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შ.N
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თარიღი

მიწოდების 
თარიღი

ხელშ. 
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ი თანხა

ჯამი

I II III IV V VI

1 16.12.2020
01.01.2021-
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს „საინფორმაციო 
კომუნიკაციების 

სისტემები“ 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 
საფოსტო და საკურიერო მომსახურება 

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

ელექტრონული ტენდერი NAT200017969 
(აუქციონის გარეშე) 

17728.00 9792.00 7936.00 1100.40 1804.40 1367.60 1568.00 806.40 1289.20

2 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტო

დოკუმენტბრუნვა (საქმისწარმოება) 
ერთიან ელექტრონულ სისტემაში

72260000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,დ“ ქვეპუნქტი

8000.00 3999.98 4000.02 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67 666.67

3 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ საქართველოს 
ეროვნული არქივი

საარქივო მომსახურება (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროს კუთვნილი 
დოკუმენტების დროებით შენახვა)

79995100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

5400.00 2700.00 2700.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

4 25.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

25.12.2020 -
31.01.2022

შპს რომპეტროლ 
საქართველო

საწვავი (ბენზინი პრემიუმი -
ოქტანობა არანაკლებ 95)

09132000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი CON200000318

5490.00 2373.25 3116.75 521.51 605.39 450.28 563.52 419.61 556.44

5 25.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

 შპს მაგთიკომი ინტერნეტმომსახურება 72400000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

4968.00 2484.00 2484.00 414.00 414.00 414.00 414.00 414.00 414.00

6 25.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს მაგთიკომი ციფრული ტელევიზია 92220000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

108.00 54.00 54.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

7 25.12.2020
01.01.2021 
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სს სილქნეტი
მობილური სატელეფონო 
მომსახურება (2021 წწ)

64212000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON170000115

6600.00 3368.70 3231.30 504.3 548.29 532.06 550.21 535.38 561.06

8 28.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021   
30.04.2022

სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(FORD FOCUS, SS014DD) დაზღვევის 

მომსახურება
66514110

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON200000300

349.83 176.36 173.47 29.71 26.84 29.71 28.75 29.71 28.75

9 29.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ-სახელისუფლებო 
სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 
სააგენტო

სპეციალური საკომუნიკაციო 
მომსახურება (SMP200005652)

64214000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი

250.00 160.82 89.18 14.75 14.75 14.75 14.75 15.43 14.75

10 29.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს ჯი-თი მოტორს  

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(FORD FOCUS, სახელმწიფო ნომრით 
SS014DD) ტექნიკური მომსახურების 

შესყიდვა

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი

1500.00 970.40 529.60 0 194.6 0 0 260 75

11 29.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს მაიფონი

სსიპ-საჯარო სამსახურის 
ბიუროსთვის სატელეკომუნიკაციო                               

                         (IP სატელეფონო) 
მომსახურება

64215000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

459.10 459.10 0.00 0 0 0 0 0 0

12 29.12.2020
09.01.2021-
09.01.2022

01.01.2021    
10.02.2022

შპს პროსერვისი

ქსელთაშორისი კავშირის 
უზრუნველყოფის პროგრამული 

პაკეტი (SSL სერტიფიკატი- 
mkhileba.gov.ge)

48219100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 90 0 0 0 0 0

13 29.12.2020
01.01.2021  
28.02.2021

01.01.2021     
31.03.2021

შპს ვესტ საიდ ჯგუფი ტაქსის მომსახურება 60120000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

600.00 0.90 599.10 357.2 241.9 0 0 0 0

14 30.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

შპს „საქართველოს 
ფოსტა“

საფელდეგერო მომსახურება 
(SMP200005710)

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა „სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 101   მუხლის მესამე პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტი

250.00 243.50 6.50 0 6.5 0 0 0 0

2021 წელი

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების 
მითითებით 2021 წლის II კვარტლის მდგომარეობით

გადახდილია



15 30.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ-ციფრული 
მმართველობის 
სააგენტო (სსიპ 

მონაცემთა გაცვლის 
სააგენტოს 

უფლებამონაცვლე)

