
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი ხელშეკ-ბის ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკრულე

ბო თანხა

გადარიცხული 

თანხა
შენიშვნა 

402,120.00        
201060

საკუთარი

47,880.00          
23940

საბიუჯეტო

38,400.00          38400 საკუთარი

5,600.00            5600 საბიუჯეტო

3 შპს GNT ფიქსირებული საგანგაშო ღილაკი ტენდერი 01/317/44 16.04.2021             2,450.00 2450 საკუთარი

4 შპს ალფა ფორვარდი
დაცვითი-საგანგაშო სიგნალიზაციისათვის  

აკუმულატორების (7ა/სთ ; 17ა/სთ და 60ა/სთ) 

სახელმწიფო შესყიდვა
ტენდერი 01/314/45 19.04.2021         129,100.00 

39750
საკუთარი

5  შპს ჯი-თი-ელ დისტანციური საგანგაშო ღილაკების შესყიდვა ტენდერი 01/317/46 07.05.2021           18,200.00 
0

საკუთარი

6 შპს  EL-GROUP კვების ბლოკების შესყიდვა ტენდერი 01/311/47  17.05.2021           17,500.00 0 საკუთარი

7  შპს უსტა
ავტომანქანის სავარძლის შალითების და რეზინის 

ფეხსაფენების სახელმწიფო შესყიდვა
ტენდერი 01/343/48 24.05.2021           19,200.00 

0
საკუთარი

8  შპს ინტელექტრო GSM ავტოდამრეკების შესყიდვა ტენდერი 01/316/48  20.05.2021           26,000.00 0
საკუთარი

9 შპს პოლიგრაფისტი
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების 

შესყიდვა
ტენდერი 01/798/50 08.06.2021           24,970.00 0

საკუთარი

18,742.50          0 საკუთარი

5,517.50            0 საბიუჯეტო

11 შპს ლუმენი
საავტომობილო ციმციმა (ხმამაღლა მოლაპარაკით) 

შესყიდვა
ტენდერი 01/316/52 10.06.2021           69,930.00 

0

12 შპს ინტეგრა
სიგნალიზაციის სპეციალური კავშირის 

მოწყობილობების შესყიდვა
ტენდერი 01/302/53 08.06.2021         207,151.00 0

საკუთარი

13 ტენდერი 0

14 შპს ჯანო-18 საგუშაგო ჯიხურების გადაზიდვის მომსახურება ტენდერი 01/631/55 10.06.2021           32,750.00 0
საკუთარი

15 შპს კომპანია GEOSM

საკანცელარიო საქონელი
ტენდერი 01/301/56 17.06.2021           19,533.00 

0
საკუთარი

16  შპს ელექტროლუქსი
ვიდეორეგისტრატორების და მეხსიერების ბარათების 

სახელმწიფო შესყიდვა
ტენდერი 01/351/57 12.06.2021           42,200.00 

0
საკუთარი

17  შპს გამა გ საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია ტენდერი 01/398/58 17.06.2021           10,545.00 0 საკუთარი

18 შპს ბედი.ჯი ელემენტი CR123A ტენდერი 01/314/59 15.06.2021             3,520.00 0 საკუთარი

19  შპს მარსელ ჯორჯია მაისური (პოლოს ტიპის) მოკლე სახელოებით ტენდერი 01/183/60 30.06.2021             8,400.00 
0

საკუთარი

20 შპს უსტა მაღალი ტვირთამწეობის საგორავებელი ურიკა ტენდერი 01/349/61 25.06.2021           15,420.00 
0

საკუთარი

1 შპს თეგეტა მოტორსი ზაფხულის საბურავი ( R15 195/65) კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/18 01.04.2021 21,094.00          7960 საკუთარი

2 შპს თეგეტა მოტორსი  საბურავი ( R16 205/55) კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/19 01.04.2021 27,360.00          0 საკუთარი

3 შპს თეგეტა მოტორსი
 საბურავი ( R16 215/60,  R15 195/60, R17 225/50, R15 

185/60, R13 155/70)
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/20 01.04.2021 21,392.00          4320

საკუთარი

4 შპს თეგეტა მოტორსი  საბურავი ( R16 255/70) კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/21 01.04.2021 26,900.00          0 საკუთარი

