
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი ხელშეკ-ბის ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკ-ბო 

თანხა

გადარიცხული 

თანხა
შენიშვნა

1 შპს ვორლდ სერვისი
ზაფხულის უნიფორმა (შარვალი ლამპასიანი, 

ქვედაბოლო, ქალის და მამაკაცის თეთრი პერანგები)
ელექტრონული ტენდერი N01/182/39 01.04.2020 48,900.00          

შპს ულტრა
მულტიფუნქციური პრინტერების, სკანერების და 

კომპიუტერების შესყიდვის შესახებ
ელექტრონული ტენდერი 01/302/40 02.04.2020 21,078.00          

ელექტრონული ტენდერი 201,000.00        

ელექტრონული ტენდერი 30,000.00          

შპს ჯიეფსერვისი
 შეჯავშნული, ფორდი-ს მარკის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 02/343/53  05.05.2020 900,000.00        33,660.05         

შპს EL-GROUP
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები
ელექტრონული ტენდერი 01/315/43 18.05.2020 13,631.00          

შპს უსტა
ავტომანქანის შალითების და რეზინის ფეხსაფენების 

შესყიდვა.
ელექტრონული ტენდერი 01/343/44 01.06.2020 18,996.00          

შპს ბენნ საველე უნიფორმის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/182/45 10.06.2020 81,000.00          

შპს ინტეგრა სერვერის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/488/46 25.06.2020 22,565.00          

შპს ჯი ეს სი (211368508)

პასიური ინფრაწითელი
მოძრაობის დეტექტორი

LC-100PI #01050

გამარტივებული შესყიდვა 02/384/90 27.04.2020 54,000.00          54,000.00         

შპს ად მედია (405109252)
სამ შრიანი პირბადე გამარტივებული შესყიდვა  02/331/91  07.04.2020 27,900.00          27,900.00         

შპს თეგეტა მოტორსი 

(202177205)
აკუმლატორი გამარტივებული შესყიდვა 02/314/92 07.04.2020 64,500.00          64,500.00         

შპს ჯორჯიან მედიქალ სერვისის 
(200223258)

დეზო ბარიერი გამარტივებული შესყიდვა 02/393/93 10.04.2020 560.00               560.00              

შპს ბაჩუკის სადილი 

(448386103)

კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა  02/555/94 17.04.2020 63,843.50          11,092.50         

შპს ელ + (206108950) საკონტროლო პანელი (inim-italy გამარტივებული შესყიდვა  02/312/95 15.04.2020 132,762.00        132,762.00       

შპს აბასთუმნის ფილტვის 
ცენტრი (222717246)

კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/95 16.04.2020 855.00               589.00              

შპს ZUPA (404928085) კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/96 16.04.2020 26,447.00          17,412.00         

ნანა ქირია (19001016763) კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/97 21.04.2020 3,024.00            2,912.00           

ქეთევან ჭირაქაძე (01010005063)
კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/301/98 30.04.2020 210.00               -                    

შპს თეგეტა მოტორსი 

(202177205)
ზეთის და ჰაერის ფილტრები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/429/99 30.04.2020 472.50               -                    

შპს საქართველოს ფოსტა 
(203836233)

საფოსტო და საკურიერო მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა ბN02/641/100 30.04.2020 4,900.00            -                    

შპს საქართველოს ფოსტა 
(203836233)

საფოსტო მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/641/101 30.04.2020 20,000.00          -                    

დავით ჭანტურიძე 
(21001034931)

ბალახის საკრეჭი აპარატი ბენზო
სათიბელასთვის მონო ძაფი 45 მეტრიანი (ძუა)

გამარტივებული შესყიდვა  02/163/102 06.05.2020 30.00                 30.00                

შპს სანტექ. სერვისი (404925836)

დაბინძურებული სითხის ამოტუმბვა
ასენიზაციის მანქანით

გამარტივებული შესყიდვა  02/904/103 07.05.2020 2,000.00            2,000.00           

თეონა გელაძე (01019070272) სასუქი გამარტივებული შესყიდვა 02/143/104 07.05.2020 87.00                 87.00                

მურმან სანგულია (62004014963) წყლსი გამაცხელებლის შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/507/105 07.05.2020 200.00               -                    

შპს აქვა გეო (204564113)
 ბუნებრივი წყალი გამარტივებული შესყიდვა 02/411/106  11.05.2020 3,480.00            -                    

შპს კომპანია GEOSM 

(404873614)

საკანცელარიო საქონელი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/301/107 11.05.2020 1,600.00            -                    

შპს ფანო + (402087362) სამუშაო და რეზინის ხელთათმანები გამარტივებული შესყიდვა 02/181/108 11.05.2020 3,370.00            3,370.00           

სს სილქნეტი (204566978)
ტელევიზორის მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/922/109 18.05.2020  1,290.00            -                    

თეონა გელაძე (01019070272)  ბ58 (ამპულა) გამარტივებული შესყიდვა 02/143/110 15.05.2020 30.00                 30.00                

სს საქართველოს ბანკი 

(204378869)
საბანკო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა  004  18.05.2020 4,900.00            -                    

