
ხელშ. # შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
  ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი

ხელშეკრულების 

ღირებულება

 (ლარი)

გადარიცხული 

თანხა (12 თვის) 

შესყიდვის 

საშუალება

ს1 საწვავის გადაზიდვა შპს გიკო 2017-01-16 4900 4886 გ.შ

ს2 ტრენინგი შპს ევროპის აკადემიური ცენტრი 2017-01-16 2070 2070 გ.შ

ს3 ყავის კაფსულები შპს ბბ კომპანი 2017-01-23 217 217 გ.შ

ს4 მესტიის სასამართლოს ანტენა ი.მ დავით ხომასურიძე 2017-01-30 120 120 გ.შ

ს5 ტრენინგი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 2017-02-02 350 350 გ.შ

ს6 მაგიდის დოქები შპს"საოჯახო სახლი" 2017-02-06 82.50 82,5 გ.შ

ს7 ლიფტის შეკეთება ი/მ ემზარ ანთიძე 2017-02-06 3000 3000 გ.შ

ს8 ახალ თაობაში განჩინების გამოქვეყნება ახალი თაობა 2017-02-09 200 200 გ.შ

ს9 1 ცალი ვიდეოკამერა შპს "მაი მობაილ+" 2017-02-14 2690 2690 გ.შ

ს10 ტრენინგი შპს ,,ISSP Georgia" 2017-02-14 1499,2 1499,2 გ.შ

ს11 დრონი შპს კომპი შოპი 2017-02-21 3407 3407 გ.შ

ს12 აიპადი შპს "ეფლ - სითი" 2017-02-28 845 845 გ.შ

ს13 ავტომანქანის ბრენდირება ორაკალის ფირით შპს „ემ-კომპანი“ 2017-02-28 50 50 გ.შ

ს14 აუდიტორული მომსახურება კომპაუდი 2017-03-01 400 400 გ.შ

ს15 ავტომანქანის მოვლის საშუალებები შპს ეკოლაინი 2017-03-20 805 805 გ.შ

ს16 საწმენდი ტილო შპს ეკოლაინი 2017-03-20 180 180 გ.შ

ს17 ხულოს სასამართლოსთვის 2 ცალი მინა შპს „ჭია 70“ 2017-03-20 50 50 გ.შ

ს18 საკადასტრო აზომვითი ნახაზები (ბორჯომი,თბ.საქ.) შპს"იზოგრაფიკი" 2017-03-31 500 500 გ.შ

ს19 მიკროფონი შოუ ტექნიკის ცენტრი 2017-04-03 500 500 გ.შ

ს20 მახათები, სადგისები, ცოცხები შპს"ა და უ" 2017-04-07 2190 2190 გ.შ

ს21 ჯართის შეფასება შპს "ეი ბი სი" 2017-04-10 150 150 გ.შ

ს22 DJI phantom 4-ს აკუმულატორი შპს `კომპი შოპი“ 2017-04-27 540 540 გ.შ

ს23
და დამცავი შალითა მეხსიერების ბარათი

შპს `კომპი შოპი“ 2017-04-27 123 123 გ.შ

ს24 ქაღალდის ჩანთები შპს ,,ფრანი" 2017-04-27 594 594 გ.შ

ს25 დომენური სახელები შპს ,,კავკასუს ონლაინი“ 2017-04-28 30 30 გ.შ

ს26 ბრენდირებული მაისურები შპს"ენ ლაინი" 2017-05-02 510 510 გ.შ

ს27 სანოტარო მომსახურება ნოტარიუსი ქეთევან ოდილავაძე 2017-05-02 120 120 გ.შ

პერიოდი: 01.01.2017- 31.12.2017; დაფინანსების წყარო: 2017 წლის საკუთარი შემოსავლები



ს28 მტვერსასრუტის ძრავის შეკეთება შპს `სერვის ექსპრესი“ 2017-05-03 85 85 გ.შ

ს29 20 ცალი კვების ბლოკი შპს"ნეოტექი" 2017-05-04 1064 1064 გ.შ

ს30 კერხერის შეკეთება შპს"ეკოლაინი" 2017-05-05 602 602 გ.შ

ს31 საუდიტორული მომსახურება შპს `AF ჯგუფი“ 2017-05-05 300 300 გ.შ

ს32 სიმბოლიკის-ლოგოს შექმნა  ინდ. მეწარმე თეიმურაზ აფხაძე 2017-05-16 1900 1900 გ.შ

