
# მომწოდებელი შესყიდვის დასახელება შესყიდვის ტიპი ხელშეკ-ბის ნომერი

ხელშეკ-ბის 

გაფორმების 

თარიღი

სახელშეკ-ბო 

თანხა

გადარიცხული 

თანხა
შენიშვნა

443,500              
58280

78,400                0

2  შპს ინტელექტრო GSM ავტოდამრეკები ელექტრონული ტენდერი 01/316/48 03.08.2020 18,400.00           18,400.00          

3 შპს პოლიგრაფისტი ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები ელექტრონული ტენდერი 01/798/49 06.08.2020 27,573.00           9215

4 შპს კომპანია GEOSM საკანცელარიო საქონელი ელექტრონული ტენდერი 01/301/50 07.08.2020 19,322.00           2891

36,200                0

3,620                  0

6 შპს  ქარდ სოლუშენ პლასტიკური ბარათები და რიბონები ელექტრონული ტენდერი 01/301/52 11.08.2020 22,500.00           0

7 შპს "საქართველოს ფოსტა"  საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები ელექტრონული ტენდერი 01/641/53 11.08.2020 12,070.00           0

15,400                0

2,200                  0

9  შპს SANDIKO
მჭიდის ჩასადები და ცეცხლსასროლი იარაღის 

ბუდეები
ელექტრონული ტენდერი 01/358/55 20.08.2020 19,100.00           0

10 შპს ნოვი სტილი ჯორჯია საოფისე  სკამი ელექტრონული ტენდერი 01/391/56 24.08.2020 270.00                0

11 შპს ავე დივანი სამ ადგილიანი ელექტრონული ტენდერი 01/391/57 24.08.2020 1,500                  

12 შპს  ჯეოსტილი
სამუშაო მაგიდა (ა ტიპის) და 2

კომბინირებული კარადა
ელექტრონული ტენდერი 01/391/58 26.08.2020 1,445.00             0

30,189                0

9,000                  0

14 იმ ლილე ყიფიანი      სამეურნეო საქონელი (ცოცხები და ჯაგრისები) ელექტრონული ტენდერი 01/392/60 25.08.2020 8,990.00             0

15  შპს გამა-გ
ა/სატრანსპორტო საშუალების უკანტაკტო რეცხვის 

ხსნარი
ელექტრონული ტენდერი  01/398/61 31.08.2020 1,920.00             0

16  შპს გამა-გ საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია ელექტრონული ტენდერი 01/398/62 01.09.2020 6,482.00             0

22,720                0

3,220                  0

18 შპს  EL-GROUP კვების ბლოკები ელექტრონული ტენდერი 01/311/64 14.09.2020 16,000.00           0

19 შპს ბენდს იმპორტი დისტანციური საგანგაშო ღილაკები ელექტრონული ტენდერი 01/317/65  14.09.2020 43,100.00           0

20 შპს ოქტოპუს ტონერიანი კარტრიჯები ელექტრონული ტენდერი 01/301/66 16.09.2020 75,888.00           0

21  შპს ელ+
უსადენო მოძრაობის დეტექტორის და უსადენო 

მოწყობილობების მიმღები
ელექტრონული ტენდერი 01/384/67 18.09.2020 392,000.00         0

336,200              0

11,500                0

23 შპს ჯი-თი-ელ დეტექტორების სახელმწიფო შესყიდვა ელექტრონული ტენდერი 01/384/69 23.09.2020 150,050.00         0

1 დავით ჭანტურიძე 
(21001034931)

ბალახის საკრეჭი ბენზოსათიბელას   შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/505/138 02.07.2020 220.00                220

2 შპს ჯი-ენ-ჯი კომპანი 

(205259762)
მინების დამუქება (დაბურვა) ფირით გამარტივებული შესყიდვა 02/501/139 08.07.2020 348.00                348

3 შპს ევროტექ.სერვისი 

(406043552)

ავტომანქანების მაღალი წნევის სარეცხი აპარატი
(კერხელი) KARCHER HD 6-15C -ს შეკეთების 

მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა 02/505/140 08.07.2020 220.00                

220

4 ნინო ჟუჟუნაშვილი 

(01711113783)

Q2612A კარტრიჯის
დატენვა-აღდგენა

გამარტივებული შესყიდვა 02/503/141 09.07.2020 583.00                583

5 შპს ლეი ტექ (205075416)  გერბიანი ბეჭდის და ფაქსიმილეს დამზადება გამარტივებული შესყიდვა ბ02/301/142 09.07.2020 119.00                119

6 შპს ჰიდროსკანდ (404988581)

უკონტაქტო რეცხვის აპარატის (YX200) მაღალი 

წნევის შლაგისათვის
საჭირო მოწყობილობების შესყიდვას.