5 შპს თეგეტა მოტორსი ზაფხულის საბურავი ( R15 235/75) კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/22 01.04.2021 1,620.00            0 საკუთარი

6 შპს თეგეტა თრაქ ენდ ბას
ზაფხულის საბურავი (R14C 195, R16C 195/75, R16C 

235/65 )
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/23 01.04.2021 48,794.00          0

საკუთარი

16,056.00          7756 საკუთარი

460.00               460 საბიუჯეტო

8 შპს ამბოლი ზაფხულის საბურავი (R16C 215/6, R16C 215/75 ) კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/25 07.04.2021 15,536.00          0
საკუთარი

9 შპს  თეგეტა მოტორსი ზაფხულის საბურავი (R17 265/65 ) კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/26 07.04.2021 1,200.00            0 საკუთარი

10 შპს  თეგეტა მოტორსი  საბურავი (R15 205/70 ) კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/27 07.04.2021 2,220.00            740 საკუთარი

11 შპს კავკასუს მოტორსი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/341/28 14.05.2021 2,297,700.00     1148850 საკუთარი

12 შპს ემ აი დი
ლატექსის არასტერილური ტიპის სამედიცინო 

ხელთათმან(ებ)ი
კონსოლიდირებული ტენდერი  CON02/331/29 20.05.2021 40,230.00          0

საკუთარი

1

საქართველოს შრომის 
უსაფრთხოების, 

ჯანმრთელობისა და გარემოს 
დაცვის ასოციაცია (405190047)

 სატრენინგო მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა 02/805/58 05.04.2021 1,080.00            
0

საკუთარი

2
სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/091/59 28.03.2021 2,040.00            609.17 საბიუჯეტო

3
სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

(202161098)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/60  28.03.2021 25,994.80          5041.32

საკუთარი

4 შპს ფოტო სამყარო (204435511) ფოტოსურათები გამარტივებული შესყიდვა  02/223/61 30.03.2021 72.00                 72
საკუთარი

5
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი 

(202352514)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/62  28.03.2021 10,692.00          644

საკუთარი

6 შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 
(404391136)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/63 30.03.2021 11,925.00          
1941.52

საკუთარი

46.05                 46.05 საკუთარი

539.60               539.6 საბიუჯეტო

8
შპს ენტერ ელექტრონიქსი 

(406292113)

 ელ.წყლის გამაცხელებლების (ბაკი) შესყიდვა 
თანდევი მონტაჟით 

გამარტივებული შესყიდვა 02/397/65 30.03.2021 1,848.00            1848
საკუთარი

9 შპს კომფორტი (400199405)

მატრასების აღდგენა /რესტავრირება (2 ცალი -ზომა 
190 სმ - 80 სმ; 1 ცალი
-ზომით 1.80 - 0.80 სმ)

გამარტივებული შესყიდვა 02/508/66  30.03.2021 240.00               
240

საკუთარი

10
შპს ენტერ ელექტრონიქსი 

(406292113)

 წყლის გამაცხელებლების შესყიდვა თანდევი 

მონტაჟით
გამარტივებული შესყიდვა 02/397/67 31.03.2021 330.00               330

საკუთარი

11 შპს ფოტო სამყარო (204435511) ფოტოსურათი ა3 გამარტივებული შესყიდვა 02/223/68 05.04.2021 24.00                 24
საკუთარი

12 შპს გამა გ (426117203) თხევადი საპონი გამარტივებული შესყიდვა  ბ01/398/69  05.04.2021 675.00               675 საბიუჯეტო

13 შპს ფორკლიფტ სერვის ჯორჯია 
(400105373)

ხელის ურიკება გამარტივებული შესყიდვა 02/349/70 06.04.2021 1,650.00            
1650

საკუთარი

14
შპს ჰიდროსკანდ (404988581)

 რეზინის მილის შემაერთებლების და საჭირო 

მასალების შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა 02/441/71  06.04.2021 20.35                 

20.35
საკუთარი

15 შპს ვესტა (202159788)

