
ხელ
შ.N

ხელშ. 
დადების 
თარიღი

მიწოდების 
თარიღი

ხელშ. 
მოქმედების 

ვადა
მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი CPV დაფინანსების 

წყარო
შესყიდვის საშუალება

ხელშ. 
ღირებულებ

ა

ხელშ. 
დარჩენილ
ი თანხა

ჯამი

I II III

40 02.03.2018
02.03.2018-
31.03.2019

01.05.2019 შპს ,,მაგთიკომი"
მობილური სატელეფონო მომსახურება                                 

                    (2018-2019 წწ)
64212000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON170000115

529.53 0.00 529.53 529.53 0 0

109 28.11.2019 28.02.2020 30.04.2020
სსიპ „მონაცემთა 

გაცვლის სააგენტო“ 

დეკლარირების (თანამდებობის პირის 
ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის) 

ერთიანი ელექტრონული სისტემის 
(declaration.gov.ge, დეკლარირების, 

დეკლარაციის მონიტორინგის სისტემის) 
განვითარება/მოდიფიცირების 

მომსახურების შესყიდვა (მრავალწლიანი-
2019 წელი-3425.00 ლარი, 2020 წელი - 8235.00 

ლარი)

72260000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, 

8235.00 0.00 8235.00 0 0 8235

129 25.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021  შპს მაგთიკომი ინტერნეტმომსახურება 72400000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

4968.00 4140.00 828.00 414 414 0

130 25.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021 შპს მაგთიკომი ციფრული ტელევიზია 92220000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

108.00 90.00 18.00 9 9 0

131 25.12.202019
01.01.2020 
31.03.2020

30.04.2020 სს სილქნეტი
მობილური სატელეფონო მომსახურება                                

                   (2018-2019-2020 წწ)
64212000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON170000115

2600.00 1604.85 995.15 496.76 498.39 0

132 27.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021
სსიპ საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო

დოკუმენტბრუნვა (საქმისწარმოება) ერთიან 
ელექტრონულ სისტემაში

72260000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი

8000.00 6666.66 1333.34 666.67 666.67 0

133 27.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021
სსიპ საქართველოს 
ეროვნული არქივი

საარქივო მომსახურება (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროს კუთვნილი 
დოკუმენტების დროებით შენახვა)

79995100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

5154.00 4295.00 859.00 429.50 429.5 0

1 30.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

30.04.2020 სს პსპ დაზღვევა
ავტოსატრანსპორტო საშუალების (FORD 

FOCUS, SS014DD) დაზღვევის მომსახურება 66514110
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON190000530

517.52 431.26 86.26 43.13 43.13 0

2 30.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021
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
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

4800.00 4000.00 800.00 400 400 0

3 30.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021
შპს რომპეტროლ 
საქართველო

საწვავი (ბენზინი პრემიუმი -ოქტანობა                   
     არანაკლებ 95)

09132000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი CON190000599

6048.00 5175.61 872.39 282.24 590.15 0

4 30.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021 შპს მაიფონი
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის 
სატელეკომუნიკაციო  (IP სატელეფონო) 

მომსახურება
64215000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

496.00 496.00 0.00 0 0 0

5 31.12.2019
01.01.2020  
30.04.2020

30.05.2020 შპს საქართველოს ფოსტა საფოსტო-საკურიერო მომსახურება
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის პირველი მუხლის  31 

პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტი
9400.00 4725.80 4674.20 2332.10 2342.10 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 (2020 წლის I კვარტალი - 31 მარტის მდგომარეობით) 

გადახდილია



6 27.12.2018
01.01.2020  
30.04.2020

30.05.2020 შპს საქართველოს ფოსტა საფელდეგერო მომსახურება
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის პირველი მუხლის  31 

პუნქტის ,,ს“ ქვეპუნქტი
200.00 193.50 6.50 0 6.50 0

7 31.12.2019
01.01.2020  
31.12.2020

31.01.2021

სსიპ-სახელისუფლებო 
სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 
სააგენტო

სპეციალური საკომუნიკაციო მომსახურება 64214000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი

250.00 220.50 29.50 14.75 14.75 0

8 09.01.2020
10.01.2020-
09.01.2021

15.01.2021 შპს პროსერვისი
ქსელთაშორისი კავშირის უზრუნველყოფის 
პროგრამული პაკეტი (SSL სერტიფიკატი- 

mkhileba.gov.ge)
48219100

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 90

9 14.01.2020
14.01.2020 
31.12.2020

31.01.2021 შპს ჯი-თი მოტორს  

ავტოსატრანსპორტო საშუალების (FORD 
FOCUS, სახელმწიფო ნომრით SS014DD) 
საგარანტიო პირობების ფარგლებში 
გეგმიური შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი

