
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

1 16.12.2020
01.01.2021-
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს „საინფორმაციო 
კომუნიკაციების 

სისტემები“ 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 
საფოსტო და საკურიერო მომსახურება 

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

ელექტრონული ტენდერი NAT200017969 
(აუქციონის გარეშე) 

17728.00 13455.60 4272.40 1100.40 1804.4 1367.6

2 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

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 5999.99 2000.01 666.67 666.67 666.67

3 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

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

5400.00 4050.00 1350.00 450.00 450.00 450.00

4 25.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

25.12.2020 -
31.01.2022

შპს რომპეტროლ 
საქართველო

საწვავი (ბენზინი პრემიუმი -ოქტანობა 
არანაკლებ 95)

09132000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი CON200000318

5490.00 3912.82 1577.18 521.51 605.39 450.28

5 25.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

 შპს მაგთიკომი ინტერნეტმომსახურება 72400000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

4968.00 3726.00 1242.00 414.00 414.00 414.00

6 25.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს მაგთიკომი ციფრული ტელევიზია 92220000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

108.00 81.00 27.00 9.00 9.00 9.00

7 25.12.2020
01.01.2021 
30.06.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სს სილქნეტი
მობილური სატელეფონო 
მომსახურება (2021 წწ)

64212000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON170000115

3800.00 2215.35 1584.65 504.3 548.29 532.06

8 28.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021   
30.04.2022

სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(FORD FOCUS, SS014DD) დაზღვევის 

მომსახურება
66514110

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON200000300

349.83 263.57 86.26 29.71 26.84 29.71

9 29.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ-სახელისუფლებო 
სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 
სააგენტო

სპეციალური საკომუნიკაციო 
მომსახურება (SMP200005652)

64214000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

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

250.00 205.75 44.25 14.75 14.75 14.75

10 29.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს ჯი-თი მოტორს  

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(FORD FOCUS, სახელმწიფო ნომრით 
SS014DD) ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვა

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

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

1500.00 1305.40 194.60 0 194.6 0

11 29.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

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

459.10 459.10 0.00 0 0 0

12 29.12.2020
09.01.2021-
09.01.2022

01.01.2021    
10.02.2022

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 0 0

13 29.12.2020
01.01.2021  
28.02.2021

01.01.2021     
31.03.2021

შპს ვესტ საიდ ჯგუფი ტაქსის მომსახურება 60120000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

600.00 0.90 599.10 357.2 241.9 0

14 30.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს „საქართველოს 
ფოსტა“

საფელდეგერო მომსახურება 
(SMP200005710)

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა „სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 101   მუხლის მესამე პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტი

250.00 243.50 6.50 0 6.5 0

2021 წელი

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 2021 წლის I კვარტლის მდგომარეობით

გადახდილია



15 30.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ-ციფრული 
მმართველობის სააგენტო 

(სსიპ მონაცემთა 
გაცვლის სააგენტოს 
უფლებამონაცვლე)

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 10 პრიმა მუხლის მე–3 პუნქტის „ზ“ 
ქვეპუნქტი

4800.00 2800.00 2000.00 400.00 400.00 400.00

გ8267 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

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

1426.80 951.20 475.60 118.90 118.90 118.90

გ8268 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ „საფინანსო-
ანალიტიკური 
სამსახური“ 

ელექტრონული ფოსტის
მომსახურება სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროს საიტისთვის  
(Ethics.gov.ge)

64216120
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

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

72.00 48.00 24.00 6.00 6.00 6.00

16 13.12.2021 31.01.2021 10.03.2021 შპს „ტაურუს+“
უკონტაქტო ელექტრო 

თერმომეტრების შესყიდვა
33190000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON200000316) 

19.99 0.00 19.99 19.99 0 0

17 13.12.2021 31.01.2021 10.03.2021 შპს პსპ ფარმა
პირბადეების შესყიდვა 

კონსოლიდირებული ტენდერის 
საფუძველზე (CON200000287 )

33140000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON200000287 )

515.00 0.00 515.00 515.00 0 0

18 18.01.2021 22.01.2021 25.02.2022 შპს პროსერვისი

ინტერნეტ პორტალის დომენური 
სახელის declaration.ge დროებითი 

სარგებლობის მომსახურების 
შესყიდვა 1 (ერთი) წლის ვადით. 