შემსყიდველის სისტემების 
(www.declaration.gov.ge, 

თანამდებობის პირთა ქონებრივი 
დეკლარაციის, მონიტორინგის 
სისტემები) მიმწოდებლის 

სერვერებზე განთავსება, მისი 
ადმინისტრირება და ტექნიკური 

მომსახურება 

72321000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა ,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ” საქართველოს 

კანონის 10 პრიმა მუხლის მე–3 პუნქტის „ზ“ 
ქვეპუნქტი

4800.00 2000.00 2800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00

გ8267 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ „საფინანსო-
ანალიტიკური 
სამსახური“ 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებ-
გვერდის (Ethics.gov.ge) სსიპ-

საფინანსოანალიტიკური სამსახურის 
სერვერულ ინფრასტრუქტურაზე 

განთავსების მომსახურება  

72300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

1426.80 713.40 713.40 118.9 118.9 118.9 118.9 118.9 118.9

გ8268 24.12.2020
01.01.2021  
31.12.2021

01.01.2021    
31.01.2022

სსიპ „საფინანსო-
ანალიტიკური 
სამსახური“ 

ელექტრონული ფოსტის
მომსახურება სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროს საიტისთვის  
(Ethics.gov.ge)

64216120
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

72.00 36.00 36.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

16 13.12.2021 31.01.2021 10.03.2021 შპს „ტაურუს+“
უკონტაქტო ელექტრო 

თერმომეტრების შესყიდვა
33190000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON200000316) 

19.99 0.00 19.99 19.99 0 0 0 0 0

17 13.12.2021 31.01.2021 10.03.2021 შპს პსპ ფარმა
პირბადეების შესყიდვა 

კონსოლიდირებული ტენდერის 
საფუძველზე (CON200000287 )

33140000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON200000287 )

515.00 0.00 515.00 515 0 0 0 0 0

18 18.01.2021 22.01.2021 25.02.2022 შპს პროსერვისი

ინტერნეტ პორტალის დომენური 
სახელის declaration.ge დროებითი 

სარგებლობის მომსახურების 
შესყიდვა 1 (ერთი) წლის ვადით. 

72417000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

30.00 0.00 30.00 30 0 0 0 0 0

19 20.01.2021 28.01.2021 10.03.2021 შპს printer.ge
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ბლანკის, ევროკონვერტის ბეჭდვის 

მომსახურების შესყიდვა
22458000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1560.00 0.00 1560.00 1560 0 0 0 0 0

20 22.01.2021 10.02.2021 20.03.2021
შპს ,,მეღვინეობა 

გრანელი“ 
ხელის სადეზინფექციო საშუალება 33692000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON200000317 )

454.60 0.00 454.60 454.6 0 0 0 0 0

21 27.01.2021 29.01.2021 05.03.2022 შპს პროსერვისი
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფის პროგრამული 
პაკეტი (SSL სერტიფიკატი- hr.gov.ge)

48219100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 90 0 0 0 0 0

22 27.01.2021 02.02.2021 10.03.2021 შპს ოფის სეტი
საკანცელარიო ნივთების-
კალენდრების შესყიდვა

30199792
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

130.70 0.00 130.70 0 130.7 0 0 0 0

23 03.02.2021 31.12.2021 31.01.2022 შპს ჯიეიჩ

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ბალანსზე რიცხული 1 (ერთი) 
ერთეული, სედანის ტიპის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(FORD FOCUS, სახელმწიფო ნომრით 

SS014DD) რეცხვის მომსახურება

50112300
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

537.00 268.50 268.50 0 268.5 0 0 0 0

24 05.02.2021 27.12.2021 31.01.2022 შპს მინორა
პრინტერების კარტრიჯების 

დამუხტვის, დოლურის
შეცვლის მომსახურების შესყიდვა

50300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

2000.00 1217.00 783.00 0 347 0 0 436 0

25 17.02.2021 24.02.2021 25.03.2021 ი.მ ლელა გაჩეჩილაძე

OECD-ის ანტიკორუფციული ქსელის 
სამდივნოსთვის წარსადგენად, 

დოკუმენტების
თარგმნის მომსახურების შესყიდვა, 
ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1599.66 0.00 1599.66 0 1599.66 0 0 0 0

