
N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი

ხელშეკრულე

ბის

ღირებულება

ფაქტობრივი 

გადახდები
ტენდერის ნომერი

N104/ბ სალომე დემეტრაძე თარგმნის მომსახურება 366.78 366.78 გ.შ.

N105/ბ თენგიზ თევზაძე
სამეურნეო საქონლის 

შესყიდვა
325.00 325.00 გ.შ.

N106/ბ თენგიზ თევზაძე
ელ. გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
328.50 328.50 გ.შ.

N107/ბ თენგიზ თევზაძე ელემენტების შესყიდვა 220.00 220.00 გ.შ.

N108/ბ თენგიზ თევზაძე წებოების შესყიდვა 49.00 49.00 გ.შ.

N109/ბ შპს ფორნეტ ყურსასმენების შესყიდვა 4,948.00 4,948.00 გ.შ.

N110/ბ
დავითი 

ბეროზაშვილი

ავეჯის შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
4,980.00 4,980.00 გ.შ.

N111/ბ შპს იუჯითი
პრინტერები და ორიგინალი 

კარტრიჯები
28,950.00 28,950.00 CON2000000063

N112/ბ შპს GS ვენტილატორების შესყიდვა 4,945.00 4,945.00 გ.შ.

N113/ბ
ტარიელ 

სიხარულიძე
სამედიატორო მომსახურება 725.00 420.00 გ.შ.

N114/ბ
შპს აიდიეს 

ბორჯომი თბილისი
სასმელი წყლის შესყიდვა 144.00 144.00 გ.შ.

N115/ბ შპს გრინ სისტემს
ვიდეო კონფერენციის 

ლიცენზია (Webex)
4,504.00 4,504.00 გ.შ.

N116/ბ
შპს ტრეიმაქს 

ჯორჯია

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

ადმინისტრაციული 

შენობისათვის გაგრილების 

სისტემის დანადგარის 

(ჩილერი) შესყიდვა

249,200.00 0.00 NAT200010364

N117/ბ
შპს აიდიეს 

ბორჯომი თბილისი
სასმელი წყალი 1,598.40 600.00 გ.შ.



N118/ბ შპს მაქსსერვისი ავტოტექმომსახურება 195.00 195.00 გ.შ.

N119/ბ შპს გრინ სისტემს
 ლიცენზიის შესყიდვა (Call 

Recording)
10,292.66 10,292.66 NAT200010681

N120/ბ შპს პენსან ჯორჯია
A4 ფორმატის საბეჭდი 

ქაღალსი
3,725.00 3,725.00 CON200000176

N121/ბ შპს გრინ სისტემს

სამინისტროს 

ინფრასტრუქტურაში 

არსებული 

ბრანდმაუერებისთვის 

(FPR2140-NGFW-K9 და 

FPR2130-NGFW-K9) 

უსაფრთხოების 

ლიცენზიების შესყიდვა

245,650.00 245,650.00 NAT200010684

N122/ბ
შპს თეგეტა 

მოტორსი

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

აკუმულატორების შესყიდვა

215.00 215.00 CON190000457

N123/ბ შპს მაგთიკომი IP-TV 240.00 118.67 გ.შ.

N124/ბ
შპს ტოიოტა 

ცენტრი თბილისი
ავტოტექმომსახურება 171.50 171.50 გ.შ.

N125/ბ შპს დაბა +
ფარდა ჟალუზები-

როლეტები
600.00 600.00 გ.შ.

N126/ბ შპს ჯი-თი ჯგუფი

პროგრამული „ფაირვოლი“ 

და „როუტერი“ 

ანტივირუსის (კონტენტ 

ფილტრით) ერთწლიანი 

ლიცენზიის მოწოდება და 

ინსტალაცია

10,390.00 10,390.00 NAT200012819

N127/ბ სალომე დემეტრაძე თარგმნის მომსახურება 212.48 0.00 გ.შ.

N128/ბ
შპს თეგეტა 

მოტორსი
აკუმლიატორები 161.00 161.00 CON190000457



N129/ბ

ა(ა)იპ 

საქართველოს 

სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული 

ქსელების 

ასოციაცია გრენა

საქართველოს 

ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან 

დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტროს 

ინფრასტრუქტურაში 

არსებული სერვერული 

ინფრასტრუქტურის, 

მეილსერვერებისა და 

კომპიუტერული სამუშაო 

ადგილების დაცვისათვის 

აუცილებელი, 

ანტივირუსისა და 

ანტისპამის ESET-ის 

ლიცენზიების 1 წლის 

ვადით მხარდაჭერის და 

განახლების ლიცენზიების 

შესყიდვა

101,770.00 0.00 NAT200012817

N130/ბ ანა ხურციძე მედიაციის მომსახურება 420.00 0.00 გ.შ.

N131/ბ
შპს ჯეო 

ჰოთელიერს გრუფ
ყავის შესვენება 1,680.00 0.00 გ.შ.

N132/ბ თენგიზ თევზაძე დენის დამაგრძელებლები 360.00 360.00 გ.შ.

N133/ბ

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

პარკირების საფასური 50.00 50.00 გ.შ.

N134/ბ
ქეთევან 

ანდღულაძე
მედიაციის მომსახურება 420.00 0.00 გ.შ.


