
№ CMR Code
xelSekrulebis 

#
xelSekrulebis sagani mimwodebeli organizacia Sesyidvis saSualeba

xelSekrulebis 

dadebis 

TariRi

saxelSekrulebo 

jamuri 

Rirebuleba

xelSekrulebi

s farglebSi 

gadaricxuli 

Tanxebi 

(lari)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 CMR210143753 გ.შ.44/21 სატელეფონო მომსახურების გაწევის შესყიდვა შპს ახალი ქსელები
gamartivebuli 

Sesyidva
09.12.2021 4800.00 1507.18

2 CMR210146122 გ.შ.45/21

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
13.12.2021 8789.00 8789.00

3 CMR210146129 გ.შ.46/21 ციფრული ტელევიზია სს სილქნეტი
gamartivebuli 

Sesyidva
13.12.2021 2400.00 400.00

4 CMR210150826 გ.შ 50/21

შემსყიდველის ჩართვა დოკუმენტბრუნვის (საქმისწარმოების) ერთიან

ელექტრონულ სისტემაში, მისი იდენტიფიცირებული მომხმარებლების 

სისტემაში წვდომის

და ტექნიკური მხარდაჭერის უზრუნველყოფის შესყიდვა

სსიპ "საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო"

gamartivebuli 
Sesyidva

23.12.2021 3000.00 500

5 CMR210151005 გ.შ.47/21 დაცვის მომსახურება
შსს სსიპ დაცვის პოლიციის 

დეპარტამენტი

gamartivebuli 
Sesyidva

16.12.2021 126000.00 31500

6 CMR210151091 გ.შ. 53/21 საფელდეგერო მომსახურების შესყიდვა შპს საქართველოს ფოსტა
gamartivebuli 

Sesyidva
24.12.2021 1000.00 0

7 CMR210154485 გ.შ.49/21 შემსყიდველის ბალანზე რიცხული ავტომანქანების ტექმომსახურება შპს ტოიოტა ცენტრი თეგეტა
gamartivebuli 

Sesyidva
21.12.2021 35000.00 3615

8 CMR210154606 გ.შ.52/21

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებების საექსპერტო შემოწმება;  

დათვალიერება;  რეგისტრაცია; დაჩქარებული მომსახურება; აგრეთვე 

სააგენტოს კომპეტენციას მიკუთვნებული სხვა მომსახურება.

სსიპ საქართველოს შსს 

მომსახურების სააგენტო

gamartivebuli 
Sesyidva

23.12.2021 700.00 0

9 CMR210154639 გ.შ.55/21 10000 ერთეული „სნო”-ს (პეტი 0,5) მინერალური წყლის შესყიდვა შპს აქვა გეო
gamartivebuli 

Sesyidva
24.12.2021 4800.00 0

10 CMR210154651 გ.შ.56/21
(50კგ) აპარატის ყავის (ყავა მარცვალი MONDO ESPRESSO BAR (1კგ)) 

შესყიდვა
შპს ბბ კომპანი

gamartivebuli 
Sesyidva

24.12.2021 2750.00 2750.00

11 CMR210154704 გ.შ. 48/21

„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

21.12.2021 4000.00 566.40

12 CMR210154674 გ.შ 51/21
პროგრამა „კოდექსი“-თ მომსახურების განხორციელების 

უზრუნველყოფა
შპს ჯორჯიან მიკროსისტემს

gamartivebuli 
Sesyidva

21.12.2021 1200.00 200.00

13 CMR220000568 გ.შ.54/21 4200 ერთეული მინერალური წყალი „ბორჯომი”-ს (შუშა 0,5) შესყიდვა
შპს აიდიეს ბორჯომი 

თბილისი
gamartivebuli 

Sesyidva
27.12.2021 4830.00 1380.00

14 CMR220000572 გ.შ.57/21

5000 (ხუთი ათასი) ერთეული სავიზიტო ბარათის (ზომა 9*5სმ, 
ქაღალდი 280გრ თეთრი ტილო ბეჭდვა ცალმხრივი

