
N შესყიდვის დასახელება გამარჯვებული კომპანია
სახელშეკ-ბო 

თანხა

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების თარიღი

საიდენტიფიკაცი

ო N

ტენდერის NAT 

ნომერი
შესყიდვის საშუალება საფინანსების წყარო

1
დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული აზიური წარმოების 

ავტომანქანების ტექ. მომსახურება 
შპს ავტოტრანს სერვისი 177,000              1/4/2021 401966618 NAT200017865 ელექტრონული ტენდერი

საკუთარი სახსრები/ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

2
დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების 

გადაზიდვის მომსახურები
ფ/პ გიორგი საცერაძე 38,700                1/4/2021 1016007540 NAT200019503 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

3
დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული რენოს დოკერის 

მარკის ავტომანქანების ტექ. მომსახურება

შპს 

„ავტოსერვისცენტრი+“
46,000                1/6/2021 200243441 NAT200018030 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

4

დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შეჯავშნილი 

ავტომანქანების (ფოლცვაგენ-ტრანსპორტერ T-5) 

ტექნიკური მომსახურება

შპს R მოტორსი 210,000              1/6/2021 400071042 NAT200019334 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

5 მკერავის მომსახურება შპს ბენნ 12,150                1/12/2021 206336678  NAT200019808 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

6
დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შეჯავშნილი 

ავტომანქანების (ფორდები) ტექნიკური მომსახურება
 შპს ჯიეფსერვისი 1,420,000           1/15/2021 200218674 NAT200017173 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

7 პირადი ჰიგიენის საშუალებები  შპს კრიალა 14,684                1/14/2021 406125893 NAT200019735 ელექტრონული ტენდერი
საკუთარი სახსრები/ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

8
დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული შკოდას მარკის 

ავტომანქანების ტექ. მომსახურება 

შპს 

ავტოსერვისცენტრი+
627,000              1/26/2021 200243441 NAT200018026 ელექტრონული ტენდერი

საკუთარი სახსრები/ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

9
სატრანსპორტო საშუალების მომსახურება (ტრანსპორტის 

დაქირავება მძღოლთან ერთად) 
შპს ლოკიქარ 303,920              1/29/2021 421275186 NAT200019987 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

10 საგუშაგო ჯიხურების სარემონტო სამუშაოები  შპს ლემი 57,500                2/8/2021 406273429 NAT200020469 ელექტრონული ტენდერი
საკუთარი სახსრები/ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

11 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები შპს ამბოლი 10,752                2/10/2021 216402701 NAT210000722 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

12

საინფორმაციო-სარეკლამო მასალების და ჩანართები 

განთავსება ბეჭდვით გამოცემაში (კვირაში ერთხელ, 

სამუშაო დღეს

შპს ვერსია პრინტი 30,000                2/16/2021 404396676 NAT210001697 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

13
სარეკლამო/საინფორმაციო მომსახურების 

(ყოველდღიური) 

შპს ყოველდღიური 

გაზეთი რეზონანსი
41,800                2/16/2021 202224609 NAT210001698 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

14 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები შპს თეგეტა მოტორსი 19,640                2/16/2021 202177205 NAT210001306 ელექტრონული ტენდერი
საკუთარი სახსრები/ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

15 ელექტრომობილის აკუმლატორების შესყიდვა
შპს ციფრული 

ტექნოლოგიები
5,820                  2/18/2021 405060142 NAT210001089 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

16 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების საბურავები  შპს თეგეტა თრაქ ენდ ბას 10,200                2/24/2021 206239729 NAT210001305 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

2021 წლის  I კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი
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17
ავტომანქანების დასტიკერების (არაკალით გაწყობის) 

მომსახურება 
LTD GNG COMPANY 41,930                2/23/2021 205259762 NAT210001936 ელექტრონული ტენდერი

საკუთარი სახსრები/ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

18
გათბობის სისტემისა და კონდიციონერების ტექნიკური 

მომსახურები
შპს SKY GROUP 35,000                2/24/2021 202424769 NAT200020218 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

19 მოძრაობის დეტექტორის სახელმწიფო შესყიდვა შპს ჯი-თი-ელ 104,175              3/2/2021 405062667 NAT210001683 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

20
წყლის მოტოციკლების, კატარღების და 

ჰიდროციკლებისთვის ტექნიკური მომსახურები
 შპს ტრანსპორტერი 5,000                  2/26/2021 405127508 NAT210002615 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

21 სადისპეტჩერო მართვის კონსოლის შესყიდვა  შპს მზე 440,501              3/2/2021 204971744  NAT210002232 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

22 უკონტაქტო რეცხვის ხსნარი შპს გამა გ 2,900                  3/15/2021 426117203 NAT210002816 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

23
დეპარტამენტის პოლიციელი  თანამშრომლებისათვის 

კეპების და პილოტური ქუდების შესყიდვა 
შპს ბრენდს იმპორტი 77,277                3/15/2021 405284071 NAT210000091 ელექტრონული ტენდერი

საკუთარი სახსრები/ 

სახელმწიფო ბიუჯეტი

24 ბეჭდებისა და შტამპების შესყიდვა შპს  ლეი ტექ 1,195                  3/19/2021 205075416 NAT210003530 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

25

დეპარტამენტის პოლიციელი  თანამშრომლებისათვის  

ზაფხულის უნიფორმის (მამაკაცის შარვალი, ქალის 

ქვედაბოლო, ქალის და მამაკაცის თეთრი პერანგი მოკლე 

სახელოებით) შესყიდვა

 შპს ტტ ჯგუფი 74,775                3/30/2021 406263877 NAT210002307 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები

26 სამეურნეო საქონლის  სახელმწიფო შესყიდვა შპს მედიკორი 6,988                  3/30/2021 416343987 NAT210004296 ელექტრონული ტენდერი საკუთარი სახსრები
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