
ხელშ.# შესყიდვის ობიექტი კონტრაქტორი
 ხელშეკრულების გაფორმების 

თარიღი

ხელშეკრულების 

ღირებულება 

(ლარი)

გადარიცხული თანხა 
(12 თვის)

შესყიდვის 

საშუალება

1 რედგენული აპარატის მომსახურება შპს ,,ტექნიკური ცენტრი გრო" 2016-12-12 18000 18000 გ.ე.ტ

2 სატელევიზიო მომსახურება სს "სილქნეტი" 2016-12-14 15600 15600 გ.ე.ტ

3 ვებ გვერდები (tcc.gov.ge და msajuli.ge) მომსახურება შპს"პროსერვისი" 2016-12-19 420 420 გ.ე.ტ

4 „კოდექსი 2007“- ით მომსახურება შპს ,,ჯორჯიან მიკროსისტემსი“ 2016-12-21 2520 2520 გ.შ

5 ავტოტრანსპორტის დაზღვევა სს."სადაზღვევო კომპანია ალფა" 2016-12-21 53118.45 56456,66 გ.ე.ტ

6 სატელეფონო მომსახურება სს"სილქნეტი" 2016-12-23 35860 35326.56 გ.ე.ტ

7 სათარჯიმნო მომსახურება შპს"თბილისის ბიზნეს სახლი" 2016-12-23  198076.43 198076,43 გ.ე.ტ

8 7 ობიექტს შორის ინტერნეტ (VPN) მომსახურება შპს"დელტა-ნეტი" 2016-12-26 29400 29399,95 გ.ე.ტ

9 ინტერნეტმომსახურება (დატა ცენტრი) შპს"სილქნეტი" 2016-12-26 23040 23040 გ.ე.ტ

10 voip სატელეფონო მომსახურება შპს ჯეონეთი 2016-12-26 7271,05 7136,56 გ.ე.ტ

11 ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება შპს კარგო ლოჯისტიკ გრუპი 2016-12-27 23996.55 23946,77 გ.ე.ტ

12 ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს შენობის დასუფთავება შპს ოფის სერვისი 2016-12-28 28884 28884 ე.ტ.

13 ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს შენობის დასუფთავება შპს პროგრეს სერვისი 2016-12-28 49199 49199 ე.ტ.

14 რუსთავის საქ. სასამართლოს შენობის დასუფთავება ი.მ კახაბერ ცერცვაძე 2016-12-28 34788 34788 ე.ტ.

15 ინტერნეტმომსახურება (7 ობიექტი VPN ) შპს"მაგთიკომი" 2016-12-28 42000 41996,2 გ.ე.ტ

16  53 ობიექტს შორის ინტერნეტ (VPN) მომსახურება სს"სილქნეტი" 2016-12-28 64371.45 64371,45 გ.ე.ტ

17 დაცვის მომსახურება 44 ობიექტზე სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2016-12-28 55200 55200 გ.შ ექსკ

18 თბ. საქალაქოს დასუფთავება შპს სუფთა სამყარო 2016-12-28 287448 287448 ე.ტ.

19 დაცვა ცოცხალი ძალა სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2016-12-28 100800 100800 გ.შ ექსკ

20 მაცნეზე წვდომა სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 2016-12-30 36000 36000 გ.შ ნორმატ.

21 საწვავი დიზელი შპს ,,რომპეტროლ საქართველო" 2016-12-30 57000 45658,95 კონს

22 საწვავი პრემიუმი შპს ,,რომპეტროლ საქართველო" 2016-12-30 649300 581446,68 კონს

23 თბილისის სააპელაციოს დასუფთავება შპს სხივი 2017-01-03 127112,9 127112,9 ე.ტ.

24 ჟურნალ გაზეთები შპს ელვა.ჯი 2017-01-03 7758 7728 ე.ტ.

25 კვებითი მომსახურება შპს ნია 2010 2017-01-03 49`489 39074,18 გ.ე.ტ

26 სააპელაციოს აბრის განათება შპს თბილსერვის ჯგუფი 2017-01-03 400 320,27 გ.შ

27 მაცნე გამოქვეყნება სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 2017-01-03 6360 6360 გ.შ ნორმატ.

28 მაგთი - ცხელი ხაზი 2 260 260 შპს "მაგთიკომი" 2017-01-03 11000 9735,12 გ.შ

29 დიზელი გენერატორებისთვის შპს ,,რომპეტროლ საქართველო" 2017-01-04 9652,5 7728,34 კონს

30 ტექნიკის შეკეთების მომსახურება შპს „დივაის სერვისი“ 2017-01-04 72`000 71983,5 ე.ტ.

