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შესყიდვის
საშუალება

მიმწოდებლის
დასახელება

ელექტრონუ შპს ,,თბილისის
ლი ტენდერი ბიზნეს სახლი"

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

შპს ,,ბ&დ
კომპანი“

ია
შეყელაშვილი

შპს
ელექტრონუ
,,ყვარელემმშენი
ლი ტენდერი
"

შესყიდვის
ობიექტი
მთარგმნელობით
ი მომსახურება
სათარჯიმნო
მომსახურება

დასუფთავება და
სანიტარიული
მომსახურება

სახელშეკრულ
ფაქტიურად
შენიშვნა/კომენტა
ებო
ვალუტა ათვისებულ
რი
ღირებულება
ი თანხა

124320

18 747,58

ლარი

ლარი

22 997,11

9 297,58

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
აჭარის და გურიის
სამმართველოს
შენობის და
მიმდებარე
ტერიტორიის (ქ.
ბათუმი)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
შიდა ქართლის
სამმართველოს
შენობის და
მიმდებარე
ტერიტორიის (ქ.
გორი, ჯორბენაძის
ქ. №1)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.

დასუფთავება და
სანიტარიული
მომსახურება

14 168,71

ლარი

6 908,71

სამშენებლოსამონტაჟო
სამუშაოები

503478,45

ლარი

503478,45
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გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "კავკასუს
მოტორსი"

ავტომობილებისა
და მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს
"თიენდჯი"

ერთჯერადი
ჭიქები

70,2

ლარი

70,2

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "ჯი-ეს-სი"

მართვის
პანელები

630

ლარი

630

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "თი-ენდჯი"

ლიფტების
ნაწილები

400

ლარი

0

შპს "ტოიოტა
ცენტრი
თბილისი"

ავტომობილებისა
და მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

12000

ლარი

3721,5

მომსახურებები
ტექნიკური
გამარტივებუ შპს ,,აუტოტესტ
შემოწმებისა და
ლი შესყიდვა
გეორგია"
ტესტირების
სფეროში

10920

ლარი

6360

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების
სფეროში

1320

ლარი

1020

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს
,,ქვიქტესტი"

6000

ლარი

1941
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მედიასაშუალებე
ბით გასული
ინფორმაციის
მონიტორინგი და
საინფორმაციო
სააგენტოების
საინფორმაციო
მომსახურებები

34431,73

ლარი

15340,87

პატენტსა და
INTERNATIONA
საავტორო
L FINANCIAL
გამარტივებუ
უფლებებთან
REPORTING
ლი შესყიდვა
დაკავშირებული
STANDARTS
საკონსულტაციო
FOUNDATION
მომსახურებები

4493,93

ლარი

2330,25

პატენტსა და
INTERNATIONA
საავტორო
L FINANCIAL
გამარტივებუ
უფლებებთან
REPORTING
ლი შესყიდვა
დაკავშირებული
STANDARTS
საკონსულტაციო
FOUNDATION
მომსახურებები

2248,96

ლარი

1165,13

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების
სფეროში

120

ლარი

120

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების
სფეროში

540

ლარი

480

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,აიფიემ
მარკეტ
ინტელიჯენს
კაუკასუს“

სს ,,გრინვეი
საქართველო"

გამარტივებუ
სს
ლი შესყიდვა ,,ტრანსერვისი"
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გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,მესხეთი"

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების
სფეროში

ავტომობილებისა
და მათთან
დაკავშირებული
გამარტივებუ
შპს
მოწყობილობების
ლი შესყიდვა ,,მათემოტორსი“
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

300

ლარი

300

64729,24

ლარი

64729,24

ელექტრონუ შპს"ლ.მ.ც.გრუპ
ლი ტენდერი
ი"

ტვირთის
გადაზიდვის
მომსახურებები

7592

ლარი

574,4

გამარტივებუ
შპს
ლი შესყიდვა ,,გიომოტორსი"

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების
სფეროში

360

ლარი

360

გამარტივებუ
შპს ,,ტესტერი"
ლი შესყიდვა

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების
სფეროში

360

ლარი

300

შპს
გამარტივებუ
,,ავტოტესტცენ
ლი შესყიდვა
ტრი"

მომსახურებები
ტექნიკური
შემოწმებისა და
ტესტირების
სფეროში

420

ლარი

300
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გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,Total
media"

