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1
სსიპ საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო

დოკუმენტბრუნვის (საქმის წარმოების) ერთიანი 

ელექტროსისტემის ტექნიკური მხარდაჭერის 

უზრუნველყოფა

გამარტივებული 10000 მიმდინარე

2 შპს ვიქტორია სექიურითი
დაცვითი მომსახურება, სამეთვალყურეო 

პულტი
გამარტივებული 3000 მიმდინარე

3 შპს ჯეონეთი სატელეფონო მომსახურება გამარტივებული 800 მიმდინარე

4 სს სილქნეტი

ელექტრონული საკომუნიკაციო მომსახურება  

(ინტერნეტი)და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურების მიწოდება

გამარტივებული 13224 მიმდინარე

5 სს სილქნეტი სილქ ტვ მომსახურება გამარტივებული 240 240

6 შპს რომპეტროლ საქართველო პრემიუმ მარკის საწვავი (ბენზინი)
კონსოლიდირებუ

ლი
25725 მიმდინარე

7 შპს საქართველოს ფოსტა საფოსტო-საკურიერო მომსახურება გამარტივებული 5400 5398.34

8 შპს ფრანს ავტო ა/მანქანის შეკეთება გამარტივებული 1500 1495

9 სს არდი დაზღვევა ა/მანქანების დაზღვევა
კონსოლიდირებუ

ლი
2065.77 მიმდინარე

9.1 შპს თურსა
სამეურნეო და წარმომადგენლობითი საქონლის 

შეძენა 
გამარტივებული 5280 მიმდინარე

10 შპს გეოგრაფიკი
საბაზისო რუკებით და ორთოპოტოებით 

სარგებლობა
გამარტივებული 3780 მიმდინარე

11 შპს ფორმატი საოფისე და საკანცელარიო საქონლის შეძენა გამარტივებული 4500 მიმდინარე

12 შპს საქ.ლიფტების კომპანია
ლიფტის ყოველთვიური გეგმიური შემოწმება 

და ტექმომსახურება
გამარტივებული 1920 მიმდინარე

13 ი.მ ლაშა ფოცხვერაშვილი ა/მანქანების ევაკუირება გამარტივებული 625 მიმდინარე

14 შპს საქ.ფოსტა საფელდეგერო მომსახურება გამარტივებული 150 მიმდინარე

15 სსიპ საქ. ეროვნული არქივი სსარქივო დოკუმენტების დამუშავება გამარტივებული 5357 5352

16 შპს ფორმა
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმების დამზადება
გამარტივებული 4500 4500

17 ი.მ გიორგი ხელაშვილი
კომიუტერული და ორგტექნიკის შეძენა, 

შეკეთება და ტექმომსახურება
გამარტივებული 4000 მიმდინარე

18 შპს საშხაპე 2018 რეცხვითი მომსახურება გამარტივებული 700 მიმდინარე

19
შპს თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანია
ა/მანქანების პარკირება გამარტივებული 150 150

20
სსიპ შსს მომსახურების 

სააგენტო
ა/მანქანების რეგისტრაცია გამარტივებული 500 მიმდინარე

4.2. სსიპ 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

2021 წლის I, II, III კვარტალი



21 შპს ავტოლიდერი ა/მანქანების შეკეთება ელ.ტენდერი 15000 მიმდინარე

22 შპს თეგეტა მოტორსი ძრავის ზეთი-ფილტრის შეძენა
კონსოლიდირებუ

ლი
386.7 მიმდინარე

23 შპს თეგეტა მოტორსი საბურავების შეძენა
კონსოლიდირებუ

ლი
875 875

24 შპს ორისი საბუღალტრო პროგრამა გამარტივებული 271 271

25 შპს თავისუფალი გაზეთი უზრუნველყოფა საინფორმაციო მხარდაჭერით გამარტივებული 4500 მიმდინარე

26 შპს ულტრა კომპიუტერის ადაპტერი გამარტივებული 75 75

27 შპს ელენე საარქივო ძაფები გამარტივებული 75 75

28 შპს კოპიპრინტ-2000 სარეკლამო მომსახურება გამარტივებული 800 მიმდინარე

30 შპს ჯიესსი აღრიცხვიანობის ბარათების დამზადება გამარტივებული 149 149

31 შპს ედესი ჯგუფი მუყაოს ყდების შეძენა გამარტივებული 42.65 42.65

32 შპს ალლმარკეტ.ჯი შიდა მყარი დისკის შეძენა გამარტივებული 160 160

33 შპს აუტოტესტ გეორგია ა/მანქანის ტექ.ინსპექტირება გამარტივებული 60 60

34 შპს თეგეტა მოტორსი საბურავების შეძენა
კონსოლიდირებუ

ლი
920 920

35 შპს პენსან ჯორჯია საბეჭდი ქაღალდის შეძენა
კონსოლიდირებუ

ლი
2505 2505

36
შპს თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანია
ა/მანქანების პარკირება გამარტივებული 150 150

37 ფ.პ. კახა ბუაძე სავარძლის შეკეთება გამარტივებული 75 75

38 სსიპ საქ. ეროვნული არქივი საარქივო დოკუმენტების დამუშავება გამარტივებული 6297 6287

39 შპს ოფის 1 3 ცალი სავარძლი შეძენა გამარტივებული 1650 1650

40 შპს ოფის 1 1 ცალი სავარძლის შეძენა გამარტივებული 550 550

40.1 ი/მ ნანა მამულაძე კონდენციონერის შეკეთება გამარტივებული 150 150

41 სს ფრანს ავტო ა/მანქანის შეკეთება გამარტივებული 1000 770

42 შპს აუტოტესტ გეორგია ა/მანქანის ტექ.ინსპექტირება გამარტივებული 60 60

42.1 შსს მართვის ცენტრი 112 ა/მანქანის ევაკუატორით მომსახურება გამარტივებული 84 84

43 ზვიადი კაჭარავა დამცავი ციფრული ხელსაწყოს დამატება გამარტივებული 515 515

44 შპს ულტრა ოპერატიული მეხსიერებების შეძენა გამარტივებული 255 255

45 შპს სავარძელი 1 ცალი სავარძლის შეძენა გამარტივებული 650 650

46 სს ფრანს ავტო ა/მანქანის შეკეთება გამარტივებული 1000 910

47.1 შპს საქრთველოს ფოსტა საფოსტო-საკურიერო მომსახურება გამარტივებული 200 196.2

47 შპს საქრთველოს ფოსტა საფოსტო-საკურიერო მომსახურება ელ.ტენდერი 3507 მიმდინარე

48.1 შპს ალლმარკეტ.ჯი ქსელის კაბელის შეძენა გამარტივებული 80 80


