
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი ხელშეკ-ბის ნომერი
ხელშეკ-ბის 
გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკ-ბო 
თანხა

გადარიცხული 
თანხა

1 შპს ინსპერონი დეტექტორები ელექტრონული ტენდერი 01/384/85 04.11.2019 44,800.00           44800

2 შპს იდეა უწყვეტი კვების წყაროებისთვის (UPS) 
აკუმულატორების შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერი 01/314/86  04.11.2019 10,980.00           10980

3 შპს დიპლომატ ჯორჯია სასმელი ელექტრონული ტენდერი 01/159/87 15.11.2019 49,920.00           49920

4 შპს ჯეო სოლუშენ ქომფანი ყუთები ელექტრონული ტენდერი 01/446/88 15.11.2019 9,888.00             9888

5 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) ანტიფრიზის (კონცენტრატი) ელექტრონული ტენდერი 01/249/89 15.11.2019 10,981.00           4800

6 შპს „ბოტილია დი ვინო“ სასმელი ელექტრონული ტენდერი 01/159/90 15.11.2019 44,640.00           44640
7 შპს Print Office მისალოცი წერილის ელექტრონული ტენდერი 02223/91 18.11.2019 2,208.00             0

10,000.00           0
2,500.00             0

1
სსიპ- ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

(206348987)  სატრენინგო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/805/219 08.10.2019 320.00                320

2 შპს ლიზი (402009223)  დამტენები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/311/220 11.10.2019 225.00                225

3 შპს ბი ემ სი გორგია (245621288)
სამშენებლო მასალები და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები
გამარტივებული შესყიდვა  02/441/221 11.10.2019 394.35                394.35

4 შპს ბი-ემ-სი გეზი (406130618) ცემენტი თეთრი გამარტივებული შესყიდვა  02/441/222 11.10.2019 32.00                  32

5 შპს მეგა სთარ (402120450) მედალი, თასი და ფეხბურთის ბურთი გამარტივებული შესყიდვა 02/374/223 15.10.2019 684.00                684

6 შპს თერმოინდუსტრია (445411484) ქვაბი ფოლადის 300000კკალ/სთ გამარტივებული შესყიდვა  ბ/02/446/224 16.10.2019 4,950.00             4950
7 შპს მედ ეკონომი სამედიცინო ხელთათმანები კონსოლიდირებული შესყიდვა CON02/331/225 17.10.2019 7,500.00             7500

8 გიორგი კიკაჩეიშვილი (60003008389) სპორტული მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/926/226 17.10.2019  200.00                200

9 შპს რემონტალი (202457956)
მე-5 სართულზე შეკიდული 125-ის ოთახში 
ჭერის შესაცვლელად საჭირო სარემონტო 

სამუშაოები
გამარტივებული შესყიდვა 02/454/227 17.10.2019 7,557.52             7374.16

10 შპს თერმოინდუსტრია (445411484) ცენტრალური გათბობის ქვაბის მონტაჟი გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/453/228 23.10.2019 4,096.40             4096.4

11
ფიზიკური პირი ნუგზარ სხირტლაძე 

(01010003217)
ჯანდაცვის სფეროს და

 სპორტული მომსახურებები
გამარტივებული შესყიდვა 02/851/229 21.10.2019 1,530.61             1230.61

12 შპს კავკასუს მოტორსი ავტომანქანების შესყიდვა კონსოლიდირებული შესყიდვა CON01/341/230 04.11.2019 1,267,060.00      886942
2,400.00             2400

600.00                600

14 ასლან კოჩალიძე (33001021727)

მოძრავი ტვირთებისა და ფულადი 
სახსრების ადმინისტრაციულ შენობაში 

დაზიანებული წყლის მილების 
რეაბილიტაცია

გამარტივებული შესყიდვა 02/904/232 29.10.2019 550.00                550

15 შპს ვესტა (202159788) ჯილდოების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა  02/185/233  29.10.2019 562.50                562.5

16 შპს ბორნ სოფქიმია (206337784) სასუქი გამარტივებული შესყიდვა  02/143/234  30.10.2019  40.00                  40