26 25.02.2021
01.03.2021-
31.03.2021

01.03.2021-
30.06.2021

სსიპ საქართველოს 
ეროვნული არქივი

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს 
საქმეთა ნაერთი ნომენკლატურის 
შედგენის მომსახურების შესყიდვა

79995100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

1500.00 56.05 1443.95 0 0 1443.95 0 0 0

27 26.02.2021 05.03.2021 10.04.2021 შპს printer.ge სერტიფიკატების ბეჭდვა 22458000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

548.40 0.00 548.40 0 0 548.4 0 0 0

28 04.03.2021
05.03.2021-
05.03.2022

05.04.2022 შპს ორისი

საბუღალტრო პროგრამა ორის 
ბუღალტერის (1 მომხმარებლიანი, 

A01M/U, 1
ცალი) განახლების მომსახურების 

შესყიდვა

48440000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

399.00 0.00 399.00 0 0 399 0 0 0

29 05.03.2021 30.12.2021 31.01.2022 შპს ვესტ საიდ ჯგუფი ტაქსის მომსახურება 60120000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1400.00 1301.80 98.20 0 0 0 36.3 61.9 0

30 11.03.2021 17.03.2021 30.04.2021 შპს ივერსი ვებ კამერის შესყიდვა 30237240
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

39.15 0.00 39.15 0 0 39.15 0 0 0



31 15.03.2021 24.03.2021 25.04.2021 ი.მ ლელა გაჩეჩილაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
2020 წლის საქმიანობის ანგარიშის 

თარგმანის
მომსახურების შესყიდვა, 

ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1279.31 0.00 1279.31 0 0 1279.31 0 0 0

32 22.03.2021 26.03.2021 30.04.2021  შპს printer.ge სავიზიტო ბარათების შესყიდვა 30199730
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

34.00 0.00 34.00 0 0 34 0 0 0

33 29.03.2021 05.04.2021
05.04.2021-
05.04.2022

შპს პროსერვისი

SSL სერტიფიკატის შესყიდვა - 
დაცული შეერთების არხი, 

უსაფრთხოების სტანდარტული
ტექნოლოგია შიფრირებული 

კავშირის დასამყარებლად სერვერსა 
და ბრაუზერს (მომხმარებელი) შორის 

stajireba.gov.ge საიტის
ქვედომენისთვის app.stajireba.gov.ge - 

1 წლის ვადით. 

48219100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

90.00 0.00 90.00 0 0 0 90 0 0

34 31.03.2021 15.04.2021 15.05.2021 შპს printer.ge
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ბლანკის, ევროკონვერტის ბეჭდვის 

მომსახურების შესყიდვა
22458000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1560.00 0.00 1560.00 0 0 0 1560 0 0

35 31.03.2021 15.04.2021 15.05.2021
ფიზიკური პირი გვანცა 

მახათაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
2020 წლის საქმიანობის ანგარიშის 

(ქართულ და
ინგლისურ ენაზე) დიზაინის 
მომსახურების შესყიდვა, 

ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79822500 სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

640.00 0.00 640.00 0 0 0 640.00 0 0

36 06.04.2021 25.12.2021 31.01.2022 შპს აქვა გეო
სასმელი წყალი „სნო“, 19 ლიტრის 
მოცულობის ბოცით (ტარის გარეშე) 

შესყიდვა
41110000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

420.00 280.00 140.00 0 0 0 70.00 0 70

37 23.04.2021 31.12.2021 31.01.2022

სსიპ „ლ. საყვარელიძის 
სახელობის 
დაავადებათა 

კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი 
ჯანმრთელობის 

ეროვნული ცენტრი“

სსიპ-საჯარო სამსახურის
ბიუროსთვის ლაბორატორიული 

მომსახურების გაწევა
71900000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის 
მე-3 პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის

საფუძველზე.