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,თელე“

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

შპს ,,ფრანი“

ელექტრონული
შეტყობინებისა
და ინფორმაციის
მიწოდების
მომსახურებები

4241,02

ლარი

1567,71

შლაგბაუმი

2500

ლარი

2500

სავიზიტო
ბარათები

652

ლარი

652

5490

ლარი

640

900

ლარი

900

ელექტრონუ
მუდმივწარწერია
შპს" პატიო არტ"
ლი ტენდერი
ნი პანელები

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს" პატიოარტ"

საინფორმაციო
და სარეკლამო
პროდუქცია
(სახელმწიფო
გერბები)

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

ძრავის ზეთები
ზეთის
ფილტრები

62561

ლარი

19800,8

კონსოლიდი
რებული
შპს ,,იუ-ჯი-თი“
შესყიდვა

ლეპტოპები

30112,5

ლარი

24090

კონსოლიდი
რებული
შპს ,,იუ-ჯი-თი“
შესყიდვა

მაგიდის
კომპიუტერები
(დესკტოპები)

119655

ლარი

59827,5
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შპს
ელექტრონუ
,,სოფტმასტერ
ლი ტენდერი
სერვისი"

ხანძარსაწინააღმ
დეგო
მოწყობილობის
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

15940

ლარი

5440

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

წიგნების
აკინძვის
მომსახურებები

16968

ლარი

9893,16

48670,03

ლარი

48670,03

სამედიცინო
სახარჯი
მასალები

60

ლარი

60

17000

ლარი

8122,92

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

ი/მ რამინ
შაორშაძე

სს
ავტოტრანსპორტ
,,სადაზღვევო
ის დაზღვევა
კომპანია ალფა"

კონსოლიდი
რებული
შპს"გოლდმედი"
შესყიდვა

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

შპს "ტე-ვე-კა
პლიუს"

გამაგრილებელი
ჯგუფების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი“

მანქანის
აკუმულატორები

24713

ლარი

9084

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

სს ,,ბეჭდვითი
სიტყვის
კომბინატი“

პოლიგრაფიული
პროდუქცია

5954

ლარი

0

ლუქები

7890

ლარი

7890

რკინის ან
ფოლადის
ბაგირები

360

ლარი

360

ელექტრონუ შპს,,ქართული
ლი ტენდერი
ოფისი"

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "ფორე"
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ელექტროგამანაწ
გამარტივებუ
ილებელი დაფები
შპს "ბილდინგი"
ლი შესყიდვა
შტეფსელები და
ჩანგლები

445

ლარი

445

ვერტიკალური
ჟალუზების,
ჟალუზების და
კოღოებისგან(მწე
რებისგან)
ელექტრონუ
შპს "ტაჟი ჯგუფი"
დამცავი
ლი ტენდერი
ბადეების
მიწოდება
თანმდევი
მომსახურებით
(მონტაჟი)

13800

ლარი

6803,01

კონსოლიდი
რებული
შპს ,,იუ-იჯ-თი"
შესყიდვა

ტონერიანი
კარტრიჯები
ლაზერული
პრინტერები

33017,8

ლარი

22577,8

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

ტონერიანი
კარტრიჯები

9300

ლარი

9300

კონსოლიდი
საბეჭდი
რებული შპს "პენსან ჯორჯია" ქაღალდი
შესყიდვა
(A4 ფორმატის)

51000

ლარი

51000

ელექტრონუ
შპს ,,sky group"
ლი ტენდერი

გამაგრილებელი
ჯგუფების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

17000

ლარი

8353

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

ბლოკნოტებისა
და ბაინდერების
შესყიდვა

4634

ლარი

4634

შპს,,ესაბი"

შპს" კომპანია
geosm"
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სპაციალური
ტანსაცმელი,
გამარტივებუ შპს"ჯორჯიანმდ
ერთჯერადი
ლი შესყიდვა
ედი"
ხელთათმანები,
ქუდების შსყიდვა

738

ლარი

738

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "ფრანი"

სხვადასხვა
ნაბეჭდი მასალა

24

ლარი

24

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს"
დაბეჭდე.ჯი"

შეკვეთით
ნაბეჭდი მასალა

220

ლარი

220

აპარატურის
დაყენება/აპარატ
ურული
უზრუნველყოფა

480

ლარი

480

საკანცელარიო
ნივთების
შესყიდვა

9032,85

ლარი

9032,85

ელექტრონუ შპს" კოპიპრინტლი ტენდერი
2000"