ს33 ბლეიდ სერვერის შასი შპს"დელტა კომმი" 2017-05-16 1795 1795 გ.შ

ს34 კერხერის შეკეთება შპს ეკოლაინი 2017-05-19 767 767 გ.შ

ს35 კერხერის შეკეთება შპს თეგეტა მოტორსი 2017-05-19 100 100 გ.შ

ს36 სუვენირების შესყიდვა შპს"საჩუქრები 95" 2017-05-25 357 357 გ.შ

ს37 სუვენირების შესყიდვა ი.მ "ირინე გოგოლაშვილი" 2017-05-25 103 103 გ.შ

ს38 ქაღალდის ჩანთები შპს ფრანი 2017-05-31 120 120 გ.შ

ს39 ბროშურები შპს ფრანი 2017-05-31 390 390 გ.შ

ს40 2 ავტომობილის დაზღვევა
სს დაზღვევის საერთაშორის კომპანია ჯიპიაი 

ჰოლდინგი
2017-06-08 1365.72 1365,72 გ.შ

ს41 კერხერის შეკეთება შპს ეკოლაინი 2017-06-08 378 378 გ.შ

ს42 ბუღალტერიის წიგნების აკინძვა ფ.პ. ფლორიდა კვერკვეცია 2017-06-13 937,5 937,5 გ.შ

ს43 კომპიუტერი (i5პროცესორის ბაზაზე) შპს"კა ელ ჯი+" 2017-06-15 1716 1716 გ.შ

ს44 1 ცალი მონიტორი შპს"კა ელ ჯი+" 2017-06-15 768 768 გ.შ

ს45 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის წვერის დრ. სარგებლობა სს სილქნეტი 2017-06-15 3833 3833 გ.შ

ს46 საოფისე სკამი და 2 ცალი კარადა შპს"ბელუქსი" 2017-06-15 2980 2980 გ.შ

ს47 ტრენინგი ფინანსთა სამინისტოს აკადემია 2017-06-27 175 175 გ.შ

ს48 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გაყვანა სს სილქნეტი 2017-06-28 776.62 776,62 გ.შ

ს49 მთარგმნელობითი რუსთავში ფიზიკური პირი ქეთევან ვაჩაძე-სენ 2017-06-30 600 600 გ.შ

ს50 სანიტარული მომსახურება არქივში შპს ,,ქილ" 2017-06-30 295 295 გ.შ

ს51 კვებითი მომსახურება რუსთავში სს ,,გუდვილი" 2017-06-30 1911.65 1911,65 გ.შ

ს52 ბორჯომის გაზიფიკაცია სს საქორგაზი 2017-07-03 169 120,03 გ.შ

ს53 სასწორი ი/მ თაიგულ ბოლქვაძე 2017-07-06 36 36 გ.შ

ს54 ავტოდაზღვევა სს სადაზღვევო კომპანია ალფა 2017-07-10 1010 1010 გ.შ

ს55 ფლეშ მეხსიერება შპს „პისიშოპ.ჯი“ 2017-07-13 25 25 გ.შ

ს56 200 ცალი ბუკლეტი შპს"ფრანი" 2017-07-14 430 430 გ.შ

ს57მაღალი წნევის, ნისლის სისტემის  მონტაჟი, ტრანსპორტირება და შემდგომში დემონტაჟი შპს ბარკონი 2017-07-17 800 800 გ.შ

