
N მიმწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის საშუალება ხელშეკრულების ნომერი

ხელშეკრულების 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკრულებო 

თანხა
დაფინანსების წყარო

95000 საკუთარი სახსრები

3500 საბიუჯეტო სახსრები

205207.3 საკუთარი სახსრები

3744.47 საბიუჯეტო სახსრები

3  სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა ჯავშნირებული ავტოტრანსპორტის დაზღვევა კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/665/03 01.01.2022 273739.74 საკუთარი სახსრები

4 შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი" ბენზინი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/091/04 01.01.2022 57960 საკუთარი სახსრები

5  შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი" ბენზინი კონსოლიდირებული ტენდერი CONბ02/091/05 01.01.2022 24840 საბიუჯეტო სახსრები

6  სან პეტროლიუმ ჯორჯია  დიზელის საწვავი კონსოლიდირებული ტენდერი CON01/091/06 01.01.2022 2810000 საკუთარი სახსრები

7  სან პეტროლიუმ ჯორჯია  დიზელის საწვავი კონსოლიდირებული ტენდერი CONბ02/091/07 01.01.2022 5620 საბიუჯეტო სახსრები

8 რომპეტროლ საქართველო ბენზინი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/091/08 01.01.2022 2919000 საკუთარი სახსრები

9 რომპეტროლ საქართველო ბენზინი კონსოლიდირებული ტენდერი CONბ02/091/09 01.01.2022 139000 საბიუჯეტო სახსრები

10 ჰიუნდაი ავტო საქართველო
15 ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (ჰიუნდაი იონიქ ჰიბრიდ) 

ტექნიკური მომსახურება
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/501/10 01.01.2022 30000 საკუთარი სახსრები

11  შპს ავტო ცენტრი თბილისი
21  ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (შკოდა ოქტავია) 

ტექნიკური მომსახურება
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/501/11 10.01.2022 20000 საკუთარი სახსრები

12 შპს ავტო ცენტრი თბილისი
4 ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (შკოდა სკოლა) ტექნიკური 

მომსახურება
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/501/12 10.01.2022 10000 საკუთარი სახსრები

13 შპს კავკასუს მოტორსი
4 ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (მიცუბიში ''L-200'' ) 

ტექნიკური მომსახურება
კონსოლიდირებული ტენდერი CON01/501/13  10.01.2022 10000 საკუთარი სახსრები

14 შპს კავკასუს მოტორსი
 10 (ათი) ერთეული სატრანსპორტო საშუალების (მიცუბიში ''L-200'' ) 

ტექნიკური მომსახურება
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/501/14 10.01.2022 75000 საკუთარი სახსრები

3100 საკუთარი სახსრები

6200 საბიუჯეტო სახსრები

16 შპს ფირსთ მედი ბახილები კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/331/16 03.02.2022 4800 საკუთარი სახსრები

17 შპს პენსან ჯორჯია პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი კონსოლიდირებული ტენდერი  CON02/301/17  11.02.2022 6750 საკუთარი სახსრები

19700 საკუთარი სახსრები

271 საბიუჯეტო სახსრები

19 შპს თეგეტა რითეილი

ავტომანქანის

ძრავის ზეთი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/091/19 22.02.2022 18696 საკუთარი სახსრები

20  შპს თეგეტა რითეილი საბურავი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/20 11.03.2022 2084 საკუთარი სახსრები

21  შპს თეგეტა რითეილი საბურავი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/21 11.03.2022 4600 საკუთარი სახსრები

16488 საკუთარი სახსრები

460 საბიუჯეტო სახსრები

10620 საკუთარი სახსრები

908 საბიუჯეტო სახსრები

20235 საკუთარი სახსრები

1004 საბიუჯეტო სახსრები

25 შპს თეგეტა რითეილი საბურავი კონსოლიდირებული ტენდერი  CON02/343/25 11.03.2022 33916 საკუთარი სახსრები

13728 საკუთარი სახსრები

416 საბიუჯეტო სახსრები

27 შპს თეგეტა რითეილი საბურავი კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/343/27 11.03.2022 14500 საკუთარი სახსრები