ტექსტური
შტამპები და
შტამპების
სათადარგი

2187

ლარი

878

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,ზახარ"

ელემენტები

3000

ლარი

3000

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "vesta"

შეკვეთით
ნაბეჭდი მასალა

270

ლარი

270

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

მსუბუქი
ავტომანქანების
საბურავები

18990

ლარი

18990

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

მსუბუქი
ავტომანქანების
საბურავები

3120

ლარი

2640

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

მსუბუქი
ავტომანქანების
საბურავები

1200

ლარი

1200

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

მსუბუქი
ავტომანქანების
საბურავები

520

ლარი

520

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

მსუბუქი
ავტომანქანების
საბურავები

22440

ლარი

22440

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

მსუბუქი
ავტომანქანების
საბურავები

1280

ლარი

1280

გამარტივებუ
შპს
ლი შესყიდვა "სინქროტელი"

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

შპს" კომპანია
geosm"
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კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს ,,თეგეტა
მოტორსი"

მსუბუქი
ავტომანქანების
საბურავები

კონსოლიდი
მსუბუქი
შპს ,,თეგეტა
რებული
ავტომანქანების
მოტორსი"
შესყიდვა
საბურავები
კონსოლიდი
მსუბუქი
შპს ,,თეგეტა
რებული
ავტომანქანების
მოტორსი"
შესყიდვა
საბურავები
კონსოლიდი
მსუბუქი
შპს ,,თეგეტა
რებული
ავტომანქანების
მოტორსი"
შესყიდვა
საბურავები
კონსოლიდი
შპს
მსუბუქი
რებული
,,ინტერავტო
ავტომანქანების
შესყიდვა
თრეიდინგი"
საბურავები
ელექტრონუ
შპს ,,ქარდ სოლუშენ“სმართბარათები
ლი ტენდერი
გენერატორების
ელექტრონუ
შეკეთება და
შპს ,,სერვის+"
ლი ტენდერი
ტექნიკური
მომსახურება
ელექტრონუ
შპს ,,იდეა''
ელემენტები
ლი ტენდერი

4470

ლარი

4470

6840

ლარი

6840

5560

ლარი

5560

600

ლარი

600

1400

ლარი

1400

791

ლარი

791

15000

ლარი

0

22380

ლარი

22380

40000

ლარი

29453

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

შპს "მაგნიტი"

საოფისე
აპარატურის,
კომპიუტერული
მოწყობილობების
, იუპიესების,
პერსონალური
კომპიუტერების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,პრიორი"

ტონერიანი
კარტრიჯები

1935

ლარი

1935

შპს ,,სითბო"

გათბობის
სისტემის
დაპროექტებასთა
ნ

4950

ლარი

4950

ავტოსატრანსპორტ
ო საშუალებების
(HYUNDAI) და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

70000

ლარი

13192,52

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

შპს ,,ავტო
ელექტრონუ
ვორლდ AVTO
ლი ტენდერი
WORLD“
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შპს ,,ავტო
ელექტრონუ
ვორლდ AVTO
ლი ტენდერი
WORLD“

ავტოსატრანსპორტ
ო საშუალებების
(MITSUBISHI) და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

70000

ლარი

31258,29

ავტოსატრანსპორ
ტო საშუალებების
(VOLKSWAGEN
PASSAT, SKODA)
და მათთან
ელექტრონუ
შპს ,,მათემოტორსი“
ლი ტენდერი
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

330000

ლარი

73120,5

სხვადასხვა ტიპის
ავტოსატრანსპორ
ტო საშუალებების
და მათთან
შპს ,,ავტო
გამარტივებუ
ვორლდ AVTO დაკავშირებული
ლი შესყიდვა
WORLD“
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

