
2013 წელი
ხელშეკრულე

ბის 

მოქმედების 

ვადა

ორგანიზაცია საგანი შესყიდვის საშუალება
ხელშეკრულები

ს ღირებულება

გადახდილი 

თანხა

31.12.12   

31.12.13   

შპს ,,დასუფთავების სერვის 

ცენტრი"
მოვლა-დასუფთავება

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

95990 95779.96

31.12.12   

31.12.13   
შპს ,,ნიუ კარტი"

კომპიუტერულიმოწყობილობები 

და მარაგი

ელექტრონული 

ტენდერი
67000 40680

31.12.12   

31.12.13   
შპს ,,ჯორჯიან ლიფტსერვისი"

ლიფტების ტექნიკური 

მომსახურება

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

25000 24999.96

31.12.12   

31.12.13   
სს ,,სილქნეტი"

 სატელეფონო (სააბონენტო) 

მომსახურება

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

29520 15243.62

31.12.12   

31.12.13   
სს ,,სილქნეტი" ინტერნეტ მომსახურება

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

9960 9960

31.12.12   

31.12.13   

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი

სამინისტროს ადმინისტრაციული 

შენობის დაცვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
181200 181200

31.12.12   

31.12.13

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი

მუხრანის N2 სარეჟიმო საწყობის 

დაცვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
61200 61200

31.12.12   

31.12.13

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი

ქობულეთის რ-ის სოფ.ხუცუბანში 

საწყობების დაცვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
69600 69600

31.12.12   

31.12.13
შპს ,,სუპერ ტვ" საკაბელო ტელევიზია

გამარტივებული 

შესყიდვა
4197.5 4197.5

31.12.12   

31.12.13
შპს ,,კავკაზუს ონლაინი" საკაბელო ტელევიზია

გამარტივებული 

შესყიდვა
660 660

14.01.13    

31.12.13

სსიპ ,,სახელისუფლებო 

სპეციალური კავშირების 

სააგენტო"

სპეცკავშირების მომსახურება
გამარტივებული 

შესყიდვა
8000 5122.46

14.01.13    

31.12.13
შპს ,,დელტა ნეტი"

ალტერნატიული ინტერნეტ 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
10350 10350

15.01.13      

31.12.13
შპს ,,ტოიოტა ცენტრი თბილისი" ავტოტექმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
8000 4610

15.01.13      

31.12.13
შპს ,,კია მოტორს ჯორჯია" ავტოტექმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
15000 8440.5

16.01.13          

31.12.13

სსიპ ,,საქარტველოს 

საკანონმდებლო მაცნე"

ნორმატიული აქტების 

გამოქვეყნება

გამარტივებული 

შესყიდვა
18000 13905

25.01.13        

31.12.13
შპს ,,ინფოსერვისი"

საძიებო სისტემის (კოდექსი) 

შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 
10600 10600

30.01.13          

01.04.13
შპს ,,ელვა ჯი" გაზეთების გამოწერა

გამარტივებული 

შესყიდვა
2008.2 1807.4

01.02.13           

31.12.13
სს ,,სილქნეტი"

საქალაქთაშორისო, საერთაშორისო 

და მობილურ ტელეფონებზე 

განსახორციელებელი საუბრების 

უზრუნველყოფის მიზნით 

სატელეფონო მომსახურება

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

17680 12464.64

01.02.13        

31.12.13

შპს ,,საქართველოს 

საზოგადოებრივი აზრის 

კვლევისა და მარკეტინგის 

ინსტიტუტი"

მედია მონიტორინგის შესყიდვა
გამარტივებული 

შესყიდვა
4980 4980

01.02.13        

31.12.13
შპს ,,ახალი ამბები"

ახალი ამბების სააგენტოს 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
4880 4880

28.02.13     

31.12.13
შპს ,,დისქოვერ ავტო სერვისი" ავტოტექმომსახურება

გამარტივებული 

ელექტრონული 
42000 20332

07.03.13        

31.12.13
შპს ,,ლუკოილ ჯორჯია" ბენზინი

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
133120 92099.91

07.03.13    

15.04.13
შპს ,,რომპეტროლ საქართველო" დიზელი

გამარტივებული 

შესყიდვა
4950 4585.27

ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული 

თანხების შესახებ



07.03.13           

31.12.13
შპს ,,მაგთიკომი"