72417000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

30.00 0.00 30.00 30.00 0 0

19 20.01.2021 28.01.2021 10.03.2021 შპს printer.ge
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ბლანკის, ევროკონვერტის ბეჭდვის 

მომსახურების შესყიდვა
22458000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

1560.00 0.00 1560.00 1560.00 0 0

20 22.01.2021 10.02.2021 20.03.2021
შპს ,,მეღვინეობა 

გრანელი“ 
ხელის სადეზინფექციო საშუალება 33692000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON200000317 )

454.60 0.00 454.60 454.60 0 0

21 27.01.2021 29.01.2021 05.03.2022 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 90.00 0 0

22 27.01.2021 02.02.2021 10.03.2021 შპს ოფის სეტი
საკანცელარიო ნივთების-
კალენდრების შესყიდვა

30199792
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

130.70 0.00 130.70 0 130.70 0

23 03.02.2021 31.12.2021 31.01.2022 შპს ჯიეიჩ

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

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(FORD FOCUS, სახელმწიფო ნომრით 

SS014DD) რეცხვის მომსახურება

50112300
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

537.00 268.50 268.50 0 268.50 0

24 05.02.2021 27.12.2021 31.01.2022 შპს მინორა
პრინტერების კარტრიჯების 
დამუხტვის, დოლურის

შეცვლის მომსახურების შესყიდვა
50300000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

2000.00 1653.00 347.00 0 347.00 0

25 17.02.2021 24.02.2021 25.03.2021 ი.მ ლელა გაჩეჩილაძე

OECD-ის ანტიკორუფციული ქსელის 
სამდივნოსთვის წარსადგენად, 

დოკუმენტების
თარგმნის მომსახურების შესყიდვა, 
ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

1599.66 0.00 1599.66 0 1599.66 0

26 25.02.2021
01.03.2021-
31.03.2021

01.03.2021-
30.06.2021

სსიპ საქართველოს 
ეროვნული არქივი

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს 
საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის 
შედგენის მომსახურების შესყიდვა

79995100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

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

1500.00 56.05 1443.95 0 0 1443.95

27 26.02.2021 05.03.2021 10.04.2021 შპს printer.ge სერტიფიკატების ბეჭდვა 22458000 გრანტის სახსრებით

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

548.40 0.00 548.40 0 0 548.40

28 04.03.2021
05.03.2021-
05.03.2022

05.04.2022 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

399.00 0.00 399.00 0 0 399.00

29 05.03.2021 30.12.2021 31.01.2022 შპს ვესტ საიდ ჯგუფი ტაქსის მომსახურება 60120000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

1400.00 1400.00 0.00 0 0 0

30 11.03.2021 17.03.2021 30.04.2021 შპს ივერსი ვებ კამერის შესყიდვა 30237240
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

39.15 0.00 39.15 0 0 39.15



31 15.03.2021 24.03.2021 25.04.2021 ი.მ ლელა გაჩეჩილაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
2020 წლის საქმიანობის ანგარიშის 

თარგმანის
მომსახურების შესყიდვა, 

ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

1279.31 0.00 1279.31 0 0 1279.31

32 22.03.2021 26.03.2021 30.04.2021  შპს printer.ge სავიზიტო ბარათების შესყიდვა 30199730
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

34.00 0.00 34.00 0 0 34

33 29.03.2021 05.04.2021
05.04.2021-
05.04.2022

შპს პროსერვისი

SSL სერტიფიკატის შესყიდვა - 
დაცული შეერთების არხი, 

უსაფრთხოების სტანდარტული
ტექნოლოგია შიფრირებული 

კავშირის დასამყარებლად სერვერსა 
და ბრაუზერს (მომხმარებელი) შორის 

stajireba.gov.ge საიტის
ქვედომენისთვის app.stajireba.gov.ge - 

1 წლის ვადით. 

48219100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

90.00 0.00 90.00 0 0 90.00

34 31.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 შპს printer.ge
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ბლანკის, ევროკონვერტის ბეჭდვის 

მომსახურების შესყიდვა
22458000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

1560.00 0.00 1560.00 0 0 1560.00

35 31.03.2021 15.04.2021 15.05.2021
ფიზიკური პირი გვანცა 

მახათაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
2020 წლის საქმიანობის ანგარიშის 

(ქართულ და
ინგლისურ ენაზე) დიზაინის 
მომსახურების შესყიდვა, 

ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79822500 სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

640.00 0.00 640.00 0 0 640.00

69718.54 43095.73 26622.81

.
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