 11.07.2019 39448,5 39448,5 გ.შ
174 სურათები 5ცალი შპს "ფოტო სამყარო" 11.07.2019 235 235 გ.შ
175 ერთჯერადი ჭიქები შპს კავკასპაკი 15.07.2019 2415 2415 ე.ტ
176 სკამები და სავარძლები შპს ნოვი სტილი ჯორჯია 16.07.2019 14750 14750 ე.ტ
177 საღებავები შპს მოდუსი 17.07.2019 1328 1328 გ.შ
178 ფოთის საპროექტო შპს ელბი სტუდიო 18.07.2019 39993 39993 ე.ტ

179 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 19.07.2019 200
200

გ.შ

180 ლილოს არქივის ცოცხალი ძალით დაცვის მომსახურების შესყიდვა

შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 22.07.2019 31935,48
31935,48

გ.შ
181 საკანცელარიო ნივთები შპს"საკანცელარიო სახლი" 23.07.2019 38540 38540 ე.ტ
182 წალეჯიხის საპროექტო შპს აკორი 23.07.2019 14333 14333 ე.ტ
183 12 ცალი პრინტერი შპს ალტა 23.07.2019 61896 61896 ე.ტ
184 სენაკის სას ფსიქოლოგის მომსახურება ფ/პ ლალი ნაკაშიძე 24.07.2019 250 250 გ.შ
185 ბოლნისის სასამართლოს საპროექტო შპს"სპექტრი" 25.07.2019 7000 7000 გ.შ
186 საკეტებისა და საკეტი მექანიზმების შესყიდვა ი/მ ალექსანდე ბერიანიძე 29.07.2019 5609 5609 ე.ტ
187 ზესტაფონის საპროექტო დოკუმენტაციის მომსაზება შპს აკორი 29.07.2019 8733 ე.ტ

188 კატრიჯები შპს იუჯითი 31.07.2019 69600 69600 კ.ტ
189 ავეჯი შპს ავე 31.07.2019 28400 28400 ე.ტ
190 3 ცალი სერვერი შპს"ტექნეტი" 05.08.2019 198000 198000 ე.ტ
191 საოფისე ავეჯი შპს"ავე" 06.08.2019 3910 3910 ე.ტ
192 ტრენინგი (ეთერ დვალიშვილი) შპს"ლოიალტე" 06.08.2019 210 210 გ.შ
193 თბილისის საქალაქო სასა სამონტაჟო სამუშაოები შპს მაგო 08.08.2019 31516 27233,75 ე.ტ

194 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ზედამხედველობა 

შპს “მშენებლობის ტექ. 

ზედამხედველობა და ექსპერტიზა” 08.08.2019 6899
6899

ე.ტ

195 საინფორმაციო ბროშურები შპს"მატრიქსი" 12.08.2019 250 250 გ.შ
196 მანქანები სს ფრანს ავტო 12.08.2019 130000 130000 კ.ტ
197 ფარდა-ჟალუზები შპს"ვერტისოლი" 13.08.2019 16990 13920,66 ე.ტ
198 ა4 ქაღალდი შპს"პენსან ჯორჯია" 14.08.2019 40749 40749 გ.შ

199 ახალქალაქის საინჟინრო-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება შპს"სპექტრი" 15.08.2019 60000
60000

ე.ტ
200 კალა და კანიფოლი შპს "ბობერი" 16.08.2019 45 45 გ.შ
201 დისპენსერები შპს მაგო 20.08.2019 5000 5000 ე.ტ
202 კონდიციონერების შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით შპს ჯეოონო 22.08.2019 36312 36312 ე.ტ

203 თბილისის საქალაქო სასამართლოში სარემონტო სამუშაოების შპს მაგო 29.08.2019 47756,26 46807,97 ე.ტ
204 კვებითი მომსახურება ი/მ ქეთევან ბრაგვაძე 30.08.2019 15740 11056,96 ე.ტ

205 ლილოს სახანძრო მომსახურება
შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 