5622.4 საკუთარი სახსრები

1203.2 საბიუჯეტო სახსრები

29  შპს კამორა
ხელთათმანი ლ ა ტ ე ქ ს ი ს

არასტერილური
კონსოლიდირებული ტენდერი CON02/331/29 17.03.2022 31170 საკუთარი სახსრები

686,160.00            საკუთარი სახსრები
648,000.00            საბიუჯეტო სახსრები

2 იმ ნინა ჩოლოგაური
უნიფორმის, საწვიმარი ლაბადისა და თეთრეულის კომპლექტის 

რეცხვის, გაუთოებისა და შეფუთვის მომსახურების შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/983/02 11.11.2021                 4,200.00 საკუთარი სახსრები

3 შპს ჯორჯიან ელევატორს ლიფტის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/507/03  15.11.2021                 8,260.00 საკუთარი სახსრები

4 შპს ლეი ტექ ბეჭდები და შტამპების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/301/04 06.11.2021                 1,195.00 საკუთარი სახსრები

5  შპს საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები
ადგილობრივი და საერთაშორისო საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 01/641/05 18.11.2021               17,643.00 საკუთარი სახსრები

6 შპს ტრანსპორტერი
სატრანსპორტო საშუალებით მომსახურება (ტრანსპორტის 

დაქირავება მძღოლთან ერთად)
ელექტრონული ტენდერი 01/601/06 24.11.2021             277,910.00 საკუთარი სახსრები

7 შპს ბენნ მკერავის მომსახურების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/983/06 25.11.2021                 9,000.00 საკუთარი სახსრები

8 შპს  კასა ტრეიდი
GPS/GPRS კონტროლის და პროგრამული უზრუნველყოფის 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/ 642 /07 03.12.2021             343,680.00 საკუთარი სახსრები

9 შპს R მოტორსი

შეჯავშნილი, ფოლცვაგენ ტრანსპორტერ T-5 მარკის 

ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვა.

ელექტრონული ტენდერი 01/501/08 30.11.2021             182,000.00 საკუთარი სახსრები

10 შპს დიო ფარდა-ჟალუზების და მწერებისგან დამცავი ბადეები ელექტრონული ტენდერი 01/395/09 03.12.2021               10,200.00 საკუთარი სახსრები

320,000.00            საკუთარი სახსრები

25,000.00              საბიუჯეტო სახსრები

145,000.00            საკუთარი სახსრები

5,000.00                საბიუჯეტო სახსრები

13 შპს კოლორპაკი ბარგზე მისაკრავი სტიკერები ელექტრონული ტენდერი 01/224/12 08.12.2021 49,680.00              საკუთარი სახსრები

14 შპს ავტო სერვის ცენტრი+
შეჯავშნული, მერსედეს სპრინტერი მარკის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/501/13 13.12.2021             100,000.00 საკუთარი სახსრები

15 შპს გამა გ ა/სატრანსპორტო საშუალების უკანტაკტო რეცხვის ხსნარის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/398/14 09.12.2021                 3,660.00 საკუთარი სახსრები

16 შპს ჯანო-18 საგუშაგო კონტეინერებისა და ჯიხურების გადაზიდვის მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 01/631/15 09.12.2021               37,775.00 საკუთარი სახსრები

17  შპს ჯი-თი-ელ მოძრაობის დეტექტორი ელექტრონული ტენდერი 01/384/16 15.12.2021             119,200.00 საკუთარი სახსრები

18 იმ გიორგი საცერაძე ავტომანქანების ევაკუატორით გადაზიდვის მომსახურება ელექტრონული ტენდერი 01/631/17 20.12.2021               28,710.00 საკუთარი სახსრები

19  შპს ტრანსპორტერი

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული, 

კვადროციკლების და თოვლმავლების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება.

ელექტრონული ტენდერი 01/501/18 21.12.2021                 8,000.00 საკუთარი სახსრები

610,000.00            საკუთარი სახსრები

40,000.00              საბიუჯეტო სახსრები

21 შპს მშენ-სერვისი
ანგარის ტიპის სასაწყობო კომპლესის სამშენებლო სამუშაოების 

შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/452/201  13.01.2022             590,499.89 საკუთარი სახსრები

 შპს დელტა კონსალტინგი
მონაცემთა შემნახველი სისტემის (NAS Appliance) სახელმწიფო 

შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/302/21 13.01.2022               62,600.00 საკუთარი სახსრები