სტიკერი - ინკასაციის სამმართველოს გადასაზიდი 

ტომრებისთვის - დაცვის პოლიციის ლოგოს 
გამოსახულებით (დიამეტრი - 15 სმ) 3154 წებოვანი 

ფირი მატი 0,45 კვმ

გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/224/73 08.04.2021 25.00                 

25

საბიუჯეტო

16
შპს ეიეს-ინტელინეტ ჯორჯია 

Ltd Aes-Intellinet Georgia 

(404999203)

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და 
საკონსულტაციო მომსახურებები: დაცვის სისტემის 

(AES) ტექნიკური მხარდაჭერა და პროგრამული 

განახლება (24 საათიანი ტექნიკური დახმარება 
(ამერიკელების მხრიდან) და პროგრამის განახლება 

გამარტივებული შესყიდვა 02/ 722 / 74 08.04.2021 63,577.00          

0

საკუთარი

17 რევაზ ადამაშვილი 

(01030020771)

დიზელ გენერატორის ტრასფერის(ავერსის )შეკეთება, 
ავტომატიკის ბლოკის კორექტირება, ძაბვების 
რეგულატორის პროგრამირება, გაწმენდა დაშლა 

აწყობა ტესტირება

გამარტივებული შესყიდვა 02/505/75 15.04.2021 1,750.00            

1750

საკუთარი

18 შპს ნეოტექი (206201698) ციფრული ვიდეო ჩამწერის მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/503/77 16.04.2021 60.00                 60 საბიუჯეტო

19 შპს აი-სმარტი (401990100) სეთ-თოფ ბოქსი გამარტივებული შესყიდვა 02/323/78 21.04.2021 2,200.00            2200 საკუთარი

20 შპს გლობალ თრეიდ გრუპ 
(404543552)

 მაღალი ხელის თვითამწეობის ურიკისათვის 
ტომრები

გამარტივებული შესყიდვა 02/189/79 06.05.2021 500.00               
500

საკუთარი

21
შპს NEW GEORGIA (431168265)

საგუშაგო ჯიხურების გადაზიდვის მომსახურება
თანმდევი მონტაჟით შ/კ 90103782

გამარტივებული შესყიდვა 02/631/80  21.04.2021 125.00               
125

საკუთარი

ტენდერი10

ტენდერი2

გამარტივებული შესყიდვა7 30.03.2021  ე02/444/64
ადმინისტრაციული შენობის I, III, IV, V და VI 

სართულებისთვის ცხელი წყლის გაყვანილობის 

მოსაწყობად საჭირო მასალები

 შპს იბერია-I

შპს  ბენნ

 შპს მეგობრობა 2016

ზაფხულის უნიფორმის (შარვალი რიპსტოპი, ქალის 

და მამაკაცის რუხი პერანგი მოკლე სახელოებით) 

მაისურები (შავი და თეთრი ფერის მაისურები)

პოლიციელის ფორმის ჰალსტუხების შესყიდვა 

ტენდერი

ინფორმაცია სსიპ დაცვის პოლიციის მიერ 2021 წლის  II კვარტალში სახელმწიფო შესყიდვების საფუძველზე გაფორმებული ხელშეკრულებების შესახებ

7

შპს ბი-ემ-სი გეზი (406130618)

კონსოლიდირებული ტენდერი 07.04.2021 CONე02/343/24
საბურავი (R14 185/70, R16 205/60, R17 215/55, R18 

255/55, R19 245/45)
შპს ამბოლი

12.04.2021

14.04.2021 

08.06.2021 

ე01/182/42

ე01/183/43

ე01/184/51

1



22
შსს სსიპ  საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 

„112“ (205390487)

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების 
ევაკუატორით ან/და ობობას ტიპის ამწის მქონე 

ევაკუატორით  მომსახურება;  ჯიხურის 
ევაკუატორით ან/და ობობას ტიპის ამწის მქონე 

ევაკუატორით მომსახურება;

გამარტივებული შესყიდვა  02/631/81 27.04.2021  10,000.00          

0

საკუთარი

23 შპს გეგა 2012 (400223254) სამუშაო ხელთათმანი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/181/82 07.05.2021 3,000.00            3000 საბიუჯეტო

24 შპს ოფისლაინი (400170934) ხელთათმანი რეზინის S M L ზომა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/181/83 07.05.2021 980.00               980 საბიუჯეტო

