
ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
 ხელშეკრულების 

გაფორმების თარიღი

ხელშეკრულების 
ღირებულება 

(ლარი)

გადარიცხული 
თანხა (9 თვის) შესყიდვის საშუალება

1 30 ცალი მინი კომპიუტერი შპს"ჯი თი ჯგუფი" 11/22/2017 26400 26400 ე.ტ
2 36 ცალი ტელევიზორი შპს "GS" 11/30/2017 31235.40 31235.4 ე.ტ
3 კოდექსი-2007 შპს"ჯორჯიან მიკროსისტემს" 12/5/2017 2520 1680 გ.შ.
4 სასმელი წყლები შპს „ბორჯომი ვოთერსი“ 12/14/2017 5292 3995.46 ე.ტ
5 ჟურნალ-გაზეთები შპს ელვა ჯი 12/14/2017 7310 4061.1 ე.ტ

6 მაცნეს ნორმატიულ მასალაზე წვდომა სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე 12/15/2017 36000 24000 გ.შ

7 მაცნეს ვებ გვერდზე გამოქვეყნება სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე 12/15/2017 8000 5170 გ.შ

8 დაცვა სასამართლოების სიგნალიზაციით სსიპ.დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი

12/15/2017 65400 43600 გ.შ.

9 დაცვის პოილიცია ცოცხალი ძალა სსიპ.დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი

12/15/2017 115200 76800 გ.შ.

10 სატელეფონო მომსახურება შპს კვესი ჯგუფი 12/15/2017 690 42.3 ე.ტ
11 სააპელაციოს აბრის განათება შპს თბილსერვის ჯგუფი 12/15/2017 400 213.22 გ.შ.
12 ვებ გვერდების (tcc.gov.ge და msajuli.ge) ინტერნეტში განთავსება შპს"პროსერვისი" 12/18/2017 420 280 ე.ტ
13 რედგენის აპარატის მომსახურება შპს ,,ტექნიკური ცენტრი „გრო“ 12/18/2017 18000 12000 ე.ტ
14 ქუთაისის საქალაქოს დასუფთავება შპს „ოფის სერვისი“ 12/20/2017 37680 25120 ე.ტ
15 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო შპს„პროგრეს სერვისი“ 12/20/2017 57600.96 38400.64 ე.ტ
16 ციფრული სატელევიზიო მომსახურება სს"სილქნეტი" 12/20/2017 15840 10540 ე.ტ
17 საფოსტო საკურიერო მომსახურება შპს სკს 12/21/2017 108000 68490 ე.ტ
18 ინტერნეტმომსახურება (დატა ცენტრი) სს"სილქნეტი" 12/22/2017 13968 9312 ე.ტ

19 Avigilon Inc.-ის ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის ტექნიკური 
მომსახურება ექსკლუზივით

შპს"ენ ჯი თი ჯგუფი" 12/22/2017 120,000 80000 გ.შ

20 VPN მომსახურება მაგთიკომი 12/22/2017 87900 57499.38 გ.შ
21 VPN მომსახურება სილქნეტი 12/22/2017 74340 49560 გ.შ
22 მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურება შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 12/22/2017 297,000 196591.54 ე.ტ
23 ტვირთის გადაზიდვა-გადატანის მომსახურება შპს ჯეოონო 12/25/2017 26499 22621.81 ე.ტ
24 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის წვერით სარგებლობა სს"სილქნეტი" 12/26/2017 18930 12620 ე.ტ
25 რუსთავის საქ.სასამართლოს დასუფთავება ი.მ"კახაბერ ცერცვაძე" 12/27/2017 35880 23920 ე.ტ
26 voip სატელეფონო მომსახურება შპს ჯეონეთი 12/27/2017 10799 2941.16 ე.ტ
27 ბენზინი პრემიუმი შპს ,,რომპეტროლ საქართველო" 12/27/2017 751811.2 497534.78 კ.ტ
28 ევროდიზელი შპს ,,რომპეტროლ საქართველო" 12/28/2017 70540 47469.45 კ.ტ
29 ავტოდაზღვევა სს"სადაზღვევო კომპანია ალფა" 12/29/2017 59995.05 40064.14 ე.ტ
30 სატელეფონო მომსახურება შპს “სილქნეტი“ 12/29/2017 36980 21236.03 ე.ტ

