
№ CMR Code xelSekrulebis # xelSekrulebis sagani mimwodebeli organizacia Sesyidvis saSualeba
xelSekrulebis 

dadebis TariRi

saxelSekrulebo 

jamuri Rirebuleba

xelSekrulebis 

farglebSi 

gadaricxuli 

Tanxebi (lari)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 CMR190189152 გ.შ.86/19

პროგრამა „ორის მენეჯერის~ სერვერის ლიცენზია MSL/U 1 სერვერისა 

და პროგრამა „ორის მენეჯერი~ MN1/U 5

სამუშაო ადგილის (ქსელში) განახლებული ლიცენზიის შესყიდვა

შპს ორისი gamartivebuli Sesyidva 05.12.2019 8153 8153

2 CMR190204120 გ.შ.87/19

„აბონენტის“ სპეცკავშირის სატელეფონო და/ან ინფორმაციის 

მიმოცვლის სისტემით, დახურულ რეჟიმში (შემდგომში - „ინფორმაციის 

მიმოცვლის სისტემა - SLP“) საკომუნიკაციო მომსახურების შესყიდვა

სსიპ “სახელისუფლებო 

სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 

სააგენტო“

gamartivebuli Sesyidva 10.12.2019 4000 566.4

3 CMR200017725 გ.შ.88/19
პროგრამა „კოდექსი“-თ მომსახურების განხორციელების 

უზრუნველყოფა 100 მომხმარებელზე

შპს ჯორჯიან 

მიკროსისტემს
gamartivebuli Sesyidva 09.12.2019 1200 200

4 CMR190193505 გ.შ.90/19

მაცნეს ვებგვერდზე (www.matsne.gov.ge) განთავსებული 

სისტემატიზირებული (კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტების 

ელექტრონული მომსახურების, საინფორმაციო სისტემით 

სარგებლობის უფლების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე
gamartivebuli Sesyidva 11.12.2019 2880 720

5 CMR190192711 გ.შ.94/19

200

(ორასი) ერთეული ჩიპიანი ელექტრონული საშვის (ბარათები 

რომელზეც ფიქსირდება თანამშრომლების პირადი

მონაცემები) შესყიდვა

შპს ქარდ სოლუშენ gamartivebuli Sesyidva 16.12.2019 1180 0

6 CMR190196794 გ.შ.95/19 შემსყიდველის ბალანზე რიცხული ავტომანქანების ტექმომსახურება
შპს ტოიოტა ცენტრი 

თეგეტა
gamartivebuli Sesyidva 17.12.2019 15000 2023

7 CMR190192750 გ.შ.96/19

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების საექსპერტო შემოწმება;  

დათვალიერება;  რეგისტრაცია; დაჩქარებული მომსახურება; აგრეთვე 

სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებული სხვა მომსახურება.

სსიპ საქართველოს შსს 

მომსახურების სააგენტო
gamartivebuli Sesyidva 16.12.2019 1500 0

8 CMR190197322 გ.შ.100/19 3100 ერთეული მინერალური წყალი „ნაბეღლავი”-ს (პეტი 0,5) შესყიდვა შპს „ენგადი” gamartivebuli Sesyidva 19.12.2019 2015 390

9 CMR190197341 გ.შ.101/19 1500 ერთეული მინერალური წყალი „სნო”-ს (მინა 0,5) შესყიდვა შპს აქვა გეო gamartivebuli Sesyidva 20.12.2019 1125 0

10 CMR190197360 გ.შ 102/18

შემსყიდველის ჩართვა დოკუმენტბრუნვის (საქმისწარმოების) ერთიან

ელექტრონულ სისტემაში, მისი იდენტიფიცირებული 

მომხმარებლების სისტემაში წვდომის

და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის შესყიდვა

სსიპ "საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო"
gamartivebuli Sesyidva 19.12.2019 3000 500

11 CMR190197375 გ.შ.103/19 ციფრული ტელევიზია სს სილქნეტი gamartivebuli Sesyidva 20.12.2019 1680 280

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros mier 2020 wlis saxelmwifo Sesyidvebis gegmis 

farglebSi 01.01.2020w-dan 31.03.2020w. CaTvliT ganxorcielebuli saxelmwifo Sesyidvebis Sesaxeb informacia



