
N მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულების ღირებულება ფაქტობრივი გადახდები ტენდერის ნომერი

N1/ბ შპს მაგთიკომი (204876606) IP ტელევიზია 1,140.00 190.00 გ.შ.

N2/ბ შპს ჯორჯიან მიკროსისტემს (202268517) კოდექსი 4,968.00 828.00 გ.შ.

N3/ბ
სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური 

კავშირგაბმულობის სააგენტო (204429494)
სპეცკავშირი 8,500.00 1,416.00 გ.შ.

N4/ბ სს სილქნეტი (204566978) სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 28,440.00 1,412.61 NAT200018417

N5/ბ
შსს სსიპ – დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი (211350928)
მუხრანის დაცვის მომსახურება 86,400.00 7,200.00 გ.შ.

N6/ბ
შსს სსიპ – დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი (211350928)
ადმინისტრაციული შენობის და მიმდებარე ტერიტორიის დაცვის მომსახურება 281,100.00 57,800.00 გ.შ.

N7/ბ
სს ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია 

(202161098)
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს არაუმეტეს 10 PPM დიზელის ტიპის საწვავი 

(შემდეგში ევროდიზელი) გატანა ნავთობბაზიდან, სითხის სახით
18,200.00 0 CON200000292

N8/ბ შპს რომპეტროლ საქართველო (204493002)
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს არანაკლებ 95 ოქტანობის პრემიუმის ტიპის 

ბენზინი (შემდგომში - პრემიუმი)
109,800.00 10,964.75 CON200000318

N9/ბ შპს რომპეტროლ საქართველო (204493002)
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს არაუმეტეს 10 PPM დიზელის ტიპის საწვავი 

(შემდეგში ევროდიზელი) - გატანა ავტოგასამართი სადგურიდან
94,000.00 1,356.23 CON200000293

N10/ბ
შპს საინფორმაციო კომუნიკაციების 

სისტემები (204885810)
საფოსტო და საკურიერო მომსახურების შესყიდვა 28,692.00 1,266.30 NAT200019223

N11/ბ
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო (202238621)
docFlow 119,500.00 20,208.37 გ.შ.

N12/ბ სს სილქნეტი (204566978)
სამინისტროს ორ სერვერულ ცენტრს შორის დახურული ოპტიკური კავშირის (Dark 

Fiber) ინტერნეტმომსახურება
60,000.00 10,000.00 SPA200003170



N13/ბ შპს ელ & თი (405401738)
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული 
ავტომობილების რეცხვის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

9,101.00 790.87 NAT200018443

N14/ბ შპს ტვ სარფი (445459423) IP-TV 3,723.00 601.80 გ.შ.

N15/ბ შპს მაიჯიპიეს (205216176) GPS-ის დამონტაჟება მანქანებში 1,440.00 240.00 გ.შ.

N16/ბ სს სილქნეტი (204566978)
სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების (აკაკი წერეთლის გამზ. N144, მ. 

ასათიანის ქ. N9) ძირითადი ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა
3,744.00 624.00 SPA200003169

N17/ბ სს თელასი (202052580) ელექტრობის შეკეთების მომსახურება 4,900.00 0.00 გ.შ.

N18/ბ შპს Geo Elevators (406042633)
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე არსებული 4 
(ოთხი) ერთეული ლიფტის ტექნიკური მომსახურება.

14,496.00 1,753.55 NAT200019901

N19/ბ შპს ბორჯომი-ვოთერსი (226146872) ,,ბაკურიანის” წყალი 19 ლიტრიანი ტევადობის ტარით 2,996.00 1,050.00 გ.შ.

N20/ბ შპს ედესი ჯგუფი (203868635) ერთჯერადი ჭიქები (პოლიეთილენის) 700.00 700.00 გ.შ.

N21/ბ შპს თეგეტა მოტორსი (202177205)
სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ზეთებისა და ზეთის ფილტრების შესყიდვა 

(თანმდევი მომსახურებით)
2,589.80 244.80 CON200000320

N22/ბ სალომე დემეტრაძე (01011039805) მთარგმნელობითი მომსახურება 193.62 193.62 გ.შ.

N23/ბ შპს კოპიპრინტ - 2000 (205166210) ნაბეჭდი მასალის შესყიდვა 801.60 801.60 გ.შ.

N24/ბ შპს ამბოლი (216402701) მანქანის აკუმლიატორი (suzuki) 104.00 104.00 CON200000319



N25/ბ შპს გამა გ (426117203) ჰაერის გამწმენდი საშუალებები 437.50 437.50 გ.შ.

N26/ბ შპს გამა გ (426117203) საწმენდი სითხეები 2,194.50 2,194.50 გ.შ.

N27/ბ შპს გამა გ (426117203) პოლიეთილენის პარკები 1,973.00 1,973.00 გ.შ.

N28/ბ შპს გამა გ (426117203) რეზინის ხელთათმანი 697.50 697.50 გ.შ.

N29/ბ შპს გამა გ (426117203) ტილოები 3,930.00 3,930.00 გ.შ.

N30/ბ შპს გამა გ (426117203) ცოცხები 585.50 585.50 გ.შ.