25 შპს დელტა კონსალტინგი 

(401992162)

 სპეციალური კავშირის ქსელური მოწყობილობი გამარტივებული შესყიდვა 02/324/84  07.05.2021 2,550.00            
2550

საკუთარი

26 შპს ეკომაქსი (405051768) ჰაერის კომპრესორის და საქაფე გენერატორი გამარტივებული შესყიდვა 02/421/85 14.05.2021 900.00               900 საკუთარი

27 შპს ფლაგ არტი (206160018) შიდა და გარე მოხმარების დროშები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/358/86 07.05.2021 1,960.00            1960 საბიუჯეტო

28 თამარ მაჭავარიანი 

(01003009088)

45X45სმ-ზე ორგმინის ფენებით
ინკრუსტირებული დაცვის პოლიციის

გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/444/87 13.05.2021 2,160.00            2160 საბიუჯეტო

29 შპს კერხერი (404488826)
რეზინის მილის (შლანგი) Hose

Performance Plus 3/4" -50m 
გამარტივებული შესყიდვა 02/441/88 13.05.2021 1,251.00            1251

საკუთარი

30
ფაიკ ომაროვი - ლაიქ ფრინთ 

კარტრიჯის დატენვის მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა  02/503/89 14.05.2021 800.00               800 საკუთარი

31
შპს ბორნ სოფქიმია (206337784)

ამონიუმის გვარჯილა (სასუქი) გამარტივებული შესყიდვა  02/143/90 17.05.2021 100.00               
100

საკუთარი

32
შპს ბოში - გრუპ (205243388)

ბალახის საკრეჭი მანქანის დანის და საპოხი მასალის 

ზეთის შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა  02/163/91 18.05.2021 210.00               210

საკუთარი

33
შპს ბრიკო კავკასუს (405067494) წყლის გამაფრქვეველის (სპრინკლერი) და 

კონექტორი
გამარტივებული შესყიდვა  02/429/92  21.05.2021 18.90                 

0
საკუთარი

34
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე 

„ელგუჯა ფირცხალავა” 
(55001026015)

 ქ. თბილისის სამმართველოს კუთვნილი ავეჯის 

შეკეთების მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა 02/508/93 20.05.2021 1,350.00            

1380
საკუთარი

35 შპს მბს (203838277) 1 ცალი პრინტერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/93 21.05.2021 30.00                 0 საკუთარი

36
დუდანა გაჩეჩილაძე 

(01024016092)
ფოტოსურათი ა3 გამარტივებული შესყიდვა 02/223/94 01.06.2021 24.00                 0

საკუთარი

37
თამარ მაჭავარიანი 

(01003009088)
 კედლის დეკორატიული თარო გამარტივებული შესყიდვა  02/441/95 24.05.2021 470.00               0

საკუთარი

38
შპს ჯი-თი მოტორს (206276340)

შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე 

რიცხული ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა 02/501/96 25.05.2021 15,000.00          

0
საკუთარი

39
შპს აგრო თრეიდი (431952452)

 ბალახის სათიბელებისათვის შესაკეთებელი 

ნაწილების და ძუის შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა 02/168/97 27.05.2021 285.00               

0
საკუთარი

40 შპს ეკომაქსი (405051768)
"OMAX TCX 200"-სთვის 12 მეტრიანი მაღალი წნევის 

წყლის რეზინის შლანგის შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა 02/441/98 28.05.2021 180.00               0

საკუთარი

41
შპს აგრო თრეიდი (431952452)

ბენზო სათიბელას 2 ტაქტიანი ძრავის ძეთის 
შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა 02/092/99 01.06.2021 300.00               

0

საკუთარი

42
რაჯი ჭყოიძე (43001012163)

 ქვ. ქართლის რეგიონალური დაცვის პოლიციის 

სამმართველოს კუთვნილი ავეჯის შეკეთება
გამარტივებული შესყიდვა 02/508/100 01.07.2021  1,000.00            0

საკუთარი

43
იური ჩუბინიძე (60001120216)

