
4 100 240,89 522 207,20

# კომპანიის დასახელება საქონლის / მომსახურების დასახელება
შესყიდვის 

საშუალება

ხელშეკ-ბის 

ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკრულებ

ო თანხა

ფაქტობრივი 

გადახდა
შენიშვნა

1 შპს ინტერაუდიტი აუდიტორიული მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/792/1 25.12.2013 118,00 118,00

2 სს სილქნეტი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/642/01 31.12.2013 36 000,00 3 925,10

3 სს სილქნეტი ინტერნეტ მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/724/02 31.12.2013 45 600,00 7 600,00

4 შპს მაგთიკომი ინტერნეტ მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/724/03 31.12.2013 72 351,84 12 058,64

5 შპს დელტა-ნეტ ინტერნეტ მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/724/04 31.12.2013 18 000,00 3 000,00

6 შპს მინდა ინტერნეტ მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/724/05 31.12.2013 216,00 36,00

7 სსიპ შსს აკადემია უსაფრთხოების მოწყ-ბის მართვის სწავლების ვარჯიში გამ. შესყიდვა 03/806/06 03.01.2014 24 000,00 4 350,00

8
სსიპ საქართველოს სტანდარტების და 

მეტროლოგიის ერევნული სააგენტო ალოკოტესტერის დაკალიბრება გამ. შესყიდვა 03/716/07 03.01.2014 195,00 195,00

9
სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო მომსახურების სააგენტო
ადმინისტრაციული მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/751/08 06.01.2014 10 000,00 5 910,00

10 შპს მათე მოტორსი  მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/09 06.01.2014 70,00 70,00

11 შპს იბერია ავტო ცენტრი ძრავიანი სატრასპორტო საშუალება გამ. შესყიდვა 03/341/10 06.01.2014 33 889,05 32 520,95 $19 500,00

12 შპს კომბიტეკი ჯიხურების გადაზიდვა  გამ. ელ. ტენდერი 02/631/04 09.01.2014 27 800,00 5 545,00

13 შპს სენა ავტო სერვისი  მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/11 10.01.2014 4 500,00 1 787,00

14 შპს მათე მოტორსი  მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/12 10.01.2014 1 500,00 45,00

15 შპს უზავტო  მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/13 10.01.2014 10 000,00 1 654,00

16 სს ფრანს ავტო  მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/14 13.01.2014 5 000,00 545,00

17 შპს ჰიუნდაი ავტო საქართველო  მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/15 13.01.2014 4 000,00 135,00

18 შპს გიო 2011   კონდენციონერების  შეკეთება და მომს-ბა გამ. ელ. ტენდერი 02/507/05 14.01.2014 12 000,00

19 შპს სენა ავტო სერვისი ძრავის ზეთი გამ. შესყიდვა 03/092/16 14.01.2014 1 482,00 1 482,00

20 შპს თ & ლ   ლიფტების ტექნიკური მომსახურება  გამ. ელ. ტენდერი 02/507/06 16.01.2014 6 000,00 1 511,00

21 მიხეილ არევაძე საინჟინრო გეოლოგიის მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/713/17 16.01.2014 700,00 700,00

22 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია საწვავის შესყიდვა გამ. შესყიდვა 03/091/18 17.01.2014 5 696,10 5 696,10

23 შპს'რომპეტროლ საქართველო საწვავის შესყიდვა გამ. შესყიდვა 03/091/19 17.01.2014 7 880,00 3 821,80

24 შპს კასა ტრეიდი GPRS - მომსახურება  ელ. ტენდერი 01/642/01 20.01.2014 228 000,00 29 208,92

25 შპს ეფემჯი სოფტ პროგრამა და საკონსულტაციო მომსახურება გამ. ელ. ტენდერი 02/722/07 20.01.2014 51 960,00 8 660,00

26 შპს ჯი-თი მოტორსი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/20 20.01.2014 52 000,00 13 865,89

27 შპს იბერია სერვისი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/21 20.01.2014 40 000,00 3 671,00

28 ჯუმბერ შუბითიძე საბურავის დისკები გამ. შესყიდვა 03/343/22 20.01.2014 1 424,00 1 424,00

29 შპს ჯი-თი მოტორსი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/23 21.01.2014 16 000,00 3 991,56

