
ხელ

შ.N

ხელშ. 

დადების 

თარიღი

მიწოდების 

თარიღი

ხელშ. 

მოქმედების 

ვადა

მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი CPV შესყიდვის საშუალება
ხელშ. 

ღირებულება

ხელშ. 

დარჩენილი 

თანხა

ჯამი

I II III

53 28.03.2017
01.04.2017-

31.01.2018

01.03.2018         -

მდე
შპს მაგთიკომი

მობილური სატელეფონო 

მომსახურების გაწევა
64212000

კონსოლიდირებული                                     

ტენდერი CON170000034
6000.00 5176.20 823.80 447.5 376.3 0

1 25.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019

სსიპ საქართველოს 

ეროვნული არქივი

საარქივო მომსახურება (სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროს კუთვნილი 

ხანგრძლივად შესანახ საქმეთა 

შენახვა)

79995100

გამარტივებული შესყიდვა                  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10
1მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

4780.00 3983.34 796.66 398.33 398.33 0

2 27.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019

სსიპ საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო

დოკუმენტბრუნვა (საქმისწარმოება) 

ერთიან ელექტრონულ სისტემაში
72260000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10
1მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი

8000.00 6666.66 1333.34 666.67 666.67 0

3 27.12.2017
01.01.2018    

31.12.2018
31.01.2019

 სსიპ სახელისუფლებო 

სპეციალური  

კავშირგაბმულობის 

სააგენტო

სპეციალური საკომუნიკაციო 

მომსახურება
64214000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი

250.00 220.30 29.70 14.95 14.75 0

4 27.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019

შპს რომპეტროლ 

საქართველო

საწვავი (ბენზინი პრემიუმი -

ოქტანობა არანაკლებ 95)
9132000

კონსოლიდირებული                                     

ტენდერი CON170000068
6240.00 5603.54 636.46 316.14 320.32 0

5 27.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019  შპს მაგთიკომი ინტერნეტმომსახურება 72400000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1
“ ქვეპუნქტი

4980.00 4150.00 830.00 415 415 0

6 27.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019 შპს მაგთიკომი ციფრული ტელევიზია 92220000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

108.00 90.00 18.00 9 9 0

7 27.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019

სსიპ მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო

შემსყიდველის სისტემების 

(www.declaration.gov.ge, 

თანამდებობის პირთა ქონებრივი 

დეკლარაციის, მონიტორინგის 

სისტემები) მიმწოდებლის 

სერვერებზე განთავსება, მისი 

ადმინისტრირება და ტექნიკური 

მომსახურება 

72321000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

4800.00 4000.00 800.00 400 400 0

8 27.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019 შპს საქართველოს ფოსტა საფოსტო-საკურიერო მომსახურება

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის  31 

პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტი

19500.00 15362.20 4137.80 1437.65 2700.15 0

9 27.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019 შპს საქართველოს ფოსტა საფელდეგერო მომსახურება

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის  31 

პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტი

500.00 473.40 26.60 13.6 13 0

10 28.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019 შპს ჯი-თი მოტორს  

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

(FORD FOCUS, სახელმწიფო ნომრით 

SS014DD) საგარანტიო პირობების 

ფარგლებში გეგმიური შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

50112000

გამარტივებული შესყიდვა                  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10
1მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი

2312.00 2164.00 148.00 148 0 0

11 29.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019

სს სადაზღვევო კომპანია 

ირაო

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

(FORD FOCUS, SS014DD) დაზღვევის 

მომსახურება

66514110

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1560.00 1170.00 390.00 130 130 130

12 29.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019 შპს დატაკომი

სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსთვის სატელეკომუნიკაციო                               

(IP სატელეფონო) მომსახურება

64215000
ელექტრონული ტენდერი                       

SPA170015618
432.00 432.00 0.00 0 0 0

13 29.12.2017
01.01.2018   

31.12.2018
31.01.2019

სსიპ  საფინანსო-

ანალიტიკური სამსახური 

შემსყიდველის სისტემების 

(www.csb.gov.ge, ww.hr.gov.ge, 

stajireba.gov.ge,  Mkhileba.gov.ge, Mail 

Service) მიმწოდებლის სერვერებზე 

განთავსება, მისი ადმინისტრირება 

და ტექნიკური მომსახურება 

72321000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი

9600.00 8000.00 1600.00 800 800 0

14 08.01.2018
08.01.2018-

31.12.2018
31.01.2019 შპს  სამრეცხაოსნ

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ბალანსზე რიცხული 1 (ერთი) 

