
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი ხელშეკ-ბის ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკ-ბო 

თანხა

გადარიცხული 

თანხა
შენიშვნა

1 შპს ლუმენი საავტომობილო ციმციმა (ხმამაღლა მოლაპარაკით) ელექტრონული ტენდერი 01/316/70 01.10.2020 35,460.00          
35460

2 შპს ბომს  აკუმულატორი (7ა/ს, 17ა/ს  60ა/ს) ელექტრონული ტენდერი 01/314/71 20.10.2020 96,200.00          
0

75,500.00          
0

1,750.00            
0

4 შპს ელ+

ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობის 
(ცეცხლსაქრობების წაღება, შემოწმება, დამუხტვა) 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი  01/504/73 22.10.2020 7,936.00            

0

5 შპს იდეა ელემენტები ელექტრონული ტენდერი 01/314/74 22.10.2020 12,720.00          
0

144,160.00        
0

14,000.00          
0

7 შპს ელ-სს ტაისების და კაბელის სამაგრი სკოპები ელექტრონული ტენდერი 01/443/76 27.10.2020 12,401.00          
0

8 ამხანაგობა ,, ინჟარქიტექტი"
სასაწყობო ნაგებობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/713 /77 02.11.2020 24,880.00          

0

9  ამხანაგობა ,, ინჟარქიტექტი"

საავიაციო უშიშროების სამმართველოს 
ადმინისტრაციული შენობის და მიმდებარე 

ტერიტორიის რეკონსტრუქციის (მიშენება-დაშენება), 
ელექტრონული ტენდერი 01/713 /78 02.11.2020 27,490.00          

0

10 შპს  ელ+ საკონტროლო პანელების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/312/79 11.11.2020 340,000.00        
0

11 სს ფრანს ავტო
უნივერსალის ტიპის ავტომანქანა(სამგზავრო 

ფურგუნი)
ელექტრონული ტენდერი 01/341/80 24.11.2020 269,400.00        

0

12 შპს GNT ფიქსირებული საგანგაშო ღილაკი ელექტრონული ტენდერი 01/317/81 30.11.2020 3,999.00            
0

13 შპს ინტეგრა სერვერის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/488/81 15.12.2020 144,250.00        
0

14 შპს ინტეგრა
ინკასაციის სამმართველოს ავტომანქანებისთვის 

სამეთვალყურეო ვიდეო კამერების და ჩამწერების 

შესყიდვა პროგრამული უზრუნველყოფით.

ელექტრონული ტენდერი 01/351/82 17.12.2020 141,887.00        
0

15 შპს  ჯი-თი გრუპ
სპეციალიზებული შეჯავშნული ფურგონის ტიპის 

(მ/ავტობუსი) ავტოსატრასპორტო საშუუალება
ელექტრონული ტენდერი 01/341/83 23.12.2020 545,027.00        

0

16 შპს ჯი-თი მოტორს
სპეციალიზირებული, დაჯავშნული 

ავტოსატრანსპორტო (ფურგონის ტიპის მ/ავტობუსი) 

საშუალება
ელექტრონული ტენდერი 01/341/84 23.12.2020 1,843,854.00     

0

17 შპს დელტა კონსალტინგი ქსელური ეკრანის (Firewall) შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/302/85 29.12.2020 41,720.00          
0

1 შპს ავტოტრანსსერვისი 

(401966618)

 2015 წელს გამოშვებული“ „KIA OPTIMA - 

სახნომრ(ებ)ით SP-070-SP და SP-222-SP 

ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა 02/501/202 02.10.2020 4,000.00            

0

2 Motorola Solutions Germany 

GmbH (1, D-65510)

რაციების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა  02/322/202 06.10.2020 338,460.00        
258299.14

3
შემოსავლების სამსახური 

(204525585)
საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 1774/1 05.10.2020 3,000.00            

0

4 ბექა ბარაბაძე (35001127848)

ა/მანქანა - ფორდი ,,F550“, გამოშვების წელი 2016, 

სახელმწიფო ნომერი SP 658 SP - ტექნიკური 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა (შემდგომში 

გამარტივებული შესყიდვა 02/501/203 19.10.2020 450.00               
0

5
შპს ზუმერი ჯორჯია 

(202462717)
 მობილური ტელეფონები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/322/204 09.10.2020 3,100.00            

3100

6 შპს კავკასუს მოტორსი 

(436031768)

 MITSUBISHI L200 -ს მარკის ავტომანქანების 
ტექნიკური მომსახურება

გამარტივებული შესყიდვა 02/501/205 13.10.2020 3,000.00            
0

7 შპს Made To Make (404954377) დამცავი აღჭურვილობა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/351/206  15.10.2020 3,682.00            
3682

8
შპს სოფთლაინ საქართველო 

(404867998)