ციფრული საქართველოს სახელმწიფო გერბი, ცხელი ბეჭდვით ორ 
ფერში, კონგრივით) ბეჭდვა და ადგილზე მიწოდება

შპს ფრანი
gamartivebuli 

Sesyidva
28.12.2021 2500.00 50

15 CMR220000576 გ.შ.58/21
100 ცალი ბრენდირებული ტყავის ბლოკნოტის ბეჭდვა და ადგილზე 

მიწოდების შესყიდვა
შპს კოლიბრი

gamartivebuli 
Sesyidva

30.12.2021 2005.00 2005.00

saqarTvelos regionuli ganviTarebisa da infrastruqturis saministros mier 2022 wlis saxelmwifo 
Sesyidvebis gegmis farglebSi 01.01.2022w-dan 31.03.2022w. CaTvliT ganxorcielebuli saxelmwifo Sesyidvebis 

Sesaxeb informacia



16 CMR220006918 გ.შ.01/22 530 ერთეული ჩამოსასხმელი სასმელი წყლის - „სნო“-ს (19ლ.) შესყიდვა შპს აქვა გეო
gamartivebuli 

Sesyidva
11.01.2022 4770.00 864.00

17 CMR220006925 გ.შ.02/22 100 000 ცალი ერთჯერადი პლასტმასის ჭიქების (180გრ) შესყიდვა შპს აქვა გეო
gamartivebuli 

Sesyidva
11.01.2022 1800.00 891.00

18 CMR220006937 გ.შ.03/22
სხვადასხვა

სახის საკვები პროდუქტების მიწოდება
სს გუდვილი

gamartivebuli 
Sesyidva

11.01.2022 3000.00 94.50

19 CMR220013668 გ.შ.5/22

სამინისტროს თანამშრომლების უსაფრთხოებისათვისა და covid19 

ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით 75

(სამოცდათხუთმეტი) ერთეული PCR კვლევის მომსახურების შესყიდვა

შპს ჯი ემ ფი ეიჩ
gamartivebuli 

Sesyidva
17.01.2022 4500.00 1440.00

20 CMR220015380 გ.შ.7/22

სამინისტროსათვის სამხედრო აღრიცხვისა და სამხედრო 

სავალდებულო სამსახურში გაწვევის საერთო პროცესის სრულყოფისა 

და ამაღლების მიზნით, ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემის 

უზრუნველსაყოფად ერთიანი ელექტრონული (ecnoba.mrdi.gov.ge) 

მონაცემებთა ბაზის პროგრამული მომსახურების, კერძოდ 

მოწოდებული მონაცემების

უსაფრთხოდ შეკრება და დამუშავება ზემოთხსენებულ 

პლათფორმასთან დავსებადობის მიზნით, გარკვეული

ინფორმაციის დედნიდან ელექტრონულ ბაზაში შეყვანა, საძიებო 

ფილტრების ან სხვა საჭირო მოდულების

ინტეგრაცია შემსყიდველის საჭიროებიდან გამომდინარე და არსებული 

ბაზების პერიოდული განახლება და

სარეზერვო ასლების უსაფრთხო შენახვის მომსახურების შესყიდვა

ფ.პ. იოსებ ქობულაშვილი 
(01024015510)