31 თბილისის სააპელაციო სასამართლოს დასუფთავება შპს ”დრ.როდგერ სერვის 
მენეჯმენტი”

12/29/2017 138960 92640 ე.ტ

32 თბილისის საქალაქო სასამართლოს დასუფთავება შპს ”სუფთა სამყარო” 12/29/2017 306642 204428 ე.ტ
33 ერთჯერადი ჭიქები შპს კავკასპაკი 12/29/2017 4800 4800 ე.ტ
34 კარტრიჯების აღდგენა შპს აქსელი 1/4/2018 120000 85278 ე.ტ
35 საწვავი გათბობა შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი 1/5/2018 125400 52674 კ.ტ

36
კომპიუტერული და ასლგადამღები ტექნიკის შეკეთებისა და 
ტექნიკური მომსახურები

შპს ჯეობიტი 1/10/2018 80000 59960.42 ე.ტ

37
გათბობის სისტემების, კონდენციონერებისა და შენობის 
მოწყობილობების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების 
სახელმწიფო

შპს „ჯეოონო“ 1/10/2018 250000 177305.17 ე.ტ

38 მანდატები შპს ,,ფრანი" 1/12/2018 180 180 გ.შ
39 ავტოტექმომსახურება შპს ფრანს ავტო 1/16/2018 25000 20484 გ.შ
40 კოკა კოლის სახელმწიფო შესყიდვა  შპს"კოკა-კოლა დისტრიბუცია 12/16/2018 1143 1143 გ.შ
41 ბორჯომის სახელმწიფო შესყიდვა შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ 1/16/2018 1824 1219.2 გ.შ
42 წყალი „ბაკურიანი“ შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ 1/16/2018 750 624 გ.შ
43 დესკტოპები შპს იუ ჯი თი 1/22/2018 59450 59450 კ.ტ
44 სააპელაცი სასამართლოს wi - fi სს"სილქნეტი" 1/22/2018 564.52 342.59 ე.ტ
45 ავტოტექმომსახურება გადაუდებელი შპს ”ავტოტრანს სერვისი” 1/24/2018 15000 14985.12 გ.შ
46 საქალაქოს მინა შპს გლასფასადი 1/24/2018 850 850 გ.შ
47 ავტოტექმომსახურება შპს გლობალ მოტორს ჯორჯია 1/26/2018 15000 10496 გ.შ

პერიოდი: 01.01.2018-30.09.2018; დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი 2018
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48 გენერატორების მომსახურება შპს„ენსოლი“ 1/26/2018 30000 9539.18 ე.ტ
49 ავეჯი ი.მ გიორგი მინაძე 1/29/2018 6320 6320 ე.ტ
50 კვებითი ხელშეკრულება შპს ნია 2010 1/29/2018 18592 9801.15 ე.ტ
51 ქსელის მარშრუტიზატორები შპს"დელტა-კომმი" 1/30/2018 79998 79998 ე.ტ
52 პარკირება შპს „სითი პარკი“ 1/30/2018 800 800 გ.შ
53 ავტოტექმომსახურება შპს ჰიუნდა ავტო საქართველო 1/30/2018 40000 19605 გ.შ

54 სახანძრო სიგნალიზაც მომსახურება შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი

1/31/2018 550 350 გ.შ

55 სიღნაღის გახმოვანება შპს შოუ ტექნიკის ცენტრი 2/1/2018 3200 3200 ე.ტ
56 სკანერები შპს ჯი თი ჯგუფი 2/1/2018 28950 28950 ე.ტ

