
ხელშ.N
ხელშ. 

დადების 
თარიღი

მიწოდების 
თარიღი

ხელშ. 
მოქმედების 

 ვადა
მიმწოდებელი შესყიდვის ობიექტი CPV დაფინანსების 

წყარო შესყიდვის საშუალება
ხელშ. 

ღირებულებ
ა

ხელშ. 
დარჩენილი თანხა ჯამი

I II III

2022/1 20.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

 შპს მაგთიკომი ინტერნეტმომსახურება 72400000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

4968.00 3726.00 1242.00 414.00 414.00 414.00

2022/2 20.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს მაგთიკომი ციფრული ტელევიზია 92220000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

108.00 81.00 27.00 9.00 9.00 9.00

2022/3 20.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

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 5999.99 2000.01 666.67 666.67 666.67

2022/4 21.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

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 4050.00 1350.00 450.00 450.00 450.00

2022/5 21.12.2021
01.01.2022 
30.06.2022

01.01.2022    
31.07.2022

სს სილქნეტი
მობილური სატელეფონო 
მომსახურება (2022 წწ)

64212000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON170000115

4000.00 2070.57 1929.43 585.27 591.01 753.15

გ13073 21.12.2020
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

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 54.00 18.00 6.00 6.00 6.00

გ13074 21.12.2020
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

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 1070.10 356.70 118.90 118.90 118.90

2022/6 23.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს „საინფორმაციო 
კომუნიკაციების 

სისტემები“ 

ადგილობრივი და საერთაშორისო 
საფოსტო და საკურიერო მომსახურება 

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

ელექტრონული ტენდერი NAT210023474 
(აუქციონის გარეშე) 

15550.00 10147.50 5402.50 2322.50 1742.50 1337.50

2022/7 23.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

სსიპ-სახელისუფლებო 
სპეციალური 

კავშირგაბმულობის 
სააგენტო

სპეციალური საკომუნიკაციო 
მომსახურება (SMP210003953)

64214000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა               
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

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

250.00 205.75 44.25 14.75 14.75 14.75

2022/8 24.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022  
30.04.2023

სს სადაზღვევო კომპანია 
უნისონი  

ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(FORD FOCUS, SS014DD) დაზღვევის 

მომსახურება
66514110

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი  CON210000469

295.83 222.88 72.95 25.13 22.69 25.13

2022/9 27.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს „საქართველოს 
ფოსტა“

საფელდეგერო მომსახურება 
(SMP210004024)

64100000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა „სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 101   მუხლის მესამე პუნქტის „ა“ 
ქვეპუნქტი

200.00 187.00 13.00 0.00 0.00 13.00

2022/10 27.12.2021
01.01.2022  
23.08.2022

01.01.2022    
30.09.2022

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

500.00 267.50 232.50 0.00 75.00 37.50

2022/11 28.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

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

438.90 438.90 0.00 0.00 0.00 0.00

2022 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 2022 წელი (I კვარტალი)

გადახდილია



2022/12 29.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

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 3600.00 1200.00 400.00 400.00 400.00

2022/13 30.12.2021
01.01.2022 
31.12.2022

01.01.2022    
31.01.2023

შპს რომპეტროლ 
საქართველო

საწვავი (ბენზინი პრემიუმი -
ოქტანობა არანაკლებ 95)

09132000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული                                     
ტენდერი CON200000318

8340.00 6601.34 1738.66 634.65 433.47 670.54

2022/14 10.01.2022
12.01.2022   
12.01.2023

12.01.2022   
15.02.2023

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 90.00 0.00 0.00

2022/15 18.01.2022 27.05.2022 31.12.2022
სსიპ - საქართველოს 
ეროვნული არქივი

სიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს 
საარქივო დოკუმენტების (III ნაწილი) 
სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების 

მომსახურების შესყიდვა

92512000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა ,,სახელმწიფო 
შესყიდვების შესახებ” საქართველოს 

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

31506.00 10912.00 20594.00 6321.00 6752.00 7521.00

2022/16 18.01.2022 22.01.2022 25.02.2023 შპს პროსერვისი

ინტერნეტ პორტალის დომენური 
სახელის declaration.ge დროებითი 

სარგებლობის მომსახურების 
შესყიდვა 1 (ერთი) წლის ვადით. 

