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1
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
66500000

სადაზღვევო და საპენსიო 
მომსახურებები 6200,00 1033,34 S.p.s. ,,psp dazRveva"

2
gamartivebuli 

Sesyidva
79700000

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
28500,00 19000,00

s.s.i.p. ,,S.s.s. dacvis 
policiis departamenti"

3
gamartivebuli 

Sesyidva
09100000 საწვავი 16560,00 2120,10

S.p.s.,,rompetrol 
saqarTvelo"

4
gamartivebuli 

Sesyidva
09100000 საწვავი (4703)                      25488,00 S.p.s. ,,lukoil jorjia"

5
gamartivebuli 

Sesyidva
09100000 საწვავი                      17700,00 2247,75 S.p.s. ,,lukoil jorjia"

7
gamartivebuli 

Sesyidva
48200000

ქსელის, ინტერნეტისა და 
ინტრანეტის პროგრამული პაკეტი

8400,00 1400,00
s.s.i.p. ,,safinanso 

analitikuri samsaxuri"

8
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
64200000

სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 

54502,00 5275,78 ss ,,silqneti"

9
gamartivebuli 

Sesyidva
72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 26280,00 4380,00 S.p.s.,,magTikomi"

10
gamartivebuli 

Sesyidva
48200000

ქსელის, ინტერნეტისა და 
ინტრანეტის პროგრამული პაკეტი 600,00 100,00

Sps ,,jorjian 
mikrosistemsi"

11
gamartivebuli 

Sesyidva
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

2500,00
Sps ,,kia motors 

jorjia"

12
gamartivebuli 

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

13
gamartivebuli 

Sesyidva
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა 
და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

5000,00
Sps ,,ss hiundai avto 

saqarTvelo"

14
gamartivebuli 

Sesyidva
39700000 საოჯახო ტექნიკა 1000,00 1000,00 Sps ,,kasko"

18400000
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარი 88,00

19600000
ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა 

და პლასტმასის ნარჩენი 178,00

33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 2518,00

39500000 ქსოვილის ნივთები 355,00

39800000
საწმენდი და საპრიალებელი 

ტექნიკა 1362,00

saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri (saqstati) -  212273868                                                        

საქსტატის მიერ  სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია  
მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით ( 2014 

wlis I kvartali)                                                      

2623,00ინტერნეტ მომსახურებები

4501,00

gamartivebuli 
Sesyidva

2623,00

dafinansebis wyaro: saxelmwifo biujeti

6

Sps ,,vidiji grupi"

72400000

15
gamartivebuli 

Sesyidva

ss ,,silqneti"



16
gamartivebuli 

Sesyidva
39500000 ქსოვილის ნივთები 3198,00 3198,00 Sps ,,dio"

17
gamartivebuli 

Sesyidva
72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 20533,00 1973,00 ss ,,silqneti"

32400000 ქსელები 600,09

20
gamartivebuli 

Sesyidva
39700000 საოჯახო ტექნიკა 1125,00 1125,00 i/m ,,Tamazi wkeplaZe"

Sps ,,iversi"
სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და აქსესუარები

1235,00

38,76

1235,00
gamartivebuli 

Sesyidva

19
gamartivebuli 

Sesyidva

32500000

Sps ,,servis ofisi"

638,85

18 50700000

შენობის მოწყობილობების 
შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება



21
gamartivebuli 

Sesyidva
64200000

სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურებები 18000,00 Sps ,,magTikomi"

22
gamartivebuli 

Sesyidva
92400000

ახალი ამბების სააგენტოების 
მომსახურებები 4499,00 409,00 Sps ,,axali ambebi"

23
gamartivebuli 

Sesyidva
45300000

სამშენებლო-სამონტაჟო 
სამუშაოები 1070,00 1070,00 f.p ,,Tamaz oniani"

24
gamartivebuli 

Sesyidva
50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება 
და ტექნიკური მომსახურება 300,00 300,00 Sps ,,besti"

25
gamartivebuli 

Sesyidva
32400000 ქსელები 122,17 122,17 Sps ,,iversi"

26
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
42400000

ამწე და გადასაზიდი  
მოწყობილობები და მათი 

ნაწილები
16915,00

Sps ,,jorjian 
liftservisi"

