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მიმწოდებლის 
დასახელება

1 2 3 4 5 6 7 8

1
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
66500000

სადაზღვევო და საპენსიო 
მომსახურებები 1 6232,23 1582,20

შ.პ.ს. ,,პსპ 
დაზღვევა"

2
გამარტივებული 

შესყიდვა 09100000 საწვავი 3 16560,00 1746,01
შ.პ.ს.,,რომპეტროლ 

საქართველო"

3
გამარტივებული 

შესყიდვა 09100000 საწვავი (4703)                      4 55488,00 18835,33
შ.პ.ს. ,,ლუკოილ 

ჯორჯია"

4
გამარტივებული 

შესყიდვა 09100000 საწვავი                      5 17700,00 4479,83
შ.პ.ს. ,,ლუკოილ 

ჯორჯია"

6
გამარტივებული 

შესყიდვა 48200000
ქსელის, ინტერნეტისა და 
ინტრანეტის პროგრამული 

პაკეტი
7 8400,00 2800,00

ს.ს.ი.პ. ,,საფინანსო 
ანალიტიკური 
სამსახური"

7
გამარტივებული 

შესყიდვა 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 8 54502,00 6442,95 სს ,,სილქნეტი"

8
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 9 26280,00 8760,00 შ.პ.ს.,,მაგთიკომი"

9
გამარტივებული 

შესყიდვა 48200000
ქსელის, ინტერნეტისა და 
ინტრანეტის პროგრამული 

პაკეტი
10 600,00 150,00

შპს ,,ჯორჯიან 
მიკროსისტემსი"

10
გამარტივებული 

შესყიდვა 50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 
მომსახურებები 

11 2500,00 583,50
შპს ,,კია მოტორს 

ჯორჯია"

11
გამარტივებული 

შესყიდვა 50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 
მომსახურებები 

13 5500,00 1566,00
შპს ,,სს ჰიუნდაი 

ავტო საქართველო"

12
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 17 22055,00 6332,00 სს ,,სილქნეტი"

13
გამარტივებული 

შესყიდვა 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 21 18000,00 7099,53 შპს ,,მაგთიკომი"

14
გამარტივებული 

შესყიდვა 92400000
ახალი ამბების 
სააგენტოების 
მომსახურებები

22 4499,00 1227,00 შპს ,,ახალი ამბები"

15
გამარტივებული 

შესყიდვა 72300000 მონაცემთა მომსახურებები 33 4150,00 1245,00
შპს ,,აიფიემ 
კვლევები"

16
gamartivebuli 
eleqtronuli 

Sesyidva
50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 
მომსახურებები 

35 20000,00 2092,00
შპს `თეგეტა 
მოტორსი”

17
გამარტივებული 

შესყიდვა 92200000
სატელევიზიო და 

რადიომომსახურებები 36 1200,00 150,00 ს.ს `სილქნეტი~ 

18
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 
მომსახურებები 

42 3160,00 576,00
ინდ. მეწარმე 
,,ტარიელ 

ზურაბაშვილი"
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19
გამარტივებული 

შესყიდვა 79700000

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

44 67580,00 22200,00
ს.ს.ი.პ. ,,შ.ს.ს. 

დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი"

20
გამარტივებული 

შესყიდვა 90900000
დასუფთავება და 

სანიტარული მომსახურება 45 600,00 200,00
ინდ.მეწარმე 

,,მირიან ჩიხრაძე"

21
გამარტივებული 

შესყიდვა 22400000

 მარკები, ჩეკების 
წიგნაკები, ბანკნოტები, 
აქციები, სარეკლამო 

მასალა,კატალოგები და 
სახელმძღვანელოები

46 540,00 72,00 შპს ,,ბესტი"

22
გამარტივებული 

შესყიდვა 55300000
რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 
მომსახურებები

53 2500,00 821,07 შპს ,,დანი 2012"

23
გამარტივებული 

შესყიდვა 30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, 

აღურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

59 6776,00 2156,00
ინდ. Mეწარმე 

,,გიორგი 
კანდელაკი ვესტა"

24
გამარტივებული 

შესყიდვა 79700000

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული 

მომსახურებები (4703)

62 32800,00 14400,00
ს.ს.ი.პ. ,,შ.ს.ს. 