gamartivebuli 
Sesyidva

17.01.2022 4500.00 3000.00

21 CMR220019753 გ.შ.6/22

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

სისტემატიზირებული (კოდიფიცირებული) ნორმატიული აქტების 

ელექტრონული მომსახურების, საინფორმაციო სისტემით 

სარგებლობის უფლების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე

gamartivebuli 
Sesyidva

21.01.2022 3750.00 3750.00

22 CMR220027322 გ.შ.7/22

70 (სამოცდაათი) ერთეული ჩიპიანი ელექტრონული საშვის (TK 4100 

ჩიპით, ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით, ორმხრივი

Duragard ლამინაციის პირით ) შესყიდვა

შპს ქარდ სოლუშენ
gamartivebuli 

Sesyidva
25.01.2022 413.00 88.50

23 CMR220027476 გ.შ.4/22
100 ცალი ბრენდირებული ტყავის ბლოკნოტის ბეჭდვა და ადგილზე 

მიწოდების შესყიდვა
შპს კოლიბრი

gamartivebuli 
Sesyidva

11.01.2022 934.00 934.00

24 CMR220039935 გ.შ.8/22

ქ. მცხეთის სივრცითი-ტერიტორიული მოწყობის მართვის 

დოკუმენტაციის შემუშავების შემუშავების პროცესის ფარგლებში, 

ძეგლებისა ღირშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს 

(ICOMOS) ექსპერტის - ალქივიადის პრეპისის მიერ მომზადებული 

ანგარიშის შესყიდვა

ICOMOS
gamartivebuli 

Sesyidva
04.03.2022 31337.51 31337.51

25 CMR220037349 გ.შ.9/22

სამინისტროს 2 თანამშრომლისათვის

ტრენინგის ორგანიზება და ჩატარების (სასწავლო კურსის დასახელება - 

„ ფინანსური ანგარიშგების ფორმები-მათი

შევსების წესი“) მომსახურების შესყიდვა

სსიპ ფინანსთა 
სამინისტროს აკადემია

gamartivebuli 
Sesyidva

17.02.2022 260.00 260.00

26 CMR220041484 გ.შ.11/22

5 ერთეული საქაღალდე (Fos -313669 40 ფაილით, A3, Foska, Fos-F2003) 

და 7 ერთეული ფაილის (GSM-S152582, გამჭირვალე

A3, 50მკ. ჰორიზონტალური 100 ცალი) მიწოდება შესყიდვა

შპს ფორმატი
gamartivebuli 

Sesyidva
28.02.2022 306.50 306.50

27 CMR220041489 გ.შ.10/22 ერთი ერთეული ბარკოდის წამკითხელის (სადენით Deli) შესყიდვა შპს კომპანია GEOSM
gamartivebuli 

Sesyidva
24.02.2022 92.00 92.00

28 CMR220046714 გ.შ.12/22 სხვადასხვა სახეობის ღვინის შესყიდვა შპს თელედა
gamartivebuli 

Sesyidva
21.03.2022 930.00 930.00

1 CON210000492-

00222
კ.ტ.#23/21 დიზელის საწვავი სან პეტროლიუმ ჯორჯია

konsolidirebuli 
tenderi

28.12.2021 126450.00 12474.24

2 CON210000489-

00329
კ.ტ.#22/21 ბენზინი  - Efix Euro Premium

შპს რომპეტროლ 

საქართველო

konsolidirebuli 
tenderi

29.12.2021 222400.00 21036.62



3 CON210000540-

00022
კ.ტ.#24/21 სატრანსპორტო საშუალებების ძრავის ზეთის  შესყიდვა შპს თეგეტა რითეილი

konsolidirebuli 
tenderi

30.12.2021 8245.00 389.70

4 CON210000540-

00023
კ.ტ.#24-21 სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის  ფილტრის შესყიდვა შპს თეგეტა რითეილი

konsolidirebuli 
tenderi

30.12.2021 1430.00 85.80

5 CON210000474-

00027
კ.ტ.#25/21 ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

სს სადაზღვევო კომპანია 

ევროინს ჯორჯია

konsolidirebuli 
tenderi

31.12.2021 17621.98 2848.50

6 CON210000486-

00067
კ.ტ#1/22 ხელის სადეზინფექციო საშუალების შესყიდვა შპს ეკო ბოჰემია

konsolidirebuli 
tenderi

1/11/2022 1151.50 1151.50

7 CON210000481-

00059
კ.ტ#2/22 ნიღაბის (პირბადე) შესყიდვა პსპ ფარმა

konsolidirebuli 
tenderi

1/20/2022 1725.00 1725.00

8 CON210000890-

00132
კ.ტ#4/22 საოფისე სავარძლების შესყიდვა შპს ვმგ

konsolidirebuli 
tenderi

1/31/2022 2000.00 2000.00

9 CON210000539-

00132
კ.ტ#3/22 სატრანსპორტო საშუალებების აკუმულატორების შესყიდვა შპს თეგეტა რითეილი