ინტერნეტ მოდემებით 

მომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
4965 4227.9

14.03.13                

31.13.13

სსიპ ,,საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგებტო"

დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა

გამარტივებული 

შესყიდვა
105000 82030.02

28.03.13      

31.12.13
შპს ,,ტრანსკრეატივი" თარგმნა

გამარტივებული 

ელექტრონული 
7784 2417.56

28.03.13      

31.12.13

სსიპ ,,საქართველოს ეროვნული 

არქივი"
დოკუმენტაციის შენახვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
80608.5 80608.5

20.05.13           

31.12.13
შპს ,,იუ ჯი თი" ვირტუალიზაცია

გამარტივებული 

ელექტრონული 
106695 106695

30.05.13           

31.12.13
შპს ,,ავერსი ფარმა"

პერიტონეული და 

ჰემოდიალიზისისთვის საჭირო 

მედიკამენტი

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

150548.4 99799.02

21.06.13          

31.12.13
შპს ,,ეი-ბი-სი ფარმაცია"

პერიტონეული და 

ჰემოდიალიზისისთვის საჭირო 

მედიკამენტი

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

454999.26 310508.43

21.06.13             

31.12.13
სს ,,კომპანია მედინსერვი"

პერიტონეული და 

ჰემოდიალიზისისთვის საჭირო 

მედიკამენტი

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

149670.7 126049.73

03.10.13      

06.11.13
შპს ,,ახალი მთვარე" ელექტრო საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
90 90

03.10.13      

08.11.13
შპს ,,სუპერი" ჭურჭელი

გამარტივებული 

შესყიდვა
159.45 159.45

07.10.13     

01.12.13
შპს ,,კოპიპრინტ-2000" პლასტიკის ფირფიტები

გამარტივებული 

შესყიდვა
40 40

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" ელემენტების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
30 30

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" სამეურნეო ხელსაწყოები

გამარტივებული 

შესყიდვა
342.3 342.3

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" ელექტრო საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
18 18

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" ნეილონის ძაფის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
16 16

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" სამეურნეო საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
10 10

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე"

ელექტრო გამანათებელი საქონლის 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
20 20

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" წებოების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
90 90

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" კედლის საათის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
28 28

11.10.13      

19.11.13
ი.მ. ,,თენგიზ თევზაძე" ელექტრო საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
147 147

16.10.13    

20.11.13
შპს ,,ახალი მთვარე"

ელექტრო გამანათებელი საქონლის 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
170 170

18.10.13   

01.12.13
შპს ,,კოპიპრინტ-2000" ფირნიშის შესყიდვა 

გამარტივებული 

შესყიდვა
40 40

18.10.13      

26.11.13
შპს ,,ჯითიეს ელექტრონიქსი" გენერატორის შეკეთება

გამარტივებული 

შესყიდვა
520 520

22.10.13     

26.11.13
შპს ,,დისქოვერ ავტო სერვისი" ავტოტექმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
741 741

22.10.13       

26.11.13
შპს ,,საბა 2000"

მეორადი ელექტრო ძრავის 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
350 350

24.10.13        

30.10.13
შპს ,,საკანცელარიო სამყარო" კედლის საათის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
75 75

05.11.13        

31.12.13
შპს ,,კანც პაპერი" საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 
2300 2300

05.11.13        

31.12.13
შპს ,,კომპანია Geosim" საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 
1233 1233

06.11.13       

12.12.13
შპს ,,ტარალი"

მეორადი ელექტრო ძრავის 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
200 200

08.11.13        

20.12.13
შპს ,,ზარაფხანა" საჩუქრების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
131.1 131.1

08.11.13        

20.12.13
შპს ,,სანტა ესპერანსა" საჩუქრების (წიგნები) შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
78.4 78.4