დაცვის პოლიციის 
დეპარტამენტი"

25
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
19800000

საბარგო ნივთები, 
სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები 

(4703)

88 139880,00 132886,00
შპს ,,კოლხეთი 

2012

26
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა (4703)

96 4210,00 2850,00 შპს ,,იმპერია"

27
გამარტივებული 

შესყიდვა 98300000
სხვადასხვა 

მომსახურებები 99 700,00 50,00 შპს ,,სი-ტი პარკი"

28
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
66500000

სადაზღვევო და საპენსიო 
მომსახურებები 102 2017,89 1513,42 შპს ,,ალფა"

29
გამარტივებული 

შესყიდვა 09100000 საწვავი (4703) 103 5490,00 3490,00
შპს ,,რომპეტროლ 

საქარტველო"

30 15800000
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 309,02

31 15900000
სასმელები, თამბაქო და 
მონათესავე პროდუქტები 294,00

32
გამარტივებული 

შესყიდვა 39700000 საოჯახო ტექნიკა 106 240,00 240,00 შპს ,,აღორძინება”

33
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
39100000 ავეჯი (4703) 107 16400,00 16400,00

შპს `ნოვი სტილი 
ჯორჯია”

34
გამარტივებული 

შესყიდვა 31500000
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

108 2740,00 2740,00 შპს ,,დუ არტი"

35
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

109 12227,00 12227,00 შპს ,,პოლიგრაფი"

36
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
39100000 ავეჯი (4703) 110 39710,00 39710,00 შპს ,,დანი"

37
გამარტივებული 

შესყიდვა 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა 

და შენახვის 
მომსახურებები (4703)

111 32813,80 32813,80
შპს ,,საქართველოს 

ფოსტა"

38
გამარტივებული 

შესყიდვა 30200000
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 
აქსესუარები (4703)

112 115950,00 115950,00 შპს ,,იუ ჯი თი"

გამარტივებული 
შესყიდვა 105 603,02 შპს ,,ზღაპარი"



39
გამარტივებული 

შესყიდვა 31400000
აკუმულატორები, დენის 
პირველადი წყაროები და 
პირველადი ელემენტები

113 640,00 640,00
შპს ,,თეგეტა 
მოტორსი"

40
გამარტივებული 

შესყიდვა 19600000
ტყავის, ტექსტილის, 

რეზინისა და პლასტმასის 
ნარჩენი

114 1650,00 1650,00 შპს `სკაი”

41
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
42500000

გამაგრილებელი და 
სავენტილაციო 
მოწყობილობები

115 7055,00 7055,00 შპს ,,ჯოონო"

42
გამარტივებული 

შესყიდვა 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები 116 1062,00 1062,00 შპს ,,ულტრა" 

43
გამარტივებული 

შესყიდვა 39500000 ქსოვილის ნივთები 117 51,48 51,48 შპს `დეკორი”

44
გამარტივებული 

შესყიდვა 50500000

ტუმბოების, სარქველების, 
ონკანებისა და ლითონის 
კონტეინერების, ასევე, 
მანქანა-დანადგარების 

შეკეტება და ტექნიკური 
მომსახურება

118 150,00 150,00
ფ.პ კონსტანტინე 

ცუხიშვილი

45
ელექტრონული 

ტენდერი 34110000
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები 119 14880,00 14880,00
შპს ,,ჰიუნდაი 

ავტო საქართველო"

46
გამარტივებული 

შესყიდვა 64200000
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები (4703) 120 24000,00 12434,38 შპს ,,მაგთიკომი"

47
გამარტივებული 

შესყიდვა 39700000 საოჯახო ტექნიკა 121 1770,00 1770,00
ინდ. Mეწარმე 

,,თამაზ წკეპლაძე"

48
გამარტივებული 

შესყიდვა 55300000
რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 
მომსახურებები

122 1000,00 942,92

ს.ს 
“სასტუმროებისა 
და რესტორნების 
მენეჯმენტ ჯგუფი 

– ემ/გრუპ”

59
გამარტივებული 

შესყიდვა 39200000 ავეჯის აქსესუარები 123 222,05 222,05 შპს `სუპერი” 

50 15800000
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 103,47 შპს ,,ზღაპარი"

51 15900000
სასმელები, თამბაქო და 
მონათესავე პროდუქტები 294,00

52
გამარტივებული 

შესყიდვა 15900000
სასმელები, თამბაქო და 
მონათესავე პროდუქტები 125 1600,00 1600,00

შპს `თელავის 
მარანი” 

53
გამარტივებული 

შესყიდვა 18900000
საბარგო ნივთები, 

სასარაჯო ნაკეთობები, 
ტომრები და ჩანთები

126 432,00 432,00
შ.პ.ს. 