17 შპს ეს ბი ეს (401948755) კოაქსელური კაბელი გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/433/235 01.11.2019 350.00                350
18 ნოშრევან ჩხაიძე - ნოშრე (01012009156) კერხერის აპარატის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/505/236  01.11.2019 300.00                300
19 შპს ევროტექ.სერვისი (406043552) კერხერის აპარატის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/505/236 08.11.2019 275.00                275
20 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავები (265/65  R17) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON/02/343/237 07.11.2019 11,200.00           4200
21 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავები (225/50  R17) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON/02/343/238 07.11.2019 700.00                700

16,240.00           3100
920.00                920

23 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავები (195/60  R15) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON/02/343/240 07.11.2019 920.00                920
24 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავები (215/75 R16C),  (235/65 R16C)  კონსოლიდირებული შესყიდვა CON/02/343/241 07.11.2019 38,580.00           0
25 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავები (195/70 R16C) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON/02/343/242 12.11.2019 7,500.00             480
26 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავები   (235/55  R18) კონსოლიდირებული შესყიდვა  CON/02/331/243 12.11.2019 900.00                900

27 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205)

საბურავები   (235/65  R17),
(265/60  R18), (265/50  R20), (285/50  R20), გამარტივებული შესყიდვა CON/02/343/244 12.11.2019 17,780.00           2480

13,320.00           13320
1,080.00             1080

29 შპს ინტერავტო თრეიდინგი (206211936) საბურავები  (265/70 R15), (235/75 R15) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON/02/343/246 12.11.2019 2,080.00             1280

30 შპს კავკასიის დომენების რეგისტრატორი 
(405254040)  ინტერნეტდომენური სახელები გამარტივებული შესყიდვა 02/724/247 12.11.2019 64.00                  64

31 შპს ტოიოტა ცენტრი თბილისი (211346220)
ავტომობილებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

გამარტივებული შესყიდვა 02/501/248 21.11.2019 2,000.00             0

32 შპს ნ. ნ. გელიტა (205189598)
ყაზარმული ტიპის ჯიხურის გადაზიდვა 

აწმე კალათით
გამარტივებული შესყიდვა 02/455/249  12.11.2019 415.00                415

33 შპს სანტექ. სერვისი (404925836)
საკანალიზაციო  ქსელის გარეცხვა წყლის 

ჭავლის საშუალებით
გამარტივებული შესყიდვა 02/904/250 12.11.2019 990.00                990

34 შპს მბს (203838277) პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/503/251 13.11.2019 100.00                100

35 შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი (406119178)
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 
ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და 

ზამბარები/რესორები
გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/445/252  14.11.2019 756.34                756.34

36 შპს ეკომაქსი (405051768) კერხელის ზეთი გამარტივებული შესყიდვა 02/092/253 14.11.2019 50.00                  50

37 სს სილქნეტი (204566978) სატელევიზიო და რადიომომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/922/254 15.11.2019 310.00                262.4

38 შპს ნეოტექი (206201698) სერვსი მომსახურება ჩამწერი გამარტივებული შესყიდვა 02/503/255  18.11.2019 40.00                  40

39 შპს ვიპ სერვისი (406220325) კარტრიჯის დატენვა გამარტივებული შესყიდვა 02/503/256 19.11.2019 216.00                216

240.00                240
230.00                230

41 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავები გამარტივებული შესყიდვა  02/343/258 25.11.2019 1,680.00             1680
42 შპს გილი2010 (400012268) კაპრონის თოკი გამარტივებული შესყიდვა  02/395/259 03.12.2019 30.00                  30

43 შპს ბრიკო კავკასუს (405067494) მანომეტრი და შლანგი სპირალისებრი გამარტივებული შესყიდვა 02/385/260 06.12.2019 49.75                  49.75

44 რამაზ სეხნიაშვილი (14001004486) გენერატორის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა ბ02/505/261  13.12.2019  350.00                350

45 შპს ქართული ოფისი (405229480) აკუმულატორის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/314/262 12.12.2019 500.00                500

46 შპს ფოტო სამყარო (204435511)
ფოტოები

გამარტივებული შესყიდვა 02/223/263 06.12.2019 108.00                108

47 შპს GS (401981021) კონდიციონერების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/425/264 12.12.2019 3,970.00             3970
48 შპს ეკომაქსი (405051768) კერხერი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/429/265 12.12.2019 2,800.00             2800

49 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) საბურავების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/343/266 12.12.2019 1,340.00             1340

50 შპს კირიბი (205272603) პარკები გამარტივებული შესყიდვა 02/196/267 12.12.2019 1,918.00             1918

