
მომწოდებლის 

დასახელება

შესყიდვის ობიექტის 

დასახელება

 

სახელშეკრ

ულებო 

თანხა 

შესყიდვის ტიპი გადახდა

სსიპ 

საჯ.რეესტ.ეროვნ.საა

გენტო

დოკუმენტბრუნვის 

(საქმის წარმოების) 

ერთიანი 

ელექტროსისტემის 

ტექნიკური მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა

10,000.00     გამარტივებული მიმდინარე

შპს გეოგრაფიკი

საბაზისო რუკებით და 

ორთოფოტოებით 

სარგებლობა

3,780.00       გამარტივებული მიმდინარე

შპს ჯეონეთი

სატელეფონო 

მომსახურება (შიდა 

სატელეფონო ნომრების 

მომსახურება)

600.00          გამარტივებული მიმდინარე

სს სილქნეტი
სატელევიზიო 

მომსახურების გაწევა
240.00          გამარტივებული 240

შპს რომპეტროლ

პრემიუმის მარკის 

საწვავის შესყიდვა 

(ბენზინი)

27,800.00     კონსოლიდირებული მიმდინარე

სს სილქნეტი

ელექტრონული 

საკომუნიკაციო 

მომსახურება  

(ინტერნეტი)და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურების მიწოდება

13,440.00     გამარტივებული მიმდინარე

სს ნიუ ვიჟენ 

დაზღვევა

ბალანსზე რიცხული 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისათვის 

სადაზღვევო 

მომსახურების გაწევა

1,631.41       კონსოლიდირებული მიმდინარე

შპს ფორმატი

საოფისე და 

საკანცელარიო 

საქონელის შეძენა

2,080.00       გამარტივებული 2070,35

4.2. ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტოს მიერ  

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის 

ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია  

მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის 

საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა 

და გადარიცხული თანხების მითითებით

სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სააგენტო, 2022 წ. I, II, III 

კვარტლები



შპს სკს
საფოსტო-საკურიერო 

მომსახურება
6,737.00       ელ.ტენდერი მიმდინარე

შპს თურსა
სამეურნეო საქონელის 

შეძენა
4,950.00       გამარტივებული 4947,40

შპს აუტოტესტ 

გეორგია

ბალანსზე რიცხული 

ავტომაქანის 

ტექინსპექტირების 

ჩატარება

180.00          გამარტივებული 180

შპს თბილისის 

სატრანსპორტო 

კომპანია

ბალანსზე რიცხული 

ავტომანქანებისთვის 

დედაქალაქის 

ტერიტორიაზე, ქ. 

თბილისის 

მუნიციპალიტეტის მიერ 

სპეციალურად 

გამოყოფილი პარკირების 

ადგილებით ერთი წლით 

სარგებლობა

200.00          გამარტივებული 200

შპს ლიფტების 

კომპანია

ლიფტის ყოველთვიური 

გეგმიური შემოწმება და 

ტექმომსახურება

1,920.00       გამარტივებული მიმდინარე

შპს თავისუფალი 

გაზეთი

უზრუნველყოფა სრული 

საინფორმაციო 

მხარდაჭერით

4,950.00       გამარტივებული მიმდინარე

შპს ვიქტორია 

სექიურითი
დაცვითი მომსახურება 3,000.00       გამარტივებული მიმდინარე

შპს თეგეტა 

რითეილი

ა/მანქანის ზეთისა და 

ფილტრის შეცვლა
596.70          კონსოლიდირებული მიმდინარე

სს ფრანს ავტო
ა/მანქანის ტექ.მომსახ-

შეკეთება
2,000.00       საგარანტიო მიმდინარე

შპს ბენი მოტორსი
ა/მანქანების შეკეთება-

ტექ.მომსახ.
18,000.00     ელ.ტენდერი მიმდინარე

შპს თეგეტა 

რითეილი
საბურავების შეძენა 1,400.00       გამარტივებული 1400

შპს შეფასების 

ცენტრი

ა/მანქანის ღირებულების 

განსაზღვრა
100.00          გამარტივებული 100

ი/მ გიორგი 

ხელაშვილი

კარტრიჯების შეძენა-

დატუმბვა
4,500.00       გამარტივებული მიმდინარე

ი/მ რობინზონ 

აბალაკი

ცენტრალური გათბობის 

შეკეთება და 

ტექ.მომსახურება

1,300.00       გამარტივებული 1300

შპს ენერგია+
ტექნიკურ სართულზე 

ლითონის კარის ჩაყენება
300.00          გამარტივებული 300



შპს ტელკო სისტემს

როუტერის 

(მარშრუტიზატორი) 

შეძენა

3,241.00       გამარტივებული 3241

ფ/პ ელგუჯა რაზმაძე
სანტექნიკური 

სარემონტო სამუშაოები
150.00          გამარტივებული 150

შპს ფორმა

სამართალდარღვევათა 

ოქმების დამზადება, 50 

ცალი

450.00          გამარტივებული 450

შპს ქეჩერა

სამართალდარღვევათა 

ოქმების დამზადება, 300 

ცალი

90.00             გამარტივებული 90

შპს ლეგი
საქართველოს საგზაო 

რუკა
230.00          გამარტივებული 230

ი/მ ნანა მამულაძე

კონდიციონერების შიდა 

ბლოკის გაწმენდა და 

ფრეონით დატუმბვა

750.00          გამარტივებული 750

შპს საოჯახო მაღაზია
1 ცალი კონდიციონერის 

შეძენა-მონტაჟი
1,880.00       გამარტივებული 1880

სს ფრანს ავტო
ა/მანქანის შეკეთება და 

ტექ.მომსახურება
1,000.00       გამარტივებული მიმდინარე

ი/მ ნანა მამულაძე

1 ცალ კონდიციონერზე 

გარე ბლოკის 

კონდესატორის შეცვლა 

და ფრეონით დატუმბვა 

და დემონტაჟი

320.00          გამარტივებული 320

შპს თურსა

საოფისე-სამეურნეო და 

წარმომადგენლობითი 

საქონელის შეძენა

1,500.00       გამარტივებული მიმდინარე

შპს ენერგია+
შლაგბაუმის შეკეთება და 

ტექ.მომსახურება
200.00          გამარტივებული 200

ფ/პ ელგუჯა რაზმაძე
სანტექნიკური 

სარემონტო სამუშაოები
145.00          გამარტივებული 145

2022 წლის გეგმა: 

180430 ლარი