57 კარტრიჯები კონიკა შპს "ჯორჯიან პოლიგრაფ სერვისის" 2/5/2018 52440 52440 ე.ტ

58 ტელეფონის აპარატები შპს"მაი მობაილ+" 2/6/2018 3000 3000 ე.ტ
59 ფერადი პრინტერები 3 ცალი შპს"ესაბი" 2/7/2018 8850 8850 ე.ტ
60 ბაინდერები,სწრაფჩამკერები,ფაილები და ბლოკნოტები შპს"პენსან ჯორჯია" 2/9/2018 37400 19051.96 ე.ტ
61 ავტოტექმომსახურება შპს ”ჯეო ავტო 1” 2/9/2018 5000 3004.2 გ.შ
62 მანტიები შპს ენ თი სი 2/12/2018 11793.24 11366.21 ე.ტ
63 სამუშაო ხელთათმანი შპს პენსან ჯორჯია 2/13/2018 720 720 გ.შ
64 ნარჩენების გასატანი პარკი შპს პენსან ჯორჯია 2/13/2018 160 160 გ.შ
65 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები შპს ლა ბელა 2/13/2018 16835 11252.3 ე.ტ
66 ქსეროქსის კარტრიჯები შპს ესაბი 2/15/2018 75500 75500 ე.ტ
67 ლეპტოპები შპს ალტა 2/16/2018 54880 54880 კ.ტ
68 ერთფუნქციური პრინტერები შპს"იუ ჯი თი" 2/16/2018 27732.00 27732 გ.შ
69 მრავალფუნქციური პრინტერები შპს"იუ ჯი თი" 2/16/2018 25610.60 25610.6 გ.შ
70 უმაღლესი ხარისხის ქაღალდი ი.მ"გიორგი კანდელაკი ვესტა" 2/19/2018 101360.00 101360 გ.შ

71

ბათუმის საქალაქო სასამართლოს საბადრაგოსთვის დამატებით ორ 
განყოფილებიანი საკნის მიშენების და შენობის შიდა რემონტის 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების 
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

შპს"ელბი სტუდიო" 2/21/2018 7000 7000 ე.ტ

72 ნერჩენების გატანა შპს ,,თბილსერვის ჯგუფი" 2/21/2018 1395.6 383.01 გ.შ
73 აბრები და გერბები შპს"პატიო არტი" 2/21/2018 11001 4736 ე.ტ
74 2 ცალი ბლეიდ სერვერი შპს"ტექნეტი" 2/21/2018 99640 99640 ე.ტ
75 ხელის რადიოსადგურები შპს კომუნიკომი 22.02.201 19690 19690 ე.ტ
76 ვიდეოსაკონფერენციო სისტემის შესყიდვა(სტრიმინგი) შპს"ნეოტექი" 23.02.201 19370 19370 ე.ტ
77 საქმის ყდები შპს გამომცემლობა სამშობლო 2/23/2018 39150 24650 ე.ტ
78 საკანცელარიო საქონელი შპს"დავითი" 2/27/2018 53399 37700.8 ე.ტ
79 მოსამართლის მოწმობები შპს ქარდ სოლუშენი 2/27/2018 900 603 გ.შ
80 მანდატურის ფეხსაცმელი შპს პარტნიორი 1/28/2018 20466 19289.1 ე.ტ
81 ორგანიზაციის ბლანკები შპს"ფრანი" 2/28/2018 1200 1200 ე.ტ
82 მედია მონიტორინგი შპს ,,აიფიემ კვლევები" 2/28/2018 4900 2940 გ.შ

83 საინფორმაციო მომსახურება შპს ,,საინფორმაციო სააგენტო 
ინტერპრესნიუსი"

1/28/2018 4900 2940 გ.შ

84 სატელეფონო მომსახურება შპს მაგთიკომი 3/2/2018 92000 64104.32 კ.ტ
85 ავტოსადგომის მომსახურება შპს სითი პარკი 3/2/2018 350 350 გ.შ
86 აკუსტიკური სამუშაოები შპს აკუსტიკო 3/2/2018 82750 81552.4 ე.ტ
87 ხელბორკილების შესყიდვა შპს"ემრე" 3/5/2018 2899.80 2899.8 ე.ტ
88 მეტალის კარადები შპს G-SERVICE 3/5/2018 20930 20930 ე.ტ
89 ავტოტექმომსახურება შპს თეგეტა მოტორსი 3/5/2018 225000 76131.4 ე.ტ
90 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები შპს სტატიო 3/6/2018 27896.52 18558.5 ე.ტ