შპს  ელ+
უსადენო მოძრაობის დეტექტორის და უსადენო მოწყობილობების 

მიმღები
ელექტრონული ტენდერი 01/384/22 14.01.2022             186,250.00 საკუთარი სახსრები

9,000.00                საკუთარი სახსრები

1,000.00                საბიუჯეტო სახსრები

24 შპს ლუმენი
ა/მანქანებზე სასიგნალო მოწყობილობების (ოპერატიული 

ციმციმების) ტექნიკური მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 01/501/24 20.01.2022               15,000.00 საკუთარი სახსრები

25 შპს უსტა
ავტომანქანის სავარძლის შალითების და რეზინის ფეხსაფენების 

სახელმწიფო შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/343/25 20.01.2022               20,508.00 საკუთარი სახსრები

26  შპს ყოველდღიური გაზეთი რეზონანსი სარეკლამო/საინფორმაციო მომსახურება (ყოველდღიური) ელექტრონული ტენდერი 01/793/26 27.01.2022               42,000.00 საკუთარი სახსრები
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სხვადასხვა წარმოების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 
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SKODA-ს მარკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა

სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მინის დასამუქბელი ფირის 

შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟი/დემონაჟი)

შპს თეგეტა რითეილი

შპს თეგეტა რითეილი

შპს თეგეტა რითეილი28

26

24

23

კონსოლიდირებული ტენდერი

11.03.2022

11.03.2022

11.03.2022

11.03.2022

საბურავი 

საბურავი  

საბურავი 

საბურავი CONე02/343/28

სს სადაზღვევო კომპანია იმედი ელ

შპს მათემოტორსი

შპს მათემოტორსი

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

 სამედიცინო (ჯანმრთელობის) და სიცოცხლის დაზღვევის (საოჯახო 

დაზღვევის პაკეტი) მომსახურების შესყიდვა.

TOYOTA"-ს და "LEXUS"-ის მარკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

ტექნიკური მომსახურება

შპს ავტოსერვისცენტრი+

იმ დავით მერკვილაძე ALARM SERVICE

20

11

12

1

22

23

2021 წელს 2022 წლის სახსრებით გაფორმებული ხელშეკრულებების და  2022 წლის  I კვარტალში გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი

კონსოლიდირებული ტენდერი

კონსოლიდირებული ტენდერი

კონსოლიდირებული ტენდერი

კონსოლიდირებული ტენდერი

კონსოლიდირებული ტენდერი

22

18

15

1

2

 მაგთიკომი

 სს პსპ დაზღვევა

 შპს ვმგ

შპს თეგეტა რითეილი

შპს თეგეტა რითეილი

მობილური სატელეფონო კავშირის მომსახურებები

 ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

სკამები

ავტომანქანის აკუმულატორები

საბურავი  

კონსოლიდირებული ტენდერი

კონსოლიდირებული ტენდერი

შპს თეგეტა რითეილი



N მიმწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის საშუალება ხელშეკრულების ნომერი

ხელშეკრულების 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკრულებო 

თანხა
დაფინანსების წყარო

18,060.00              საკუთარი სახსრები
902.00                   საბიუჯეტო სახსრები

78,445.00              საკუთარი სახსრები
4,436.00                საბიუჯეტო სახსრები

116,000.00            საკუთარი სახსრები

9,000.00                საბიუჯეტო სახსრები

30 შპს იდეა ელემენტების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/314/30 28.01.2022               14,340.00 საკუთარი სახსრები

31 შპს გსმ სერვისი
შეჯავშნული, ფორდი-ს მარკის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 

ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა
ელექტრონული ტენდერი 01/501/31  01.02.2022          1,200,000.00 საკუთარი სახსრები

32  შპს ვერსია პრინტი

საინფორმაციო-სარეკლამო მასალების და ჩანართები განთავსება 

ბეჭდვით გამოცემაში (კვირაში ერთხელ) და განთავსება მის მიერ 

დაქვემდებარებულ ონლაინ გამოცემაში.