konsolidirebuli 
tenderi

1/18/2022 2995.00 0

10 CON220000018-

00016
კ.ტ#5/22 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები შპს თეგეტა რითეილი

konsolidirebuli 
tenderi

2/28/2022 720.00 0

11 CON220000020-

00022
კ.ტ#6/22 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები შპს თეგეტა რითეილი

konsolidirebuli 
tenderi

2/28/2022 11920.00 0

12 CON220000029-

00012
კ.ტ#7/22 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები შპს თეგეტა რითეილი

konsolidirebuli 
tenderi

2/28/2022 1340.00 0

13 CON220000030-

00022
კ.ტ#8/22 მცირე ტვირთამწეობის ავტომანქანის საბურავები შპს თეგეტა რითეილი

konsolidirebuli 
tenderi

2/28/2022 601.60 0

1 CNT210000032 N1/22
ქალაქ წყალტუბოს ცენტრალური ნაწილის განაშენიანების გეგმის 

შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა
შპს  ბაუ დიზაინი კონკურსი 3/21/2022 707646.00 0

1 NAT210022292 ე.ტ.#8/21
სამინისტროს სარგებლობაში არსებული

შენობებისათვის საჭირო ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა
შპს SKY GROUP eleqtronuli tenderi 12/20/2021 20000.00 2429.51

2 NAT210022624 ე.ტ.#9/21
მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველის ბალანსზე რიცხული ან/და 

სარგებლობაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა რეცხვის 

მომსახურების გაწევა

შპს რელიანს 

ინთერნეიშენალ
eleqtronuli tenderi 12/20/2021 19860.00 1886.00

3 NAT210022626 ე.ტ.#10/21 ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურება შპს ავტო მასტერ სერვისი eleqtronuli tenderi 12/27/2021 85000.00 18247.32

4 NAT210022629 ე.ტ.#11/21 შენობისა და ეზოს დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა 
შპს დრ.როდგერ სერვის 

მენეჯმენტი
eleqtronuli tenderi 12/24/2021 66493.44 11082.24

5 NAT210023734 ე.ტ.#12/21
 ადგილობრივი და საერთაშორისო საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურების შესყიდვა 
 შპს საქართველოს ფოსტა eleqtronuli tenderi 12/24/2021 6262.00 184.1

1
saministros balansze ricxuli avtosatransporto 
saSulebis perioduli teqnikuri inspeqtireba 
(teqdaTvaliereba)

Sps "autoCek"
gamartivebuli 

Sesyidva
− 540.00 540.00

2
saqmiswarmoebis avtomatizebuli sistemis (eDocument) 

momsaxurebis Sesyidva

ssip "safinanso-
analitikuri samsaxuri"

gamartivebuli 
Sesyidva

− 2,800.00

3
saministros balansze ricxuli avtosatransporto 
saSulebebis erT wliani vadiT (q. Tbilisi masStabiT) 
parkirebis sistemaSi gaaqtiureba.

Sps "Tbilisis 
satransporto kompania"

gamartivebuli 
Sesyidva

− 500.00 500.00

4 ბეჭდვა და გავრცელება
სსიპ "საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე"
gamartivebuli 

Sesyidva
− 3,524.00 3,524.00

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



5
სატენდერო განცხადებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის 
სისტემაში განთავსების ხარჯი

სსიპ სახელმწიფო 
შესყიდვების სააგენტო

gamartivebuli 
Sesyidva

− 250.00 250.00

6 suveniris SeZena/damzadeba შპს ღვინის ბიბლიოთეკა
gamartivebuli 

Sesyidva
− 559.20 559.20

7 suveniris SeZena/damzadeba შპს ჯეველრი
gamartivebuli 

Sesyidva
− 790.00 790.00

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 "ზ" qvepunqtis 

Sesabamisad