30 შპს ტოიოტა ცენტრი თბილისი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/24 21.01.2014 60 000,00 4 889,50

31 შპს ეტალონი-მედია სარეკლამო მომსახურება ელ. ტენდერი 01/793/02 23.01.2014 40 170,00 12 360,00

32 შპს ავტოტრანს სერვისი               ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომს-ბა - 18ც ელ. ტენდერი ე/01/501/03 24.01.2014 144 000,00

33 შპს ბერო & კომპანი სამუხრუჭე ხუნდების და ფილტრების შესყიდვა გამ. შესყიდვა 03/343/25 24.01.2014 7 616,00 7 577,00

34 შპს ევროტექ ჰაუზი ჰაერის კომპრესორის მანომეტრი გამ. შესყიდვა 03/421/26 24.01.2014 105,00 105,00

35 შპს ახალი მთვარე გათბობის საკედლე ქვაბის ცხელი წყლის ტუმბო  გამ. შესყიდვა 03/421/27 27.01.2014 320,00 320,00

36 შპს ავტოსერვისცენტრი+ ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომს-ბა - 25 ც. ელ. ტენდერი ე/01/501/04 29.01.2014 200 000,00 11 210,34

37 შპს ჯი ჯი ეს ედს GGS Ads
ა/მანქანაზე კუთვნილების აღმნიშვნელი წარწერების (სტიკერების)  

განთავსება და ძველის მოხასნა
გამ. ელ. ტენდერი 02/224/08 29.01.2014 13 995,00

38 შპს ავტოტრანს სერვისი  ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 52 ც. ელ. ტენდერი ე/01/501/06 31.01.2014 156 000,00 20 051,00

39 შპს ავტოტრანს სერვისი    ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 29 ც.  ელ. ტენდერი ე/01/501/05 31.01.2014 78 000,00 20 444,00

40 შპს ბათუმის ნავთობ ტერმინალი სასადილოს მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/555/28 31.01.2014 93 987,60 5 909,40

41 შპს პეტრე ნაყოფია სასადილოს მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/555/29 31.01.2014 64 128,00 5 376,00

42 შპს ექსლუზივნიუსი ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები გამ. შესყიდვა 03/924/30 01.02.2014 4 730,00 430,00

43 შპს პირველი ფოტოგრაფიული და დამატებითი მომსახურებები გამ. შესყიდვა 03/799/31 01.02.2014 4 840,00 440,00

44 შპს ჯი ეს სი ტრანსფორმატორები, უწყვეტი ელ. მომარაგების წყაროები გამ. ელ. ტენდერი 02/311/09 03.02.2014 6 240,00 1 584,00

45 ტექნიკური ცენტრი გრო
 შესამოწმებელი აპარატურის შეკეთება და ტექ. მომსახურება (Rapiscan-

ის რემონტი)
გამ. ელ. ტენდერი 02/504/10 03.02.2014 54 000,00 4 500,00

46
სსიპ საქართველოს სტანდარტების და 

მეტროლოგიის ერევნული სააგენტო
ალოკოტესტერის დაკალიბრება გამ. შესყიდვა 03/716/32 03.02.2014 237,00 39,50

47 შპს L200  ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომს-ბა - 30 ც.  ელ. ტენდერი ე/01/501/07 04.02.2014 240 000,00 65 934,00

48 შპს ალპა+ მართვის საკონტროლო პანელები გამ. ელ. ტენდერი 02/312/11 06.02.2014 109 500,00 65 043,00

49 შპს Art Glass ა/მ-ის მინების დასაბური ფირი (თანმდევი მონტაჟით) გამ. ელ. ტენდერი 02/224/12 06.02.2014 4 940,00

50 შპს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება კადრების მომზადება გამ. შესყიდვა 03/805/33 06.02.2014 40 000,00

51 შპს ინტერაუდიტი აუდიტორიული მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/792/34 06.02.2014 2 950,00 2 950,00

52 შპს გეგი ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 6 ც.  ელ. ტენდერი ე/01/501/08 07.02.2014 18 000,00 614,00

53 შპს ინფოსერვისი პროგრამული მომსახურეება გამ. შესყიდვა 03/722/35 07.02.2014 1 540,00 140,00