2000.00 840.00 1160.00 0 0 0 0.00 1010.00 150

38 27.04.2021 29.04.2021 30.05.2021 შპს ,,ჯი-თი-ვი” ელემენტების შესყიდვა 31440000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

97.20 0.00 97.20 0 0 0 0 97.2 0

33700000 532.80 532.80 0 0 0 0 532.8 0

39500000 230.00 230.00 0 0 0 0 230 0

20.05.2021 
20.05.2021 - 
20.05.2022

20.05.2022
შპს თბილისის 

სატრანსპორტო კომპანია

 საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ბალანსზე რიცხულ 

ავტომანქანისთვის  (FORD FOCUS,
სახელმწიფო ნომრით SS014DD,  
ავტოსადგომების (პარკირების) 

მომსახურების შესყიდვა 1
(ერთი) წლის ვადით.

98351100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-101მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი

50.00 0.00 50.00 0 0 0 0 50.00 0

02.06.2021 03.06.2021 02.07.2021
ი.მ კახაბერ უსუფაშვილი 

(01011012080)
გრავირებული კალმის შესყიდვა 18530000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

512.00 0.00 512.00 0 0 0 0 0 512

40 09.06.2021 11.06.2021 15.07.2021 ფ.პ “ირაკლი ჭიჭინაძე“ 

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ცხელი ხაზისთვის (ტელ: 2 19 27 27, 2 
19 28 28, 2 19 77 55, 2 19 29 28) 4 სახის 

საინფორმაციო ხმოვანი 
შეტყობინების (WAV ფორმატში) 

დამზადების მომსახურების შესყიდვა.  

72212512
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

385.00 0.00 385.00 0 0 0 0 0 385

41 11.06.2021 11.06.2021 20.07.2021 შპს ინი გრუპი

2021 წლის 11 ივნისს ევროკავშირის 
ტექნიკური მხარდაჭერის პროექტის 

ფარგლებში,
პროექტის ექსპერტის მიერ პროექტით 
გათვალისწინებული ადამიანური 

რესურსების მართვის 
მიმართულებით კომპონენტის

დასრულებასთან დაკავშირებით, 
ექსპერტის გამასპინძლების მიზნით, 
სარესტორნო მომსახურების შესყიდვა

5530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

286.74 0.00 286.74 0 0 0 0 0 286.74

შპს სტატიო31.01.202139
20.05.2021   
31.12.2021

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

ქაღალდის დისპენსერის და 
ჰიგიენური საშაუელებების შესყიდვა

13.05.2021 0.00



42 14.06.2021 17.06.2021 20.07.2021 შპს ,,ესპრესო პოინტი“  
ყავის აპარატისთვის ყავის 

მარცვლების შესყიდვა
15861000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

450.00 0.00 450.00 0 0 0 0 450 0

43 14.06.2021 25.12.2021 31.01.2022
შპს ,,საქართველოს 
დისტრიბუცია და 

ლოგისტიკა” 

მინერალური წყლის (წყალი „სნო“-0,5 
ლიტრიანი ბოთლით-პეტი) შესყიდვა

15981100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

345.60 259.20 86.40 0 0 0 0 0 86.4

15800000 0.00 0 0 0 0 0 0
15861000 0.00 0 0 0 0 0 0
15863000 0.00 0 0 0 0 0 0
15831000 0.00 0 0 0 0 0 0
15980000 0.00 0 0 0 0 0 0

45 16.06.2021 30.06.2021 31.07.2021 ი.მ ლელა გაჩეჩილაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის განვითარების
პროგრამას (UNDP) შორის 2020 წლის 

25 დეკემბერს გაფორმებული 
„აზროვნების ტრანსფორმაცია და 

ორგანიზაციული
კლიმატის გაუმჯობესება საჯარო 

სამსახურში“ საგრანტო 
ხელშეკრულების (რეგისტრაციის № 

2155, 30.12.2020) ფარგლებში,
ეთიკის მენტორინგის შესახებ 
სახელმძღვანელოს თარგმნის 
მომსახურების შესყიდვა, 

ინგლისურიდან ქართულ ენაზე

79530000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1075.65 0.00 1075.65 0 0 0 0 0 1075.65

46 16.06.2021 24.06.2021 30.07.2021 ფ.პ ნინო გოგალაძე

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 
გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის
განვითარების პროგრამას (UNDP) 
შორის 2020 წლის 25 დეკემბერს 
გაფორმებული „აზროვნების 