12 CMR200002780 გ.შ.106/18 დაცვის მომსახურება

შსს სსიპ დაცვის 

პოლიციის 

დეპარტამენტიშპს კია 

მოტორს ჯორჯია

gamartivebuli Sesyidva 30.12.2019 115200 19200

13 CMR200004793 გ.შ.1/20

6000 ერთეული სავიზიტო ბარათის (ზომა:9*5სმ, ქაღალდი 280 გრ 

თეთრი ტილო, ბეჭდვა ცალმხრივი ციფრული

საქართველოს სახელმწიფო გერბი, ცხელი ბეჭდვით ორ ფერში, 

კონგრივით) ბეჭდვა და ადგილზე მიწოდება

შპს ფრანი gamartivebuli Sesyidva 09.01.2020 2100 35

14 CMR200004797 გ.შ.2/20
სატელეფონო მომსახურების გაწევასხვადასხვა სახის სამზარეულოს 

მოწყობილობების შესყიდვა
შპს ეი ჯი gamartivebuli Sesyidva 10.01.2020 1184 1184

15 CMR200007729 #01-20 არქიტექტურული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა ფ/პ კახაბერ ნიაური gamartivebuli Sesyidva 08.01.2020 42000 7000

16 CMR200010136 #02-20 არქიტექტურული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა ფ/პ გიორგი კერესელიძე gamartivebuli Sesyidva 08.01.2020 36000 6000

17 CMR200007737 #03-20 არქიტექტურული საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა ფ/პ თამარი ოდილავაძე gamartivebuli Sesyidva 08.01.2020 14400 2400

18 CMR200007750 გ.შ.3/20

შენობებისა და ეზოს

დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა
შპს დრ.როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი
gamartivebuli Sesyidva 14.01.2020 3258.06 3156.24

19 CMR200009812 გ.შ.4/20
690 ერთეული ჩამოსხმული სასმელი წყლის - „რაჭის წყაროები“-ს (19 

ლ.) შესყიდვა
შპს ნერო gamartivebuli Sesyidva 17.01.2020 4968 864

20 CMR200009819 გ.შ.5/20

100 ერთეული ზამბარიანი ბლოკნოტის (ბრენდირებული, ზომა ა5, 

შიდა გვ - 1/0, ყდები 4/0

ლამინაციით, აკინძვა ზედა მხარეს) შესყიდვა

შპს კოლიბრი gamartivebuli Sesyidva 20.01.2020 350 350

21 CMR200010975 გ.შ.6/20 100 ერთეული ბრენდირებული ბლოკნოტის შესყიდვა შპს კოპიპრინტ - 2000 gamartivebuli Sesyidva 21.01.2020 1320 1320

22 CMR200013700 გ.შ.7/20
10000

ერთეული მინერალური წყალი „სნო”-ს (პეტი 0,5) შესყიდვა
შპს აქვა გეო gamartivebuli Sesyidva 22.01.2020 3640 655.20

23 CMR200011683 გ.შ.8/20
10000

ერთეული ქაღალდის ჭიქის (ორმაგი 8 oz მონდო) შესყიდვა
შპს ბბ კომპანი gamartivebuli Sesyidva 21.01.2020 1400 700

24 CMR200011693 გ.შ.9/20

 90 კგ

ყავის (მარცვალი, MONDO ESPRESSO BAR) და 50 კგ შაქარი თეთრი 

(MONDO FIGLI DE PINNIN) შესყიდვა
შპს ბბ კომპანი gamartivebuli Sesyidva 21.01.2020 4900 1900

25 CMR200020515 გ.შ.10/20
სხვადასხვა

სახის საკვები პროდუქტების მიწოდება
სს გუდვილი gamartivebuli Sesyidva 24.01.2020 2500 36.58