1681.20 1375.00 306.20 0 0 306.2

10 16.01.2020 24.01.2020 28.02.2020 შპს “printer.ge“
 2020 წლის კალენდრით, ბლოკნოტის 

შიგთავსის შესყიდვა (5 ცალი)
22816100

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

75.00 0.00 75.00 75

11 16.01.2020
16.01.2020 
25.12.2020

31.01.2021 შპს ვესტ საიდ ჯგუფი ტაქსის მომსახურება 60120000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

2000.00 1738.10 261.90 64.40 197.50 0

12 20.01.2020
21.01.2020 
20.01.2020

25.02.2021 შპს პროსერვისი
declaration.ge  დომენური სახელის 
მომსახურების ვადით დროებით 

სარგებლობაში გადაცემა 
72417000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

30.00 0.00 30.00 30

13 23.01.2020 24.01.2020 24.01.2021 შპს “ორისი“ 
საბუღალტრო პროგრამა ორის ბუღალტერის 

(1 მომხმარებლიანი, A01M/U, 1 ცალი) 
განახლების მომსახურების შესყიდვა

48440000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

345.00 0.00 345.00 345

14 24.01.2020
24.01.2020 
31.12.2020

31.01.2021 შპს აქვა გეო 
სასმელი წყალი „სნო“, 19 ლიტრის 

მოცულობის ბოცით (ტარის გარეშე) შესყიდვა 41110000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

867.00 714.00 153.00 51 51 51

15 27.01.2020 14.02.2020 31.03.2020 შპს “printer.ge“
 სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ბლანკი 

(2000 ცალი), ევროკონვერტი (2000 ცალი) 
22458000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1560.00 0.00 1560.00 1560

16 28.01.2020
30.01.2020 
29.01.2021

05.03.2021 შპს პროსერვისი
ქსელთაშორისი კავშირის უზრუნველყოფის 
პროგრამული პაკეტი (SSL სერტიფიკატი- 

Hr.gov.ge)
48219100

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 90

17 03.02.2020
03.02.2020 
31.12.2020

31.01.2021
სსიპ საქართველოს 
ეროვნული არქივი

საარქივო მომსახურება (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროს კუთვნილი 
დოკუმენტების დროებით შენახვა)

79995100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

225.50 205.00 20.50 0.00 20.5 0

18 06.02.2020 14.02.2020 20.03.2020 შპს “printer.ge“ სავიზიტო ბარათები (200 ცალი) 30199730
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

34.00 0.00 34.00 34



15800000 0.00 0.00 0 0 0

15861000 400.00 55.90 0 55.9 0

15863000 60.00 22.50 0 22.5 0

15831000 40.00 10.25 0 10.25 0

15980000 100.00 0.00 0 0 0

გ928 04.02.2020
01.01.2020 
31.12.2020

31.01.2021
სსიპ „საფინანსო-
ანალიტიკური 
სამსახური“ 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-
გვერდის (Ethics.gov.ge) სსიპ-

საფინანსოანალიტიკური სამსახურის 
სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე 

განთავსების მომსახურება

72300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

1426.80 1307.90 118.90 118.90 0 0

20 11.02.2020
11.02.2020 
31.12.2020

31.01.2021 შპს აქვა გეო 

შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საჭიროებისათვის, მინერალური წყლის 

(წყალი „სნო“-0,5
ლიტრიანი ბოთლით-პეტი)  შესყიდვა

15981100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

495.00 435.60 59.40 0 0 59.4

21 11.02.2020
11.02.2020 
31.12.2020

31.01.2021 შპს აქვა გეო 
შემსყიდველი ორგანიზაციის 

საჭიროებისათვის, ერთჯერადი ჭიქების  
შესყიდვა 

39222120
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

224.00 192.00 32.00 0 16 16

22 12.02.2020 14.02.2020 20.03.2020 შპს მაგთი

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019
წლის 23 ივლისს გაფორმებული „საჯარო 
სამსახურის რეფორმის იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის ახალი
გზების დანერგვის ხელშეწყობა“ საგრანტო 
ხელშეკრულების (რეგისტრაციის №1826; 

31.07.2019) ფარგლებში, სსიპ-საჯარო
სამსახურის ბიუროს მიერ, გაეროს 

განვითარების პროგრამის (UNDP), დიდი 
ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK AID-
ის და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, 

