
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი ხელშეკ-ბის ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკრულე

ბო თანხა
შენიშვნა 

1 შპს რუბიკონ გრუფი (405525999)
გასართობი პროგრამის

უზრუნველყოფა 6 ქალაქში
გამარტივებული შესყიდვა 02/799/179 28.09.2022 35,063.70          საკუთარი

2 სს საქართველოს ბანკი (204378869) სს საქართველოს ბანკის მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 006 04.10.2022 4,900.00            საკუთარი

3 შპსგეგა 2012 (400223254) ჰაერის კომპრესორი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/421/181 08.10.2022 620.00               საბიუჯეტო

4  შპს „თეგეტა რითეილი“ ქაფის ბალონი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/429/182 08.10.2022 360.00               საბიუჯეტო

5 შპს ალგი ჯგუფი (405121988) შლაგბაუმის შეძენა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/349/183 11.10.2022 2,500.00            საბიუჯეტო

6
იკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე „ელგუჯა 

ფირცხალავა” (55001026015)
ავეჯის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა ბ02/508/184 17.10.2022 250.00               საბიუჯეტო

7 შპს ჯორჯიან ექსპრესი (201954965) საბაჟო გაფორმების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/792/184 17.10.2022 60.00                 საკუთარი

8
შპს ჰიდროსკანდ 

კომპრესორის შლანგი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/441/185 18.10.2022 53.00                 საბიუჯეტო

9 შპს ჯეომაქსი 2022 (431954744) საქაფის პისტოლეტი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/429/186 18.10.2022 50.00                 საბიუჯეტო

10 შპს ფეთ ფუდ (404512620) აკვარიუმის ფილტრი გამარტივებული შესყიდვა 02/429/187 19.10.2022 160.00               საკუთარი

11 შპსგეგა 2012 (400223254) პლასტმასის ხამუთი (ტაისი) გამარტივებული შესყიდვა 02/445/188 20.10.2022 125.00               საკუთარი

12 შპს სოფთლაინ საქართველო (404867998) ონლაინ ჩართვების ლიცენზია გამარტივებული შესყიდვა 02/485/189 21.10.2022 2,116.80            საკუთარი

13
შპს დამი (424069304)

გენერატორის ფილტრის და ზეთის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/092/190 20.10.2022 139.00               საკუთარი

14 შპს ნოვი სტილი ჯორჯია (204546688) გორგოლაჭიანი სკამის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/391/191 25.10.2022 800.00               საკუთარი

15 შპს არგო 2012 (406062941) უნიტაზის ავზის ღილაკი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/444/192 25.10.2022 37.00                 საბიუჯეტო

16 შპს ჯეომაქსი 2022 (431954744) მტვერსასრუტი და კერხერი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/429/193 25.10.2022 3,900.00            საბიუჯეტო

17
შპს ილიტეკ (404851807)

ელ.ჩაიდნები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/397/194 25.10.2022 300.00               საბიუჯეტო

18 შპს ნოვი სტილი ჯორჯია (204546688) სკამების შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/508/195 26.10.2022 100.00               საბიუჯეტო

19
შპს ფეთ ფუდ (404512620)

აკვარიუმის განათება გამარტივებული შესყიდვა 02/397/196 25.10.2022 80.00                 საკუთარი

20 შპს გორგია (245621288) მიკროტალღური ღუმელი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/397/197 25.11.2022 249.00               საბიუჯეტო

21 შპს გეგა 2012 (400223254) სამუშაო და რეზინის ხელთათმანი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/181/198 27.10.2022 1,375.00            საბიუჯეტო

22 შპს ეიეს-ინტელინეტ ჯორჯია Ltd Aes-Intellinet 

Georgia

რადიო-მიმღებ გადამცემი გამარტივებული შესყიდვა 2/322/199 27.10.2022 627,000.00        საკუთარი

23 შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია“ საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/200 01.11.2022 5,264.00            საკუთარი

24
შპს ჰიგიენ ჯგუფი (400215539)

