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1
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
66500000

სადაზღვევო და საპენსიო 
მომსახურებები 1 6200,00 2066,68 S.p.s. ,,psp dazRveva"

3 gamartivebuli Sesyidva 09100000 საწვავი 3 16560,00 3093,93
S.p.s.,,rompetrol 

saqarTvelo"

4 gamartivebuli Sesyidva 09100000 საწვავი (4703)                      4 55488,00 6578,45
S.p.s. ,,lukoil 

jorjia"

5 gamartivebuli Sesyidva 09100000 საწვავი                      5 17700,00 5151,55
S.p.s. ,,lukoil 

jorjia"

7 gamartivebuli Sesyidva 48200000
ქსელის, ინტერნეტისა და 
ინტრანეტის პროგრამული 

პაკეტი
7 8400,00 2100,00

s.s.i.p. ,,safinanso 
analitikuri 
samsaxuri"

8 gamartivebuli Sesyidva 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 8 54502,00 7206,80 ss ,,silqneti"

9 gamartivebuli Sesyidva 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 9 26280,00 6570,00 S.p.s.,,magTikomi"

10 gamartivebuli Sesyidva 48200000
ქსელის, ინტერნეტისა და 
ინტრანეტის პროგრამული 

პაკეტი
10 600,00 150,00

Sps ,,jorjian 
mikrosistemsi"

11 gamartivebuli Sesyidva 50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 

და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

11 2500,00 1005,50
Sps ,,kia motors 

jorjia"

12 gamartivebuli Sesyidva 98300000 სხვადასხვა მომსახურებები 12 50,00 Sps ,,siti parki"

13 gamartivebuli Sesyidva 50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 

და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

13 5000,00 316,00
Sps ,,ss hiundai 

avto saqarTvelo"

20 gamartivebuli Sesyidva 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 17 21679,00 5568,00 ss ,,silqneti"

25 gamartivebuli Sesyidva 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 21 18000,00 5384,16 Sps ,,magTikomi"

26 gamartivebuli Sesyidva 92400000
ახალი ამბების 
სააგენტოების 
მომსახურებები

22 4499,00 1636,00 Sps ,,axali ambebi"

36 gamartivebuli Sesyidva 72300000 მონაცემთა მომსახურებები 33 4150,00 1660,00
Sps ,,aifiem 
kvlevebi"

danarTi #2

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (ს/კ 212273868)

 dafinansebis wyaro: saxelmwifo biujeti.

საქსტატის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
ინფორმაცია  მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული 

ნხ ბ ს მ ბ  ( 2014 w s 9 )                                                      



38
gamartivebuli 

eleqtronuli Sesyidva
50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 

და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

35 20000,00 5546,80
Sps `Tegeta 
motorsi”

39 gamartivebuli Sesyidva 92200000
სატელევიზიო და 

რადიომომსახურებები 36 1200,00 150,00 s.s `silqneti~ 

45
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
50100000

სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 

და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

42 3160,00 560,00
ind. Mewarme 
,,tariel 

zurabaSvili"

47 gamartivebuli Sesyidva 79700000

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები

44 67580,00 29600,00
s.s.i.p. ,,S.s.s. dacvis 

policiis 
departamenti"

42 gamartivebuli Sesyidva 90900000
დასუფთავება და 

სანიტარული მომსახურება 45 600,00 200,00
ind.mewarme ,,mirian 

CixraZe"

46
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 4703

49 10646,00 8356,00
Sps ,,orient 

lpjiki"

56 gamartivebuli Sesyidva 30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

59 6776,00 3080,00
ind. Mewarme 
,,giorgi kandelaki 
vesta"

59 gamartivebuli Sesyidva 79700000

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული 

მომსახურებები (4703)

62 32800,00 18400,00
s.s.i.p. ,,S.s.s. dacvis 

policiis 
departamenti"

61 gamartivebuli Sesyidva 30200000
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 
აქსესუარები (4703)

64 66554,15 66554,15 Sps ,,iu ji Ti"

63
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
35100000

 საგანგებო სიტუაციების 
დროს გამოსაყენებელი 
მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების 
საშუალებები  (4703)