51 შპს ბრანო (405220728) საბურავი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/344/268  12.12.2019 226.00                226

52 სს ელიტ ელექტრონიქსი (202268928) ლედ ტელევიზორი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/323/269  13.12.2019 1,499.95             1499.95

1,800.00             1800
670.00                670

4,900.00             4900
3,750.00             3750

55 შპს ედესი ჯგუფი (203868635) ფერადი ქაღალდი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/224/272  13.12.2019 150.56                150.56

56 შპს საქართველოს საავიაციო სასწავლო 
ცენტრი (402032304)

მომსახურებები სპეციალისტების 
მომზადების სფეროში (ავიაცია)

გამარტივებული შესყიდვა 02/805/273 13.12.2019 1,200.00             0

53

კონსოლიდირებული შესყიდვაშპს ინტერავტო თრეიდინგი (206211936)
საბურავები (265/70 R16),

(255/70 R16) 

28.10.2019 ე02/322/23113 შპს ჯორჯიან მობაილ იმპორტი (206337711) მობილური ტელეფონები გამარტივებული შესყიდვა

საბურავები (195/65 R15), (215/60 R16), 
(255/55 R16),

კერხერის აპარატის შეკეთება

ზეთის რადიატორი და თბო ვენტილატორი

გორგოლაჭებიანი სკამი, საოფისე 
სავარძელი და დივანი

შპს თეგეტა მოტორსი (202177205)

შპს ევროტექ.სერვისი (406043552)

ბექა წიკლაური (01023009760)

შპს ნოვი სტილი ჯორჯია (204546688) 16.12.2019 

CONე/02/343/239

ე/02/505/257

 ე02/397/270

 ე02/391/271

ინფორმაცია სსიპ დაცვის პოლიციის მიერ 2019 წლის  I V კვარტალში სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ

შპს ბენნ შავი მაისურები ელექტრონული ტენდერი ე01/183/92  26.11.2019 
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კონსოლიდირებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

12.11.2019ეCON/02/343/245

07.11.2019

 02.12.2019 

 13.12.2019 



57 შპს ემ-სი ტექნოლოჯი (202218377) ალკოჰოლის შესამოწმებელი აპარატი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/385/274  13.12.2019 1,480.00             1480

58 შპს ეიეს-ინტელინეტ ჯორჯია Ltd Aes-
Intellinet Georgia (404999203)

რადიო მიმღებები, აისი სისტემური 
განახლება

გამარტივებული შესყიდვა  02/322/275 16.12.2019 630,879.69         473159.77

59 რაული გოქაძე (60001070478)
ჩარჩო/კარკასი (სარკმელი)  თანმდევი 

მომსახურებით მონტაჟით
გამარტივებული შესყიდვა 02/441/276 19.12.2019 600.00                0

60 შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) შლანგი, სწრაფჩამკერი, სტუცერი გამარტივებული შესყიდვა  02/441/277 20.12.2019 139.00                139

61 შპს ეს ბი ეს (401948755) კონექტორები გამარტივებული შესყიდვა 02/324/278 20.12.2019 499.00                0

62 შპს ენერჯი ბაზა №1 (406076044) აკუმულატორი და ჰაერის კომპრესორი გამარტივებული შესყიდვა  02/314/279 20.12.2019 1,008.00             1008
63 ელგუჯა ფირცხალავა (55001026015) დივნების რესტავრაცია გამარტივებული შესყიდვა 02/508/280  23.12.2019 2,000.00             2000

64 შპს ბიემჯი გრუპ (406128239)
არქიტექტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
გამარტივებული შესყიდვა 02/712/281  25.12.2019 300.00                0

65 შპს ნ. ნ. გელიტა (205189598)  სამშენებლო მასალები გამარტივებული შესყიდვა 02/441/281 26.12.2019 560.50                
66 შპს ვესტა (202159788) მისალოცი ბარათები და ეტიკეტები გამარტივებული შესყიდვა 02/224/282  27.12.2019 495.25                495.25
67 შპს ბადაგი (404907222)  სხვადასხვა საკვები პროდუქტი გამარტივებული შესყიდვა 02/158/283 26.12.2019 140.00                0
68 შპს ივენთ კომპანი (402051916) გასართობი მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 03/923/284 26.12.2019 750.00                
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