გამარტივებული შესყიდვა 02/441/143 10.07.2020 43.00                  
43

7 შპს ტრადოსი (204544029)  მთარგმნელობითი მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/795/144 16.07.2020 16.52                  16.52

8
შპს რემონტალი (202457956)

ინკასაციისა და დაცვა-გაცილების სამმართველოს 
ადმინისტრაციული ენობის სართრულებს შორის 

არსებული საკანალიზაციო ქსელის სარეაბილიტაიო 

სამუშაოები

გამარტივებული შესყიდვა 02/454/145
15.07.2020/ 

16.07.2020 
3,035.83             

0

9 შპს ჯანო-18 (406237816)

კონტეინერის ტრანსპორტირება ქ.
თელავიდან ქ. თბილისში დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტის ეზოში. 

გამარტივებული შესყიდვა ბ02/631/146 21.07.2020 1,500.00             
1500

10 შპს ZUPA (404928085)
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურება  
გამარტივებული შესყიდვა 02/555/147 20.07.2020 8,500.80             7705.6

11
ნანა ქირია (19001016763)

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/148 20.07.2020 2,640.00             3120

12 შპს ტელკო სისტემს (205203279)

 თბილისის და რეგიონალური
პულტების სიგნალის გადაცემის სისტემის 

პროფლაქტიკური სამუშაოების ჩატარების მიზნით
საჭირო ჯეკების/კონექტორების შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა 02/324/149 23.07.2020 145.00                

0

გამარტივებული შესყიდვა 1,182.50             1182.5

გამარტივებული შესყიდვა                 276.15 84.15

14 შპს უსტა (402129451) საქართველოს  დროშა გამარტივებული შესყიდვა ბ02/358/151  21.07.2020 2,850.00             0

15 ნოშრევან ჩხაიძე - ნოშრე 
(01012009156)

კერხერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/505/152 23.07.2020 350.00                350

16 შპს ტრადოსი (204544029) მთარგმნელობითი მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 02/795/153 21.07.2020 22.42                  22.42

17 შპს ჰიდროსკანდ (404988581)
 ავტომანქანის, სარეცხი აპარატი -ომაქსის'' მაღალი 

წნევის შლაგის და საჭირო მოწყობილობების 
შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა ბ02/441/155  27.07.2020 307.45                
0

18 დუდანა გაჩეჩილაძე 
(01024016092)

ფოტოსურათების და ჩარჩოს 
 შესყიდვა 

გამარტივებული შესყიდვა 02/223/156 28.07.2020 532.00                532

19 შპს ავტოსერვისცენტრი+ 

(200243441)

SKODA-Octavia  სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

გამარტივებული შესყიდვა 02/501/157  28.07.2020 560.00                

0

20 შპს ზახარ (202061053)
honeywelI -ის უსადენო მოძრაობის 
დეტექტორებისათვის ელემენტი

გამარტივებული შესყიდვა ბ/02/314/158  28.07.2020 744.00                744

21 დუდანა გაჩეჩილაძე 
(01024016092)

ფოტოსურათების და ჩარჩოს 
 შესყიდვა 

გამარტივებული შესყიდვა  02/223/124 30.07.2020 124.00                124

22 შპს აკა (204875082)
ავტომანქანისმოდელი MERSEDES-Benz Viano 

ტექნიკური მომსახურება
გამარტივებული შესყიდვა 02/501/159  29.07.2020 5,674.00             0

24,756.00           0

                840.00 0

24 შპს ელ + (206108950) უკაბელო მიმღები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/322/162 03.08.2020 1,300.00             0

25 შპს ლეი ტექ (205075416) შტამპების/ბეჭდების ღრუბელი გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/301/163 04.08.2020 122.00                0

26
მიკრო ბიზნესის სტატუსის 
მქონე ელგუჯა ფირცხალავა 

(55001026015)