დეპარტამენტი 09.09.2019 370 370 გ.შ

206 ქვის სკამები შპს გეოლოდი 09.09.2019 4500 4500 ე.ტ

207 საბეჭდი ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 09.09.2019 131600 131600 კ.ტ

208 ჭიათურის რემონტი შპს გრემი 2012 09.09.2019 64655,88 61769,14 ე.ტ

209 საერთაშორისო გზავნილები
შპს საინფორმაციო კომუნიკაციების 

სისტემები 10.09.2019 60500 60500 ე.ტ

210 5 ავტომობილის საგარანტიო ფლობა სს ფრანს ავტო 13.09.2019 34075 680 კტ

211 მეტალის კარადები შპს RS Line 17.09.2019 10675 10675 ე.ტ



ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
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212 ჩეკ-პოინტი ერთ წლიანი ლიცენზია შპს იუჯითი 17.09.2019 136000 136000 ე.ტ

213 წებოები შპს "იმპორტ ლაინი" 19.09.2019 2275 2275 გ.შ

214 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 19.09.2019 750
750

გ.შ
215 მიქშერები შპს შოუ ტექნიკის ცენტრი 23.09.2019 67300 67300 ე.ტ

216 თბილისის საქალაქო სასამართლოს საპროექტო დოკუმენტაციის შეფასება ქართლოს მაისურაძე 24.09.2019 4900 4900 გ.შ
217 ფეხსაწმენდი შპს ნკ ჯგუფი 27.09.2019 3550 3550 ე.ტ

218 საქალაქოს სახანძროს მოწყობის სამუშაოები შპს ელ+ 27.09.2019 413795 331629,96 ე.ტ
219 მანდატები შპს "ფრანი" 01.10.2019 240 240 გ.შ
220 ტონერიანი კარტრიჯები 200 ც. შპს ესაბი 01.10.2019 18600 18600 კ.ტ
221 კარტრიჯი Samsung MLT                           UGT 02.10.2019 69600 69600 კ.ტ
222 კარტრიჯი HP 33A                           UGT 02.10.2019 15732 15732 კ.ტ
223 სამსახურებრივი მოწმობები ქარდ სოლუშენი 02.10.2019 900 900 გ.შ
224 წალენჯიხის მოძრაობის დეტექტორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 02.10.2019 96,5 96,5 გ.შ
225 საქალაქოს ლიფტები შპს "ტექ სერვისი +" 03.10.2019 176899,98 141519,98 ე.ტ
226 ელექტრონული სისტემის უსაფრთხოება - ბარაკუდა შპს ორიენტ ლოჯიკი 04.10.2019 54500 54500 ე.ტ
227 მცხეთის სახანძროს მოწყობის სამუშაოები შპს"ჯი-თი-ჯგუფი" 07.10.2019 53950 43160 ე.ტ

228 საჩხერის სახანძროს მოწყობის სამუშაოები შპს"ჯი-თი-ჯგუფი" 07.10.2019 46590 37272 ე.ტ

229 ლაგოდეხის სახანძროს მოწყობის სამუშაოები შპს"ჯი-თი-ჯგუფი" 07.10.2019 36348 29078,4 ე.ტ

230 ახალციხის სახანძროს მოწყობის სამუშაოები (მრავალწლიანი) შპს"ელ+" 08.10.2019 49961,8 39997,6 ე.ტ
231 9 სასამართლოს ვიდეოსამეთალყურეო შპს ჯი ელ ემ 08.10.2019 32321 32321 ე.ტ

232

გორის რაიონულ და რუსთავის საქალაქო სასამართლოებში ვიდეოსამეთვალყურეო 

სისტემა (თანმდევი მონტაჟით) შპს"ნეოტექი" 08.10.2019 16777 16777 ე.ტ

233 მინაპაკეტის შესყიდვა/მონტაჟით ი.მ გივი მესხი 08.10.2019 300 300 გ.შ
234 პროექტორებისა და ეკრანების შესყიდვა შპს"ჯი-თი-ჯგუფი" 09.10.2019 9570 9570 ე.ტ