66 5764,00 5764,00 Sps ,,daviTi"

67
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
30200000

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 

აქსესუარები 
70 3972,00 3972,00 Sps ,,ada"

68
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
182000000

გარედან ჩასაცმელი 
ტანსაცმელი (4703) 71 26950,00 26950,00 Sps ,,vesta"

69
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
39100000 ავეჯი 72 7199,00 7199,00

ind.mewarme ,,niko 
londariZe"



70 gamartivebuli Sesyidva 50300000

პერსონალური 
კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის,სატელეკომუნიკ
აციო სა აუდიოვიზუალური 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

73 528,00 528,00
Sps ,,orient 
lojiki"

15800000
სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები 100,88

15900000
სასმელები, თამბაქო და 
მონათესავე პროდუქტები 378,00

72 gamartivebuli Sesyidva 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 75 150,00 150,00
ssip ,,erovnuli 

arqivi"

gamartivebuli 
eleqtronuli tenderi

42500000
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო 
მოწყობილობები

76 6880,00 6880,00 Sps ,,joono"

2 gamartivebuli Sesyidva 31200000

ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 
(4703)

77 1800,00 1800,00 Sps ,,ultra" 

3 gamartivebuli Sesyidva 30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა (4703)

78 25000,00 25000,00
Sps ,,globusi em-

be"

4 gamartivebuli Sesyidva 30200000
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

79 7910,00 7910,00 Sps ,,ada"

5 gamartivebuli Sesyidva 79500000

ოფისის მუშაობის 
უზრუნველყოფასთან  

დაკავშირებული 
მომსახურებები

80 752,00 752,00

ssip `saqarTvelos 
saerTaSoriso 

xelSekrulebebis 
Targmnis biuro”

6 gamartivebuli Sesyidva 79800000
ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურებები 

81 23999,00 23999,00 Sps `jeo qarta” 

7 gamartivebuli Sesyidva 22400000

 მარკები, ჩეკების 
წიგნაკები, ბანკნოტები, 
აქციები, სარეკლამო 

მასალა,კატალოგები და 
სახელმძღვანელოები

82 1400,00 1400,00 Sps ,,infozavri"

8 gamartivebuli Sesyidva 55100000  სასტუმროს მომსახურება 83 2124,00 2124,00
Sps “jorjian 

hotel menejmenti”

9
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
31100000

ელექტროძრავები, 
გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები
84 29900,00 29900,00 Sps ,,zelmani"

10 gamartivebuli Sesyidva 31400000
აკუმულატორები, დენის 
პირველადი წყაროები და 
პირველადი ელემენტები

85 3036,00 3036,00 Sps ,,di ei si"

11 gamartivebuli Sesyidva 50700000
შენობის მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
86 331,00 331,00 Sps ,,elit servisi"

12
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
45400000

შენობის დასრულები 
შამუშაოები 87 54664,47 54664,47 Sps ,,kompeqsi"

Sps ,,zRapari"478,887471 gamartivebuli Sesyidva



13
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
19800000

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 
ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები (4703)
88 139880,00 6994,00 Sps ,,kolxeti 2012

14 gamartivebuli Sesyidva 45200000

მთლიანი ან ნაწილობრივი 
სამშენებლო სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

89 4498,81 4498,81 Sps ,,kompeqsi"

15
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
22800000

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 
საკანცელარიო ნივთები 

(4703)

90 4689,00 4689,00
Sps ,,globusi em-

be"

16
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
30200000

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 
აქსესუარები (4703)

91 5790,00 5790,00 Sps ,,idea"

17
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 4703

92 2100,00 2100,00 Sps ,,03"

18
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
44600000

ავზები,რეზერვუარები და 
კონტეინერები, 

ცენტრალური გათბობის 
რადიატორები და 
ბოილერები (4703)

93 6897,00 6897,00 Sps ,,legi jgufi"

19
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
34110000

ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებები 94 156693,46 139070,96 Sps ,,frans auto"

45300000
სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოები 1160,00 1160,00

50700000
შენობის მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
309,00 309,00

22
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, 

აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა (4703)

96 4210,00 1360,00 Sps ,,imperia"