ტყავის სამეულის რემონტი/რესტავრაცია გამარტივებული შესყიდვა 02/508/164 06.08.2020 670.00                
670

27 შპს პენსან ჯორჯია საბეჭდი ქაღალდი A4 გამარტივებული შესყიდვა CON02/301/67 17.08.2020 16,700.00           0

28 შპს ოილ ქლაბ რუსთავი 

(416351450)

KATAHA'' დიზელ გენერატორი -ს შეკეთების 
მომსახურების შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა  02/505/165 06.08.2020 849.60                0

29 შპს ჯრკომ (202232896)  კოაქსიური კაბელი RG-213U გამარტივებული შესყიდვა 02/313/166 07.08.2020 496.00                0

30 შპს იბერია ავტო ცენტრი 

(436031116)

შკოდას  ტიპის სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

გამარტივებული შესყიდვა 02/501/167 10.08.2020 3,000.00             

0

31 შპს ვესტა (202159788) სავიზიტო ბარათები გამარტივებული შესყიდვა  02/301/168  13.08.2020 64.00                  0

32 სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)
საწვავი ხის მასალა (შეშა)  (კახეთის რეგიონი) გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/034/169 27.08.2020 1,206.00             0

             4,073.50 0

             1,025.00 0

34 შპს მბს (203838277)  პორტაბელური კომპიუტერები (ლეპტოპები) გამარტივებული შესყიდვა ბ02/302/171 17.08.2020 2,790.00             0

35 სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)
საწვავი ხის მასალა (შეშა)  (რაჭა) გამარტივებული შესყიდვა 02/034/172 27.08.2020 450.00                0

13

გამარტივებული შესყიდვა23
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სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)

1
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13 ელექტრონული ტენდერი

ელექტრონული ტენდერი8

ელექტრონული ტენდერი5

სტრუქტურული დანაყოფის პოლიციელებისათვის 
ქურთუკების და ქუდები

ჰალსტუხის სამაგრი

შუქამრეკლი ჟილეტები

ტაქტიკური და ტყავის ქამრები  

დეპარტამენტის მიერ თბილისის და რეგიონალური 

პულტების სიგნალის გადაცემის  სისტემის 
პროფლაქტიკური სამუშაოების ჩატარების მიზნით 

მომსახურებები ტექნიკური შემოწმებისა და 
ტესტირების სფეროში

საწვავი ხის მასალა (შეშა) (ქვ.ქართლის რეგიონი)

ე02/445/150

 ე02/716/160

 ე02/034/170

23.07.2020 

30.07.2020 

27.08.2020 

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

09.07.2020 

11.08.2020 

20.08.2020 

25.08.2020 

ბენნ

შპს სავაჭრო ჯგუფი

 შპს მარსელ ჯორჯია

შპს სოლუშენ გრუპ

ელექტრონული ტენდერი

შპს სანსონითი
სტრუქტურული დანაყოფების პოლიციელებისათვის 
ზამთრის ფორმა ( შარვალი, პერანგი რუხი ქალის 

კაცის)
25.09.2020 

ე01/182/47

ე01/184/51

ე01/182/54

ე01/184/59

ე01/184/63

ე01/182/68

პოლიციელის ფორმის ჰალსტუხები 08.09.2020  შპს ატა ელექტრონული ტენდერი



36 გამარტივებული შესყიდვა 4,802.50             0

37 გამარტივებული შესყიდვა              7,425.00 0

38 შპს ლეი ტექ (205075416) შტამპების/ბეჭდების ღრუბელი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/301/174 17.08.2020                    29.00 0

39 შპს ჯანო-18 (406237816) ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/631/175 19.08.2020                 900.00 0

40 შპს კირიბი (205272603) პოლიეთილენის პარკები გამარტივებული შესყიდვა 02/196/176 19.08.2020              1,250.00 0

41
შპს საქართველოს საავიაციო 

სასწავლო ცენტრი (402032304)

მომსახურებები სპეციალისტების მომზადების 
სფეროში (ავიაცია)

გამარტივებული შესყიდვა  02/805/177 20.08.2020              9,100.00 
0

42
შპს ZUPA (404928085)

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება   

გამარტივებული შესყიდვა  02/555/178 20.08.2020 8,243.20             0

43
შპს ჯი-ენ-ჯი კომპანი 

(205259762)
მინების დამუქება (დაბურვა) ფირით გამარტივებული შესყიდვა 02/501/179 20.08.2020 279.60                0