26 CMR200038296 გ.შ.11/20
ღონისძიების უზრუნველყოფის მიზნით 25 წუთიანი ვიდეო-

პრეზენტაციის დამზადება

ფ/პ გურამ ქველაძე  

(01025012107)
gamartivebuli Sesyidva 06.02.2020 2211.74 2211.74

27 CMR200039191 გ.შ.12/20

600

(ექვსასი) ერთეული მინერალური წყალი „ბორჯომი”-ს (შუშა 0,5) 

შესყიდვა

შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
gamartivebuli Sesyidva 11.02.2020 510 510

28 CMR200039200 გ.შ.13/20

სამინისტროს თანამშრომლებისათვის (ეკონომიკური დეპარტამენტის 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი 

(მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი) ქეთო 

გიორგაძე და ამავე დეპარტამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო 

სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ნათია 

გლოველი) ტრენინგის ორგანიზება და ჩატარების (სასწავლო კურსის 

დასახელება - "საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა 

საერთაშორისო სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით")

სსიპ ფინანსთა 

სამინისტროს აკადემია
gamartivebuli Sesyidva 11.02.2020 1390 0



29 CMR200042463 გ.შ.14/20

2020 წლის

12 თებერვალს დაგეგმილი ღონისძიების მოწყობის მომსახურების 

გაწევა

შპს "AD-View" gamartivebuli Sesyidva 12.02.2020 27246.77 27246.77

30 CMR200042464 გ.შ.15/20

მიმდინარე

წლის 12 თებერვალს დაგეგმილ ღონისძიებისათვის 

სატელემაუწყებლო მომსახურების შესყიდვა

შპს ალფა სტუდიო 

ALFAAAAlfa Studio
gamartivebuli Sesyidva 12.02.2020 19500 19500

31 CMR200039208 გ.შ.16/20 სხვადასხვა სახის საოფისე ავეჯის შესყიდვა შპს "DENIZO" gamartivebuli Sesyidva 12.02.2020 4700 4700

32 CMR200039979 გ.შ.17/20 საარქივო მომსახურების შესყიდვა
სსიპ საქართველოს 

ეროვნული არქივი
gamartivebuli Sesyidva 13.02.2020 4627.38 2511.70

33 CMR200041130 გ.შ.18/20
350 (სამას ორმოცდაათი) ერთეული ქაღალდის ჩანთის ბეჭდვა და 

ადგილზე მიწოდება
შპს ფრანი gamartivebuli Sesyidva 17.02.2020 1945 1945

34 CMR200053778 გ.შ.19/20 ღვინის შესყიდვა შპს საზანოს ღვინო gamartivebuli Sesyidva 12.03.2020 6000 672

35 CMR20004944 გ.შ.20/20

შემსყიდველის სარგებლობაში

არსებული პლოტერის (Canon image PROGRAF iPF50) შეკეთების 

მომსახურების შესყიდვა

შპს დივაის სერვისი gamartivebuli Sesyidva 04.03.2020 1380 1380

36 CMR200052082 გ.შ.21/20 სადეზინფექციო საშუალებების შესყიდვა შპს სოლოფარმი gamartivebuli Sesyidva 09.03.2020 4800 4800

37 CMR200052087 გ.შ.22/20 ქსელური მოწყობილებობის შესყიდვა შპს ჯი-თი ჯგუფი gamartivebuli Sesyidva 09.03.2020 482.50 482.50

38 CMR200054908 გ.შ.23/20
50 (ორმოცდაათი) ერთეული ხელის დეზინფექტანტის (500 მლ.) 

შესყიდვა
შპს ინო-ლაბი gamartivebuli Sesyidva 16.03.2020 1000 1000

39 CMR200054910 გ.შ.24/20 საფოსტო ყუთის შესყიდვა შპს ჯი ჯი ეს gamartivebuli Sesyidva 16.03.2020 200 200

40 CMR200058264 გ.შ.25/20 ხელის სადეზინფექციო საშუალების შესყიდვა შპს სოლოფარმი gamartivebuli Sesyidva 20.03.2020 1900 1900