54 შპს ავტოსერვისცენტრი+ ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 110 ც. ელ. ტენდერი ე/01/501/09 10.02.2014 330 000,00 14 795,36

55 შპს R მოტორსი  მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/36 11.02.2014 1 750,00 1 750,00

56 შპს აკა მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/37 11.02.2014 7 000,00

57 შპს სენა ავტო სერვისი  თოვლმავლების (ბურანი) შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/38 11.02.2014 3 000,00

58 შპს სილქნეტი სატელევიზო და რადიო მომსახურებები გამ. ელ. ტენდერი 02/922/14 13.02.2014 1 100,00 109,32

59 შპს სტონექსი ავეჯის შესყიდვა (ურეკი + ავიაცია + ქვემო) გამ. ელ. ტენდერი 02/391/13 13.02.2014 7 772,00 7 772,00

60 შპს ავტოტრანს სერვისი ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომს-ბა - 6 ც. ელ. ტენდერი ე/01/501/10 14.02.2014 48 000,00 3 948,00

61 სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი
 პრფ. პასუხისმგებლობის დაზღვევა (წლიური სადაზღვევო ლიმიტი - 

1,000,000.00) 
ელ. ტენდერი 01/665/14 14.02.2014 23 000,00

62 შპს ავტოტრანს სერვისი  ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 43 ც.  ელ. ტენდერი ე/01/501/11 14.02.2014 129 000,00 5 384,00

63 შპს ბომს ელ. აკუმულატორები ელ. ტენდერი 01/314/12 18.02.2014 64 750,00 34 375,00

64 შპს ელიტელი გაზის გამათბობელი - 2ც გამ. ელ. ტენდერი 02/397/15 18.02.2014 1 078,00 1 078,00

65 შპს ავტოტრანს სერვისი  ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 50 ც.  ელ. ტენდერი ე/01/501/13 19.02.2014 147 000,00 3 646,00

66 შპს 03
საკაბინეტო აბრები და არსებულ აბრებზე წარწერების შეცვლა-

შესრულება
გამ. ელ. ტენდერი 02/444/16 19.02.2014 1 220,00 30,00

67 შპს თეგეტა მოტორსი დიზელის დანამატის სითხე გამ. შესყიდვა 03/501/39 20.02.2014 235,00 235,00

68 დავით გოროზია   ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 6 ც. ელ. ტენდერი ე/01/501/15 21.02.2014 15 000,00 1 710,95

69 შპს მირანდუხტი ა/მ მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები ელ. ტენდერი 01/443/16 21.02.2014 4 780,00 4 780,00

70 შპს EL-Group  ელექტრო ნათურები და გასანათებელი მოწყო-ბი გამ. ელ. ტენდერი 02/315/17 21.02.2014 13 994,00 1 561,50

71 შპს ენგადი სასმელი წყალი გამ. შესყიდვა 03/411/40 21.02.2014 375,00 375,00

72 შპს გუჯარი სარესტორნო მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/999/41 21.02.2014 2 979,60 2 979,60

73 შპს მვპ მისაკრავი სტიკერები (მარკეტინგი) გამ. ელ. ტენდერი 02/224/18 24.02.2014 2 980,00 2 980,00

74 შპს დაბა+ შტორების (ფარდა-ჟალუზი) შესყიდვა გამ. ელ. ტენდერი 02/395/119 26.02.2014 10 500,00

75 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია საწვავის შესყიდვა გამ. შესყიდვა 03/091/42 26.02.2014 5 784,40 5 784,00

76 შპს'რომპეტროლ საქართველო საწვავის შესყიდვა გამ. შესყიდვა 03/091/43 26.02.2014 4 895,40 4 895,00

77 შპს ლეი ტექ ბეჭდები და შტამპები ელ. ტენდერი 01/301/17 27.02.2014 1 451,40 468,32

ინფორმაცია სსიპ - დაცვის პოლიციის მიერ 2014 წელს I კვარტალში  სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ



78 შპს ტესლა კაბელებიას არხები ელ. ტენდერი 01/443/19 28.02.2014 11 895,00 9 378,96