31 რენოების შეკეთება შპს ,,ფრანს ავტო" 2017-01-04 20000 20000 გ.შ

32 საფოსტო საკურიერო მომსახურება საერთაშორისო გზავნილები შპს სკს 2017-01-05 77220 77176 გ.ე.ტ

33 ავტოტექმომსახურება შპს თეგეტა მოტორს 2017-01-06 208500 208060,17 ე.ტ.

34 სატელეფონო საცნობარო მომსახურება შპს კვესი ჯგუფი 2017-01-09 2921 2021,84 გ.ე.ტ

35 დიზელი სითხის სახით შპს სოკარ 2017-01-09 127463,12 127462 კონს

36 10 ცალი გამათბობელი ი/მ თამაზ ონიაშვილი 2017-01-11 1100 1100 გ.შ
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37 10 ცალი გამათბობელი ი/მ ლევან გრიგორიანი 2017-01-11 1200 1200 გ.შ

38 საბეჭდი ქაღალდი ი.მ გიორგი კანდელაკი - ვესტა 2017-01-12 108920,15 108920,15 გ.შ

39 გენერატორების შეკეთების მომსახურება შპს „გიო2011“ 2017-01-16 30000 24914,57 გ.ე.ტ

40 წყლები შპს ნატახტარის წყლები 2017-01-17 4180,77 4180,77 გ.ე.ტ

41 ნივების ტექმომსახურება შპს ”გლობალ მოტორს ჯორჯია - ჯი ემ ჯი” 2017-01-23 10000 9595 გ.შ

42 ჰიუნდაის ტექმომსახურება ს/ს ”ჰიუნდაი ავტო საქართველო” 2017-01-23 40000 39779,5 გ.შ

43 ნარჩენების გაუვნებელყოფა შპს ,,თბილსერვის ჯგუფი" 2017-01-24 348.9 369,83 გ.შ

44 ბაინდერები, ფაილები, წებოვანი ქაღალდები შპს"პენსან ჯორჯია" 2017-01-25 16065 16065 გ.ე.ტ

45  ჰიგიენური საქონელი შპს ვი დი ჯი გრუპი 2017-01-25 23512 23512 გ.ე.ტ

46 საბურავები შპს თეგეტა მოტორს 2017-01-26 222 222 კონს

47 საქმის ყდები შპს ჯეო ქლინ + 2017-01-27 9900 9900 გ.ე.ტ

48 ყურსასმენები შპს ჯითიეს ჯგუფი 2017-01-30 6360 6360 გ.ე.ტ

49 სავარძლის ნაწილები შპს"სავარძელი" 2017-02-01 3600 3600 გ.ე.ტ

50 კარტრიჯები შპს ესაბი 2017-02-02 64000 64000 ე.ტ.

51 15 წყლის დისპენსერების შესყიდვა შპს ქარფინთერ გრუპი 2017-02-02 4200 4200 გ.შ

52 16 მანქანის პარკირება შპს სიტი პარკი 2017-02-03 800 800 გ.შ

53  დაცვის სიგნალიზაციის მოწყობილობები დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-02-07 9129 9127,36 გ.ე.ტ

54 სხვადასხვა სახის საკანცელარიო საქონელი შპს"პენსან ჯორჯია" 2017-02-08 21700 21700 ე.ტ.

55 ტექნიკური მომსახურება შპს ”ჯეო ავტო 1” 2017-02-08 5000 3576,1 გ.შ

56 ტექნიკური მომსახურება შპს ”კია მოტორს ჯორჯია” 2017-02-08 6000 6000 გ.შ

57 მეტალის კარადები ნოვი სტილი ჯორჯია 2017-02-09 14130 14130 გ.ე.ტ

58 სიღნაღის პროექტი შპს ნს სტუდიო 2017-02-09 6000 6000 ე.ტ.

59 კარტრიჯების აღდგენა შპს პარაგონი 2017-02-10 130 000 129895,65 ე.ტ.

60 ქსელური მოწყობილობები შპს"ტელკო სისტემს" 2017-02-14 5959.00 5959 გ.ე.ტ

61 ცენტრალური გათბობის სისტემა და მონტაჟი შპს ,,ჯეოონო" 2017-02-14 1711.45 1711,45 გ.შ

62 ქუთაისის კვება შპს"რამე" 2017-02-15 18000 13875 გ.ე.ტ

63 გენერატორი შპს სერვისი 2017-02-15 25999 25999 გ.ე.ტ

64 კონდიცირების, გათბობის სისტემების შეკეთება შპს ,,SKY GROUP" 2017-02-15 205000 173906,43 ე.ტ.