30000

ლარი

29999,98

2780

ლარი

2780

105

ლარი

105

680

ლარი

680

120614,42

ლარი

29218,32

17

ლარი

17

2,65

ლარი

2,65

სარეცხი
მოწყობილობები
შპს კერხერი
მაღალი წნევით
რეცხვის აპარატი
პირველადი
გამარტივებუ
შპს თეგეტა მოტორსი დახმარების
ლი შესყიდვა
კომპლექტები
კონსოლიდი
მსუბუქი
რებულიშპს ,,თეგეტა მოტორსი"
ავტომანქანების
შესყიდვა
საბურავები
კონსოლიდი
ავტოტრანსპორტ
სს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა"
რებული
ის დაზღვევა
შესყიდვა
კონსოლიდი
სამედიცინო
რებული
შპს გოლდმედი
სახარჯი
შესყიდვა
მასალები
კონსოლიდი
ფარმაცევტული
რებული
შპს ავერსიპროდუქტები
შესყიდვა
ფარმა
გამარტივებუ
ლი შესყიდვა
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კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა
კონსოლიდი
რებული
კონსოლიდი
რებული
კონსოლიდი
რებული
კონსოლიდი
რებული

სს გეფა
შპს პსპ ფარმა
შპს პსპ ფარმა
შპს პსპ ფარმა
შპს პსპ ფარმა

ფარმაცევტული
პროდუქტები
ფარმაცევტული
პროდუქტები
ფარმაცევტული
პროდუქტები
ფარმაცევტული
პროდუქტები
ფარმაცევტული
პროდუქტები

19

ლარი

19

19,9

ლარი

19,9

6,95

ლარი

6,95

5,73

ლარი

5,73

58,5

ლარი

58,5

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს პსპ ფარმა

ფარმაცევტული
პროდუქტები

8,25

ლარი

8,25

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

შპს პსპ ფარმა

ფარმაცევტული
პროდუქტები

17,6

ლარი

17,6

შპს ,,ლიდი''

პროექტორები
საპროექტო
დაფები ან
აქსესუარები
ჩამოსაკიდებელი
კავები ან
აქსესუარები

5420

ლარი

5420

1000,00

ლარი

1000,00

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

აპარატურის
გამარტივებუ
დაყენება/აპარატ
შპს სინქროტელი
ლი შესყიდვა
ურული
უზრუნველყოფა

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ტელკო
სისტემს

ქსელის
კომპონენტები

35,00

ლარი

35,00

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,გიო"

სამშენებლოსამონტაჟო
სამუშაოები

569,91

ლარი

569,91
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ბურთულიანი
კალმები
ბუკლეტები
ნაჭრის ჩანთები
მაისურები
შეკვეთით
ნაბეჭდი მასალა
სათამაშო
ბუშტები და
ბურთები

3436,94

ლარი

3436,94

სატელევიზიო და
რადიო
მომსახურებები

22585,7

ლარი

22585,7

სატელევიზიო და
გამარტივებუ
ფ/პ მამუკა კავთელიშვილი რადიო
ლი შესყიდვა
მომსახურებები

1200

ლარი

1200

გამარტივებუ
სხვა
ფ/პ ბადრი ზაქუტაშვილი
ლი შესყიდვა
მომსახურებები

255,1

ლარი

255,1

სახელმწიფო
რეზერვებისა და არქიტექტრურუ
გამარტივებუ საქმოქალქო
ლი და მასთან
ლი შესყიდვა უსაფრთოების დაკავშირებული
სერისების
მომსახურებები
სააგენტო

627,56

ლარი

627,56

ყვავილების
თაიგულები

480

ლარი

480

შეკვეთით
ნაბეჭდი მასალა

170

ლარი

170

აპარატურის
გამარტივებუ
დაყენება/აპარატ
შპს "სინქროტელი"
ლი შესყიდვა
ურული
უზრუნველყოფა

800

ლარი

800

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "ვესტა"

გამარტივებუ
შპს "TV პროექტი"
ლი შესყიდვა

გამარტივებუ შპს არტ-ფლორლი შესყიდვა
დიზაინი

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს "ვესტა"
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საექსკურსიო და
კულტურული
გამარტივებუ
ფ/პ ია ღებრანძე
სანახაობის
ლი შესყიდვა
(გიდის)
მომსახურება

255,1

ლარი

255,1

789

ლარი

789

6930

ლარი

6930

დასუფთავება და
ელექტრონუ
შპს 'ჯეო კუბი 2010" სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

4300

ლარი

4300

ბავშთა დღესთან
გამარტივებუ
დაკავშირებული
შპს "პინგვინ ივენთი"
ლი შესყიდვა
გასართობი
მომსახურებები