რეზინის ხელთათმანი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/181/201 31.10.2022 180.00               საბიუჯეტო

25 შპს ილიტეკ (404851807) ელ.ჩაიდანი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/397/202 31.10.2022 300.00               საბიუჯეტო

26
შპს დე-ლაითი (400276321)

სანათები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/315/203 03.11.2022 875.00               საბიუჯეტო

27 შპს ჰიდროსკანდ (404988581) შლანგის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/441/204 02.11.2022 23.90                 საკუთარი

28
შპს კავკასიის დომენების რეგისტრატორი 

(405254040)
დომენური სახელების რეგისტრაცია გამარტივებული შესყიდვა 02/724/205 02.11.2022 80.00                 საკუთარი

29 შპს ჯორჯიან მობაილ იმპორტი (206337711) ტელეფონი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/322/206 15.11.2022 1,380.00            საბიუჯეტო

1,400.00            საკუთარი

600.00               საბიუჯეტო

96.00                 საკუთარი

24.00                 საბიუჯეტო

1,188.00            საკუთარი

2,445.00            საბიუჯეტო

33 შპს ნ. ნ. გელიტა (205189598) კაფრების შეკეთევა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/453/210 07.11.2022 2,100.40            საბიუჯეტო

34 შპს ჰიდროსკანდ (404988581) რეზინის მილის შემაერთებლების და საჭირო მასალები გამარტივებული შესყიდვა 02/441/211 07.11.2022 23.90                 საკუთარი

35
მაკა კოპალეიშვილი (37001003050)

ტელევიზორის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/503/212 09.11.2022 160.00               საკუთარი

460.16               საკუთარი

499.84               საბიუჯეტო

37 გოდერძი სირაძე (61001009625) მანქანის ტენტი~ გამარტივებული შესყიდვა 02/441/214 09.11.2022 400.00               საკუთარი

38 სს სილქნეტი (204566978) ინტერნეტ მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/724/215 09.11.2022 1,800.00            საკუთარი

39 შპს მბს (203838277) პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/216 11.11.2022 110.00               საკუთარი

40 ფაიკ ომაროვი - ლაიქ ფრინთ (01011047576) კარტრიჯის დატენვა გამარტივებული შესყიდვა  02/503/217 21.11.2022 260.00               საკუთარი

41 დუდანა გაჩეჩილაძე (01024016092) სურათი ჩარჩოთი გამარტივებული შესყიდვა 02/223/218 21.11.2022 367.20               საკუთარი

42 შპს ჰუალინგი-სამშენებლო მასალების 
ჰიპერმარკეტი (406263378)

ლინოლიუმი გამარტივებული შესყიდვა 02/441/219 25.11.2022 145.00               საკუთარი

43 შპს 4 ვე დე (205274594) ჯალამბარი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/421/220 28.11.2022 2,080.00            საბიუჯეტი

44
შპს გამა გ (426117203)

ყინვაგამძლე სითხე გამარტივებული შესყიდვა 02/249/221 28.11.2022 1,800.00            საკუთარი

45 შპს ენერჯი ბაზა №1 (406076044) აკუმლატორი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/314/222 29.11.2022 520.00               საბიუჯეტი

46
შპსაგროჰაბი (404502098)

სხვადასხვა დასახელების გამაგრილებელი/მინერალური
სასმელისა და სხვა სასურსათო პროდუქტები

გამარტივებული შესყიდვა 02/158/223 02.12.2022 2,500.00            საკუთარი

47
სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია (206348987)

სწავლება გამარტივებული შესყიდვა ბ02/805/224 01.12.2022 1,620.00            საბიუჯეტი

48 შპს არბო 2009 (205273498) ტორტი გამარტივებული შესყიდვა 02/158/225 02.12.2022 747.00               საკუთარი

49 შპს ეიფოსი (400223496) გენერატორის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/505/226 06.12.2022 280.00               საკუთარი

50 შპს ვესტა (406143926) ქაღალდი გამარტივებული შესყიდვა 02/301/227 06.12.2022 18,750.00          საკუთარი