65 ხელის რადიოსადგურები შპს"კომუნიკომი" 2017-02-16 23625 23625 გ.ე.ტ

66 კაბელის აღდგენის სამუშაოები შპს ,,პროგრესი 2002" 2017-02-16 2260 2260 გ.შ

67 წყაროს წყალი ბაკურიანი შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი" 2017-02-16 750 750 გ.შ. წარმომ

68 რექში დასამონტაჟებელი დენის გამანაწილებელი შპს"დელტა კომმი" 2017-02-20 800 800 გ.შ

69 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები შპს „ქარფინთერ გრუპი“ 2017-02-21 7999 7999 გ.ე.ტ

70 6 მანქანის პარკირების უფლება შპს სიტი პარკი 2017-02-23 300 300 გ.შ

71 კარტრიჯები შპს აქსელი 2017-02-24 87000 87000 გ.ე.ტ

72 toyota ტექმომსახურება შპს ტოიოტა ცენტრი თბილისი 2017-02-27 1800 1782 გ.შ

73 მანტიები შპს სესე 2017-02-27 2879 2512,01 გ.ე.ტ

74 სკამები და სავარძლები შპს"სავარძელი" 2017-02-27 47300 47300 გ.ე.ტ
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75 ბეჭდები და შტამპები შპს"ლეი ტექ" 2017-02-27 2050 1548 ე.ტ.

76 სერვერული და შემნახველი სისტემები შპს"ტექნეტი" 2017-02-27 492669.77 492669.77 ე.ტ.

77 ბორჯომი შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი“ 2017-03-01 1368 918 გ.შ

78 3 ცალი სკანერი შპს"ჯი-თი ჯგუფი" 2017-03-01 42798 42798 ე.ტ.

79 კოკა კოლა ს.ს "კოკა-კოლა ბოთლერს ჯორჯია" 2017-03-01 976 976 გ.შ

80 მანდატურის ტანსაცმელი შპს ვოლდ სერვისი 2017-03-06  74`526 71576 გ.ე.ტ

81 საარქივე რკინის სთაროები შპს გიორგი ჯინო 1972 2017-03-09 17500 17500 გ.ე.ტ

82 კონს. ლეპტოპები შპს ,,იუ–ჯი–თი’’ 2017-03-10 18899,85 18899,85 კონს

83 სამუშაო ხელთათმანი შპს ქარფინთერ გრუპი 2017-03-10 720 720 გ.შ

84 მაუსი და კლავიატურა შპს ჯი თი ჯგუფი 2017-03-10 14500 14500 ე.ტ.

85 კონს. დესკტოპები შპს ,,იუ–ჯი–თი’’ 2017-03-10 96645 96645 კონს

86 ჟურნალის ყდები შპს ფრანი 2017-03-10 3798 3798 გ.ე.ტ

87 რუსთავის საქალაქო სასამართლოში სარემონტო სამუშაოები შპს"რუმსი' 2017-03-15 111321,51 111321,51 ე.ტ.

88 აბრები და გერბები შპს"ემ კომპანი" 2017-03-17 16054 16054 გ.ე.ტ

89 კატრიჯები შპს პრინტერს ქონსუმეიბლზ 2017-03-20 59970 59970 ე.ტ.

90 მანდატურის ფეხსაცმელი შპს დასა 2017-03-20 19310 18369 გ.ე.ტ

91 ბარიერები შპს გლობუსი ემ-ბე 2017-03-20 1200 1200 გ.შ

92 5 ცალი ურიკა gio kompani 2017-03-20 550 550 გ.შ

93 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ქსელის მოწყობა შპს"დელტა-კომმი" 2017-03-21 9700 9700 გ.ე.ტ

94 დომენური სახელები კავკასუს ონლაინი 2017-03-27 120 120 გ.შ. ექსკლუზივი

95 ავტომანქანების პარკირება (ბათუმი) 
ა(ა)იპ ,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის 

სააგენტო’’
2017-03-28 240 240 გ.შ

96 მაგთიკომი სატელეფონი მომსახურება 2017-03-29 80000 63556,9 კონს

97 დაცვის მომსახურება 6 ობიექტზე დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-03-29 6750 6750 გ.შ. ექსკლუზივი

98 ცეცხლმაქრები შპს რიგისერვისი 2017-03-30 4100 4100 გ.ე.ტ

99 16 საბურავი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 1008 1008 კონს