კალბურატორი",ცილიდრი, დგუში, რგოლი, 

გადაბმულობის ქუროს
დისკი, ანთების სანთელი და საფენის შეცვლა

გამარტივებული შესყიდვა 02/505/101 01.06.2021 80.00                 
0

საკუთარი

44
შპს ბრიკო კავკასუს (405067494)

შლანგი სპირალისებული 15 მეტრიანი გამარტივებული შესყიდვა 02/441/102 02.06.2021 33.95                 
0

საკუთარი

45 სს სილქნეტი (204566978)
 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

გამარტივებული შესყიდვა ბ02/922/103 02.06.2021 410.00               0
საბიუჯეტო

46 შპს საქართველოს საავიაციო 

სასწავლო ცენტრი (402032304)

საავიაციო უშიშროების სამსახურის 
ხელმძღვანელებისათვის გასავლელი კურსის 

სახელწოდება არის
,,ავიასაწარმოს საავიაციო უშიშროებაზე 

პასუხისმგებელი პირების, საავიაციო უშიშროების 

სამსახურის ხელმძღვანელი პირებისა და ცვლის 

უფროსების მომზადების სასწავლო კურსი (AVSEC 

Managers, Head of Security and

Security Supervisiors Training Course).

გამარტივებული შესყიდვა 02/805/104 02.06.2021 18,000.00          

0

საკუთარი

47
დუდანა გაჩეჩილაძე 

(01024016092)
ფოტოსურათი ა3 გამარტივებული შესყიდვა 02/223/105 03.06.2021 96.00                 0

საკუთარი

48 შპს ფლაგ არტი (206160018) დროშები გამარტივებული შესყიდვა ბ02/358/106 04.06.2021  998.00               0 საბიუჯეტო

49 თამარ მაჭავარიანი 

(01003009088)

საინფორმაციო ბანერების და ლოგოს კონსტრუქციის 

აღდგენა და განახლების სამუშაოს
სახელმწიფო შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/453/107  10.06.2021 2,070.00            

0

საბიუჯეტო

50
შპს ევროპლანტ ჯორჯია 

(205219379)
სადროშის თაური გამარტივებული შესყიდვა  02/441/108 04.06.2021 200.00               0

საკუთარი

51
მშენებლობის შემფასებელთა 

კავშირი (205004243)

სამშენებლო რესურსების ფასები (2021 წლის II 
კვარტლის დონეზე)

გამარტივებული შესყიდვა  02/221/109 07.06.2021 35.00                 0
საკუთარი

52 შპს ბომს (200267040)
მუთლუს აკუმულატორი"ბატარეა"

12/75 ამპ
გამარტივებული შესყიდვა ბ02/314/110 08.06.2021 290.00               0

საბიუჯეტო

53 შპს ბომს (200267040)
მუთლუს აკუმულატორი"ბატარეა"

12/75 ამპ
გამარტივებული შესყიდვა 02/314/111 08.06.2021 290.00               0

საკუთარი

54 შპს ოფისლაინი (400170934) ლამინირების ფირი ა4 125 მიკრონი გამარტივებული შესყიდვა 02/223/112 08.06.2021 159.00               0 საკუთარი

55
ფაიკ ომაროვი - ლაიქ ფრინთ 

(01011047576)
არტრიჯის დატენვის მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/113 08.06.2021 1,200.00            0

საკუთარი

56
შპს ივერსი (205077593)

ქსელის ბარათი და მაუსი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/302/114 10.06.2021 258.05               0
საბიუჯეტო

57
რაულ ბაბუნაშვილი 

(01024010726)
რაულ ბაბუნაშვილი (01024010726) გამარტივებული შესყიდვა 02/449/115 10.06.2021 425.00               0

საკუთარი

58
შპს ეიეს-ინტელინეტ ჯორჯია 

Ltd Aes-Intellinet Georgia 

(404999203)

(AES) ცენტრალური მიმღები კომპლექტის 
სახელმწიფო შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა 02/488/116 10.06.2021 135,847.00        
0

საკუთარი

59 ფაიკ ომაროვი - ლაიქ ფრინთ 

(01011047576)
კარტრიჯის დატენვის მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/117 12.06.2021 1,190.00            0 საკუთარი

60
შპს გორგია (245621288)