2920

ლარი

2920

კონსოლიდი
მსუბუქი
რებულიშპს ,,თეგეტა მოტორსი"
ავტომანქანების
შესყიდვა
საბურავები

2040

ლარი

2040

გამარტივებუ
შპს ევრო პაკი
ლი შესყიდვა

100

ლარი

100

გამარტივებუ
სხვა
ფ/პ ბადრი ზაქუტაშვილი
ლი შესყიდვა
მომსახურებები

510,2

ლარი

510,2

ელექტრონუ
შპს ,,კომუნიკომი“
ლი ტენდერი

2961

ლარი

0

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ორისი

მონაცემთა
ბაზების
დამატებითი
მომსახურებები

ტრანსფორმატორ
ების შეკეთება და
ელექტრონუ
შპს ,,მერკური პლიუსი" ტექნიკური
ლი ტენდერი
მომსახურება

ერთჯერადი
ჭიქები

ანტენები
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ელექტრონუ
სავარძლები და
შპს ,,ნოვი სტილი ჯორჯია“
ლი ტენდერი
სკამები

10345

ლარი

10345

400

ლარი

400

560

ლარი

560

26787

ლარი

11619,5

630

ლარი

630

საოფისე
მანქანების
ელექტრონუ
ნაწილები და
შპს ,,პრინტერს ქონსუმეიბლზს"
ლი ტენდერი
აქსესუარები
ტონერიანი
კარტრიჯები

10750

ლარი

9500

მომსახურებები
ტექნიკური
გამარტივებუ
შპს ,,აუტოტესტ გეორგია"
შემოწმებისა და
ლი შესყიდვა
ტესტირების
სფეროში

120

ლარი

0

აპარატურის
დაყენება/აპარატ
გამარტივებუ
შპს "სინქროტელი"
ურული
ლი შესყიდვა
მომსახურება

კონსოლიდი
მსუბუქი
რებულიშპს ,,თეგეტა მოტორსი"
ავტომანქანების
შესყიდვა
საბურავები

საოფისე
მანქანების
ელექტრონუ
ნაწილები და
შპს ,,ქართული ოფისი"
ლი ტენდერი
აქსესუარები
ტონერიანი
კარტრიჯები
კერხერის
გამარტივებუ
შპს ,,ეკოლაინი“ სარეცხი მანქანის
ლი შესყიდვა
მილი
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გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,გიო“

საგამოძიებო
სამსახურის
საკანალიზაციო
სისტემის
გაწმენდა,
დიაგნოსტირება
და საჭიროების
შემთხვევაში
რეაბილიტაცია

5850

ლარი

5850

220000

ლარი

0

930

ლარი

930

სახელმწიფო
რეზერვებისა და არქიტექტრურუ
გამარტივებუ სამოქალაქო
ლი და მასთან
ლი შესყიდვა უსაფრთხოების დაკავშირებული
მომსახურებები
სერვისების
სააგენტო

2915,99

ლარი

2915,99

გამარტივებუ
სატელეკომუნიკა
შპს ,,მაგთიკომი“
ლი შესყიდვა
ციო მომსახურება

72500

ლარი

0

კონსოლიდი
მსუბუქი
რებულიშპს ,,თეგეტა მოტორსი"
ავტომანქანების
შესყიდვა
საბურავები

560

ლარი

560

ელექტრონუ
შპს "კლიმატ დიზაინი"
წყლის ტუმბოები
ლი ტენდერი

2397

ლარი

0

სხვადასხვა ტიპის
ავტოსატრანსპორ
ტო საშუალებების
და მათთან
შპს ,,ავტო
ელექტრონუ
ვორლდ AVTO დაკავშირებული
ლი ტენდერი
WORLD“
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,ჯი ეს სი"

ტელეფონის
(სატელეფონო)
მოწყობილობა
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საოფისე
მანქანების
ელექტრონუ
ნაწილები და
შპს ,,პრინტერს ქონსუმეიბლზ"
ლი ტენდერი
აქსესუარები
ტონერიანი
კარტრიჯები

9776

ლარი

0

ავზები,
რეზერვუარები
და
გამარტივებუ
კონტეინერები;
შპს "კლიმატ დიზაინი"
ლი შესყიდვა
ცენტრალური
გათბობის
რადიატორები და
ბოილერები

500

ლარი

0

რეცხვის და
გამარტივებუ
სს "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია"
ქიმწმენდის
ლი შესყიდვა
მომსახურება