100 12 საბურავი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 1080 1080 კონს

101 225/55/R17-24 ცალი საბურავი, 245/45/R18 -8 ცალი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30  4504  4504 კონს

102 205/70/R15 4 ცალი საბურავი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 400 400 კონს

103 175/65/R14  48 ცალი საბურავი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 2640 2640 კონს

104  225/60/R17 და 275/65/R17 შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 7000 7000 კონს

105 235/55/R19 საბურავი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 1080 1080 კონს

106 205/55/R16 4 ცალი საბურავი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 377,96 377,96 კონს

107 205/65/R15 4 ცალი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 271,2 271,2 კონს

108 205/70/R16 24 საბურავი შპს თეგეტა მოტორს 2017-03-30 3480 3480 კონს

109 საპროექტო მომსახურება შპს არქიმედი 2017-03-31 0 ე.ტ.

110 აკუმულატორები შპს მზე 2017-03-31 2600 2600 გ.შ

111 კომპაქტური დისკები შპს ჯი-თ-ვი 2017-04-03 83590 83586 ე.ტ.
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112 ტელეფონის აპარატები შპს მზე 2017-04-03 2800 2800 გ.ე.ტ

113 მანდატები შპს ფრანი 2017-04-03 162 162 გ.შ

114 ფარდა-ჟალუზები შპს"დიო" 2017-04-06 19797.00 19797 გ.ე.ტ

115 20 ცალი ალუმინის კიბე შპს კმსს 2017-04-07 2400 2400 გ.ე.ტ

116 ავეჯი ი.მ გიორგი მინაძე 2017-04-10 57650 55660 გ.ე.ტ

117 ფსიქოლოგი სენაკში ლალი ნაკაშიძე 2017-04-13 250 250 გ.შ

118 ქუთაისის პარკირება შპს“პარკინგსერვისი“ 2017-04-19 320 320 გ.შ

119 სარემონტო სამუშაოები შპს იელი -01 2017-04-19 18253,9 18253,9 გ.ე.ტ

120 ნინოწმინდის სასა დაცვის სიგნალიზაციის აკუმულატორები სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-04-26 95,13 95,13 გ.შ

121 მედიკამენტები შპს"პსპ ფარმა" 2017-04-27 2763.02 2763,02 გ.შ

122 ფოთის სასამართლოს სარემონტო სამუშაოები ი.მ ზურაბ მესხი 2017-04-27 54229.55 54229,55 ე.ტ.

123 თბილისის საქალაქო სასამ რემონტი ი/მ ირაკლი ხომასურიძე 2017-04-27 60466.36 60466,36 ე.ტ.

124 პარკირება შპს სიტი პარკი 2017-04-24 650 650 გ.შ

125 ქობულეთის რემონტი შპს "ამაგი" 2017-04-27 90114 90114 ე.ტ.

126 ჟილეტები და ჩაფხუტები შპს „ქარგილი" 2017-04-28 448 448 გ.შ

127 მისალოცები შპს ,,ფრანი" 2017-04-28 396 396 გ.შ

128 მეტალოდეტექტორის შესყიდვა შპს softmaster 2017-05-04 5947 5947 გ.ე.ტ

129 საკადასტრო აზომვითი ნახაზები შპს"რეალ რეგისტრი" 2017-05-05 1980 1380 ე.ტ.

130  საქმის ყდები შპს „ჯეო ქლინ +“ 2017-05-05 31450 31450 გ.ე.ტ

131 200 ცალი უწყვეტი კვების წყარო შპს"ჯი-თი-ეს ჯგუფი 2017-05-10 37400 37400 ე.ტ.

132 კომპიუტერული მოწყობილობები შპს"ჯი-თი-ეს ჯგუფი 2017-05-11 40999 40999 ე.ტ.

133 სატრენინგო მომსახურება შპს"ინტელექტ ცენტრი" 2017-05-15 1300 1300 გ.შ

134 ბარიერები შპს გლობუსი ემ-ბე 2017-05-16 1000 1000 გ.შ

135 საჰერმეტიზაციო ლენტი შპს „ჯი არ სი“ 2017-05-16 135 135 გ.შ

136 დესკტოპები შპს იუჯითი 2017-05-17 85275 85275 კონს

137 პირველი ხარისხის ქაღალდი შპს პენსან ჯორჯია 2017-05-19 3100 3100 კონს

138 უმაღლესი ხარისხის ქაღალდი ი.მ. გიორგი კანდელაკი 2017-05-19 88010 88010 კონს

139 ავტომანქანის პარკირება (ბათუმი) 
ა(ა)იპ ,,სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის 