91 აკუმულატორის ინსტალაცია მონტაჟი შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი

3/7/2018 82 82 გ.შ

92 გრგ შპს იზოგრაფიკი 3/14/2018 28499 28499 ე.ტ
93 ბეჭდები და შტამპები შპს"ლეი ტექ" 3/16/2018 3381.00 1322 ე.ტ
94 ჰიგიენური საშიალებების დისპენსერები შპს „ქარფინთერ გრუპი 3/19/2018 1095 1095 ე.ტ
95 ელექტროგამანაწილებელი აპარატურა  შპს ელ-სს 3/19/2018 10788 10788 ე.ტ
96 მრავალფუნქციური პრინტერები შპს"იუ ჯი თი" 3/19/2018 25610.60 25610.6 გ.შ
97 მანდატები შპს ფრანი 3/19/2018 180 180 გ.შ
98 საგზაო ბოძები და ნიშნები ექსიმ ტრაფიკი 3/20/2018 600 600 გ.შ
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გადარიცხული 
თანხა (9 თვის) შესყიდვის საშუალება

99 ეთერ დვალიშვილის ტრენინგი სსიპ ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემია 3/21/2018 180 180 გ.შ

100 ფარდა ჟალუზები შპს დიო 3/22/2018 25689 7453.9 ე.ტ
101 კომპაქტური დისკები შპს სტატიო 3/23/2018 72500 63100 ე.ტ
102 მანდატურის ტანსაცმელი შპს  GIOX 3/23/2018 74952 33634 ე.ტ
103 15 ცალი DVR შპს"ნეოტექი' 3/23/2018 10980 10980 ე.ტ
104 ბორჯომის გახმოვანების აპარატურა შპს შოუ ტექნიკის ცენტრი 3/26/2018 47390 47390 ე.ტ
105 ცეცხლმაქრები შპს ელ+ 3/26/2018 5000 5000 ე.ტ
106 მოსამართლის ჩაქუჩები შპს ბოგმა 3/27/2018 800 800 ე.ტ
107 მეტალის თაროები ი.მ ვიოლეტა მინაძე 3/27/2018 83999 60332.2 ე.ტ
108 პარკირება შპს„ბათუმის ავტოტრანსპორტი 3/27/2018 240 240 გ.შ
109 კომპიუტერები - დესკტოპები შპს იუჯითი 3/28/2018 47560 47560 კ.ტ
110 ერთფუნქციური პრინტერები შპს იუჯითი 3/28/2018 21732 21732 კ.ტ
111 აბაშისა და სენაკის სასამართლოების რემონტი ი.მ. ზურაბ მესხი 3/29/2018 102500 99662.2 ე.ტ
112 ნაწრთობი მინა შპს"გლასფასადი" 3/29/2018 850 850 გ.შ
113 დომენური სახელები შპს კავკასუს ონლაინი 3/29/2018 30 30 გ.შ
114 ლილოს არქივის დამატებითი საცავის შენობის საპროექტო შპს"მეგავატ.ჯი" 3/30/2018 31680 31680 ე.ტ
115 ყურსასმენები შპს"ჯეოტრეიდერს" 4/2/2018 14800 14800 ე.ტ
116 მედიკამენტები შპს"პსპ ფარმა" 4/2/2018 3263.46 3263.46 გ.შ
117 კარტრიჯები სხვადასხვა შპს „ჯეობიტი“ 4/3/2018 94500 94500 ე.ტ
118 მუყაოს ყუთები შპს"ჯეობოქსი" 4/3/2018 1825 1825 გ.შ