79 შპს ლუმენი    
ა/მ სასიგნალო მოწყ-ის ტექნიკური მომს-ბა (ციმციმები ხმამაღლა 

მოლაპარაკით)
ელ. ტენდერი 01/501/18 28.02.2014 3 000,00 1 563,00

80 შპს კავკასუს ონლაისნ ინტერნეტ მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/724/44 28.02.2014 2 250,00

81 ზურაბ მესხი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის დაცვის პოლიციის სამმართველოს 

ადმინისტრაციული შენობის ოთახების გადაკეთების სამუშაოები 

(ფოთი)

ელ. ტენდერი 01/454/20 04.03.2014 17 897,00

82 შპს ჯი ეს სი კაბელები, კაბელების აქსესუარები ელ. ტენდერი 01/443/21 05.03.2014 49 999,00 9 600,00

83 ბესიკი გრატიაშვილი ა/მანქანების შეკეთება და ტექ. მომსახურება - 22 ც. ელ. ტენდერი ე01/501/22 06.03.2014 66 000,00

84 შპს 03 სამიზნეები სროლაში სავარჯიშოდ - 250ც გამ. ელ. ტენდერი 02/352/21 06.03.2014 3 998,00 1 574,80

85 შპს ა.დ.მ.- ფარმა
ბახილების კარტრილები (ჩასაცმელი ციფრული აპარატებისათვის) 

#200 - 600ც
გამ. ელ. ტენდერი 02/331/20 07.03.2014 14 900,00

86 შპს სტარტი
საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების შესყიდვა (საკუტარი - 

14,400.0 და ბიუჯეტი - 1,100.0)
გამ. ელ. ტენდერი ე/02/395/22 07.03.2014 11 795,00

87 შპს მინდა ინტერნეტ მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/724/45 07.03.2014 100,00

88 შპს 03 დროშები გამ. ელ. ტენდერი 02/358/23 11.03.2014 3 770,00 3 770,00

89 სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემია სასწავლო კურსის გავლა (ტრენინგი) გამ. შესყიდვა 03/805/46 12.03.2014 535,00 535,00

90 შპს ნეოტექი ვიდეო ჩამწერები (8 არხიანი - 7ც და 16 არხიანი - 5ც) ელ. ტენდერი 01/323/23 14.03.2014 4 675,00

91 შპს იბერია ავტო ცენტრი ავტო სატრასპორტო საშუალება გამ. შესყიდვა 03/341/47 17.03.2014 686 624,40 $396 000,00

92 შპს მათე მოტორსი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/501/48 17.03.2014 20 000,00

93 შპს სოკარ ჯორჯია გაზი ქართლი გაზის განაწილება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები გამ. შესყიდვა 03//652/49 19.03.2014 638,00

94 შპს კაპიტალ საინ ტრეიდ
განათებული ნიშნების და სახელის შემცველი ფირფიტ. დამზადება 

(მოც. ასოები - ლაით ბოქსები)
გამ. ელ. ტენდერი 02/315/24 21.03.2014 39 100,00

95 შპს წყლისა და გაზის ტექნოლოგიები მილი დ სხვადასხვა სანტექნიკური საქინელი გამ. შესყიდვა 03/441/50 24.03.2014 454,70 454,70

96 შპს რელე+
ქსოვილის ნივთები (იატაკის, მაგიდის, ჭურჭლისა და მინის 

ტილოები)
გამ. ელ. ტენდერი 02/395/25 25.03.2014 5 999,00 1 709,30

97 შპს ალტა სერვისი ქსეროქსის შეკეთება გამ. შესყიდვა 03/503/51 25.03.2014 75,00 75,00

98 შპს ფოტო სამყარო სურათი ჩარჩოთი გამ. შესყიდვა 03/223/52 25.03.2014 151,60 151,60

99 შპს ქ.გ.ბ. წყლის ელ. გამაცხელებლი - 3ც გამ. ელ. ტენდერი 02/397/26 26.03.2014 930,00

100 შპს მბს პრინტერების შეკეთება გამ. შესყიდვა 03/503/53 26.03.2014 150,00 150,00

101 შპს'რომპეტროლ საქართველო საწვავის შესყიდვა გამ. შესყიდვა 03/091/54 26.03.2014 975,20

102 შპს ვერსია პრინტი სარეკლამო მომსა-ბა (სამართლის ჩანართიან გაზეთში) ელ. ტენდერი 01/793/25 27.03.2014 24 050,00