სააგენტო’’
2017-05-22 40 40 გ.შ

140 სკამების რესტავრაცია შპს ჯეო გრუპი 2017-05-24 7722 7722 გ.ე.ტ

141 ოზურგეთის რემონტი ი.მ. ზურაბ მესხი 2017-05-23 47069.91 47069,91 გ.ე.ტ

142 ძაფები და თოკები შპს"ეკომშენი 2014 2017-05-23 9921 9921 გ.ე.ტ

143 ერთჯერადი ჭიქები შპს კავკასპაკი 2017-05-23 2900 2900 გ.ე.ტ

144 თბილისის საქალაქო სასამართლოს მშენებლობა სს სამშენებლო საწარმო გაერთიანება იმერეთი 2017-05-24 5117500 2225000 ე.ტ.

145 ავიჯილონის ლიცენზია ენ ჯი თი 2017-05-25 16400 16400 გ.შ

146 რენტგენოსკანერის ღერძი ტექნკური ცენტრი გრო 2017-05-29 3980 3980 გ.ე.ტ

147 ლითონის კარი შპს მეტალ გრუპი 2017-05-29 780 780 გ.შ

148 სააგენტოს მომსახურება სსიპ საქართველოს შსს მომსახურების სააგენტო 2017-05-29 720 210 გ.შ
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149 ბიომეტრიული წამკითხველები შპს"ჯი ეს სი" 2017-05-31 17760 17760 გ.ე.ტ

150 კონდიციონერები შპს ელიტელი 2017-05-31 91653 91653 გ.ე.ტ

151 ორგანიზაციის ბლანკები შპს"ფრანი" 2017-06-01 1320 1320 გ.ე.ტ

152 აუდიო გახმოვანება შპს შოუ ტექნიკის ცენტრი 2017-06-05 28499 28499 გ.ე.ტ

153

ISILON საგარანტიო სერვისი
შპს ` იუჯითი“ 2017-06-05 104800 104800 გ.ე.ტ

154

ქუთაისის სააპელაციო, ზესტაფონის რაიონულ და ხონის 
მაგისტრატ სასამართლოში სამშენებლო-სარემონტო 

სამუშაოები
შპს საფუძველი 2014 2017-06-06 98732,8 98732,8 ე.ტ.

155

53 სასამართლოს VPN კონცენტრატორთან
კავშირი სს სილქნეტი 2017-06-07 3658,13 3658,12 გ.შ

156
 Avigilon Inc.-ის წარმოების ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემის 

ტექნიკური მომსახურება
შპს ,,ენ ჯი თი ჯგუფი" 2017-06-07 60000 60000 გ.შ

157 ერთფუნქციური პრინტერები თავსებადი კარტრიჯებით შპს"იუ-ჯი-თი" 2017-06-07 69330 69330 კონს

158 მულტიფუნქციური პრინტერები თავსებადი კარტრიჯებით შპს"იუ-ჯი-თი" 2017-06-07 8872.30 8872,3 კონს

159 დაცვის აკუმულატორი ცაგერი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-06-07 86 86 გ.შ

160 20 ცალი სვიჩი შპს"ულტრა" 2017-06-12 5740 5740 გ.ე.ტ

161 შიდა ოპტიკური დისკჩამწერები შპს"კამარა სისტემს" 2017-06-12 8490 8490 ე.ტ.

162 მოსამართლის მოწმობები შპს ქარდ სოლუშენი 2017-06-12 1080 441 გ.შ

163
ბორჯომის სიგნალიზაცია

სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-06-13 1283 1283 გ.ე.ტ

164 2 მანქანის პარკირების უფლება შპს"სი-ტი-პარკ" 2017-06-19 100 100 გ.შ

165 მანდატები შპს ფრანი 2017-06-20 192,5 192,5 გ.შ

166 ჰიგიენური საქონელი შპს ვი დი ჯი გრუპი 2017-06-22 35480 35480 გ.ე.ტ

167 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები შპს ლა ბელა 2017-06-22 7875 7875 გ.ე.ტ

168 ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვა შპს"ნეოტექი" 2017-06-22 18596.5 18596,5 გ.ე.ტ

169 რიგის მართვის სისტემა შპს ლოჯიქალ სისტემზ კომპანი 2017-06-23 10830 10830 გ.ე.ტ

170 3 ცალი შლაგბაუმი შპს"ალგი ჯგუფი" 2017-06-23 7500 7500 ე.ტ.