ელექტრონუ
შპს ,,ქარდ სოლუშენ"სმართბარათები
ლი ტენდერი

კონსოლიდი
რებული
შესყიდვა

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

სატელეკომუნიკა
ციო
შპს მაგთიკომი მომსახურებები
მობილური
სატელეფონო
კავშირის

შპს ,,გიო"

გენერატორების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

799

ლარი

233,01

ლარი

166000

ლარი

6510,8

ლარი

2019 წლის
საბიუჯეტო
ასიგნების
799
ფარგლებში
განხორციელდა 86
ლარის
ანაზღაურება
2019 წლის
საბიუჯეტო
ასიგნების
233,01
ფარგლებში
განხორციელდა
3.19 ლარის
ანაზღაურება
2019 წლის
საბიუჯეტო
ასიგნების
111697,39
ფარგლებში
განხორციელდა
44608.89 ლარის
ანაზღაურება
2019 წლის
საბიუჯეტო
ასიგნების
6510,8
ფარგლებში
განხორციელდა
1226.98 ლარის
ანაზღაურება
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კონსოლიდი
სატელევიზიო და
რებული შპს სტუდია მაესტრო
რადიომომსახურ
შესყიდვა
ებები

935,95

ლარი

935,95

29500,24

ლარი

29500,24

კონსოლიდი
სატელევიზიო და
რებული
სსიპ ,,საზოგადოებრივი მაუწყებელი“
რადიომომსახურ
შესყიდვა
ებები

1718,11

ლარი

1718,11

კონსოლიდი
სატელევიზიო და
რებული
შპს ,,ტელეკომპანია პირველი“
რადიომომსახურ
შესყიდვა
ებები

4520,49

ლარი

4520,49

კონსოლიდი
სატელევიზიო და
რებული
შპს ტელეიმედი რადიომომსახურ
შესყიდვა
ებები

43942,77

ლარი

43942,77

სატელევიზიო
კონსოლიდი
და
რებული
შპს ,,სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2“
რადიომომსახურ
შესყიდვა
ებები

მომსახურების
გაწევა
განხორციელდა
2018 წელს, 2019
წლის საბიუჯეტო
ასიგნების
ფარგლებში
განხორციელდა
ანაზღაურება
მომსახურების
გაწევა
განხორციელდა
2018 წელს, 2019
წლის საბიუჯეტო
ასიგნების
ფარგლებში
განხორციელდა
ანაზღაურება
მომსახურების
გაწევა
განხორციელდა
2018 წელს, 2019
წლის საბიუჯეტო
ასიგნების
ფარგლებში
განხორციელდა
ანაზღაურება
მომსახურების
გაწევა
განხორციელდა
2018 წელს, 2019
წლის საბიუჯეტო
ასიგნების
ფარგლებში
განხორციელდა
ანაზღაურება
მომსახურების
გაწევა
განხორციელდა
2018 წელს, 2019
წლის საბიუჯეტო
ასიგნების
ფარგლებში
განხორციელდა
ანაზღაურება
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კონსოლიდი
სატელევიზიო და
რებული
შპს ტელეკომპანია კავკასია
რადიომომსახურ
შესყიდვა
ებები

კონსოლიდი
სატელევიზიო და
რებული
შპს პალიტრა TV რადიომომსახურ
შესყიდვა
ებები

1155,96

ლარი

1155,96

მომსახურების
გაწევა
განხორციელდა
2018 წელს, 2019
წლის საბიუჯეტო
ასიგნების
ფარგლებში
განხორციელდა
ანაზღაურება
მომსახურების
გაწევა
განხორციელდა
2018 წელს, 2019
წლის საბიუჯეტო
ასიგნების
ფარგლებში
განხორციელდა
ანაზღაურება

532,08

ლარი

532,08

22800

ლარი

11400

ნავიგაციის და
გამარტივებუ
სალოკაციო
სს "ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია"
ლი შესყიდვა
სისტემების
მომსახურება

3000

ლარი

1500

ავტოსატრანსპორ
გამარტივებუ
ტო
შპს "კია მოტორს ჯორჯია"
ლი შესყიდვა
საშუალებების
ტექნიკური

15000

ლარი

4684

ელექტრონუ
შპს ,,თი-ენდ-ჯი"
ლი ტენდერი

ლიფტების
ტექნიკური
მომსახურება

დასუფთავება და
ელექტრონუ
შპს ,,ტექნოკრაფტ სერვისი"
სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