119
 DELL-EMC-ის ISILON  ერთწლიანი მწარმოებლის მხარდაჭერა და 
საგარანტიო სერვისი

შპს"იუჯითი" 4/5/2018 116800 116800 ე.ტ

120 ქუთაისის სარემონტო სამუშაოები შპს ,,TU-KA" 4/10/2018 28000 26328.55 ე.ტ
121 ქსელური მოწყობილობები შპს ტელკო სისტემსი 4/16/2018 24310 24310 ე.ტ
122 2 ცალი დოკუმენტ კამერა შპს "დალე DALE GmbH" 4/16/2018 3240 3240 ე.ტ
123 დემონტაჟი შპს "იზოგრაფიკი" 4/16/2018 3370 3370 ე.ტ
124 ავეჯი შპს ჯეო+ 4/17/2018 35800 32050 ე.ტ

125
თბილისის სააპელაციო სასამართლოსა და დეპარტამენტის 
სამშენებლო სამუშაოები

შპს „პარაბელი„ 4/17/2018 135000 105198.1 ე.ტ

126 ფსიქოლოგის მომსახურება ფ/პ ლალი ნაკაშიძე 4/19/2018 250 250 გ.შ
127 ქუთაისის პარკინგი შპს პარკინგსერვისი 4/19/2018 320 320 გ.შ
128 საბურავები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 4/19/2018 2560 2560 გ.შ
129 საბურავები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 4/19/2018 5220 5220 გ.შ
130 საბურავები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 4/19/2018 2596 2596 გ.შ
131 საბურავები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 4/19/2018 380.36 380.36 გ.შ
132 საბურავები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 4/19/2018 360 360 გ.შ
133 საბურავები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 4/19/2018 4048 4048 გ.შ
134 საბურავები შპს „თეგეტა მოტორსი“ 4/19/2018 1856 1856 გ.შ
135 საბურავები შპს ჯეო თაირს Geo Tires 4/19/2018 2340 2340 გ.შ
136 საბურავები შპს ჯეო თაირს Geo Tires 4/19/2018 6384 6384 გ.შ
137 ტექმომსახურება შპს ჰიუნდა ავტო საქართველო 4/23/2018 3000 1059 გ.შ
138 კარტრიჯები ეფსონი და ქსეროქსი შპს ესაბი 4/25/2018 3069 3069 გ.შ

139 სამტრედიის სასამართლოსთვის სამუხტი მოწყობილობა

შსს სსიპ– დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტის იმერეთი -გურიის 
რეგიონალური  დაცვის პოლიციის 

სამმართველო

4/25/2018 90 90 გ.შ

140 აუდიტორული მომსახურება ი.მ დავით რობაქიძე 4/26/2018 500 500 გ.შ

141 ტრენინგი შპს ქართულ ამერიკული 
უნივერსიტეტი

4/27/2018 440 440 გ.შ

142 თელავის დარბაზის გახმოვანება შპს"შოუ ტექნიკის ცენტრი" 4/30/2018 6400 6400 ე.ტ
143 გორის სასამართლოს სარემონტო სამუშაოები შპს"მოურავი" 4/30/2018 93299.37 68792.41 ე.ტ
144 ტომრები შპს აია ტექსტილი 4/30/2018 27000 27000 ე.ტ
145 სარეზერვო არხი 12 სასამართლო შპს ,,მაგთიკომი" 4/30/2018 22800 10430.62 გ.შ ,,დ"
146 სკამები და სავარძლები შპს ტიფანი 5/1/2018 270000 270000 ე.ტ
147 ზუგდიდის პროექტი შპს მეგავატ.ჯი 5/1/2018 15190 ე.ტ
148 ანტივირუსი შპს"ჰაი-ტექ სოლუშენს" 5/1/2018 39999.90 43999.5 ე.ტ
149 დროშები შპს"ჯეოფლაგი" 5/2/2018 5680 5680 ე.ტ
150 თბილისის საქ სას და დეპარტამენტის რემონტი ყვარელრემშენი 5/2/2018 107248.44 85712.34 ე.ტ
151 აუდიო მიქშერები შპს შოუ ტექნიკის ცენტრი 5/2/2018 42600 42600 ე.ტ



ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
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152 პარკირება შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანია"

5/2/2018 750 750

153 ქედის სარემონტო შპს მშენებელი 777-7 5/7/2018 39919 31924.02 ე.ტ
154 წყლის დისპენსერები შპს ,,ტექნოჰაუს" 5/7/2018 3960 3960 ე.ტ

155
ჩხოროწყუსა და წალენჯიხის სასამართლოების სარემონტო 
სამუშაოები

ინდ. მეწარმე მანუჩარ ნაჭყებია 5/10/2018 92801 90628.38 ე.ტ

156 ქუთაისი ჭიათურა სარემონტო შპს ბეგი ჯორჯია 5/11/2018 14643 10243.43 ე.ტ
157 წლის ბიდონები ი.მ გიგა ნიკოლეიშვილი 5/11/2018 950 950 გ.შ
158 უმაღლესი ხარისხის ქაღალდი შპს ,,პენსან ჯორჯია" 5/17/2018 102200 89425 კ.ტ
159 შლაგბაუმები შპს"ალგი ჯგუფი" 5/17/2018 7600 7600 ე.ტ
160 ქუთაისის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა, მონტაჟით შპს"რივალ სისტემს" 5/18/2018 10173.00 10173 ე.ტ
161 სეიფები შპს "ჯეოსტილი" 5/18/2018 9600 9600 ე.ტ
162 საგენერატოროს რემონტი სს სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთი 5/21/2018 7800 7192.18 ე.ტ
163 ცოცხები, ჯაგრისები და სათლები ი.მ"დავით გოგოლაძე" 5/23/2018 2390 2390 ე.ტ
164 თელავის ავეჯი ი.მ. გიორგი მინაძე 5/23/2018 15460 15460 ე.ტ
165 კონდიციონერები შპს"ჯეოონო" 5/24/2018 33500 33500 ე.ტ
166 ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები შპს ენ ჯი თი 5/24/2018 45800 46000 ე.ტ
167 დესკტოპები შპს იუ ჯი თი 5/24/2018 47560 47560 კ.ტ.
168 პროექტორები შპს ჯეო ტეჩი 5/28/2018 7230 7230 ე.ტ
169 3 ცალი პრiნტერი შპს ესაბი 5/28/2018 15840 15840 ე.ტ
170 კომპიუტერული მოწყობილობები შპს ჯეო ტეჩი 5/28/2018 71700 71700 ე.ტ
171 ელექტრო ნათურები შპს"EL-GROUP" 5/29/2018 42800 42800 ე.ტ
172 რუსთავის და გარდაბნის სარემონტო სამუშაოები შპს ბილდკინგს 5/30/2018 25800.77 18992.64 ე.ტ
173 საბურავები შპს „ჯეო თაირს Geo Tires“ 5/30/2018 484 484 კ.ტ.
174 წებოები შპს „იმპორტ ლაინი“ 6/5/2018 763.50 763.5 გ.შ
175 მცხეთისა და თიანეთის რემონტი შპს ბილდკინგს 6/5/2018 18888 15874.21 ე.ტ
176 სკამების რესტავრაცია შპს სტარ გრუპი 6/5/2018 2940 2940 ე.ტ
177 ქუთაისის ავეჯი შპს ავე 6/6/2018 12480 11900 ე.ტ
178 ფსიქოლოგის მომსახურება ფ/პ ლალი ნაკაშიძე 6/7/2018 250 250 გ.შ
179 50 ცალი UPS შპს"ულტრა" 6/12/2018 4249.50 კ.ტ.
180 გერბები და ლოგოები შპს"პატიო არტი" 6/18/2018 3500 3500 ე.ტ