საღებავები, ლაქები და მასტიკები გამარტივებული შესყიდვა 02/448/118 12.06.2021                218.90 0
საკუთარი

61
შპს ტავ ურბან საქართველო 

(206203491)
ავტოსკოლის მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა  02/804/48 10.06.2021             4,994.94 0

საკუთარი

62 შპს თენა (401949978)  სამშენებლო მასალი გამარტივებული შესყიდვა 02/441/119 16.06.2021                  74.00 0 საკუთარი

63 შპს ძმები (406082475)  საღებავები, ლაქები და მასტიკები გამარტივებული შესყიდვა 02/448/120 17.06.2021             1,334.00 0 საკუთარი

64
შპს ტერმინალ ვესტ თრეიდინგი 

(406119178)
სარწყავი WL_Z30 გამარტივებული შესყიდვა  02/429/121 17.06.2021                  84.00 0

საკუთარი

65
შპს ჯი-თი გრუპ (200119923)

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
გამარტივებული შესყიდვა  02/501/122  22.06.2021           16,000.00 

0

საკუთარი

66 შოთა მაღრაძე (01021013433) 2 ცალი ტელევიზორის შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/123 22.06.2021                300.00 0
საკუთარი

67 შპს ფეთ ფუდ (404512620) აკვარიუმის ფილტრი გამარტივებული შესყიდვა  02/429/123 22.06.2021                200.00 0 საკუთარი

68
შპს თეგეტა რითეილი 

(405408811)
მ/წნ სარეცხი დანადგარი G151-C გამარტივებული შესყიდვა 02/429/124 22.06.2021             1,350.00 0

საკუთარი

69
სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

(202161098)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/091/125 23.06.2021             2,168.00 0

საბიუჯეტო

70
სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

(202161098)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/126 23.06.2021           29,460.40 0

საკუთარი

71
შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი 

(202352514)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/127 23.06.2021           11,623.50 0

საკუთარი

72 შპს მბს (203838277) 2 ცალი პრინტერის შეკეთების მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/128 24.06.2021                110.00 0 საკუთარი

73
შპს ჯორჯიან მედიქალ სერვისის 

(200223258)

ლატექსის ერთჯერადი ხელთათმანი უპუდრო 100 

ცალი
გამარტივებული შესყიდვა  02/331/129 28.06.2021             4,930.00 0

საკუთარი

74
შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 

(404391136)
საწვავი გამარტივებული შესყიდვა  02/091/130 25.06.2021           12,760.00 0

საკუთარი

75
ფაიკ ომაროვი - ლაიქ ფრინთ 

(01011047576)

კარტრიჯის დატენვის მომსახურების სახელმწიფო 

შესყიდვა.
გამარტივებული შესყიდვა 02/503/131 28.06.2021             1,510.00 0

საკუთარი

76 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემია (206348987)

„ 2“თანამშრომლისათვის (მაია არეშიძე, ნინო 

ახვლედიანი) ტრენინგის ორგანიზება და ჩატარების 

მომსახურების შესყიდვა.
გამარტივებული შესყიდვა ბ02/805/132 28.06.2021                320.00 

0
საბიუჯეტო

77
შპს აქვა-ტერრა (206118510)

თევზის საკვები ტეტრა ციხლიდ ალგაე მინი 3900გრ 

10ლ
გამარტივებული შესყიდვა 02/157/133 28.06.2021                  85.00 0

საკუთარი

23,196.00          0 საკუთარი

780.00               0 საკუთარი

სს გრინვეი საქართველო 

(404867006)
გამარტივებული შესყიდვა78  29.06.2021 ე02/716/134

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 384 

ერთეული ავტომანქანისათვის გეგმიური ტექნიკური 

ინსპექტირება



79 შპს მეგამაქსი (431167774)

 ტუმბო და ტუმბოს მოტაჟისთვის საჭირო 

მაკომპლექტირებელი
დეტალებით

გამარტივებული შესყიდვა 02/421/135 29.06.2021                380.00 
0

საკუთარი

80 შპს ძმები (406082475) საღებავები, ლაქები და მასტიკები გამარტივებული შესყიდვა 02/448/136 29.06.2021                790.00 0 საკუთარი






