`GEOLOGIშთIჩშ”-ი 

54
გამარტივებული 

შესყიდვა 55100000
 სასტუმროს მომსახურება 

4703
127 16746,00 16746,00

შპს “ლოპოტა ტურ 
სერვისი”

55
გამარტივებული 

შესყიდვა 55300000
რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 
მომსახურებები

128 1300,00 894,30 შპს “ზუბრი” 

56
გამარტივებული 

შესყიდვა 60100000
საავტომობილო 
ტრანსპორტის 
მომსახურებები 

129 800,00 800,00
ი/მ “მიხეილ 
ჩომახაშვილი” 

57
გამარტივებული 

შესყიდვა 55300000
რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების 
მომსახურებები

130 2450,00 931,00 შპს ,,წისქვილი"

58
გამარტივებული 

შესყიდვა 75100000
ადმინისტრაციული 
მომსახურებები 4703 131 120,00 120,00

სსიპ "შინაგან 
საქმეთა 

სამინისტროს 
მომსახურების 
სააგენტო"

59
გამარტივებული 

შესყიდვა 32400000 ქსელები 132 467,00 467,00 შპს ,,ადა"

60
გამარტივებული 

შესყიდვა 98300000
სხვადასხვა 

მომსახურებები 133 100,00 100,00 სი-ტი პარკი

61
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
35100000

 საგანგებო სიტუაციების 
დროს გამოსაყენებელი 
მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების 
საშუალებები

134 44423,00 44423,00 შპს ,,ჯი ეს სი"

გამარტივებული 
შესყიდვა 124 397,47



62
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
34300000

ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი 
ძრავებისათვის(4703)

135 7000,00 7000,00
შპს ,,ტეგეტა 
მოტორსი"

63
გამარტივებული 

შესყიდვა 22600000 საღებავი 136 500,00 500,00 შპს ,,პოლიგრაფი"

64
გამარტივებული 

შესყიდვა 50500000

ტუმბოების, სარქველების, 
ონკანებისა და ლითონის 
კონტეინერების, ასევე, 
მანქანა-დანადგარების 

შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურება

137 100,00 100,00 შპს ,,პოლიგრაფი"

65
გამარტივებული 

შესყიდვა 50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 
მომსახურებები 

138 17622,50 1161,00 შპს ,,ფრანს აუტო"

66
გამარტივებული 

შესყიდვა 50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული 
მომსახურებები 

139 1820,00 122,50
შპს ,,ჰიუნდაი 

ავტო საქართველო"

67
გამარტივებული 

შესყიდვა 45300000
სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 140 864,00 864,00
შპს ,,ელიტ 
სერვისი"

# შესყიდვის საშუალება დანაყოფის  
კოდი

შესყიდვის დანაყოფის 
დასახელება

ხელშეკრუ
ლების 
ნომერი

ხელშეკრულების 
ჯამური 

ღირებულება

ფაქტობრივად 
გადახდილი თანხა 

IV კვ-ში  

მიმწოდებლის 
დასახელება

1
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 internet momsaxurebebi 1 60,00 60,00
შპს ,,კავკასუს 
ონლაინი"

2
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 internet momsaxurebebi 2 1200,00 300,00 შპს ,,პროსერვისი""

3
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 internet momsaxurebebi 3 222,00 55,50 შპს ,,პროსერვისი""

4
გამარტივებული 

შესყიდვა 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა 

და შენახვის 
მომსახურებები

18 300,00 150,00
ინდ. Mეწარმე 

,,სერგო 
მგელიაშვილი"

5 42100000
დანადგარები მექანიკური 
ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის
408,00

6 24900000

სუფთა ქიმიკატები და 
სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების 
პროდუქტებო

6,00

7 31600000
ელექტრომოწყობილობები 

და აპარატურა 10,00

8 44500000

 ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

7,00

9 44400000

სხვადასხვა ქარხნული 
წარმოები მასალა და 

მათთან დაკავშირებული 
საგნები

45,00

10 32400000 ქსელები 6,00

11 39200000 ავეჯის აქსესუარები 57,00

12 42600000 ჩარხები 130,00

13 31500000
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

150,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

ინდ. Mმეწარმე 
,,გულნარა 
მკერვალიძე

24 851,00

 დაფინანსების წყარო: საკუთარი სახსრები 



14 44100000
სამშენებლო მასალები და 
დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
28,00