171 300 ცალი პლასტიკური ბარათი შპს'ქარდ სოლუშენ" 2017-06-28 300 300 გ.შ

172 კატრიჯები კონიკა შპს კოპი სერვისი 2017-07-03 27650 27650 ე.ტ.

173 დეპარტამენტის რემონტი შპს "გელუ" 2017-07-03 81085,24 81085,24 ე.ტ.

174 ელექტრო ამომრთველი შპს ,,ელეკო" 2017-07-04 1290 1290 გ.შ

175 კვება გორი შპს ნია 2010 2017-07-04 7903 6506,65 გ.ე.ტ

176 10 ცალი ვენტილატორი  ი/მ „გიორგი ქემაშვილის“ 2017-07-05 320 320 გ.შ

177 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის წვერის დროებითი სარგებლობა სს"სილქნეტი" 2017-07-06 12373.98 12373,98 გ.ე.ტ

178 კონდენციონერები შპს „GS“ 2017-07-06 10499 10499 გ.ე.ტ

179 4 მანქანის პარკირება სითი პარკი 2017-07-06 200 200 გ.შ
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180 15 სასამართლოს ვიდეომეთვალყურეობა შპს ენ-ჯი-თი 2017-07-11 74000 74000 გ.ე.ტ

181 სკამების რესტავრაცია შპს ჯეო გრუპი 2017-07-13 1160 1160 გ.ე.ტ

182 ბაინდერები, ფაილები, სწრაფჩამკერები,ბლოკნოტები შპს"გლობუსი ემ ბე" 2017-07-13 23400 23400 გ.ე.ტ

183 გასანათებელი მოწყობილობები შპს EL GRUPI 2017-07-14 22199 22198 გ.ე.ტ

184 IP ტელეფონები შპს ჯი-თი ჯგუფი 2017-07-14 3630 3630 გ.ე.ტ

185 საკაბელო არხები შპს ნოვაკომი 2017-07-14 961,5 961,5 გ.შ

186 ტენტები შპს"ვიზარდ ივენთი" 2017-07-14 6195 6195 გ.შ

187 მარშრუტიზატორები შპს დელტა კომი 2017-07-14 48000 48000 გ.ე.ტ

188 კარტრიჯები შპს ესაბი 2017-07-20 37920   37920 ე.ტ.

189 აუდიო მიქშერები შპს"შოუ ტექნიკის ცენტრი" 2017-07-20 13950 13950 გ.ე.ტ

190 სავარძლები შპს"სავარძელი" 2017-07-21 1780 1780 გ.ე.ტ

191 კამერა და მიკროფონი შპს "ენ ჯი თი ჯგუფი" 2017-07-21 24390 24390 გ.ე.ტ

192 ინვალიდის ეტლი შპს სოლოფარმი 2017-07-26 822 822 გ.შ

193 ავეჯი შპს „ბელუქსი “ 2017-07-27 6000 6000 გ.ე.ტ

194 ბორჯომის სასამართლოს ინტერნეტი სს"სილქნეტი" 2017-07-28 600 600 გ.ე.ტ

195 80 ცალი კომპიუტერი შპს „იუ-ჯი-თი“ 2017-07-28 90960 90960 კონს

196 კვება ზუგდიდში შპს ,,თავადური" 2017-07-31 8000 4205 გ.ე.ტ

197 სიღნაღი რემონტი სს სამშენებლო ტრესტი #3 42948 396591.89 331614,17 ე.ტ.

198 საბეჭდი ქაღალდი გიორგი კანდელაკი - ვესტა 2017-08-09 78240 78240 კონს

199 მთარგმნელობითი და სათარჯიმნო მომსახურება შპს ,,ჯი ემ ჯი ცენტრი" 2017-08-10 87500 87469,44 ე.ტ.

200 ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის შესყიდვა შპს ნეოტექი 2017-08-16  5450 5450 ე.ტ.

201 რიბონები და ლამინაციის ფირები შპს ,,ქარდ სოლუშენი" 2017-08-17 6670 6670 ე.ტ.

202 სითი პარკის მომსახურება შპს სიტი პარკი 2017-08-21 50 50 გ.შ

203 საბაღე ავეჯი შპს აჩისარი 2017-08-21 5460 5460 გ.ე.ტ

204 საოფისე ავეჯი შპს"კარდინალი" 2017-08-21 4400  ე.ტ.

205 მაცივრები შპს"ტექნოჰაუსი" 2017-08-22 2999 2999 ე.ტ.

206 კოლონური კონდიციონერები შპს"GS" 2017-08-22 6777 6777 ე.ტ.