 Cisco webex Meet-ის პროგრამული უზრუნველყოფი 

პაკეტიის შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა 02/485/207 16.10.2020 2,275.42            

2275.42

9
შპს ევროტექ.სერვისი 

(406043552)

ავტომანქანების მაღალი წნევის სარეცხი აპარატი 

(კერხელი) KARCHER HD

6-15C -ს შეკეთების მომსახურების შესყიდვა.
გამარტივებული შესყიდვა  02/505/208 16.10.2020 150.00               

150

10
შპს მბს (203838277)

პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა  02/503/209  21.10.2020 30.00                 
0

11
შპს ჯი-ენ-ჯი კომპანი 

(205259762)
მინების დამუქება (დაბურვა) ფირით გამარტივებული შესყიდვა 02/501/210  26.10.2020 1,032.00            

0

12
შპს ნასა ჯორჯია (404868381)

პოლიციელთა ზაფხულის ფეხსაცმლი გამარტივებული შესყიდვა 01/188/194  02.11.2020 35,000.00          
0

13 შპს ეიეს-ინტელინეტ ჯორჯია 
Ltd Aes-Intellinet Georgia 

. AES ქსელის მართვის სისტემა სერვერი (NMS) 

შეკეთება და  AES ქსელის მართვის სისტემის 
პროგრამული უზრუნველყოფა.

გამარტივებული შესყიდვა  02/722 /195 02.11.2020 16,575.00          
0

14
ელისო ჭურღულია 

(19001002035)

ასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/211 22.09.2020 2,800.00            
0

1,200.00            
0

               990.00 
0

16 შპს „იუ-ჯი-თი“ მაგიდის კომბიუტერები (დესკტოპები) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON02/302/71 03.11.2020 17,160.00          
0

17 შპს „იუ-ჯი-თი“ პორტაბელური კომპიუტერები (ლეპტოპები) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON02/302/72 03.11.2020 2,238.00            
0

18
შპს ZUPA (404928085)

 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/212  26.10.2020 9,016.00            
0

19
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე 

„ელგუჯა ფირცხალავა” 
(55001026015)

 ავეჯის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/508/213 06.11.2020 800.00               
0

20 თეონა გელაძე (01019070272) სასუქი გამარტივებული შესყიდვა  02/143/214 10.11.2020 75.00                 
0

21 შპს ეკომაქსი (405051768) კერხერი და მტვერსასრუტი გამარტივებული შესყიდვა 02/429/215 13.11.2020 3,750.00            
0

4,558.00            
0

1,760.00            
0

23 შპს ამბოლი საბურავი (R15 205/70) კონსოლიდირებული შესყიდვა CON02/343/73 18.11.2020 5,040.00            
0

1,590.00            
0

320.00               
0

25
შპს ნიუ თრანსლეიშენ 

(416352574)
მთარგმნელობითი მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/795/218 18.11.2020  30.00                 

0

26 შპს ევროტექ.სერვისი 

(406043552)

 ავტომანქანების მაღალი წნევის სარეცხი აპარატი 

(კერხელი) KARCHER HD

6-15C -ს შეკეთების მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა 02/505/219  20.11.2020 380.00               

0

27 შპს ლასარე (208145176)

საჰაერო გზით ავიაკომპანიის მიერ ჩამოტანილი 

ტვირთის/ფოსტის (ავიაზედდებული: 23558981090) 

სატვირთო-სატერმინალო მომსახურებას თბილისის
გამარტივებული შესყიდვა 02/631/220  20.11.2020 800.00               

0

28
შპს თეგეტა მოტორსი 

(202177205)
საბურავების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/343/221  20.11.2020 760.00               

0

29 შ.პ.ს ,,komforti” მატრასების შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/508/222 24/11/2020 210.00               
0

404.50               
0

1,249.00            
0

31 თეგეტა მოტორსი ანტიფრიზი გამარტივებული შესყიდვა 02/249/224 24/11/2020 4,040.00            
0

32 შპს allmarket.ge (404431432) ნოუთბუქის აკუმულატორი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/314/224 30.11.2020 200.00               
0

654,000.00        
0

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა

15

22

24

30

33

სასმელი წყალი

 სავარძლები

ტელევიზორები და ტელევიზორის საკიდი

კარტრიჯების დატენვა

სტრუქტურული დანაყოფების პოლიციელთა 
ზამთრის ფეხსაცმლი

აქვა გეო

ოფის 1

სს ელიტ ელექტრონიქსი 

(202268928)

ნინო ჟუჟუნაშვილი

შპს Pressco (406075161)

ე02/411/212

ე02/391/216

ე02/323/217

ე02/503/223

 ე02/188/225

03.11.2020

18.11.2020

19.11.2020 

24/11/2020

01.12.2020  

ინფორმაცია სსიპ დაცვის პოლიციის მიერ 2020 წლის  IV  კვარტალში სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ

ელექტრონული ტენდერი6

ელექტრონული ტენდერი3  22.10.2020

26.10.2020 

შპს  აია ტექსტილი

შპს მარსელ ჯორჯია

ე/01/182/72

ე01/182/75

პოლიციელის ზამთრის ფორმა (შარვალი, მამაკაცის 
პერანგიგრძელი სახ. თეთრი ფერის ავიაცია, ქალსი 

პერანგი თეთრი, ქვედაბოლო)

პულოვერები 



54,500.00          0

34
ელისო ჭურღულია 

(19001002035)

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/226 01.12.2020 2,480.00            
0

35 შპს ZUPA (404928085)
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურება  
გამარტივებული შესყიდვა 02/555/227 01.12.2020 6,274.40            

0

36
შპს მზის სხივი (431175382)

 წყლის ტუმბო გამარტივებული შესყიდვა 02/421/228 02.12.2020 195.00               
0

37
შპს პროგრესი 2002 (208217874)

ქ.თბილისის
მთავარი სამმართველოს მე-4 განყოფილების 

ადმინისტრაციულ შენობაში ძალოვანი ელექტრო 

გამარტივებული შესყიდვა 02/453/229 02.12.2020 1,100.00            
0

38 შპს ამბოლი (216402701)
კატალიზატორის სითხის და

საქარე მინების ყინვაგამძლე სითხე
გამარტივებული შესყიდვა ბ02/249/230 02.12.2020 900.00               

0

39 შპს ლიზი (402009223) მობილური ტელეფონის დამტენები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/311/231  02.12.2020 180.00               
0

40 შპს ლეი ტექ (205075416) შტამპის ხელსაწყო გამარტივებული შესყიდვა ბ02/301/232 07.12.2020 25.00                 
0

41
შპს ეს ბი ეს (401948755)

ანტენის გამაძლერებლის და კონექტორი გამარტივებული შესყიდვა  02/323/233 09.12.2020 98.00                 
0

42
სს გუდვილი (206343991)

სხვადასხვა საკვები პროდუქტი და სასმელები, 

თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები
გამარტივებული შესყიდვა 02/158/236 09.12.2020 200.00               

0

43
შპს EL-GROUP (401957021)

ფანრები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/315/237 14.12.2020 2,400.00            
0

44
შპს თეგეტა მოტორსი 

(202177205)

საბურავი:Win-Turi 212 HIFLY

195/65R15
გამარტივებული შესყიდვა 02/343/238  15.12.2020 6,240.00            

0

45
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე 

„ელგუჯა ფირცხალავა” 
(55001026015)

ნაჭრის სამეულის და ნაჭრის 2ცალი დივანის 
რემონტი/რესტავრაცია (ნაჭრის შეცვლა, ღრუბელის 

დამატება,ზამბარების გამოცვლა, რემენის გამოცვლა, 
გამარტივებული შესყიდვა 02/508/239  15.12.2020 400.00               

0

46 შპს ამბოლი (216402701)

საბურავი:

215/55 R17 LANVIGATOR

SNOWPOWER

გამარტივებული შესყიდვა 02/343/239 16.12.2020 608.00               
0

47 შპს გეგა 2012 (400223254)  სამუშაო ხელთათმანი გამარტივებული შესყიდვა 02/181/240 17.12.2020  1,000.00            
0

48 შპს დელტა ინტერნეიშენალ 

(401960614)

საბურარავები გამარტივებული შესყიდვა 02/343/241 17.12.2020 6,300.00            
0

49
შპს ნ. ნ. გელიტა (205189598)

ს ავტომატური მინის კარების და საკეტის შეკეთების 

სახელმწიფო შესყიდვაზე დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტის მოქალაქეთა მომსახურებისა და 

გამარტივებული შესყიდვა 02/453/241 23.12.2020 1,555.24            
0

50 შპს თეგეტა მოტორსი 

(202177205)

 ზამრის საბურავების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/343/242  21.12.2020 10,200.00          
0

51
შპს BMG (443856739)

ს ადმინისტრაციული
შენობის მეხუთე სართულზე სველ წერტილში 

ხელსაბანი ნიჟარის სამაგრი (ხელსაბანის ტუმბო)

გამარტივებული შესყიდვა 02/508/243  23.12.2020 450.00               
0

52 შპს მაიფონი (205270473) ტელეფონების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/325/248  28.12.2020 452.00               
0

53 შპს მბს სკანერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/249 28.12.2020 50.00                 0

გამარტივებული შესყიდვა33 სტრუქტურული დანაყოფების პოლიციელთა 
ზამთრის ფეხსაცმლი

შპს Pressco (406075161)  ე02/188/225 01.12.2020  