41 CMR200058267 გ.შ.26/20 სადეზინფექციო სამუშაოების მომსახურების შესყიდვა
შპს დრ.როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი
gamartivebuli Sesyidva 20.03.2020 5955.56 0

1
CON190000599-

00355
კ.ტ.24/19 ბენზინი - Efix Euro Premium შპს რომპეტროლ 

საქართველო
konsolidirebuli tenderi 30.12.2019 190400 22722.11

2
CON190000598-

00242
კ.ტ.25/19 დიზელი - Efix Euro

შპს რომპეტროლ 

საქართველო
konsolidirebuli tenderi 30.12.2019 47400 7575.76

3
CON190000535-

00022
31-12/020 ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

სს საქართველოს 

სადაზღვევო ჯგუფი
konsolidirebuli tenderi 31.12.2019 16649.85 2677.89

4
CON190000423-

00134
კ.ტ#1/20 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები შპს ,,თეგეტა მოტორსი” konsolidirebuli tenderi 1/22/2020 620 620

5
CON190000457-

00057
კ.ტ.N1/20 სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების შესყიდვა შპს ,,თეგეტა მოტორსი” konsolidirebuli tenderi 1/14/2020 2954 322

6
CON190000471-

00111
კ.ტ#2/20 A4 ფორმატის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა

შპს "გიორგი კანდელაკი - 

ვესტა"
konsolidirebuli tenderi 1/24/2020 9779 9779

7
CON190000447-

00112
კ.ტ#3/20 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები შპს ,,თეგეტა მოტორსი” konsolidirebuli tenderi 1/28/2020 740 740

8
CON170000115-

00400
კ.ტ#4/20 მობილური სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა სს "სილქნეტი" konsolidirebuli tenderi 1/30/2020 25250 2381.91

9
CON190000758-

00084
კ.ტ#5/20 მაგიდის კომბიუტერების (დესკტოპები) შესყიდვა შპს "იუ-ჯი-თი" konsolidirebuli tenderi 2/19/2020 11440 0

10
CON190000603-

00085
კ.ტ#6/20 პორტაბელური კომპიუტერების (ლეპტოპები) შესყიდვა შპს "იუ-ჯი-თი" konsolidirebuli tenderi 2/19/2020 5595 0

11
CON170000039-

00070
კ.ტ#7/20 ლაზერული პრინტერების შესყიდვა შპს "იუ-ჯი-თი" konsolidirebuli tenderi 2/26/2020 2359.8 2359.80

12
CON200000113-

00311
კ.ტ#8/20 სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ზეთის  შესყიდვა შპს ,,თეგეტა მოტორსი” konsolidirebuli tenderi 3/27/2020 3280 0

13
CON200000113-

00316
კ.ტ#8/20 1 სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის  ფილტრის შესყიდვა შპს ,,თეგეტა მოტორსი” konsolidirebuli tenderi 3/27/2020 959.4 0

14
CON170000115-

00473
კ.ტ#9/20 მობილური სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა შპს "მაგთიკომი" konsolidirebuli tenderi 3/30/2020 2250 0

1 CNT190000112 #2/19
დაბა სურამის ქალაქმშენებლობითი გეგმების შემუშავების საპროექტო 

მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
შპს "ურბანიკა" კონკურსი 11/26/2019 354000 88500



1 NAT190023228 ე.ტ.#9/19

მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული ან/და 

სარგებლობაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა 

ქიმიური რეცხვის მომსახურების გაწევა

შპს "ანგარი ჯი" eleqtronuli tenderi 12/18/2019 1857.80 0

2 NAT190023067 ე.ტ.#11/19
სამინისტროს სარგებლობაში არსებული

შენობებისათვის საჭირო ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა
შპს SKY GROUP eleqtronuli tenderi 12/23/2019 20000 294.06

3 NAT190023865 ე.ტ.#1/20 ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურება
შპს ავტო ვორლდ AVTO 

WORLD
eleqtronuli tenderi 1/21/2020 80000 18739.92

4 NAT190023227 ე.ტ.#2/20
მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული ან/და 

სარგებლობაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა 

რეცხვის მომსახურების გაწევა

შპს „მ.ბ“ eleqtronuli tenderi 1/24/2020 18513 1375

5 NAT190023223 ე.ტ.#3/20 შენობისა და ეზოს დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა 
შპს დრ.როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი
eleqtronuli tenderi 2/3/2020 60600 4701.72