ს58 ბორჯომის აზომვითი ნახაზები შპს იზოგრაფიკი 2017-07-17 250 250 გ.შ

ს59 კვება ზუგდიდი შპს თავადური 2017-07-24 400 400 გ.შ



ს60 სილქნეტი სააპელაციო სასამართლოს ინტ.მომსახურება 2017-07-24 512.50 512,5 გ.შ

ს61 შპს“allmarket.ge" 3 ცალი დისპენსერი 2017-07-25 885 885 გ.შ

ს62 ი.მ იოსებ ოთარაშვილი ტელევიზორის საკიდი 2017-07-26 30 30 გ.შ

ს63 საქალაქოში ავტომატის მონტაჟი ფ.პ. ზურაბ ბადაგაძე 2017-08-01 250 250 გ.შ

ს64 კერხერის შეკეთება შპს"ეკოლაინი" 2017-08-02 40 40 გ.შ

ს65 თერმული ქაღალდი სალარო აპარატისთვის შპს ,,პენსან ჯორჯია" 2017-08-02 340 340 გ.შ

ს66 სანიტარული მომსახურება არქივში შპს ,,ქილ" 2017-08-10 531 531 გ.შ

ს67 ვიდეოკამერის შეკეთება საქალაქოში შპს ნეოტექი 2017-08-11 90 90 გ.შ

ს68 გაზიფიცირების შიდა ქსელის მოწყობა სს საქორგაზი 2017-08-15 491 392,43 გ.შ

ს69 ვიდეორგოლის დამზადება შპს 13 2017-08-18 4000 4000 გ.შ

ს70 დეტექტორის შესყიდვა აბაშის სასა შსს სსიპ დაცვის პოლ დეპ 2017-08-21 33,03 33,03 გ.შ

ს71 საქალაქოში ერთი დარბაზის რეკონსტრუქცია და რემონტი კს კოწიწაშვილი და კომპანია 2017-08-30 9503,16 9503,16 ე.ტ.

ს72 მტვერსასრუტების შეკეთება შპს ,,სერვის ექსპრეს +" 2017-08-30 85 85 გ.შ

ს73 თარჯიმანი საბჭოს მდივანი თინათინ ჯამასპიშვილი 2017-09-04 250 250 გ.შ

ს74 ბანერის და დამცავი ორგმინის ყუთის შპს მატრიქს 2017-09-08 880 880 გ.შ

ს75 1 ცალი დინამიკი შპს"ელემენტ.ჯი" 2017-09-11 99 99 გ.შ

ს76 სკამი შპს ბელუქსი 2017-09-15 410 410 გ.შ

ს77 ბორჯომის სასამართლოს საევაკუაციო გეგმა ი.მ "გიორგი გიორგაძე" 2017-09-19 300 300 გ.შ

ს78 სამტრედიის,ლენტეხის და ხარაგაულის სიგნალიზაციის მონტაჟი შსს სსიპ დაცვის პოლ დეპ 2017-09-19 280,5 280,5 გ.შ

ს79 ტყიბულის სასამართლოს გაზიფიკაცია შპს"სოკარ ჯორჯია გაზი" 2017-09-22 1449.37 1253,81 გ.შ

ს80 ახმეტის სას დეტექტორი შსს სსიპ დაცვის პოლ დეპ 2017-09-25 22,5 22,5 გ.შ

ს81 ხალიჩა შპს ,,AIDIN CARPET“ 2017-09-27 135 135 გ.შ

ს82 8 ცალი ჭაღი შპს"ელგი" 2017-09-27 2400 2400 გ.შ

ს83 12 ცალი სასაჩუქრე ჩანთა შპს"ფრანი" 2017-10-02 144 144 გ.შ

ს84 აზომვითი ნახაზების შედგენა შპს იზოგრაფიკი 2017-10-02 400 400 გ.შ

ს85 აუდიო გახმოვანების აპარატურა ბორჯომის სასამართლოსთვის შპს"შოუ ტექნიკის ცენტრი" 2017-10-05 1262 1262 გ.შ

ს86 გარდაბნის დაცვითი სიგნალიზაციის მონტაჟი
შსს სსიპ დაცვის პოლ დეპ ქვემო ქართლის 