23
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
30200000

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და 
აქსესუარები (4703)

97 4669,00 4669,00 Sps ,,ada"

24 gamartivebuli Sesyidva 22400000

 მარკები, ჩეკების 
წიგნაკები, ბანკნოტები, 
აქციები, სარეკლამო 

მასალა,კატალოგები და 
სახელმძღვანელოები

98 354,00 354,00 Sps ,,4p hausi"

25 gamartivebuli Sesyidva 98300000 სხვადასხვა მომსახურებები 99 700,00 650,00 Sps ,,si-ti parki"

26 gamartivebuli Sesyidva 32400000 ქსელები 100 3686,00 3686,00 Sps ,,ada"

Sps ,,elit servisi"95gamartivebuli Sesyidva20



27 gamartivebuli Sesyidva 50500000

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

შეკეტება და ტექნიკური 
მომსახურება

101 500,00 500,00
f.p ,,gia 

gvelesiani"

28
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
66500000

სადაზღვევო და საპენსიო 
მომსახურებები 102 2017,89 504,47 Sps ,,alfa"

29 gamartivebuli Sesyidva 09100000 საწვავი (4703) 103 5490,00 1830,00
Sps ,,rompetrol 

saqartvelo"

30 gamartivebuli Sesyidva 22600000 საღებავი 104 500,00 500,00 Sps ,,poligrafi"

2 gamartivebuli Sesyidva 72400000 internet momsaxurebebi 2 1200,00 300,00 Sps ,,proservisi""

3 gamartivebuli Sesyidva 72400000 internet momsaxurebebi 3 222,00 55,50 Sps ,,proservisi""

gamartivebuli Sesyidva 35100000

 საგანგებო სიტუაციების 
დროს გამოსაყენებელი 
მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების 
საშუალებები

15 945,00 945,00 Sps ,,besti"

44300000
კაბელები, მავთულები და 
მათთან დაკავშირებული 

მასალები
35,48

44800000
საღებავები, ლაქები და 

მასტიკები 177,50

31200000
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
81,50

31300000
იზოლირებული მავთული 

და კაბელი 20,00

31500000
გასანათებელი 

მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

404,00

31600000
ელექტრომოწყობილობები 

და აპარატურა 9,00

39800000
საწმენდი და 

საპრიალებელი პროდუქცია 90,00

42600000 ჩარხები 6,00

44400000

სხვადასხვა ქარხნული 
წარმოები მასალა და 

მათთან დაკავშირებული 
საგნები

69,60

44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

102,90

30 gamartivebuli Sesyidva 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და 
შენახვის მომსახურებები 18 300,00 150,00

ind. Mewarme ,,sergo 
mgeliaSvili"

44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

135,00

30200000
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და 
აქსესუარები

97,00

26 gamartivebuli Sesyidva 17 783,00
ind. Mმewarme 
,,gulnara 

mkervaliZe"

31 gamartivebuli Sesyidva 19 232,00 Sps ,,ultra"

 dafinansebis wyaro: sაკუთარი სახსრები

gamartivebuli Sesyidva 16 212,98 Sps ,,dekori"



33 gamartivebuli Sesyidva 30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

20 70,00 70,00
Sps ,,kopiprinti 

2000"

34 gamartivebuli Sesyidva 22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა 21 1330,00 1330,00 Sps ,,papirusprinti"

35 gamartivebuli Sesyidva 30100000

აოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

22 98,00 70,00 Sps ,,D&G"

36 gamartivebuli Sesyidva 30100000

აოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

23 588,00 588 Sps ,,kanc paperi"

34 eleqtronuli tenderi 79800000
beWdva da masTan 
dakavSirebuli 
momsaxurebebi

4 144000,00 144000,00
Sps ,,gazeTi 

saqarTvelos macne"

35
gamartivebuli 

eleqtronuli tenderi
92100000

kino da 
videomomsaxurebebi

3 24689,00 24689,00 Sps ,,brendhauzi"

36 მსოფლიო ბანკის წესებით 30100000

საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის 

გარდა 

1 12690,00 12690,00 Sps ,,"ულტრა"

 dafinansebis wyaro: გრანტები
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