15 39800000
საწმენდი და 
საპრიალებელი 
პროდუქცია

4,00

16
გამარტივებული 

შესყიდვა 79800000
ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

25 500,00 500,00 შპს ,,კაბადონი"

17
გამარტივებული 

შესყიდვა 30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა

26 185,00 185,00
შპს ,,კოპიპრინტი 

2000"

18 31200000
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
27 16,00

19 31300000
იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 104,00

20 31500000
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

276,00

21 44100000
სამშენებლო მასალები და 
დამხმარე სამშენებლო 

მასალები 
0,90

22 44400000

სხვადასხვა ქარხნული 
წარმოები მასალა და 

მათთან დაკავშირებული 
საგნები

30,00

23 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

95,00

24
გამარტივებული 

შესყიდვა 79800000
ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

28 573,60 573,60 შპს ,,ესპო"

25
გამარტივებული 

შესყიდვა 79800000
ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

29 478,00 478,00 შპს ,,ესპო"

26
გამარტივებული 

შესყიდვა 45300000
სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 30 1200,00 1200,00
შპს ,,პროგრესი 

2002”

# შესყიდვის საშუალება დანაყოფის  
კოდი

შესყიდვის დანაყოფის 
დასახელება

ხელშეკრუ
ლების 
ნომერი

ხელშეკრულების 
ჯამური 

ღირებულება

ფაქტობრივად 
გადახდილი თანხა 

IV კვ-ში

მიმწოდებლის 
დასახელება

1
გამარტივებული 

შესყიდვა 18300000 tansacmeli 5 4940,80 4940,80  შპს 4პ ჰაუსი

2
ელექტრონული 

ტენდერი 79300000

bazris kvleva da 
ekonomikuri kvleva; 

gamokiTxvebi da 
statistika 

6 177999,97 177999,97
 შპს აუთდორ 
მედია ჰაუსი

3
ელექტრონული 

ტენდერი 79300000

bazris kvleva da 
ekonomikuri kvleva; 

gamokiTxvebi da 
statistika 

7 394999,00 394999,00 შპს მედია პორტი

4
გამარტივებული 

შესყიდვა 79900000

sxvadasxva komerciuli 
momsaxurebebi da 

masTan dakavSirebuli 
momsaxurebebi

8 2500,00 2500,00
შპს "კიკალა 
სტუდიო"

5
გამარტივებული 

შესყიდვა 30200000
kompiuteruli 

mowyobilobebi da 
aqsesuarebi 

10 4950,00 4950,00 შპს იდეა

6
გამარტივებული 
ელექტრონული 

ტენდერი
92100000

kino da 
videomomsaxurebebi

9 16517,00 16517,00
შპს ფორმულა 

პროესკო 
ფროდაქშენი

 
 M  

 

გამარტივებული 
შესყიდვა

ინდ. Mმეწარმე 
,,გულნარა 
მკერვალიძე

  დაფინანსების წყარო: სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა (საქსტატი) და გაეროს მოსახლეობის ფონდს (UNFPA/UNDPA) შორის 2014 
წლის 07 აპრილს გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების (#AVP#GEO2U705 - 2014 წლის სამოქმედო გეგმა) 

521,90



7
გამარტივებული 

შესყიდვა 79900000

sxvadasxva komerciuli 
momsaxurebebi da 

masTan dakavSirebuli 
momsaxurebebi

11 900,00 900,00
შპს "კიკალა 
სტუდიო"

8
გამარტივებული 

შესყიდვა 22800000

qaRaldis an muyaos 
saregistracio 

Jurnalebi/wignebi, 
sabuRaltro wignebi, 

formebi da sxva 
nabeWdi sakancelario 

nivTebi

12 1091,00 1091,00 შპს გლობუსი ემ-ბე

9
გამარტივებული 

შესყიდვა 22800000

qaRaldis an muyaos 
saregistracio 

Jurnalebi/wignebi, 
sabuRaltro wignebi, 

formebi da sxva 
nabeWdi sakancelario 

nivTebi

13 83,00 83,00
 შპს კომპანია 

GEOSM

10
გამარტივებული 

შესყიდვა 63100000
tvirTis gadazidvisa 

da Senaxvis 
momsaxurebebi

14 600,00 600,00
ი/მ სერგო 

მგელიაშვილი

11
გამარტივებული 

შესყიდვა 32500000
satelekomunikacio 
mowyobilobebi da 

aqsesuarebi
15 3691,21 3691,21

შპს "ტელკო 
სისტემს"
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