207 კონვერტები შპს"დეკორი" 2017-08-22 19780 19780 ე.ტ.

208 ჭიათურის და ხონის სასა დაცვის სიგნალიზ მონტაჟი სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-08-23 172 172 გ.შ

209 წნევის აპარატი შპს"სათანჯო" 2017-08-23 75.00 75 გ.შ

210 სტეპლერები და სახვრეტელები შპს"პენსან ჯორჯია" 2017-08-24 4095 4095 ე.ტ.

211 დაცვის მოწყობილობები სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-08-25 95.13 95,13 გ.შ

212 დისპენსერები შპს ომეგა 2017-08-30 0 ე.ტ.

213 ბორჯომის დაცვის მომსახურება სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-08-31 400 400 გ.შ ექსკ

214 საკანცელარიო ნივთები შპს"პენსან ჯორჯია" 2017-09-01 25950 25950 ე.ტ.

215 კონვერტებზე ბეჭდვა შპს ფრანი 2017-09-07 3740 3740 ე.ტ.
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216 ბლანკების შესყიდვა შპს ფრანი 2017-09-13 3800 3800 ე.ტ.

217 თბილისის სააპელაციო სასამართლო შპს ქემო 2017-09-13 9888,47 9888,47 ე.ტ.

218 ბორჯომის ავეჯი შპს დაგი 2017-09-15 20800 20800 ე.ტ.

219 რბილი ავეჯი შპს ოფის 1 2017-09-15 12299 12299 ე.ტ.

220 ყურსასმენები შპს"ჯი-თი ჯგუფი" 2017-09-18 3600 3600 ე.ტ.

221 პარკირება შპს სიტი პარკი 19.09.2017 450 450 გ.შ

222 პარკირება შპს პარკინგსერვისი 19.09.2017 40 40 გ.შ

223 მტვერსასრუტები შპს ყველაფერი მშენებლობისათვის 2017-09-21 4690 4690 ე.ტ.

224 არქივის ნარჩენების გაუვნებელყოფა შპს ,,თბილსერვის ჯგუფი" 2017-09-21 300 240,74 გ.შ

225 ჩანთა შპს ბეტა2“ 2017-09-25 89,4 89,4 გ.შ

226 ავეჯი შპს კარდინალი 2017-09-29 6230 6230 ე.ტ.

227 კარის ნაწრთობი მინა შპს გლასფასადი 2017-10-02 850 850 გ.შ

228 ქუდები შპს ბენნ 2017-10-05 4`989.16 4989,16 გ.შ

229 19 ლიტრიანი წყლის ბიდონები ი.მ"ნიკოლოზ ბარბაქაძე" 2017-10-16 600 600 გ.შ

230 მედიკამენტები შპს"პსპ ფარმა" 2017-10-18 2134.99 2134,99 გ.შ

231 დროშების სადგამი შპს გლობუსი ემ-ბე 2017-10-20 230 230 გ.შ

232 თარჯიმნის მოძრავი სისტემა შპს"კონფერენს სისთემს" 2017-10-20 1239 1239 გ.შ

233 საჰერმეტიზაციო ლენტი შპს  „ჯი არ სი“ 2017-10-24 1080 1080 გ.შ

234 4 ცალი მცენარე (კვიპაროსი) შპს"საქართველოს ნერგები" 2017-10-25 1488 1488 გ.შ

235 ლაბადები ი/მ ნოდარ ჭყოიძე 2017-10-25 9555 9555 ე.ტ.

236 9 ცალი ფოტოსურათი შპს"ფრანი" 2017-10-25 210.15 210,15 გ.შ

237 კოქტეილის მაგიდებთა და გადასაფარებლებით მომსახურება შპს ,,ვიზარდ ივენთი" 2017-10-26 165.2 165,2 გ.შ. წარმომ

238 ფსიქოლოგი სენაკში ფ/პ ლალი ნაკაშიძე 2017-10-27 250 250 გ.შ

239 მაცნეში გამოქვეყნება სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 2017-10-27 4000 2430 გ.შ

240 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 1856 1856 კონს

241 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 1260 1260 კონს

242 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 6964 6964 კონს

243 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 292 292 კონს

244 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 378,52 378,52 კონს

245 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 1532 1532 კონს

246 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 3616 3616 კონს

247 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 1752 1752 კონს

248 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-10-31 3750 3750 კონს

249 საბურავები შპს ჯეო თაირსი 2017-10-31 657,4 657,4 კონს

250 ტურნიკეტი შპს  ნეოტექი 2017-11-01 5999 5999 ე.ტ.