128799,96

ლარი

64399,98

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
ადმინისტრაციულ
ი შენობისა და
მიმდებარე
ტერიტორიის (ქ.
თბილისი,
უნივერსიტეტის
ქუჩა №2)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.
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გამოყოფილი/სპა
გამარტივებუ
სსიპ "სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმულობის
ციალური სააგენტო"8000
ლი შესყიდვა
სატელეფონო

ლარი

3823,79

გამარტივებუ
შპს ,,მაგთიკომი“
ლი შესყიდვა

ინტერნეტმომსახ
ურებები
მოდემების
საშუალებით

6520

ლარი

2700

გამარტივებუ
შპს ,,მაგთიკომი“
ლი შესყიდვა

სატელეკომუნიკა
ციო
მომსახურებები

18399,72

ლარი

9199,86

გამარტივებუ
შპს ,,მაგთიკომი“
ლი შესყიდვა

სატელეკომუნიკა
ციო
მომსახურებები

58571,22

ლარი

48832,53

ციფრული
ტელევიზია

2520

ლარი

1260

ავტოსატრანსპორ
ტო
გამარტივებუ
შპს 'იბერიასერვისი" საშუალებების
ლი შესყიდვა
ტექნიკური
მომსახურება

40000

ლარი

9736

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

4994

ლარი

2086,9

ელექტრონუ
ლი ტენდერი

შპს ,,კატევე1“

შპს ელვა. ჯი

გაზეთები
ჟურნალები
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დასუფთავება და
ელექტრონუ
ი/მ ,,ია შეყელაშვილი"სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

დასუფთავება და
ელექტრონუ
ი/მ ,,ია შეყელაშვილი"სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

13116

14160

ლარი

ლარი

6558

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
იმერეთის და რაჭალეჩხუმის
სამმართველოს
შენობის (ქ.
ქუთაისი,
ჯავახიშვილის ქ.
№5) დასუფთავება
და სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.

7080

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
სამცხე-ჯავახეთის
სამმართველოს
შენობისა და
მიმდებარე
ტერიტორიის (ქ.
ახალციხე, პ.
ნათენაძის ქ. №54)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.
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05/11/2019

დასუფთავება და
ელექტრონუ
ი/მ ,,ია შეყელაშვილი"სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

დასუფთავება და
ელექტრონუ
შპს"პროგრეს სერვისი"სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

12450

ლარი

6225

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
მცხეთამთიანეთის
სამმართველოს
შენობის და
მიმდებარე
ტერიტორიის (ქ.
მცხეთა,
ღვინჯილიას ქ.
№5) დასუფთავება
და სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
სპეციალური
დანიშნულების
რაზმის საოფისე
შენობის და
მიმდებარე
ტერიტორიის (ქ.
თბილისი,
უნივერსიტეტის
ქუჩა №2)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.

78000

ლარი

39000

2400

ლარი

1200

გამარტივებუ
დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
შენობის დაცვა
ლი შესყიდვა

688800

ლარი

344400

დასუფთავება და
ელექტრონუ
შპს ,,დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი“
სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

258384

ლარი

129192

ელექტრონუ
შპს "თი ენდ ჯი"
ლი ტენდერი

ლიფტების
ტექნიკური
მომსახურება
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გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,ნეოტექი“

ვიდეოკამერების
შეკეთება

600

ლარი

600

გამარტივებუ
ლი შესყიდვა

შპს ,,ფრანი“

კუვერტული
ბარათი

420

ლარი

420

დასუფთავება და
ელექტრონუ
ი/მ ია შეყელაშვილი სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

11448

ლარი

5724

დასუფთავება და
ელექტრონუ
ი/მ ია შეყელაშვილი სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

9822

ლარი

4911

თანხის
ანაზღაურება
განხორციელდა
2019 წლის
საბიუჯეტო
ასიგნებების
ფარგლებში
თანხის
ანაზღაურება
განხორციელდა
2019 წლის
საბიუჯეტო
ასიგნებების
ფარგლებში
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
სამეგრელო-ზემო
სვანეთის
სამმართველოს
შენობის და
მიმდებარე
ტერიტორიის (ქ.
ფოთი, წმინდა
გიორგის ქ. #4)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.
საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
კახეთის
სამმართველოს
შენობის (ქ.
თელავი, ერეკლე II
გამზირი №16)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.
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ელექტრონუ
სს ,,სილქნეტი“
ლი ტენდერი