N31/ბ
შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 

(202886788)
პარკირების საშვი 1,100.00 850.00 გ.შ.

N32/ბ
სსიპ შსს მომსახურების სააგენტო 

(205190513)
მომსახურების სააგენტოს მომსახურება 1,500.00 710.00 გ.შ.

N33/ბ შპს SKY GROUP (202424769)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის 

(ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი N144 საოფისე ფართი - 10315 კვ.მ, 19 
სართულიანი შენობა, ავტოსადგომი, მიმდებარე ტერიტორია - ეზო), შენობის 

მოწყობილობების (გათბობა-გაგრილების სისტემის დანადგარები, გაყვანილობა და 
შემადგენელი მაკომპლექტებელი ნაწილები) და სოფელ მუხრანში მდებარე საწყობის 

მოწყობილობების მოვლის, შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

48,000.00 4,516.13 NAT200020561

N34/ბ შპს ავტოლიდერი (401970382)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ბალანსზე რიცხული 

ავტომობილებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთების და 
ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

90,000.00 23,902.39 NAT200018444

N35/ბ სალომე დემეტრაძე (01011039805) მთარგმნელობითი მომსახურება 260.00 260.00 გ.შ.



N36/ბ შპს ფეოდალი (405385685) აზომვითი ნახაზის მომზადების მომსახურება 1,300.00 1,300.00 გ.შ.

N37/ბ შპს ვი დი ჯი გრუპი (204560607)
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის პირადი 
ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვა.

59,781.00 13,166.00 NAT210000634

N38/ბ შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი (404888528) გაზირებული მინერალური წყალის და წყაროს წყალის შესყიდვა 5,808.00 768.00 გ.შ.

N39/ბ შპს ახალი ამბები (205075014) ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები 8,673.00 0.00 NAT210001383

N40/ბ
შპს აიფიემ მარკეტ ინტელიჯენს კაუკასუს 

(204447544)
მედია მონიტორინგის მომსახურება 4,500.00 0.00 NAT210001386

N41/ბ შპს თეუ ჯგუფი (404541000) საქართველოს სახელმწიფო დროშების შესყიდვა 1,300.00 1,300.00 გ.შ.

N42/ბ შპს ედესი ჯგუფი (203868635)
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის სხვადასხვა 
სახის საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა

3,560.00 2,287.70 NAT210001154

N43/ბ შპს საქართველოს ფოსტა (203836233)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჭიროებისთვის ტვირთის 

გადაზიდვის მომსახურება (მოიცავს ჩატვირთვა-გადმოტვირთვას), მათ შორის 
ჩამოსული სახმელეთო, საჰაერო, საზღვაო ტვირთების გამოტანა საბაჟოდან (ტვირთის 
საბაჟო-სატერმინალო, საბროკერო მომსახურების, ტრანსპორტირების და მოთხოვნილ 

ტერიტორიაზე ჩამოტვირთვა/დასაწყობების ხარჯების გათვალისწინებით) და 
მიწოდება ქ. თბილისის ან მცხეთის ტერიტორიაზე.

18,780.00 1,400.00 NAT210000633

N44/ბ შპს ორისი (206033754)
პროგრამის განახლება A05S/U, მენეჯერული აღრიცხვის ლიცენზიის დამატება C (5 

მომხმარებელი) და მხარდაჭერა (ორისი).
5,601.00 0.00 გ.შ.



N45/ბ სალომე დემეტრაძე (01011039805) მთარგმნელობითი მომსახურება 193.62 193.62 გ.შ.

N46/ბ შპს Georgianairlink (400081754)
სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების (აკაკი წერეთლის გამზ. N144, მ. 

ასათიანის ქ. N9) ალტერნატიული ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფა
1,600.00 0.00 SPA210000409

N47/ბ შპს ედესი ჯგუფი (203868635)
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჭიროებისათვის სხვადასხვა 
სახის საკანცელარიო ნივთების შესყიდვა

9,400.00 5,304.00 NAT210002961

N48/ბ შპს პენსან ჯორჯია (404870760) საბეჭდი ქაღალდი 3,675.00 3,675.00 CON210000119

N49/ბ შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების ზაფხულის სეზონის საბურავები 398.00 0.00 CON210000130

N50/ბ
შპს დრ.როდგერ სერვის მენეჯმენტი 

(204558362)

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის 
შემინული ფასადის სამრეწველო ალპინიზმის გამოყენებით გაწმენდის მომსახურების 
და სამინისტროს საჭიროებისათვის დეზინფექციის, დერატიზაციის, დეზინსექციის, 

ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო საშუალებებით დამუშავების და რემონტის 
შემდგომი დასუფთავების/წმენდის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

18,900.00 0.00 NAT210003767

N51/ბ სალომე დემეტრაძე (01011039805) მთარგმნელობითი მომსახურება 252.00 0.00 გ.შ.

N52/ბ შპს თეგეტა მოტორსი (202177205) მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების ზაფხულის სეზონის საბურავები 3,180.00 0.00 CON210000160 

N53/ბ შპს ამბოლი (216402701) მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანების ზაფხულის სეზონის საბურავები 1,660.00 0.00 CON210000133
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