ელექტრონული ტენდერი 01/793/32  04.02.2022               29,997.00 საკუთარი სახსრები

33 30,000.00              საკუთარი სახსრები

34 5,000.00                საბიუჯეტო სახსრები
76,050.00              საკუთარი სახსრები

                5,850.00 საბიუჯეტო სახსრები

36 შპს SKY GROUP
საქართველოს მასშტაბით გათბობის სისტემისა და კონდიციონერების 

ტექნიკური მომსახურება
ელექტრონული ტენდერი 01/507 /35 18.02.2022               35,000.00 საკუთარი სახსრები

37  თამარ მაჭავარიანი საკაბინეტო აბრების და გერბის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/444/36 22.02.2022                 5,030.00 საკუთარი სახსრები

38 შპს გამა-გ სამეურნეო საქონელი (ცოცხები და ჯაგრისები) ელექტრონული ტენდერი 01/392/37 24.02.2022                 8,888.00 საკუთარი სახსრები

39 შპს პოლიგრაფისტი ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/798/38 24.02.2022               40,110.00 საკუთარი სახსრები

40 შპს გამა-გ საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქციის სახელმწიფო შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/398/39 25.02.2022               16,989.00 საკუთარი სახსრები

41  შპს კომპანია GEOSM სხვადასხვა სახის საკანცელარიო საქონლის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/301/40 27.02.2022               19,733.00 საკუთარი სახსრები

42 შპს ჯი-თი მოტორს
სპეციალიზირებული, დაჯავშნული ავტოსატრანსპორტო (ფურგონის 

ტიპის მ/ავტობუსი) საშუალება
ელექტრონული ტენდერი 01/341/41 24.02.2022          3,650,037.00 საკუთარი სახსრები

43 შპს მშენ-სერვისი
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის სარგებლობაში არსებულ 

შენობებში განსახორცილებელი სხვადასხვა სარემონო სამუშაოები
ელექტრონული ტენდერი 01/454/42 02.03.2022               43,121.81 საკუთარი სახსრები

44 შპს ვესტა ბრენდირებული პროდუქციის შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/224/43 07.03.2022               19,893.00 საკუთარი სახსრები

ელექტრონული ტენდერი 50,150.00              საკუთარი სახსრები

ელექტრონული ტენდერი 3,127.00                საბიუჯეტო სახსრები
62,980.00              საკუთარი სახსრები

6,400.00                საბიუჯეტო სახსრები

47  შპს მაქსტორ ტონერიანი კარტრიჯები ელექტრონული ტენდერი 01/301/46 16/03/2022 33,990.00              საკუთარი სახსრები

42,000.00              საკუთარი სახსრები
9,100.00                საბიუჯეტო სახსრები

688,560.00            საკუთარი სახსრები

50,160.00              საბიუჯეტო სახსრები

შპს "ლემასი"

შპს  მათემოტორსი

LTD GNG COMPANY

შპს "ლემასი"

შპს ენ თი სი

 შპს ბენდს იმპორტი

ე01/501/33

ე01/182/34

ე01/184/44

ე01/184/45

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი

27.01.2022 

27.01.2022 

 28.01.2022 

08.02.2022 

15.02.2022 

ე01/337/27

ე01/182/28

ე01/501/29

შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული, 

ევროპული წარმოების ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური 

მომსახურების შესყიდვა.

სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების თვითწებადი არაკალით გაწყობა 
პოლიციელის უნიფორმის თეთრი პერანგების (ქალის, მამაკაცის და 

ავიაციის) სახელმწიფო შესყიდვა

პოლიციელის ჰალსტუხების სახელმწიფო შესყიდვა

პოლიციელის კეპების, პილოტური თავსაბურავებისა და ბერეტების 

სახელმწიფო შესყიდვა

პირადი ჰიგიენის საშუალებები 

ლამპასიანი შარვლებისა და ქვედაბოლოების სახელმწიფო შესყიდვა

ელექტრონული ტენდერიშპს კრიალა

ელექტრონული ტენდერი49

48

46

45

18/03/2022ქამრების შესყიდვაშპს სოლუშენ გრუპი 400253088

შპს ტტ ჯგუფი

09.03.2022 

 14.03.2022 

21.03.2022 
პოლიციელის უნიფორმის (სტრუქტურული დანაყოფებისათვის და 

პირადი შემადგონლობისათვის ზამთრის და ზაფხულის შარვლები) 
ე01/184/48

ელექტრონული ტენდერი ე01/184/47

35

28

29

27