ციფრული
ტელევიზია

33000

ლარი

16491,79

დასუფთავება და
ელექტრონუ
ი/მ ,,ია შეყელაშვილი"სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

14400

ლარი

7200

კონსოლიდი
რებული
შპს ,,რომპეტროლ საქართველო"
დიზელის საწვავი
შესყიდვა

601800

ლარი

293336,2

კონსოლიდი
რებული
შპს ,,რომპეტროლ საქართველო"
ბენზინი
შესყიდვა

2161000

ლარი

1051505,58

26880

ლარი

13440

გამარტივებუ
ინტერნეტმომსახ
სს ,,სილქნეტი“
ლი შესყიდვა
ურებები

დასუფთავება და
ელექტრონუ
ი/მ ,,ია შეყელაშვილი"სანიტარიული
ლი ტენდერი
მომსახურება

11571,96

ლარი

5785,98

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
ქვემო ქართლის
სამმართველოს
შენობის (ქ.
რუსთავი,
კოსტავას ქ. №36)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.

საქართველოს
ფინანსთა
სამინისტროს
საგამოძიებო
სამსახურის
საგამოძიებო
დეპარტამენტის
სამეგრელო-ზემო
სვანეთის
სამმართველოს
შენობის (ქ.
ზუგდიდი,
სტალინის ქ. №1)
დასუფთავება და
სანიტარიული
(მოვლადასუფთავება)
მომსახურება.
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ელექტრონუ
შპს "Geo Elevators"
ლი ტენდერი

ლიფტების
ტექნიკური
მომსახურება

27600

ლარი

13245,69

48615,14

ლარი

48615,14

წარმომადგენლობ
ითი ხარჯი

ლარი

52601,02

მონაცემთა
ბაზისა და
ოპერაციული
პროგრამული
პაკეტები

ლარი

6780,00

ლარი

15120,00

ადმინისტრაციუ
ლი მომსახურება

ლარი

2415,00

ოფისის მუშაობის
უზრუნველყოფას
თან
დაკავშირებული

ლარი

708,00

სსიპ
,,საქართველოს კომპიუტერებისა
საერთაშორისო
და საოფისე
გამარტივებული შესყიდვა
ხელშეკრულება მოწყობილობების
თა თარგმნის
დამონტაჟება
ბიურო''

ლარი

1233,10

სსიპ
,,საქართველოს
საერთაშორისო
გამარტივებული შესყიდვა
ხელშეკრულება
თა თარგმნის
ბიურო''

ლარი

2419,00

გამარტივებუ
ავტოტრანსპორტ
სს ,,სადაზღვევო კომპანია ალფა"
ლი შესყიდვა
ის დაზღვევა

გამარტივებული შესყიდვა

სსიპ
,,საქართველოს
გამარტივებული შესყიდვა
საკანონმდებლო
მაცნე''

სსიპ
,,საქართველოს ადმინისტრაციუ
გამარტივებული შესყიდვა
საკანონმდებლო ლი მომსახურება
მაცნე''

სსიპ "შინაგან
საქმეთა
გამარტივებული შესყიდვა
სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტო"
სსიპ
,,საქართველოს
გამარტივებული შესყიდვა
საერთაშორისო
ხელშეკრულება

იურიდიული
მომსახურებები
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სსიპ
,,სახელმწიფო
გამარტივებული შესყიდვა
შესყიდვების
სააგენტო"

ადმინისტრაციუ
ლი მომსახურება

ლარი

2125,00

გამარტივებული შესყიდვა
შპს „მაგთიკომი"

საზოგადოებისათ
ვის
მომსახურებების

ლარი

4026

112--ის საფასური

შპს ,,თბილისის
გამარტივებული შესყიდვა
სატრანსპორტო
კომპანია"

სხვადასხვა
მომსახურება

ლარი

9650,00

პარკირების
საფასური

სსიპ ,,საჯარო
რეესტრის
გამარტივებული შესყიდვა
ეროვნული
სააგენტო"

ადმინისტრაციუ
ლი მომსახურება

ლარი

95,00

ფ/პ ნარგიზა
გამარტივებული შესყიდვა
ჯანხოთელი

იურიდიული
მომსახურებები

ლარი

749,24

ნოტარიუსის
მომსახურება
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