
#

ხელშეკრულ

ების N
ხელშ. თარიღი

მომწოდებელი, 

საიდენთიფიკაციო კოდი 
 შესყიდვის ობიექტი      CPV კოდი შესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების 

მთლიანი თანხა

მოთხოვნა 

(გადახდა)

1 4068-1
24/12/2018

შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 

ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1740 435

2 4069-2 24/12/2018
შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 

ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1620 405

3
2019/01 8/1/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 12060 1817.78

4
2019/02 8/1/2019 შპს ახალი ქსელები  ს/კ 211326732                                                                                                                                                                                                                 

  სატელეფონო მომსახურება CPV-

74200000 
გამარტივებული შესყიდვა 3480 870

5
2019/03 8/1/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 2340 0

6
2019/04 29/01/2019 შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979 ავტოტექმომსახურება  CPV-50100000 გამარტივებული შესყიდვა 2500 1755

7
2019/08 31/01/2019

 სს სილქნეტი ს/კ204566978 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

CPV64200000, 72400000,92200000
გამარტივებული შესყიდვა 6000 1215.44

8
2019/14 1/2/2019

შპს ქართული პროგრამული 

სისტემები ს/კ202198754 

ნორმატიული აქტების გამოყენების 

უფლება CPV-48200000
გამარტივებული შესყიდვა 490 147

9
2019/17 5/3/2019 შპს გუდვილი ს/კ206343991

sasmeli da sakvebi produqtis

SeZena (CPV kodi 15800000;

15900000).
გამარტივებული შესყიდვა 3000 661.29

10 2019/25 1/4/2019 ი.მ. ბადრი თურმანიძე საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 1000 75

11
2019/26 3/4/2019

შპს კოკნიო s/k 406131591
საწმენდი საშუალებები გამარტივებული შესყიდვა 1000 487.6

12
2019/27 3/4/2019 შპს პრინტ სტუდია ს/კ404977316

პოსტერების ბეჭდვა (CPV: 

79800000) 
გამარტივებული შესყიდვა 160 160

13
2019/28 4/4/2019

სსიპ ფინანს.სამინ.აკადემია 

ს/კ206348987
ტრენინგი CPV: 80530000 გამარტივებული შესყიდვა 460 460

14
2019/29 5/4/2019 ფ.პ. ვალერი სარჯველაძე s/k 01009007671თარგმნა (CPV79530000).  გამარტივებული შესყიდვა 300 300

15
2019/30 12/4/2019 შპს ეფ1 ს/კ205267487

კომპიუტერული მოწყობილ.

(kodi 30200000). 
გამარტივებული შესყიდვა 538 538

16
2019/31 12/4/2019 შპს ეფ1 ს/კ205267487

კომპიუტერული მოწყობილ.

(kodi 30200000). 
გამარტივებული შესყიდვა 660 660
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17
2019/32 23/4/2019

შპს ინოვაც.ვებ სივრცე 

ს/კ405298397

ინტერნეტ 

მომსახურება(CPV724000000). 
გამარტივებული შესყიდვა 588 588

18
2019/33 23/4/2019 შპს იუჯითი ს/კ204892964 ლეპტოპები (CPV302000000) კონსოლიდირებული ტენდერი 3613.5 3613.5

19
2019/34 23/4/2019 შპს იუჯითი ს/კ204892964

პერს.კომპიუტერები 

(CPV302000000)
კონსოლიდირებული ტენდერი 3988.5 3988.5

20
2019/35 23/42019 შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673

კვარცის ტიგელები(CPV33793000)
გამარტივებული შესყიდვა 1140 1140

21
2019/36 24/42019

ი.მ. მამული გამეზარდაშვილი 

ს/კ01024040937

ვაკუუმ.მამჭიდრ.რეზინა(CPV44425

200)
გამარტივებული შესყიდვა 770 770

22
2019/37 25/4/2019 ი.მ. დიანა ლაღაძე ს/კ01017008314

ყვავილების 

გვირგვინი(CPV03121210)
გამარტივებული შესყიდვა 140 140

23
2019/38 30/4/2019 შპს მაიმობაილ+ ს/კ205294705

სილიციუმის 

გრანულები(CPV14700000)
გამარტივებული შესყიდვა 1960 1960

24
2019/39 14/5/2019 შპს ელექტრონი ს/კ208218132 ალმასის ბურღები(CPV44512910) გამარტივებული შესყიდვა 25 25

25
2019/40 14/5/2019

ი.მ. გიორგი 

ედიშერაშვილის/კ01020012678
ლიფტის რემონტი(CPV50750000) გამარტივებული შესყიდვა 1800 1800

26
2019/41 14/5/2019 შპს არკომ  ს/კ404458840

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახ.(CPV64200000)
გამარტივებული შესყიდვა 500 41.64

27
2019/42 15/5/2019 შპს დი ეი სი ს/კ204975269

თერმოგამტარი პასტა, წებო 

(CPV24910000,44111520)
გამარტივებული შესყიდვა 70.5 70.5

28
2019/43 23/5/2019

უშანგი ბედიაშვილი 

ს/კ01011050991

დეტალების გამოჩარხვა 

CPV98300000
გამარტივებული შესყიდვა 135 135

29
2019/45 29/5/2019 შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673 ტემპერ. სენსორი CPV35125100 გამარტივებული შესყიდვა 730 730

30
2019/49 18/6/2019

შპს სალი ელექტრონი 

ს/კ202462744
ძაბვის მარეგულირებელი CPV31172000 გამარტივებული შესყიდვა 220 220

31
2019/51 18/6/2019 შპს როელი ს/კ400223156 ჰაერის კომპრესორიCPV42123400 გამარტივებული შესყიდვა 370 370

32
2019/54 21/6/2019 შპს ბლიცი4x4 ს/კ208156056 საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 3500 120

25699.25
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