2020 წლის 14 თებერვალს
დაგეგმილ ღონისძიებაზე „საჯარო 

მოხელეთა ფორუმი - კომუნიკაცია საჯარო 
სამსახურში“ მოწვეული პირების/

სტუმრების გამასპინძლების/კვებითი 
მომსახურების (50 მონაწილე/პერსონა) 

შესყიდვა

55300000 გრანტის სახსრები

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

2150.00 0.00 2150.00 0 2150 0

23 12.02.2020 14.02.2020 28.02.2020 შპს მაგთი

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას (UNDP)

შორის 2019 წლის 23 ივლისს გაფორმებული 
„საჯარო სამსახურის რეფორმის იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის ახალი გზების 
დანერგვის ხელშეწყობა“ საგრანტო 

ხელშეკრულების (რეგისტრაციის №1826; 
31.07.2019) ფარგლებში, სსიპ-საჯარო სამსახურის 
ბიუროს მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის 

(UNDP), დიდი
ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის 

გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის UK AID-ის და 
შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, 2020 წლის 14 

თებერვალს დაგეგმილი ღონისძიების „საჯარო 
მოხელეთა ფორუმი“უზრუნველსაყოფად, 
ქართული სახვითი ხელოვნების მუზეუმის 
დარბაზების „პუბლიკა“, „პუბლიკა კაფე“ 

იჯარა/დაქირავება

გრანტის სახსრები

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-
31 პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტი

2000.00 0.00 2000.00 0 2000 0

06.02.2020 
31.12.2020

31.01.2021 სს გუდვილი

შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საჭიროებისათვის, სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტების და სასმელების
(უალკოჰოლო სასმელების და მინერალური 
წყალი) CPV15800000-სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები, CPV15861000-ყავა, 15863000-ჩაი,
15831000-შაქარი, 15980000 - უალკოჰოლო 

სასმელები) შესყიდვა

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

511.35
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი19 06.02.2020



24 12.02.2020
14.02.2020 
21.02.2020

31.03.2020
ინდივიდუალური 

მეწარმე ნინო ზედგინიძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის
23 ივლისს გაფორმებული „საჯარო 

სამსახურის რეფორმის იმპლემენტაციის 
პროცესში მმართველობის ახალი გზების

დანერგვის ხელშეწყობა“ საგრანტო 
ხელშეკრულების (რეგისტრაციის №1826; 

31.07.2019) ფარგლებში, სსიპ-საჯარო 
სამსახურის

ბიუროს მიერ, გაეროს განვითარების 
პროგრამის (UNDP), დიდი ბრიტანეთისა და 
ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული

სამეფოს მთავრობის UK AID-ის და შვედეთის 
მთავრობის მხარდაჭერით, 2020 წლის 14 
თებერვალს, დაგეგმილი ღონისძიების

„საჯარო მოხელეთა ფორუმი - კომუნიკაცია 
საჯარო სამსახურში“ მიმდინარეობისას 
ფოტოგადაღების და გადაღებული ფოტო-
სურათების დამუშავების მომსახურების 

შესყიდვა

79960000 გრანტის სახსრები

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

450.00 0.00 450.00 0 450 0

25 14.02.2020
14.02.2020 
31.12.2020

31.01.2021 შპს მინორა

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
პრინტერების კარტრიჯების დამუხტვის, 

დოლურის
შეცვლის მომსახურების შესყიდვა 

50310000 
50312000 
50313200 
50323000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

4000.00 3739.00 261.00 0 0 261

26 17.02.2020
17.02.2020 
31.12.2020

31.01.2021 შპს „მეგა“

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ბალანსზე 
რიცხული 1 (ერთი) ერთეული, სედანის ტიპის

ავტოსატრანსპორტო საშუალების (FORD 
FOCUS, სახელმწიფო ნომრით SS014DD) 

რეცხვის მომსახურების შესყიდვა

50112300
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

720.00 552.00 168.00 0 0 168

27 18.02.2020 20.02.2020 31.03.2020 შპს „სანნა“ 
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ოფისისთვის, წიგნების დასადებად თაროს 
შესყიდვა

39152000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

239.20 0.00 239.20 0 239.20 0

28 20.02.2020 24.02.2020 30.03.2020 შპს “ფორმატი“

 სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
თანამშრომლებისათვის, 2020 წლის კედლის 

კალენდრის
 შესყიდვა (15 ცალი)

30199792
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

79.50 0.00 79.50 0 79.50 0

29 25.02.2020 02.03.2020 05.04.2020
ინდივიდუალური 
მეწარმე ლელა 
გაჩეჩილაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 2019 წლის 
საქმიანობის ანგარიშის თარგმნის 