103 შპს პარტნიორი რეზინის წაღები/ ჩექმები -150ც ელ. ტენდერი 01/188/24 27.03.2014 3 150,00

104 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია საწვავის შესყიდვა გამ. შესყიდვა 03/091/55 27.03.2014 4 504,10

105 შპს ყოველდღიური გაზეთი რეზონანსი სარეკლამო მომსახურება (ყოველდღიურ გაზეთში) ელ. ტენდერი 01/793/28 28.03.2014 21 025,00

106 შპს ერთგულება+ ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება (ევაკუატორი) გამ. ელ. ტენდერი 02/631/27 28.03.2014 10 500,00

107 შპს ელ+ სხვადასხვა სახანძრო / ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები გამ. ელ. ტენდერი 02/444/28 31.03.2014 2 200,00

108 შპს თეგეტა მოტორსი საბურავები გამ. შესყიდვა 03/353/56 31.03.2014 1 060,00

109 შპს ინტერაუდიტი აუდიტორიული მომსახურება გამ. შესყიდვა 03/792/57 31.03.2014 1 180,00

110 სს სილქნეტი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება გამ. შესყიდვა ბ/03/642/01 31.12.2013 5 500,00 340,30

111 შპს მზე ელემენტების შესყიდვა გამ. შესყიდვა ბ/03/314/02 13.01.2014 70,00 70,00

112 შპს ლუმენი  ხმოვანი ან ვიზუალური სასიგნალო აპარატურა გამ. შესყიდვა ბ/03/316/03 16.01.2014 570,00 570,00

113 შპს იბერია სერვისი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა ბ/03/501/04 17.01.2014 1 500,00

114 შპს დიზაინ პლიუს სერვისი სასადილოს ავეჯი - სპეცები (ბიუჯეტი) გამ. ელ. ტენდერი ბ/02/391/01 20.01.2014 8 040,00 8 040,00

115 შპს ჯი-თი მოტორსი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა ბ/03/501/05 20.01.2014 1 500,00 279,64

116 შპს ტოიოტა ცენტრი თბილისი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა ბ/03/501/06 21.01.2014 6 000,00 307,65

117  შპს სუპერ ტვ სატელევიზიო მომსახურება გამ. შესყიდვა ბ/03/922/07 22.01.2014 1 892,00 209,00

118  შპს გეორგინა რკინის კარის ავტომკლავი გამ. შესყიდვა ბ/03/445/08 29.01.2014 200,00 200,00

119 შპს ნია 2010 
სწრაფი რეაგირების სამმართველოს 40 თანამშრ-ის არაყაზარმულ პირ-

ბში საქვაბე კვებით უზრუნ-ის მომს-ბა
გამ. ელ. ტენდერი ბ/02/555/02 07.02.2014 164 528,00

120 შპს ჯი ეს სი დისტაციური ღილაკი გამ. შესყიდვა ბ/03/317/10 10.02.2014 140,00 140,00

121 შპს ინტერაუდიტი აუდიტორიული მომსახურება გამ. შესყიდვა ბ/03/792/09 11.02.2014 590,00 118,00

122 შპს სანტექ სერვისი სანტექნიკური საქონელი გამ. შესყიდვა ბ/03/421/11 19.02.2014 103,50 103,50

123 შპს ოთო-2011 ელექტრო საქონელი გამ. შესყიდვა ბ/03/312/12 19.02.2014 176,00 176,00

124   შპს ლუმენი  ხმოვანი ან ვიზუალური სასიგნალო აპარატურა გამ. შესყიდვა ბ/03/316/13 05.03.2014 390,00 390,00

125
შპს GBK-ინერტული მასალების 

კომპანია
ინერტული მასალა -ღორღი გამ. შესყიდვა ბ/03/142/14 07.03.2014 200,00

126 შპს თეგეტა მოტორსი აკუმულატორიები გამ. შესყიდვა ბ/03/142/15 10.03.2014 735,00

127 შპს ნეოტექი კომბინირებული კაბელი გამ. შესყიდვა ბ/03/313/17 10.03.2014 200,00 200,00

128 შპს მათე მოტორსი მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამ. შესყიდვა ბ/03/501/16 17.03.2014 5 000,00

129

4 100 240,89 522 207,20



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