რეგიონალური დაცვის პოლ სამმართველო
2017-10-09 42,17 42,17 გ.შ

ს87 დაშვების სისტემის შესყიდვა შპს სერვისი1 2017-10-09 180 180 გ.შ

ს88 ბორჯომი - სკამების აღდგენა შპს დაგი 2017-10-16 700 700 გ.შ

ს89 ხელოვნური ყვავილები ინდ. მეწარმე სოფიო არუთინაშვილი 2017-10-16 480 480 გ.შ

ს90 სავიზიტოები შპს ,,ფრანი" 2017-10-17 122,5 122,5 გ.შ



ს91 ბორჯომის წარწერა შპს ემ კომპანი 2017-10-18 820 820 გ.შ

ს92 პატარა მტვერსასრუტი სს ,,ელიტ ელექტრონიქსი" 2017-10-19 251.99 251,99 გ.შ

ს93 საჩუქრები შპს ,,საჩუქრები 95" 2017-10-20 201 201 გ.შ

ს94 საჩუქრები ინდ. მეწარმე ირინე გოგოლაშვილი 2017-10-20 146,5 146,5 გ.შ

ს95 ფეხსაწმენდები შპს "ნკ ჯგუფი" 2017-10-20 2100 2100 გ.შ

ს96 ტრენინგი სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 2017-10-23 192 192 გ.შ

ს97 სინქრონული თარგმანი ბორჯომში ზვიად მირგატია 2017-10-25 700 700 გ.შ

ს98 მოცულობითი ასოები და ლოგო შპს"ემ-კომპანი" 2017-10-25 445 445 გ.შ

ს99 პრინტერი შპს ალტა 2017-11-07 1063 1063 გ.შ

ს100 ხალიჩები სააპელაციოსთვის შპს აიდინ კარპეტ 2017-11-14 447 447 გ.შ

ს101 ჩოხატაურის დეტექტორიშსს სსიპ– დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური  დაცვის პოლიციის სამმართველო,2017-11-20 274,13 274,13 გ.შ

ს102 თელავის გაზიფიცირების შიდა ქსელის გადატანა სს"ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია" 2017-11-20 2388.92 2307,55 გ.შ

ს103
ხარაგაულის მაგისტრატი სასამართლოს გაზგამანაწილებელი 

შიდა ქსელის მოწყობა
შპს სოკარ ჯორჯია გაზი 2017-11-20 227,71 227,71 გ.შ

ს104 ტკბილეული შპს „ბარამბო და კომპანია“ 01..12.2017 1428 1428 გ.შ

ს105 ღვინო ს.ს. ”თელავის ღვინის მარანი” 2017-12-01 1653 1653 გ.შ

ს106 10 ცალი მაღალი წნევის რეზინის მილი შპს"ეკოლაინი" 2017-12-05 2230 2230 გ.შ

ს107 კერხერის შეკეთება შპს"ეკოლაინი" 2017-12-05 356 356 გ.შ

ს108 სატელეფონო მომსახურება შპს ჯეონეთი 2017-12-06 660,06 გ.შ

ს109 ბროშურები შპს"ფრანი" 2017-12-06 4158 4158 გ.შ

ს110 სასმელი შპს ,,გუდვილი" 2017-12-07 324,86 324,86 გ.შ

ს111 ტკბილეული შპს ,,გუდვილი" 2017-12-07 212,7 212,7 გ.შ

ს112 ფეხსაწმენდები 2 ცალი შპს"ნკ ჯგუფი" 2017-12-07 1500 1500 გ.შ

ს113 ფერადი კარტრიჯები შპს "პრინტერს კონსუმეიბლზ" 2017-12-18 240 240 გ.შ

ს114 ლიფტის შეკეთება ი/მ ემზარ ანთიძე 2017-12-18 1949,22 1872,05 გ.შ

ს115 2 ცალი ტკბილეულის სასაჩუქრე სს"გუდვილი" 2017-12-19 400.60 400,6 გ.შ

ს116 6 ცალი ტკბილეულის სასაჩუქრე ნაკრები სს"გუდვილი" 2017-12-20 1320,54 1320,54 გ.შ

ს117 ჩანთები შპს ფრანი 2017-12-21 1831 1831 გ.შ

ს118 მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურება შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 2017-12-26 3440 1767.15 გ.შ

ს119 საბურავები შპს ,,თეგეტა მოტორს" 2017-12-26 620 620 გ.შ