181 პარკირება შპს თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანია

6/18/2018 100 100 გ.შ

182 პარკირება ბათუმის ავტოტრანსპორტი 6/18/2018 40 40
183 თბილისის საქ სას გარე ქსელის გაზმომარაგება შპს ყაზტრანდაზ-თბილისი 6/27/2018 4659 1818.04 გ.შ
184 სააპელაციოს ავეჯი ი.მ თეიმურაზ კობახიძე 7/3/2018 6140 6140 ე.ტ
185 აიპი ტელეფონები  შპს ჯი-თი ჯგუფი 7/4/2018 39920 39920 ე.ტ
186 2 ცალი სკანერი  შპს ჯი-თი ჯგუფი 7/4/2018 28400 28400 ე.ტ
187 ქუთაისის დარბაზის აუდიო გახმოვანება შპს"ლარგო" 7/4/2018 4950 4950 ე.ტ
188 ქოლ ცენტრის სისტემის შესყიდვა შპს"ორიენტ ლოჯიკი" 7/4/2018 46100 46100 ე.ტ
189 ტრენინგი შპს „ვიაიპ ინტელექტ გრუპი“ 7/5/2018 500 500
190 ზუგდიდის სას ფსიქოლოგის მომსახურება ფ/პ ლალი ნაკაშიძე 7/6/2018 500 500 გ.შ
191 დაარქივება ფ.პ ია თუთაშვილი 7/9/2018 3773.40 3757.22 გ.შ
192 აუდიო გახმოვანების აპარატურა შპს"მანტა სისტემსი" 7/11/2018 14400 14400 ე.ტ
193 სარწყავი სისტემის მოწყობა შპს"პროაგრო" 7/17/2018 8077.58 ე.ტ
194 კომუტატორები შპს"დელტა-კომმი" 7/18/2018 120892 ე.ტ

195 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 7/18/2018 150 150 გ.შ

196 85 ერთფუნქციური პრინტერი +85+250 კარტრიჯი შპს"ესაბი" 7/24/2018 51356.10 51356.1 კ.ტ

197
ოზურგეთის სასამართლოს დაცვითი გიგნალიზაციის 
მოწყობილობების მონტაჟი

შსს.სსიპ დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი

7/24/2018 1953 1953 ე.ტ

198 აუდიტორული მომსახურება  შპს „AF ჯგუფი“ 7/24/2018 1200 1200 გ.შ
199 30 ცალი მულტიფუნქციური პრინტერი + 250 ცალი კარტრიჯი შპს"იუ ჯი თი" 7/24/2018 35882.40 35882.4 კ.ტ
200 CHECK POINT შპს იუ ჯი თი 7/25/2018 260000 130000 ე.ტ

201 ამბროლაურის სასა დაცვის სიგნალიზაციის მონტაჟი (აკუმულატორი)
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი იმერეთი-გურიის 
რეგიონალური დაცვის სამმართველო

7/25/2018 99.84 გ.შ

202 კარტრიჯები შპს ესაბი 7/26/2018 51800 51800 ე.ტ
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203 მარნეულის დავცის სიგნალიზაციის მონტაჟი (აკუმულატორი)
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი ქვემო ქართლის 
რეგიონალური დაცვის სამმართველო

7/30/2018 99.84 99.84 გ.შ

204
თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ლიფტის მიშენების 
საპროექტო-საინჟინრო დოკუმენტაციის შედგენა

შპს"ბ.დ.ჯგუფი" 7/30/2018 13000 ე.ტ

205 ფსიქოლოგის მომსახურება ლალი ნაკაშიძე 8/1/2018 250 250 გ.შ
206 ბიომეტრიული წამკითხველები შპს"ჯი ეს სი" 8/3/2018 21800 21800 ე.ტ
207 35ც. პერსონალური კომპიუტერი შპს "იუჯითი" 8/7/2018 41615 41615 კ.ტ
208 ავტო ტექ დათვალიერება შპს ,,ჭაპანი-120" 8/7/2018 4720 480 გ.შ 
209 ავტო ტექ დათვალიერება შპს ,,დაჯი" 8/7/2018 320 გ.შ 
210 დეპარტამენტის რემონტი შპს პარაბელი 8/9/2018 4950 4950 ე.ტ
211 გორის ავეჯი შპს ავე 8/14/2018 6720 6720 ე.ტ
212 გურჯაანის რემონტი შპს ბრს თბილისი 8/15/2018 40800 ე.ტ
213 საევაკუაციო გეგმები შპს. ელ+ 8/16/2018 3999 ე.ტ.
214 კარტრიჯები შპს იუ-ჯი-თი 8/22/2018 31464 31464 კ.შ
215 გორის ვიდეოსამეთვალყურეო შპს ჯი ელ ემ ჯგუფი 8/24/2018 8641 8641 ე.ტ