27
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის გარდა 

2931,00 1536,30 Sps ,,teqno servisi"

28
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
39100000 ავეჯი 1640,00 1640,00

ind. Mewarme ,,avTandil 
mamacaSvili"

29
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა 13400,00 13400,00 Sps ,,papirusprinti"

30
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის გარდა 

3099,00 3099,00 Sps ,,kanc paperi"

31
gamartivebuli 

Sesyidva
32300000

ტელე და რადიო მიმღებები  და 
აუდიო ვიდეოგამოსახულების 

ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა
1450,00 1450,00

Sps ,,elit 
eleqtroniqsi"

32
gamartivebuli 

Sesyidva
22600000 საღებავი 660,00 660,00 Sps ,,poligrafi"

33
gamartivebuli 

Sesyidva
72300000 მონაცემთა მომსახურებები 4150,00 Sps ,,aifiem kvlevebi"

34
gamartivebuli 

Sesyidva
22600000 საღებავი 105,40 105,40 Sps ,,dekori"

35
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

20000,00 1368,50 Sps `Tegeta motorsi”

36
gamartivebuli 

Sesyidva
92200000

სატელევიზიო და 
რადიომომსახურებები 1200,00 s.s `silqneti~ 

37
gamartivebuli 

Sesyidva
5030000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე 
აპარატურის,სატელეკომუნიკაციო სა 
აუდიოვიზუალური მოწყობილობების 
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

285,00 285,00 S.p.s. ,,orient lojiki”

38
gamartivebuli 

Sesyidva
80500000 სატრენინგო მომსახურებები 214,00 214,00

ssip finansTa 
saministros akademia

39
gamartivebuli 

Sesyidva
45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 1806,00 1806,00 Sps ,,servis ofisi"

40
gamartivebuli 

Sesyidva
50300000

პერსონალური კომპიუტერების, 
საოფისე 

აპარატურის,სატელეკომუნიკაციო სა 
აუდიოვიზუალური მოწყობილობების 
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

420,00 420,00 S.p.s. ,,orient lojiki”

41
gamartivebuli 

Sesyidva
90500000

ნარჩენებსა და ნაგავთან  
დაკავშირებული მომსახურებები 130,00 130,00 Sps ,,kalauri"

42
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები 

3160,00 1272,00
ind. Mewarme ,,tariel 

zurabaSvili"

43
gamartivebuli 
eleqtronuli 

tenderi
22800000

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 

სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 
ნივთები

1575,00 1575,00 Sps ,,kompania GEOSM"



44
gamartivebuli 

Sesyidva
79700000

გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
67580,00

s.s.i.p. ,,S.s.s. dacvis 
policiis departamenti"
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1
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 ინტერნეტ მომსახურება 60,00 Sps ,,kavkasus onlaini"

2
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 ინტერნეტ მომსახურება 1200,00 200,00 Sps ,,proservisi"

3
გამარტივებული 

შესყიდვა 72400000 ინტერნეტ მომსახურება 222,00 37,00 Sps ,,proservisi"

24900000
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა 

ქიმიური ნივთიერებების 
პროდუქტებო

9,00

31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა 28,00

31300000
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი 114,00

31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი 

წყაროები და პირველადი 
ელემენტები

10,00

31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 25,00

39200000 ავეჯის აქსესუარები 506,00

39500000 ქსოვილის ნივთები 924,00

39800000
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქცია
156,00

44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოები 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 
საგნები

196,00

44500000
 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 
ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები
138,00

5
გამარტივებული 

შესყიდვა 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის 

მომსახურებები 4290,00 4290,00 Sps ,,DLT”

6
გამარტივებული 

შესყიდვა 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოები 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 
საგნები

50,00 50,00 Sps ,,kopiprinti 2000"

7
გამარტივებული 

შესყიდვა 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის გარდა 

118,00 118,00 Sps "aradani"

8
გამარტივებული 

შესყიდვა 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 
ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები
90,00 90,00

Sps ,,elit 
eleqtroniqsi"

4
გამარტივებული 

შესყიდვა 2016,00
ind. Mmewarme ,,gulnara 

mkervaliZe"

 dafinansebis wyaro: sakuTari saxsrebi
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