
ხელშ # ხელშეკრულების საგანი მიმწოდებელი

ხელშ. 

საწყისი 

ღირებულებ

ა

ხელშ. საბოლოო 

ღირებულება

ხელშ. დადების 

თარიღი
მოწოდების ვადები საინდიფ N

SPA/CMR

ნომერი
CPV კოდები

შესყიდვის 

საფუძველი 

(მუხლი)

დაფინანსების 

წყარო

5
შენიშვნა საკასო ხარჯი

249

სოციალური კამპანიის „შენი გულისთვის შენი 

უსაფრთხოებისთვის“ ფარგლებში გასამართი 

ღონისძიებისთვის ფოტოების (ანაბეჭდი 

ქაფმუყაოზე) შესყიდვა

შპს „ფოტო სამყარო” 311.81 311.81 04/Apr/2017 5 204435511 CMR170083429 22300000

„სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ“ 

საქართველოს 

კანონის 9 მუხლის 

მე-31 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

684836, 754080, 

773618
311.81

348

„შენი გულისთვის შენი უსაფრთხოებისთვის“ 

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

ფართომასშტაბიანი კამპანიის ფარგლებში 5მმ. 

Pvc მასალის ყალიბის შაესყიდვა 

შპს „ბრენდინგ გრუპი“ 400.00 400.00 15/May/2017 3 404899071 CMR170101982 43400000

,,სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ” 

საქართველოს 

კანონის 3 მუხლის 

პირველი პუნქტის 

„ს1“ ქვეპუნქტის

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1025033 - 1 

მაისი

1075627, 

1106923, 

1140163

ბაზრის კვლევა 

1059016, 

400.00

440

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო 

ცვლილებების შესახებ საზოგადოების 

დროული და დეტალური ინფორმირების 

მიზნით საინფორმაციო ფლაერების შესყიდვა

შპს „გამომცემლობა 

კოლორი“
10,980.00 10,980.00 09/Jun/2017 20 208149859 SPA170007340 22100000

,,სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ” 

საქართველოს 

კანონის 3 მუხლის 

პირველი პუნქტის 

„რ“ ქვეპუნქტის

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
10,980.00

592

2017  წლის 12 აგვისტოს გასამართი 

ღონისძიების (იმიტირებული ,,უსაფრთხო 

ქალაქი’’) ჩასატარებლად საჭირო 

მომსახურეობის შესყიდვა დანართი N1-ის 

შესაბამისად აჭარა

შპს „პრინტარეა“ 1,012.00 1,012.00 10/Aug/2017 2 404384395
CMR170144169

SMP170002040
98300000

„სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ“ 

საქართველოს 

კანონის 101 

მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1921450 - 10 

აგვიტრო
1,012.00

593

2017  წლის 12 აგვისტოს გასამართი 

ღონისძიების (იმიტირებული ,,უსაფრთხო 

ქალაქი’’) ჩასატარებლად საჭირო 

მოცულობითი კონსტრუქციის ,,მე მიყვარს 

ბათუმი’’ შესყიდვა

შპს „ტრენდსეტი“  9,600.00 9,600.00 11/Aug/2017 12/Aug/2017 402003719
CMR170144286

SMP170002040
44200000

„სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ“ 

საქართველოს 

კანონის 101 

მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1896957, 

1910347, 

1909783

მინისტრის 

ბრაძანება N420

9,600.00

594

2017  წლის 12 აგვისტოს გასამართი 

ღონისძიების (იმიტირებული ,,უსაფრთხო 

ქალაქი’’) ჩასატარებლად საჭირო 

მომსახურეობის შესყიდვა დანართი N1-ის 

შესაბამისად აჭარა

შპს „ტრენდსეტი“  23,995.00 23,995.00 11/Aug/2017 12/Aug/2017 402003719
CMR170144293

SMP170002040
79900000

„სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ“ 

საქართველოს 

კანონის 101 

მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

1896957, 

1910347, 

1909783

მინისტრის 

ბრაძანება N420

23,995.00

717

2017  წლის 15 ოქტომბერს ქალაქ გორის 

ცენტრალურ მოედანზე, სახელმწიფო 

რწმუნებულის ადმინისტრაციის შენობის 

მიმდებარე ტერიტორიაზე გასამართი 

ღონისძიების (იმიტირებული უსაფრთხო 

ქალაქი სახელწოდებით ,,ეს ჩემი ქალაქია’’) 

ჩასატარებლად საჭირო მომსახურეობის 

შესყიდვა

შპს „ტრენდსეტი“ 12,695.00 12,695.00 13/Oct/2017 15/Oct/2017 402003719
CMR170171872   

SMP170002427
79900000

„სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ“ 

საქართველოს 

კანონის 101 

მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

2457447, 

2444180 - 11 

ოქტომბერი

2475295

საქ. შსს 

მინისტრის 

ბრძანება N504 

13.10.2017

12,695.00



493

2017  წლის 30 ივნისს ქ. ახალციხეში  

წმინდა შალვა ახალციხელის ხსენების დღეს 

გასამართი ღონისძიების (სპორტული, 

კულტურული და გასართობი)  საერთო 

სახალხო დღესასწაულის ,,ახალციხეობა’’ 

ჩასატარებლად საჭირო მომსახურეობის 

შესყიდვა

შპს „ტრენდსეტი“ 17,500.00 #REF! 29/Jun/2017 30/Jun/2017 402003719
CMR170125963

SMP170001837
79900000

„სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ“ 

საქართველოს 

კანონის 101 

მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

შსს მინისტრის 

ბრძანება N329

1560045

17,500.00

686

2017  წლის 30 სექტემბერს სოფელ დუსში და 1 

ოქტომბერს ქალაქ ახმეტაში გასამართი 

ღონისძიებების (სოფელ დუსში - პანკისობა; ქ. 

ახმეტაში - ბიძინა ჩოლოყაშვილის სახელობის 

დღესასწაული ,,ბიძინაობა’’) ჩასატარებლად 

საჭირო მომსახურეობის შესყიდვა

შპს „ტრენდსეტი“ 23,790.00 #REF! 29/Sep/2017 01/Oct/2017 402003719
CMR170164124   

SMP170002302
79900000

„სახელმწიფო 

შესყიდვების 

შესახებ“ 

საქართველოს 

კანონის 101 

მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ 

ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი

2304918 - 25 

სექტემბერი

2305874, 

2314043

საქართველოს 

შინაგან საქმეთა 

მინისტრის 

N487 ბრძანება 

25.09.2017

23,790.00