216
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოს პერიმეტრზე არსებული 
ღობის სარეაბილიტაციო და ახალი შესასვლელი ლითონის კარის 
მოწყობის შპს. ლენმშენპროექტსერვისი 2007

8/27/2018 21280.4 ე.ტ

217 საჩხერის რემონტი შპს "TUKA" 8/27/2018 38800 ე.ტ

218 პარკირება თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 8/27/2018 50 50 გ.შ

219 A4 ქაღალდი შპს "პენსან ჯორჯია" 8/27/2018 101500 94250 კ.შ
220 ლიცენზიები შპს " დელტა კომი" 8/27/2018 16800 16800 ე.ტ.
221 ფერადი პრინტერები 3 ცალი შპს ესაბი 8/31/2018 11700 11700 ე.ტ.

222
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი ფლიგელის სხდომათა 
დარბაზების აუდიო გახმოვანების აპარატურის შესყიდვა, 
მონტაჟით

შპს"ლარგო" 9/3/2018 109529 ე.ტ.

223 ნაგვის კონტეინერები შპს ჰორეკა 9/6/2018 11080 11080 ე.ტ
224 25ც. პერსონალური კომპიუტერი შპს "იუჯითი" 9/7/2018 29725 კ.ტ
225 საგარეჯოს მაგისტ სას დაცვის სიგნალიზაციის მონტაჟი სსიპ შსს დაცვის პოლ დეპ 9/10/2018 99.85 99.85 გ.შ

226
ასფალტბეტონის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია
შპს"თბილგზაპროექტი" 9/11/2018 14900 ე.ტ

227 გენერატორის შეკეთება შპს„ენსოლი“ 9/11/2018 14970 ე.ტ
228 მაღალი წნევის რეზინის  მილი ი.მ"ალექსანდრე გახელაძე 9/12/2018 180 180 გ.შ
229 მინა პაკეტი ი/მ გიორგი კვანტალიანის 9/12/2018 235 235 გ.შ
230 სამეთვალყურეო კამერების მართვის ოთახში DVR და PCDVR სისტემებისშპს სოფტმასტერ სერვისი 9/13/2018 5900 ე.ტ
231 კარტრიჯები შპს ესაბი 9/14/2018 23100 ე.ტ
232 ავეჯი ი.მ. გიორგი მინაძე 9/18/2018 182200 ე.ტ
233 კომპაქტური დისკები შპს ჯი-თი-ვი 9/18/2018 29600 5920 ე.ტ
234 100 ცალი უწყვეტი კვების წყარო შპს"ულტრა" 9/18/2018 8499.00 კ.ტ
235 ჟურნალის ყდები და ბარათები შპს"ფრანი" 9/19/2018 1350 ე.ტ

236 პარკირება შპს „თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანია“

9/19/2018 450 450 გ.შ

237 წიგნებად აკინძვა ფ/პ ფლორიდა კვერკვეცია 9/19/2018 1200 გ.შ
238 ტყიბულის სარემონტო სამუშაოები შპს"TU-KA" 9/21/2018 22499.75 ე.ტ
239 ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემები შპს ენ ჯი თი 9/21/2018 156700 ე.ტ
240 კონდიციონერები შპს"ჯეოონო" 9/25/2018 21870 ე.ტ
241 ავეჯი შპს ნივე ჯგუფი 9/25/2018 139420 ე.ტ
242 ოზურგეთის სასამართლოს დაცვითი მომსახურება სსიპ შსს დაცვის პოლ დეპ 9/28/2018 450 გ.შ