235 გორის სახანძროს მოწყობის სამუშაოები შპს"ელ+" 09.10.2019 49961,8 49596,8 ე.ტ
236 კონვერტები შპს ედესი ჯგუფი 10.10.2019 31164 31164 ე.ტ
237 ტყიბულის სახანძრო შპს ელ+ 11.10.2019 45498 36398,4 ე.ტ

238 პარკირება

შპს „თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანია“ 11.10.2019 50 50 გ.შ
239 ფსიქოლოგის მომსახურება ფ/პ ლალი ნაკაშიძე 16.10.2019 250 250 გ.შ
240 ხაშურის სახანძრო შპს ელ+ 16.10.2019 40975 32780 ე.ტ.

241 პერსონალური კომპპიუტერები-130ც UGT 17.10.2019 172835 172835 კ.ტ
242 ფერადი რიბონების, ლამინაციის ფირების და პლასტიკური ბარათები შპს  ქარდ სოლუშენ 18.10.2019 4721 4721 ე.ტ
243 გენერატორის მონტაჟი ქსელმშენი 22.10.2019 233608,19 231855,03 ე.ტ.

244
არქივის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები შპს ნეოტექი 30.10.2019 14780 14780 ე.ტ

245 გლიკოლი შპს "თეგეტა მოტორსი" 30.10.2019 50 50 გ.შ
246 სავარძლები  შპს DENIZO 31.10.2019 30300 30300 ე.ტ
247 1 მანქანის ტექინსპექტირება სს"გრინვეი საქართველო" 31.10.2019 60 გ.შ
248 UPS შესყიდვა თანმდევი მონტაჟით შპს"იუჯითი" 01.11.2019 89500 89500 ე.ტ
249 აუდიტორული მომსახურება შპს აუდიტური კომპანია ლაზიკა კაპიტალი01.11.2019 135 135 გ.შ
250 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 06.11.2019 1750 1750 გ.შ
251 ჩანთები შპს "ფრანი" 06.11.2019 1090 1090 გ.შ
252 სამკერდე მედალიონი ი.მ დიმიტრი ბროძელი 06.11.2019 1700 1700 გ.შ
253 პაკეტები შპს "კირიბი" 06.11.2019 72,6 72,6 გ.შ
254 პარკინგი ქუთაისის შპს პარკინგსერვისი 08.11.2019 40 40 გ.შ
255 ხობის აკუმულატორი დაცვის პოლიცია 08.11.2019 99,84 99,84 გ.შ
256 ქობულეთის აკუმულატორი დაცვის პოლიცია 08.11.2019 96,5 96,5 გ.შ
257 A4 ქაღალდი შპს "პენსან ჯორჯია" 14.11.2019 131600 131600 გ.შ
258 გასანათებელი მოწყობილობები შპს EL GRUPI 14.11.2019 7300 7300 ე.ტ
259 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 15.11.2019 1420 1420 კ.ტ
260 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 15.11.2019 10640 10640 კ.ტ
261 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 15.11.2019 6680 6680 კ.ტ
262 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 15.11.2019 11400 11400 კ.ტ
263 საბურავები შპს ინტერავტო თრეიდინგი 15.11.2019 6260 6260 კ.ტ
264 საბურავები შპს ინტერავტო თრეიდინგი 15.11.2019 720 720 კ.ტ

265

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს შენობაში სახანძრო სისტემების სამონტაჟო 

სამუშაოები
შპს"ელ+" 19.11.2019 248100 198480 ე.ტ
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266
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს (მათ შორის, მომიჯნავედ არსებული არქივი) 

შენობაში სახანძრო სისტემების სამონტაჟო სამუშაოები
შპს"ელ+" 19.11.2019 504400 403520 ე.ტ