251 ქუთაისის სითი პარკი შპს პარკინგსერვისი 2017-11-02 40 40 გ.შ

252 პარკირება შპს სიტი პარკი 2017-11-02 1800 1800 გ.შ
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253
საფოსტო საკურიერო მომსახურება საერთაშორისო 

გზავნილები
შპს სკს 2017-11-02 23000 16632 ე.ტ.

254 გამათბობლები შპს,,GS“ 2017-11-02 3148 3148 ე.ტ.

255 ნაგვის ურნები შპს"სტპ გრაფიკა" 2017-11-06 488.00 488 ე.ტ.

256 მერქანბურბუშელოვანი ფილა შპს ჯეო გრუპი 2017-11-07 140 140 გ.შ

257 წყლის დისპენსერები შპს,,GS“ 2017-11-07 3995 3995 ე.ტ.

258 ელ. სადენის მაღალი ძაბვის კაბელის შეკეთება შპს"პროგრესი 2002" 2017-11-07 1000.09 1000,09 გ.შ

259 რკინის თაროები შპს ელინო 2017-11-08 6650 6293 ე.ტ.

260 ბათუმის სახურავი შპს ნიუ სითი 2017-11-09 4477,03 4263,84 ე.ტ.

261 25 ცალი ფოტოსურათი შპს"ფოტოსამყარო" 2017-11-09 1100.00 1100 გ.შ

262 ავეჯი რუსთავი ი.მ თეიმურაზ კობახიძე 2017-11-09 5950 5950 ე.ტ.

263 ქაღალდი კონსოლიდირებული ი.მ გიორგი კანდელაკი - ვესტა 2017-11-16 98`666 98666 კონს

264 კოდექსების შესყიდვა სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 2017-11-17 12000 12000 გ.შ. ,,დ" 

265 შუახევის აკუმულატორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-11-20 86 86 გ.შ

266 ბაღდათის აკუმულატორი დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი 2017-11-20 86 86 გ.შ

267 პარკირება სითი პარკი 2017-11-20 50 50 გ.შ

268 მრავალფუნქციური ასლგადამღებები შპს ,,ესაბი“ 2017-11-28 20250 20250 ე.ტ.

269 4 ცალი ფოტოსურათი შპს'ფოტოსამყარო" 2017-12-01 176 176 გ.შ

270 გენერატორის ტექნიკური მომსახურება შპს ,,ენსოლი" 2017-12-04 699,74 543,98
გ.შ ხარისხის 

გაუარესება

271 ქვის სკამი და ქვის ურნა შპს აჩისარი 2017-12-06 7000 7000 ე.ტ.

272 ავტოტექმომსახურება შპს გლობალ მოტორს ჯორჯია 2017-12-07 3000 2488 გ.შ

273 ავტოტექმომსახურება შპს ფრანს ავტო 2017-12-07 1000 1000 გ.შ

274 ავტოტექმომსახურება შპს კია მოტორს 2017-12-07 500 204 გ.შ

275 დესკტოპები შპს"იუ-ჯი-თი" 2017-12-11 37521.00 კონს

276 ლეპტოპები შპს"იუ-ჯი-თი" 2017-12-11 18899.85 18899,85 კონს

277 ლაზერული მანძილმზომი შპს ყველაფერი მშენებლობისათვის 2017-12-11 1615 1615 გ.შ

278 ბალგარკა და დრელი შპს ნიკა 2017-12-11 1900 1900 გ.შ

279 ავტოტექმომსახურება შპს ფრანს ავტო 2017-12-12 2000 1996 გ.შ

280 პარკირება შპს სიტი პარკი 2017-12-13 500 500 გ.შ

281 თელავის ახალი ფლიგელის რემონტი შპს ,,ბურჯი 21-ე" 2017-12-14 305000 244000 ე.ტ.

282 საღებავები და გამხსნელი შპს მოდუსი 2017-12-18 1479 1479 გ.შ

283 საბავშვო ოთახის სათამაშოები შპს"ბათუმი 2009" 2017-12-18 1400 1400 გ.შ

284 ავტოტექმომსახურება შპს ჯეო ავტო 1 2017-12-19 1000 956,7 გ.შ

285 შესადუღებელი აპარატი შპს ბოში-გრუპ 2017-12-21 900 900 გ.შ

286 უწყვეტი კვების წყარო (200 ცალი) შპს"იუ ჯი თი" 2017-12-21 23598.00 23598 გ.შ

287 საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 2017-12-26 824 824 კონს
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