11.11.13    

31.12.13
შპს ,,ახალი მთვარე" ტუმბოების შესყიდავა

გამარტივებული 

ელექტრონული 
8120 8120

13.11.13     

18.12.13

,,მშენებლობის შემფასებელთა 

კავშირი"
ჟურნალების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
50 50

15.11.13       

31.12.13
შპს ,,აჭარა+" სასტუმროს ნომრების დაქირავება

გამარტივებული 

შესყიდვა
2500 1236.36

15.11.13       

31.12.13
შპს ,,აჭარა+"

სადილის ორგანიზების 

მომსახურების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
100 49.21



15.11.13     

23.12.13
შპს ,,აუტოჰაუზი" ავტოტექმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
107 107

15.11.13    

23.12.13
შპს ,,აიდიეს ბორჯომი თბილისი"

მინერალური წყლის შესყიდვა 

შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
440 440

18.11.13    

31.12.13
შპს ,,ზარაფხანა" საჩუქრების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
131.1 131.1

18.11.13    

31.12.13
შპს ,,სანტა ესპერანსა" საჩუქრების (წიგნები) შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
235.2 235.2

22.11.13        

31.12.13
შპს ,,DPA"

სერვერული ინფრასტრუქტურისა 

და მეილსერვისის დაცვის, 

ვებფილტრაციის სერვერის 

ერთიანი პაკეტისა და 

კომპიუტერული სამუშაო 

ადგილების დაცვის ლიცენზიების 

შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

33680 33680

22.11.13        

31.12.13
შპს ,,DPA"

მონაცემთა ბაზებისა და 

მეილსერვერის რეზერვირება-

აღდგენის სისტემის,ტრაფიკის 

შიფრაციის ლიცენზიების შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

29998 29998

15.11.13       

31.12.13
შპს ,,აჭარა+" სასტუმროს ნომრების დაქირავება

გამარტივებული 

შესყიდვა
5000 4750

15.11.13       

31.12.13
შპს ,,აჭარა+"

სადილის ორგანიზების 

მომსახურების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
600 578.2

04.12.13      

31.12.13
შპს ,,ზარაფხანა" საჩუქრების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
131.1 131.1

04.12.13      

31.12.13
შპს ,,სანტა ესპერანსა" საჩუქრების (წიგნები) შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
98.8 98.8

06.12.13          

31.12.13
შპს ,,ლოჯიქალ სისტემზ კომპანი" კარის ელექტრო საკეტის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
800 800

10.12.13         

31.12.13
შპს ,,გუდვილი" ყავის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
234 234

12.12.13      

31.12.13
შპს ,,გუდვილი" სათამაშოების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
466.66 466.66

12.12.13      

31.12.13
შპს ,,გუდვილი" საახალწლო ნაძვის ხის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
278 278

12.12.13      

31.12.13
შპს ,,გიფტ.ჯე" სასაჩუქრე კალათების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
3417.2 3417.2

12.12.13        

31.12.12

კავშირი ,,პირველი ნაბიჯი 

საქართველო"
მისალოცი ბარათების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
400 400

12.12.13          

31.12.12
შპს ,,ბომს" აკუმულატორის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
160 160

12.12.13          

31.12.12
შპს ,,დისქოვერ ავტო სერვისი" ავტოტექმომსახურება

გამარტივებული 

შესყიდვა
640 640

15.12.13        

31.01.14

საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

კავშირი ,,კატარზისი"
სოციალური მომსახურებები

გამარტივებული 

შესყიდვა
20000 18162

16.12.13             

30.01.14
შპს ,,ქურთის საავადმყოფო" ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები

გამარტივებული 

შესყიდვა
2500 2500

24.12.13         

31.12.13
სს ,,გამოფენების ცენტრი"

კოფებრეიკის ორგანიზების 

მომსახურების შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
408 407.81

24.12.13         

31.12.13
შპს ,,ომეგა" ტელევიზორის შესყიდვა

გამარტივებული 

შესყიდვა
499 499

25.12.13    

20.01.14
შპს ,,თეგეტა მოტორსი" საბურავების შესყიდვა

გამარტივებული 

ელექტრონული 
2520 2520

27.12.13      

31.12.13
შპს ,,დეკორი" საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
1539 1539

30.12.13   

31.01.14
შპს ,,გამომცემლობა გრიფონი" ბეჭდვითი მომსახურებები

გამარტივებული 

ელექტრონული 
4200 4200