267 შლაგბაუმი შპს "ალგი ჯგუფი" 20.11.2019 4450 4450 გ.შ
268 ავტომობილი 4 ცალი შპს "ფრანს ავტო" 20.11.2019 174720 174720 გ.შ
269 დოკუმენტაციის აკინძვა ფ/პ ფლორიდა კვერკვეცია 21.11.2019 2400 2400 გ.შ
270 გურჯაანის სახანძრო შპს"ელ+" 21.11.2019 185900 148720 ე.ტ
271 ლიცენზია შპს ტექნეტი 22.11.2019 25500 25500 ე.ტ
272 ლიცენზიები  9 სასამართლოსთვის შპს ენ ჯი თი ჯგუფი 22.11.2019 26833 26833 გ.შ

273

ქუთაისის საქალაქო და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოებში 

ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა
შპს ქაფრინა 22.11.2019 29920 29920 ე.ტ

274 ავეჯის რესტავრაცია შპს ავე 25.11.2019 9700 9700 ე.ტ
275 ჰაერის კომპრესორი შპს თგეტა მოტორსი 26.11.2019 333,3 333,3 გ.შ
276 მედიკამენტები (086) შპს"პსპ ფარმა" 27.11.2019 171,58 171,58 კ.ტ
277 მედიკამენტები (093) შპს"პსპ ფარმა" 27.11.2019 10,4 10,4 კ.ტ
278 მედიკამენტები (259) შპს"პსპ ფარმა" 27.11.2019 191 191 კ.ტ
279 მედიკამენტები (278) შპს"პსპ ფარმა" 27.11.2019 36 36 კ.ტ
280 მედიკამენტები (276) შპს"პსპ ფარმა" 27.11.2019 62 62 კ.ტ
281 მედიკამენტები (369) შპს"პსპ ფარმა" 27.11.2019 57,65 57,65 კ.ტ
282 მედიკამენტები (280) შპს"პსპ ფარმა" 27.11.2019 152,6 152,6 კ.ტ
283 ეზოს ავეჯი შპს გეოლოდი 27.11.2019 6100 6100 ე.ტ
284 მედიკამენტები (03) შპს"გოლდმედი" 27.11.2019 35,9 35,9 კ.ტ
285 საერთაშორისო გზავნილები შპს საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები28.11.2019 44000 26400 გ.შ
286 კვება შპს ნია 2010 02.12.2019 12500 146,25 ე.ტ
287 ზესტაფონის აკუმულატორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენი 02.12.2019 96,5 96,5 გ.შ
288 ხაშურისა და გორის სარემონტო სამუშაოები შპს"ტაინა" 03.12.2019 15581,9 12132 ე.ტ
289 სერვერები შპს"დელტა კონსალტინგი" 06.12.2019 282633 141316,5 ე.ტ
290 კედლის კალენდრები ი.მ"გიორგი კანდელაკი-ვესტა" 09.12.2019 3835 3835 ე.ტ

291

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს და სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ბათუმის 

სასწავლო ცენტრის შენობის სრული რეაბილიტაციის საინჟინრო-საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დეტალური დოკუმენტაციის მომზადება

შპს ელბი სტუდიო 09.12.2019 64350 15379,65 ე.ტ

292 ელემენტები შპს "მაი მობაილ+" 12.12.2019 36 36 გ.შ
293 სააპელაციოს დაქსელვის სამუშაოები შპს იმგო 13.12.2019 258400,94 129200,47 ე.ტ
294 თერჯოლის აკუმულატორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 16.12.2019 96,5 96,5 გ.შ
295 საოფისე ავეჯი შპს სტარ გრუპი 16.12.2019 30400 30400 ე.ტ
296 მეტალის თაროები შპს ჯეო გრუპი 16.12.2019 26500 26500 ე.ტ
297 ჩანთები ფრანი 17.12.2019 1037,5 1037,5 გ.შ
298 მოწმობები ქარდ სოლუშენი 17.12.2019 900 504 გ.შ
299 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 18.12.2019 700 700 გ.შ
300 ვანის სასამართლოს სარემონტო შპს გუდა 2019 20.12.2019 346888 167984,5 ე.ტ
301 ელექტრო გამათბობლები გიორგი ქემაშვილი 23.12.2019 950 950 გ.შ