6 NAT200002364 ე.ტ.#4/20
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს საქმიანობის ამსახველი მედია-მასალების 

(ტელევიზია, პრესა, რადიო, ინტერნეტი) მიწოდების მომსახურება

შპს აიფიემ მარკეტ 

ინტელიჯენს კაუკასუს
eleqtronuli tenderi 2/18/2020 12000 0

7 NAT200002096 ე.ტ.#5/20 სხვადასხვა სახის საკანცელარიო საქონელი. შპს კომპანია GEOSM eleqtronuli tenderi 2/25/2020 4763 4763

8 NAT200005443 ე.ტ.#6/20
გასამრავლებელი და საბეჭდი კომპიუტერული ტექნიკისათვის 

საჭირო ორიგინალი კარტრიჯების შესყიდვა.
შპს ესაბი eleqtronuli tenderi 3/31/2020 6175 0

1
mosakrebeli saministros administraciuli Senobebis mimdeba teritoriis 

dasufTavebisaTvis

q. Tbilisis meriis 

dasufTavebis samsaxuri
gamartivebuli Sesyidva − 1,394.40 1,394.40

2 suveniris SeZena/damzadeba Sps "badagi" gamartivebuli Sesyidva − 110.00 110.00

3 suveniris SeZena/damzadeba Sps "Coqosvis" gamartivebuli Sesyidva − 159.00 159.00

4 suveniris SeZena/damzadeba Sps "samoseli pirveli" gamartivebuli Sesyidva − 160.00 160.00

5 suveniris SeZena/damzadeba
Sps "saqarTvelos tradiciuli 

rewvis asociacia"
gamartivebuli Sesyidva − 285.00 285.00

6 suveniris SeZena/damzadeba
Sps "minanqris xelovnebis 

galerea"
gamartivebuli Sesyidva − 1,835.00 1,835.00

7
saministros balansze ricxuli avtosatransporto saSulebis perioduli 

teqnikuri inspeqtireba (teqdaTvaliereba)
Sps "autoCek" gamartivebuli Sesyidva − 360.00 360.00

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "ზ" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "ზ" qvepunqtis 

Sesabamisad



8
saqmiswarmoebis avtomatizebuli sistemis (eDocument) momsaxurebis 

Sesyidva

ssip "safinanso-analitikuri 

samsaxuri"
gamartivebuli Sesyidva − 2,800.00 2,800.00

9
saministros balansze ricxuli avtosatransporto saSulebebis erT wliani 

vadiT (q. Tbilisi masStabiT) parkirebis sistemaSi gaaqtiureba.

Sps "Tbilisis satransporto 

kompania"
gamartivebuli Sesyidva − 100.00 100.00

10 ბეჭდვა და გავრცელება
სსიპ "საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე"
gamartivebuli Sesyidva − 4,665.00 4,665.00

11
სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის სისტემაში 

განთავსების ხარჯი

სსიპ სახელმწიფო 

შესყიდვების სააგენტო
gamartivebuli Sesyidva − 450.00 450.00

12 miRebisa da oficialuri sadilis xarji Sps "aiRvinissaxli" gamartivebuli Sesyidva − 1,997.40 1,997.40

13 miRebisa da oficialuri sadilis xarji
Sps "kaxuri tradiciuli 

meRvineoba"
gamartivebuli Sesyidva − 802.93 802.93

14 suveniris SeZena/damzadeba ss "marusia" (saqarTvelo) gamartivebuli Sesyidva − 618.12 618.12

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "v" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "ზ" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "ზ" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "ზ" qvepunqtis 

Sesabamisad

Sesyidva ganxorcielda "saxelmwifo 

Sesyidvebis Sesaxeb" saq. kanonis 10-

1 muxlis me-3 punqtis "ზ" qvepunqtis 

Sesabamisad