მომსახურების
შესყიდვა, ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

477.13 0.00 477.13 0 0 477.13

30 26.02.2020 04.03.2020 10.04.2020 შპს “printer.ge“ 

საჯარო მმართველობის რეფორმის 
ხელშეწყობის ფარგლებში, აღმასრულებელი 

ხელისუფლების
სტრუქტურული მოწყობის ფოტო ქაღალდზე 

ბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა

79800000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1755.00 0.00 1755.00 0 0 1755

31 26.02.2020 06.03.2020 10.04.2020
ინდივიდუალური 

მეწარმე ლაშა ბერელიძე საოფისე ავეჯის (მაგიდა, მაგიდის ტუმბო) 
39131000 
39121200

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

415.00 0.00 415.00 0 0 415

32 02.03.2020 01.07.2020 შპს ათინათი

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 
ორგანიზებული სამუშაო შეხვედრის

(ვორქშოფი) და ტრენინგების ჩატარების 
მიზნით, სასტუმროს მომსახურების 

(საკონფერენციო ან სატრენინგო ან სამუშაო
დარბაზით/ოთახით მომსახურება, კვებითი 
მომსახურება, ყავა-ჩაის შესვენება)  შესყიდვა

55100000 
55120000

გრანტის სახსრები
ელექტრონული ტენდერი                     

(აუქციონის გარეშე) NAT200003501
24836.00 19264.00 5572.00 0 0 5572



33 02.03.2020 05.03.2020 10.04.2020 შპს “printer.ge“ 

 სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019
წლის 23 ივლისს გაფორმებული “საჯარო 
სამსახურის რეფორმის იმპლემენტაციის 
პროცესში მმართველობის ახალი გზების

დანერგვის ხელშეწყობა“ საგრანტო 
ხელშეკრულების (რეგისტრაციის №1826; 

31.07.2019) ფარგლებში, სსიპ-საჯარო
სამსახურის ბიუროს მიერ მიმდინარე წლის 4-

5-6, 18-19-20, 25-26-27 მარტს დაგეგმილი 
“მენეჯმენტი და ლიდერობა საჯარო

სამსახურში“ ტრენინგების მონაწილეთათვის 
გადასაცემად საჭირო სერტიფიკატების 

შესყიდვა

22458000 გრანტის სახსრები

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

144.00 0.00 144.00 0 0 144

34 04.03.2020 06.03.2020 10.04.2020 შპს „ოფის1“ საოფისე სავარძლები ( 6 ცალი) 39113100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

960.00 0.00 960.00 0 0 960

35 06.03.2020 13.03.2020 20.04.2020 შპს “სტატიო“ 
ჰიგიენური საშუალები (ქაღალდის 

ხელსახოცი)             (24 ცალი)
33764000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

132.00 0.00 132.00 0 0 132

36 09.03.2020 12.03.2020 20.04.2020 შპს „ოფის სეტი“

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
თანამშრომლებისათვის ჩასანიშნი 

ყოველდღიური/
ყოველკვირეული  (5 ცალი)

22819000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

74.50 0.00 74.50 0 0 74.50

37 11.03.2020 12.03.2020 20.04.2020 შპს „ბიოლენდი“ 
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის 

სადეზინფექციო საშუალებები 24455000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

390.00 0.00 390.00 0 0 390

38 17.03.2020 23.03.2020 30.04.2020
ფიზიკური პირი გვანცა 

მახათაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 2019 წლის 
საქმიანობის ანგარიშის (ქართულ და

ინგლისურ ენაზე) დიზაინის მომსახურება
79822500

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

480.00 0.00 480.00 0 0 480

39 17.03.2020 19.03.2020 20.04.2020 შპს ,,ჯი ჯი ეს“

ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების 
საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში,

მოქალაქეების განცხადებების და 
ოფიციალური კორესპონდენციის მისაღებად, 

სპეციალური (საფოსტო) ყუთი

44422000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

200.00 0.00 200.00 0 0 200

40 25.03.2020 30.04.2020 01.06.2020
ფიზიკური პირი ილია 

იაკობიძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების პროგრამას (UNDP)

შორის 2019 წლის 23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის რეფორმის 

იმპლემენტაციის პროცესში
მმართველობის ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა“ საგრანტო ხელშეკრულების 

(რეგისტრაციის №1826;
31.07.2019) ფარგლებში, ხელმძღვანელობისა 

და მენეჯმენტის შესახებ გრაფიკული 
ანიმაციური ვიდეო-რგოლის
დამზადების მომსახურება

92111200 გრანტის სახსრები

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

3900.00 3900.00 0.00 0 0 0