ერთეული, სედანის ტიპის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

(FORD FOCUS, სახელმწიფო ნომრით 

SS014DD) რეცხვის მომსახურება

50112300

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

720.00 552.00 168.00 168 0 0

15 08.01.2018
08.01.2018-

29.12.2018
31.01.2019 შპს  ვესტ საიდ ჯგუფი ტაქსის მომსახურება 60120000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

2000.00 1640.20 359.80 203.1 156.7 0

16 09.01.2018
09.01.2018-

09.01.2019
12.02.2019 შპს იუ ლუქი

ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფის პროგრამული 

პაკეტი (SSL სერტიფიკატი- 

mkhileba.gov.ge)

48219100

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

50.00 0.00 50.00 50 0 0

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და 
გადარიცხული თანხების მითითებით (2018 წლის I კვარტალი) 

გადახდილია



17 09.01.2018
09.01.2018-

28.12.2018
31.01.2019 სს გუდვილი

შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საჭიროებისათვის სასმელები 

(უალკოჰოლო სასმელები და 

მინერალური წყლები)

15980000

გამარტივებული შესყიდვა                  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

600.00 483.00 117.00 0 70.2 46.8

18400000 0.00 0 0 0

19600000 0.00 0 0 0

33700000 82.00 0 0 82

39200000 0.00 0 0 0

39500000 0.00 0 0 0

39800000 0.00 0 0 0

15800000 0.00 0 0 0

15861000 0.00 0 0 0

15863000 31.12 0 0 31.12

15831000 13.14 0 0 13.14

20 10.01.2018 17.12.2018 25.02.2018 შპს printer.ge
ბლოკნოტის შიგთავსი,                             

11 ცალი
22816100

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

165.00 0.00 165.00 165 0 0

21 15.01.2018
22.01.2018-

22.01.2019
22.02.2018 შპს კავკასუს ონლაინი

declaration.ge  დომენური სახელის 

მომსახურების ვადით დროებით 

სარგებლობაში გადაცემა 

72417000

გამარტივებული შესყიდვა                  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10
1მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი

30.00 0.00 30.00 30 0 0

22800000 793.48 793.48 0 0

30100000 627.94 627.94 0 0

39224330 48.37 48.37 0 0

39831400 3.69 3.69 0 0

23 17.01.2018 18.01.2018 28.02.2018 შპს სუპერი 

შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საჭიროებისათვის (სტუმრების 

გამასპინძლება) ჩაის ფერის 

დასაყენებელი მინის ჭურჭლის 

შესყიდვა

39220000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

45.00 0.00 45.00 45 0 0

24 24.01.2018
24.01.2018 

31.12.2018
31.01.2019 შპს მინორა

პრინტერების კარტრიჯების 

დამუხტვა, დოლურის შეცვლა  

50310000 

50312000 

50313200 

50323000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

4000.00 3457.00 543.00 0 0 543

25 26.01.2018 05.02.2018 15.03.2018 შპს ლ.ს-გროუპ 
საოფისე ავეჯის (მაგიდა),                                

4 ცალი
39121200

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

580.00 0.00 580.00 0 580 0

26 29.01.2018
30.01.2018-

30.01.2019
15.03.2019 შპს იუ ლუქი

ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფის პროგრამული 

პაკეტი (SSL სერტიფიკატი- hr.gov.ge)

48219100

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1
“ ქვეპუნქტი

50.00 0.00 50.00 0 50 0

27 30.01.2018 01.02.2018 05.03.2018 ინდ. მეწარმე გიორგი სებუა 

თბილისის ცენტრალურ არქივში 

შესანახად,  სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროს კუთვნილი 

დოკუმენტების/მასალების 

ტრანსპორტირების მომსახურება 

60181000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

220.00 0.00 220.00 0 220 0

28 30.01.2018 01.02.2018 05.03.2018 შპს ფორმატი 
ბორმარკერის (მაგნიტური, კედლის) 

დაფა
30195900

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

46.20 0.00 46.20 0 46.2 0

29 01.02.2018
01.02.2018   

31.12.2018
31.01.2019

სსიპ საქართველოს 

ეროვნული არქივი

საარქივო მომსახურება (სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროს კუთვნილი 

ხანგრძლივად შესანახ საქმეთა 

შენახვა)

79995100

გამარტივებული შესყიდვა                  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

