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1 ციფრული სატელევიზიო მომსახურება სს"სილქნეტი" 19.12.2018 15840 2640 ე.ტ
2 tcc.gov.ge და msajuli.ge - ჰოსტინგი შპს"პროსერვისი" 20.12.2018 219.60 გ.შ
3 ინტერნეტ და VPN მომსახურებები შპს ,,მაგთიკომი" 20.12.2018 186600 29899.89 გ.შ ნორმატ
4 ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის წვერის დროებითი სარგებლობა შპს"სილქნეტი" 21.12.2018 39096 6516 ე.ტ
5 სატელეფონო საინფორმაციო მომსახურება შპს კვესი ჯგუფი 24.12.2018 1463 27.72 ე.ტ
6 საფოსტო საკურიერო მომსახურება საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები 24.12.2018 124400 29590 ე.ტ
7 სასმელი წყალი შპს ბორჯომი ვოთერსი 24.12.2018 3523.12 1737.12 ე.ტ
8 ჟურნალ გაზეთები შპს ელვა ჯი 26.12.2018 8670 1073 ე.ტ
9 სატელეფონო მომსახურება სს სილქნეტი 26.12.2018 47260 7150.74 ე.ტ

10 სააპელაციოს აბრის განათება შპს თბილსერვის ჯგუფი 26.12.2018 400 55.67 გ.შ

11 სახანძრო სიგნალიზაციით მომსახურება შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 
დეპარტამენტი

27.12.2018 600 100 გ.შ ექსკლუზივი

12 დაცვა ცოცხალი ძალა შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 
დეპარტამენტი

27.12.2018 129600 21600 გ.შ ექსკლუზივი

13 დაცვის მომსახურების შესყიდვა 51 ობიექტი შსს სსიპ –დაცვის პილიციის 
დეპარტამენტი

27.12.2018 63941.95 10941.25 გ.შ ექსკლუზივი

14 ინტერნეტ და VPN მომსახურებები სს"სილქნეტი" 28.12.2018 235650 39275 გ.შ ნორმატ
15 ქუთაისის სააპელაციოს დასუფთავება შპს„ოფის სერვისი“ 28.12.2018 55800 9300 ე.ტ
16 რუსთავის სასამართლოს დასუფთავება ი.მ"კახაბერ ცერცვაძე" 28.12.2018 38280 6380 ე.ტ
17 voip სატელეფონო მომსახურება შპს ჯეონეთი 28.12.2018 5401 393.75 ე.ტ

18 ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დასუფთავება შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი 28.12.2018 447996 74666 ე.ტ

19 ქ. თბილისის სააპელაციო - დასუფთავება შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი 28.12.2018 184380 30730 ე.ტ

20 პრემიუმი შპსრომპეტროლი 28.12.2018 774252 113813.03 კ.ტ.
21 ევროდიზელი შპს რომპეტროლი 28.12.2018 83070 10096.52 კ.ტ.
22 კოდექსის პროგრამა ჯორჯიან მიკროსისტემსი 31.12.2018 2520 420 გ.შ
23 ავტოდაზღვევა ს.ს"სადაზღვევო კომპანია ალფა" 31.12.2018 7830.48 4114.32 გ.შ გადაუდებელი

24 ტექნიკური მომსახურება შპს ენ ჯი თი ჯგუფი 31.12.2018 120000 20000 გ.შ ხარისხის გაუარესება

25 მაცნეს ბაზაზე წვდომა სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე

31.12.2018 36000 6000 გ.შ ნორმატ

26 მაცნეს ვებ გვერდზე გამოქვეყნება სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე

31.12.2018 8000 1720 გ.შ ნორმატ

27 დატა-ცენტრის მხარდაჭერა შპს იუჯითი 04.01.2019 51919.35 8279.03 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 33065.82 4891.93 ე.ტ

30
გათბობის სისტემების, კონდიციონერებისა და შენობის 

მოწყობილობების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა შპს ჯეოონო 14.01.2019 300000 20185.91 ე.ტ

31 სათარჯიმნო გადაუდებელი შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 15.01.2019 8250 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 292772.26 18826.38 ე.ტ
34 ავტოტექდათვალიერება შპს ჭაპანი 120 18.01.2019 4600 300 გ.შ ნორმატ
35 კვებითი მომსახურება შპს ნია 2010 22.01.2019 18464 9247.04 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 35000 2988 გ.შ

38 სატელეფონო მომსახურება შპს მაგთიკომი 30.01.2019 21600 10089.89 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 8051 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.