51 შპსრაცია.ჯი (404532877) ხელის მეტალო დეტექტორები გამარტივებული შესყიდვა 02/385/227 07.12.2022 200.00               საკუთარი

52
შპს ავტო ცენტრი თბილისი (405295844)

ა/მ ტექნიკური
მომსახურება და სარემონტო სამუშაოები

გამარტივებული შესყიდვა  02/501/228 13.12.2022 3,362.00            საკუთარი

53 სს ელიტ ელექტრონიქსი (202268928) ტოსტერი,ჩაიდანი,გრილი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/397/230 16.12.2022 300.00               საბიუჯეტო

54
შპს ლასარე (208145176)

ტვირთების გაგზავნა/მიღება გამარტივებული შესყიდვა 02/631/231 20.12.2022 1,092.88            საკუთარი

55 ფაიკ ომაროვი - ლაიქ ფრინთ (01011047576) კარტრიჯების დატენვა გამარტივებული შესყიდვა 02/503/232 21.12.2022 3,480.00            საკუთარი

56
შპს ზუმერი ჯორჯია (202462717)

მყარი დისკი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/302/233 23.12.2022 219.00               საბიუჯეტო

57 შპს გორგია (245621288) მინაბამბა გამარტივებული შესყიდვა  02/441/234 27.12.2022 44.80                 საკუთარი

58 შპს ავტო ცენტრი თბილისი ა/მ ტექმომსახურება კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/501/39 03.10.2022 10,000.00          საკუთარი

59 ს.ს ჰიუნდაი ავტო საქართველო ა/მ ტექმომსახურება კონსოლიდირებული ტენდერი  CON02/501/40 03.10.2022 10,000.00          საკუთარი

60 შპს თეგეტა რითეილი ა/მ ავტომანქანის აკუმლატორები კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/314/41 25.11.2022 380.00               საკუთარი

61 შპს კამორა
ხელთათმანი ლ ა ტ ე ქ ს ი ს 

არასტერილური
კონსოლიდირებული ტენდერი CON 02/331/42 25.11.2022 4,156.00            საკუთარი

62 შპს იუჯითი 70 ერთეული კომპიუტერი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/302/43 16.12.2022 118,160.00        საკუთარი

63 შპს ფირსთ მედი ბახილები კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/331/44 22.12.2022 1,600.00            საკუთარი

64 შპს იუჯითი ლეპტოპი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/302/45 22.12.2022 7,725.00            საკუთარი

65
შპს „ჯი-თი ჯგუფი“ სადისპეტჩერო სადგური, საოფისე კომპიუტერის და  პორტატული კომპიუტერის 

შესყიდვა 
ეექტრონული ტენდერი 01/302/74 18.10.22 306,195.00                 საკუთარი

66 შპს „ჯი-თი-ელ“ საგანგაშო ღილაკები ეექტრონული ტენდერი 01/317/07 9/11/2022 16,200.00                 საკუთარი

67 შპს „ალფა ფორვარდი“ აკუმულიატორები ეექტრონული ტენდერი 01/314/75 16/11/22 20,700.00                   საკუთარი

68
შპს 'ჯი-თი მოტორს 

სპეციალიზირებული, დაჯავშნული ავტოსატრანსპორტო (ფურგონის ტიპის 

მ/ავტობუსი) საშუალება
ეექტრონული ტენდერი 01/341/76 22.11.22 2,568,000.00             საკუთარი

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა36

31

32

03.11.2022 

07.11.2022 

08.11.2022 

ე02/323/209

ე02/411/213

შპს სანერჯი (405352728)

შპს საქართველოს დისტრიბუცია და ლოგისტიკა 
(205116088)

რეზინის ხელთათმანი

 პარკები 82

ტელევიზორები

წყალი

ინფორმაცია სსიპ დაცვის პოლიციის მიერ 2022 წლის  IV კვარტალში სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ

10.11.2022 30 ე02/196/207

Nე02/196/208

გამარტივებული შესყიდვაშპს ჰიგიენ ჯგუფი (400215539)

შპს კირიბი (205272603)