342.84 311.68 31.16 0 31.16 0

30 05.02.2018
05.02.2018-

31.12.2018
31.01.2019 შპს აქვა გეო

სასმელი წყალი                      (წყალი 

„სნო“-19 ლ. ბოცა) 
41110000

გამარტივებული შესყიდვა                  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

1280.00 1040.00 240.00 0 80 160

31 05.02.2018
05.02.2018-

31.12.2018
31.01.2019 შპს აქვა გეო ერთჯერადი ჭიქები 39222120

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

187.00 136.00 51.00 0 17 34

32 07.02.2018 23.02.2018 30.03.2018 შპს printer.ge
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ბლანკი, ევროკონვერტი
22458000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1560.00 0.00 1560.00 0 1560 0

33 09.02.2018 23.02.2018 30.03.2018 შპს ლ.ს-გროუპ საოფისე ავეჯი (კარადა) 39130000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

380.00 0.00 380.00 0 380 0

30232110 493.93 -5.00 498.93 0 498.93 0

30125100 78.66 0.00 78.66 0 78.66 0

18 09.01.2018
09.01.2018-

28.12.2018
31.01.2019 სს გუდვილი

შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საჭიროებისათვის სხვადასხვა სახის 

საქონელი

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1
“ ქვეპუნქტი

1500.00 1418.00

655.74700.0019 09.01.2018

გამარტივებული შესყიდვა                  

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

09.01.2018-

28.12.2018
31.01.2019 სს გუდვილი

შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საჭიროებისათვის სხვადასხვა 

საკვები პროდუქტები

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1473.48 0.0022 17.01.2018 22.01.2018 28.02.2018 შპს “კომპანია GEOSM” საკანცელარიო ნივთები

კონსოლიდირებული ტენდერი CON17000003934 09.02.2018
მოთხოვნიდან 

15 სამუშაო დღე
30.04.2020 შპს იუ–ჯი–თი 

1 (ერთი) ცალი A4 ფორმატის „B“ 

ტიპის მრავალფუნქციური შავ-

თეთრი ლაზერული პრინტერი  და 

მისთვის განკუთვნილი 1 (ერთი) 

ცალი ტონერიანი კარტრიჯი



35 09.02.2018
მოთხოვნიდან 

45 სამუშაო დღე
31.01.2019 შპს იუ–ჯი–თი 

7 (შვიდი) ცალი სტანდარტული 

პერსონალური კომპიუტერის 

კომპლექტი (სისტემური ბლოკი, 

მონიტორი, კლავიატურა, მაუსი)

30200000 

30213300
კონსოლიდირებული ტენდერი CON170000076 8323.00 8323.00 0.00 0 0 0

36 19.02.2018
მოთხოვნიდან 

45 სამუშაო დღე
31.01.2019 შპს ალტა 

1 (ერთი) ცალი სტანდარტული 

პორტაბელური/სატარებელი 

კომპიუტერი

30200000 

30213100
კონსოლიდირებული ტენდერი CON170000077 1372.00 1372.00 0.00 0 0 0

37 21.02.2018 23.02.2018 30.03.2018 შპს სოფთმასტერი

ერთჯერადი პაროლის გენერირების 

მოწყობილობა (დიჯიპასი, GO 6) – 5 

(ხუთი)  ცალი

38820000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1
“ ქვეპუნქტი

250.00 0.00 250.00 0 250 0

38 01.03.2018 02.03.2018 05.04.2018
ინდ. მეწარმე „გიორგი 

საჯაია“ 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ოფისისთვის ნათურები  ეკო ნათურა 

- 52 ცალი , დღის განათების ნათურა-  

15 ცალი)

31500000 

31531000

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1
“ ქვეპუნქტი

293.00 0.00 293.00 0 0 293

39 01.03.2018
01.03.2018 

30.03.2018
10.05.2018

ფიზიკური პირი მარინე 

ზარდიაშვილი 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ოფისის დასუფთავება
90919200

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

575.00 575.00 0.00 0 0 0

40 02.03.2018
02.03.2018-

31.01.2019
01.03.2019 შპს ,,მაგთიკომი"

მობილური სატელეფონო 

მომსახურება (2018-2019 წწ)
64212000

კონსოლიდირებული                                     

ტენდერი  CON170000115
5500.00 5500.00 0.00 0 0 0

41 05.03.2018 09.03.2018 20.04.2018 შპს “printer.ge“ 
სავიზიტო ბარათები                          

(1000 ცალი)
30199730

გამარტივებული შესყიდვა               

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  

პირველი პუნქტის ,,ს1
“ ქვეპუნქტი

170.00 0.00 170.00 0 0 170