 შპს „აბასთუმნის ფილტვის ცენტ
რი“ 

კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/111 18.05.2020 665.00               -                    

შპს ZUPA კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/112 18.05.2020 27,692.00          1,702.80           

ი/მ ნანა  ქირია კვების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/555/113 18.05.2020 3,920.00            -                    

შპს აქვა-ტერრა (206118510)
თევზების საკვები ციხლიდ ქოლორი გამარტივებული შესყიდვა 02/157/114  18.05.2020 290.00               290.00              

შპს allmarket.ge  მაუსი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/302/115  21.05.2020 24.00                 -                    

შპს ლუმენი (436032696)  ციმციმები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/316/116  28.05.2020 3,860.00            -                    

გამარტივებული შესყიდვა 147,875.70        -                    

გამარტივებული შესყიდვა 2,610.62            -                    

შპს ქარდ სოლუშენი ფერადი რიბონი და ლამინაციის ფირი გამარტივებული შესყიდვა 02/301/117 02.06.2020 33,490.20          -                    

შპს ჰიდროსკანდ (404988581) 1 შლანგის დამცავი 20x2,0 mm ყვითელი გამარტივებული შესყიდვა 02/441/118 05.06.2020  120.45               -                    

შპს ბომს (200267040) მონდიალის აკუმულატორი"ბატარეა"12/20 ამპ გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/314/119 05.06.2020 750.00               -                    

ნინო ჟუჟუნაშვილი 

(01711113783)
 კარტრიჯის დატენვა-აღდგენა გამარტივებული შესყიდვა 02/503/120 10.06.2020 742.50               -                    

შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/121 10.06.2020 1,098.00            -                    

შპს  ჰიუნდაი ავტო საქართველო
 ოპერატიული დანიშნულების სატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა CON02/501/58 05.06.2020 50,000.00          -                    

შპს ნიუპროტექტორი საბურავი დიდი გამარტივებული შესყიდვა CON02/343/59  05.06.2020 1,464.00            -                    

შპს „იუ-ჯი-თი“ მაგიდის კომბიუტერები (დესკტოპები) გამარტივებული შესყიდვა CON02/302/59 08.06.2020 17,160.00          -                    

შპს „იუ-ჯი-თი“ პორტაბელური კომპიუტერები (ლეპტოპები) გამარტივებული შესყიდვა CON02/302/60 08.06.2020 3,357.00            -                    

შპს „იუ-ჯი-თი“
A4 ფორმატის მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერი
გამარტივებული შესყიდვა CON02/302/61 08.06.2020 3,200.00            -                    

შპს თეგეტა მოტორსი საბურავები გამარტივებული შესყიდვა CON02/343/62 17.06.2020 39,692.00          -                    

შპს თეგეტა მოტორსი საბურავები გამარტივებული შესყიდვა CON02/343/63 17.06.2020 -                    

შპს თეგეტა მოტორსი საბურავები გამარტივებული შესყიდვა CON02/343/64 17.06.2020 1,980.00            -                    

შპს „მოტორსტარი“ საბურავები გამარტივებული შესყიდვა CON02/343/65 3,340.00            

შპს „მოტორსტარი“ საბურავები გამარტივებული შესყიდვა CON02/343/66 32,200.00          

შპს აგროვიტა-დიდუბე 
(400126029)

კირი გამარტივებული შესყიდვა  02/449/122 12.06.2020 150.00               -                    

შპს ლეიტექი ბეჭდები და შტამპები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/301/123 15.06.2020 288.00               -                    

შპს ეფემჯი სოფტ (404857455) პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და 
საკონსულტაციო მომსახურებები

გამარტივებული შესყიდვა 02/722/124 18.06.2020 9,800.00            -                    

შპს ნკ ჯგუფი (401980228)
დეზობარიერი გამარტივებული შესყიდვა 02/393/125 17.06.2020 60.00                 -                    

შპს მბს (203838277)
პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/126  19.06.2020 100.00               -                    

შპს აკა (204875082)
განსაზღვრული წლოვანების ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები ტექნიკური მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა 02/501/127 22.06.2020 5,000.00            -                    

შპს ZUPA (404928085)

 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/127 22.06.2020 12,364.80          -                    

ნანა ქირია (19001016763)

 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/128 22.06.2020 2,688.00            -                    

შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი 

(202352514)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/129 25.06.2020 5,638.50            -                    

სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 
(202161098) საწვავი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/091/130 25.06.2020 1,620.00            -                    

სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 
(202161098)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/131 25.06.2020 22,610.60          -                    

შპს ზახარ (202061053) ელემენტები გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/314/132 25.06.2020  480.00               -                    

22.05.2020

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

08.05.2020 ე01/182/41 შპს ,,ბენნ“ 
ზაფხულის უნიფორმა (შარვალი რუხი, ქალის და 

მამაკაცის რუხი პერანგები)

სს სადაზღვევო კომპანია 
ევროინს ჯორჯია 

CONე02/665/116ავტოტრანსპორტის დაზღვევა



შპს ჯი ეს სი (211368508) ღილაკი გამარტივებული შესყიდვა 02/388/133 25.06.2020 100.00               -                    

შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 
(404391136)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/134 30.06.2020 8,255.00            -                    