ტრანსფორმაცია და
ორგანიზაციული კლიმატის 

გაუმჯობესება საჯარო სამსახურში“ 
საგრანტო ხელშეკრულების 

(რეგისტრაციის № 2155,
30.12.2020) ფარგლებში, 

"ელექტრონული მმართველობა და 
ლიდერობა" სახელმძღვანელოს 

ტექსტის დამუშავების
მომსახურების შესყიდვა

79552000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1166.55 0.00 1166.55 0 0 0 0 0 1166.55

47 17.06.2021 21.06.2021 22.07.2021 შპს printer.ge

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
მიერ ჩასატარებელი „ლიდერობა და 

მართვა საჯარო სამსახურში“ 
ტრენინგის

მონაწილისათვის გადასაცემად 
სერტიფიკატის შესყიდვა

22458000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

0.62 0.00 0.62 0 0 0 0 0 0.62

48 18.06.2021 30.07.2021 31.08.2021 შპს 13

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
მიერ მამხილებლის ვებგვერდის 

mkhileba.gov.ge
გამოყენების შესახებ 

ანიმაციური/გრაფიკული ვიდეო 
ინსტრუქციის/რგოლის და საჯარო 

სამსახურში წარმატებული და
ინსპირაციული ისტორიების შესახებ 

ვიდეო რგოლის დამზადების 
მომსახურების (1 

ანიმაციური/გრაფიკული ვიდეო
ინსტრუქცია/რგოლი; 1 ვიდეო 
რგოლი) სახელმწიფო შესყიდვა. 

92100000, 
92111200 

გრანტის სახსრებით
ელექტრონული ტენდერი NAT210009402 

(აუქციონის გარეშე) 
4994.00 4994.00 0.00 0 0 0 0 0 0

18.06.2021 18.06.2021 18.07.2021 შპს მონოგრაფი 
რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები
55300000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

300.90 0.00 300.90 0 0 0 0 0 300.90

49 22.06.2021 23.06.2021 25.07.2021
ინდ. მეწარმე „მარიამ 

პარრ“

 სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
ორგანიზებითა და გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის განვითარების 

პროგრამის (UNDP), შვედეთის 
მთავრობის მხარდაჭერით დაგეგმილ 

„ციფრული და დისტანციური 
მმართველობა - თანამედროვე 
გამოწვევები“ საერთაშორისო 
კონფერენციაზე სინქრონული 
თარგმანის (ინგლისურიდან 
ქართულად, ქართულიდან 

ინგლისურად) მომსახურების 
შესყიდვა

79540000 გრანტის სახსრებით

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1960.00 0.00 1960.00 0 0 0 0 0 1960.00

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტი

400.00 400.00
სხვადასხვა საკვები პროდუქტების 
(ყავა, ჩაი, შაქარი)  და უალკოჰოლო 

სასმელების შესყიდვა, 
სს „გუდვილი“ 31.01.202225.12.202114.06.202144



50 23.06.2021 25.06.2021 05.08.2021 შპს დანი

საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფისში 
არსებული გათბობა-გაგრილების 

აპარატების
შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

50730000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

1349.24 0.00 1349.24 0 0 0 0 0 1349.24

51 24.06.2021 30.06.2021 10.08.2021 შპს გორგია ტუალეტის ქაღალდის საკიდი 42968300
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

75.00 0.00 75.00 0 0 0 0 0 75.00

52 25.06.2021 30.06.2021 10.08.2021 შპს სტატიო ჰიგიენური საშაუალებების შესყიდვა 33760000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის  
პირველი პუნქტის ,,ს1“ ქვეპუნქტი

130.00 0.00 130.00 0 0 0 0 0 130.00

53 28.06.2021 12.07.2021 20.08.2021 შპს გარანტ მოტორსი

ბიუროს კუთვნილი ავტომანქანის 
(FORD FOCUS, სახ. ნომერი

SS014DD, გამოშვების წელი - 2017, 
ავტომანქანის საიდენტიფიკაციო 
ნომერი WF04XXGCC4HA06173) 

შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება

50112000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-10 პრიმა მუხლის 
მე-3 პუნქტის ,,თ“ ქვეპუნქტი

1546.00 0.00 1546.00 0 0 0 0 0 1546

90825.84 39148.96 51676.88

.