პერიოდი: 01.01.2019-31.03.2019; დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი 2019
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44 დიზელი გათბობის შპს სოკარი 06.02.2019 125400 39457.6 კ.ტ.
45 ავტოტექმომსახურება შპს ჰიუნდაი ავტო საქართველო 06.02.2019 12000 472.5 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 ე.ტ
48 ერთჯერადი ჭიქები შპს კავკასპაკი 08.02.2019 3105 ე.ტ
49 დოკუმენტაციის განადგურება შპს თბილსერვის ჯგუფი 11.02.2019 1395.6 84.89 გ.შ
50 ტვირთის გადაზიდვა შპს ჯეოონო 11.02.2019 27496 782.5 ე.ტ
51 კარტრიჯების აღდგენა შპს ` ჯეობიტი“ 12.02.2019 100000 11444 ე.ტ
52 თბილისის სააპელაციოს ლიფტის მშენებლობა შპს"ევროლიფტი" 15.02.2019 203445 ე.ტ
53 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები შპს სტატიო 19.02.2019 51512 14499.6 ე.ტ

54
ბაინდერები, სწრაფჩამკერები, ჩასანიშნი ფურცლები, ფაილები და 

ბლოკნოტები
შპს"საკანცელარიო სახლი" 19.02.2019 27601 2580 ე.ტ

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

56 ქუთაისი წყლის მილი შპს ირთანი 21.02.2019 13499.96 ე.ტ
57 ზეთები და ფილტრები შპს თეგეტა მოტორსი 22.02.2019 17521.8 კ.ტ.
58 საკანცელარიო ნივთები შპს"საკანცელარიო სახლი" 25.02.2019 44180 17674.8 ე.ტ
59 წყაროს წყალი „ბაკურიანი“ შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 25.02.2019 522 223.2 გ.შ
60 კოკა კოლა შპს კოკა კოლა დისტრიბუცია 27.02.2019 762 508 გ.შ
61 გამჭვირვალე ყუთები შპს"ექსპრეს ჯგუფი" 27.02.2019 10843 ე.ტ
62 ავტოტრანსპორტის დაზღვევა სს სადაზღვევო კომპანია ალფა 28.02.2019 8581.48 გ.შ(გადაუდ)
63 მანტიები შპს ენთისი 04.03.2019 7700 ე.ტ
64 მანდატურის ფეხსაცმელები შპს დასა 04.03.2019 11326 ე.ტ

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

66 მანდატურის ტანსაცმელი შპს ენ თი სი 07.03.2019 52369.3 ე.ტ
67 ქაღალდი შპს "პენსან ჯორჯია" 11.03.2019 119000 103147.5 კ.ტ.
68 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია შპს"კარპედიემი 2010" 12.03.2019 16772 ე.ტ
69 ბეჭდები და შტამპები შპს"ლეი ტექ" 12.03.2019 1742 156 ე.ტ
70 ავტოტექმომსახურება შპს თეგეტა მოტორსი 12.03.2019 250000 ე.ტ
71 სამუშაო ხელთათმანები შპს"კარპედიემი 2010" 14.03.2019 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 ე.ტ

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

76 მედია მონიტორინგი შპს აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს 
კაუკასუს

18.03.2019 4900 გ.შ

77 აკუმულატორები შპს თეგეტა მოტორსი 19.03.2019 11270 კ.ტ.
78 საინფორმაციო მომსახურება შპს ახალი ამბები 20.03.2019 4410 გ.შ
79 კლავიატურა და მაუსი შპს ჯითივი 20.03.2019 6960 ე.ტ
80 ქუთაისის პარკინგი შპს პარკინგსერვისი 22.03.2019 40 გ.შ ნორმატ
81 ტელეფონის აპარატები შპს ტელკო სისტემს 22.03.2019 3800 ე.ტ
82 ვანის საპროექტო შპს აკორი 27.03.2019 6333 ე.ტ
83 სამსახურებრივი მოწმობები შპს "ქარდ სოლუშენ" 28.03.2019 900 გ.შ
84 პარკირება შპს ბათუმის ავტოტრანსპორტი 28.03.2019 240 გ.შ ნორმატ
85 ტელევიზორები შპს GS 28.03.2019 6498 ე.ტ
86 საქალაქოს ფილტრები შპს ს.მ.ს 28.03.2019 10879.2 ე.ტ
87 უწყვეტი კვების წყაროები შპს ულტრა 29.03.2019 12748.5 კ.ტ.