44 ელისო ჭურღულია 
(19001002035)

სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება   

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/180 20.08.2020 2,560.00             0

45 შპს ბი ემ სი გორგია (245621288) საღებავები გამარტივებული შესყიდვა 02/448/181 25.08.2020 219.05                0

46
სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)
საწვავი ხის მასალა (შეშა)  (შიდა ქართლის რეგიონი) გამარტივებული შესყიდვა 02/034/182 27.08.2020 5,524.00             0

47 სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)

საწვავი ხის მასალა (შეშა) (მცხეთა მთიანეთის 
რეგიონი)

გამარტივებული შესყიდვა 02/034/183 31.08.2020 8,898.00             0

48
სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)
საწვავი ხის მასალა (შეშა) (სამცხე-ჯავახეთი) გამარტივებული შესყიდვა 02/034/184 31.08.2020 4,305.75             0

6,901.00             0

920.00                0

50 შპს ბი ემ სი გორგია (245621288) საღებავები გამარტივებული შესყიდვა 02/448/186 27.08.2020 487.01                0

51
სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)
საწვავი ხის მასალა (შეშა) ( გურია) გამარტივებული შესყიდვა 02/034/187 31.08.2020 660.00                0

52
შპს ბორნ სოფქიმია (206337784)

ამონიუმის გვარჯილა
(სასუქი)

გამარტივებული შესყიდვა 02/143/188 02.09.2020 90.00                  
0

53
სს სილქნეტი (204566978)

სატელევიზიო და რადიომომსახურებები
გამარტივებული შესყიდვა  02/922/189  04.09.2020 320.00                0

54 შპს მბს (203838277)
ელემენტი A42-G75 Battery For ASUS

G75
გამარტივებული შესყიდვა  ბ02/314/190  08.09.2020 270.00                0

55 დავით ჭანტურიძე 
(21001034931)

ბალახის ბალახის საკრეჭი ბენზოსათიბელას 
შეკეთება

გამარტივებული შესყიდვა 02/505/191 15.09.2020 155.00                0

56 შპს ნ. ნ. გელიტა (205189598)

ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულზე 
დაზიანებული სანიტარული კვანძის სარემონტო 

სამუშაოების შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა 02/454/192 22.09.2020 1,963.69             

0

57 შპს ZUPA (404928085)
 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურება  
გამარტივებული შესყიდვა 02/555/193 22.09.2020 9,016.00             0

58 ელისო ჭურღულია 
(19001002035)

 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 
საწარმოების მომსახურება  

გამარტივებული შესყიდვა 02/555/194 22.09.2020 2,800.00             0

59
შპს მბს (203838277)

სკანერის შეკეთება გამარტივებული შესყიდვა 02/503/195 24.09.2020 23.05                  0

60 შპს გეგა 2012 წებოების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 02/445/196 24.09.2020 1,800.00             0

61 შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 
(404391136)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/197 25.09.2020 9,540.00             0

62 შპს სოკარ ჯორჯია 
პეტროლეუმი (202352514)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა 02/091/198 25.09.2020 6,457.50             0

63 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 
(202161098)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა ბ02/091/199 25.09.2020 1,827.00             0

64 სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 
(202161098)

საწვავი გამარტივებული შესყიდვა  02/091/200 25.09.2020 26,049.20           0

4,100.00             0

2,500.00             0

66 შპს თეგეტა მოტორსი ავტომანქანის სინთეტიკური ძრავის ზეთი SAE 

5W30
კონსოლიდირებული შესყიდვა CON02/092/68 09.09.2020 9,020.00             0

გამარტივებული შესყიდვა65

გამარტივებული შესყიდვა49

გამათბობლები (ზეთის, თბო და 5 სპირალიანი)

სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)

სსიპ ეროვნული სატყეო 

სააგენტო (204578581)

შპს უსტა (402129451)

საწვავი ხის მასალა (შეშა) (სამეგრელოს რეგიონი)

საწვავი ხის მასალა (შეშა)  (იმერეთის სატყეო)

 25.09.2020 

ე02/034/173

ე02/034/185

ე02/397/201

27.08.2020 

27.08.2020 