72417000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

საქართველოს კანონის მე-101 მუხლის 
მესამე პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის 

შესაბამისად,
30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00

2022/17 21.01.2022 24.01.2022 28.02.2022 შპს ,,ესპრესო პოინტი“

ბიუროს ოფისში განთავსებული ყავის 
აპარატისთვის ყავის მარცვლების 
(დაფასოებული 1კგ შეფუთვაში)  

შესყიდვა

15861000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

გამარტივებული შესყიდვა                  
,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 

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

900.00 0.00 900.00 900.00 0.00 0.00

2022/18 24.01.2022 31.01.2022 10.03.2022 შპს პსპ ფარმა
პირბადეების შესყიდვა 

კონსოლიდირებული ტენდერის 
საფუძველზე (CON210000481 )

33140000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON210000481 )

552.00 0.00 552.00 552.00 0.00 0.00

2022/19 27.01.2022 31.01.2022 10.03.2023 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 90.00 0.00 0.00

15800000 0.00 0.00 0.00 0.00

15861000 46.60 0.00 0.00 46.60
15863000 35.50 0.00 0.00 35.50
15831000 0.00 0.00 0.00 0.00

15980000 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/21 31.01.2022
01.03.2022 - 
01.06.2022

05.07.2022 შპს ,,ვმგ" საოფისე რბილი სკამის შესყიდვა 39113100
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული ტენდერი 
(CON210000890)

1000.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/22 01.02.2022 31.12.2022 31.01.2023 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

540.00 315.00 225.00 0.00 45.00 180.00

2022/23 01.02.2022 07.02.2022 10.03.2022 შპს სოლოფარმი საპნის დისპენსერის შესყიდვა 42968200
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

90.00 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00

2022/24 01.02.2022 11.02.2022 15.03.2022 შპს printer.ge ბიუროს ბლანკების და კონვერტები 22458000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

1960.00 0.00 1960.00 0.00 1960.00 0.00

2022/25 01.02.2022 07.02.2022 10.03.2022 ოფის მიქსი 2022 წლის კალენდრების შესყიდვა 30199792
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

149.40 0.00 149.40 0.00 149.40 0.00

2022/26 03.02.2022 31.12.2022 31.05.2026 შპს თეგეტა რითეილი აკუმულატორის შესყიდვა 31400000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

კონსოლიდირებული შესყიდვა 
(CON210000539) )

121.00 0.00 121.00 0.00 121.00 0.00

2022/27 10.02.2022 31.12.2022 31.01.2023 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

3000.00 2470.00 530.00 0.00 0.00 530.00

2022/28 11.02.2022 25.02.2022 30.03.2022 შპს ედესი ჯგუფი

საჯარო სამსახურის ბიუროს 
საარქივო დოკუმენტების (მუდმივად, 

ხანგრძლივად და დროებით
შესანახი საქმეები) გაფორმებისთვის 

მუყაოს ყდების შესყიდვა

22992000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

1364.15 0.00 1364.15 0.00 1364.15 0.00

317.90
სხვადასხვა საკვები პროდუქტების 
(ყავა, ჩაი, შაქარი)  და უალკოჰოლო 

სასმელების შესყიდვა 
სს „გუდვილი“ 31.01.202331.12.202228.01.20222022/20

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

400.00



2022/29 17.02.2022 31.12.2022 31.01.2023 შპს შხაპი+

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

720.00 0.00 720.00 0.00 720.00 0.00

2022/30 24.02.2022 24.102.2022 30.03.2022 შპს ლერმონტ

2022 წლის 24 თებერვალს, საჯარო 
სამსახურის რეფორმის კონცეფციის 

განახლებასთან
დაკავშირებით, საერთაშორისო 

პრაქტიკის გაზიარების მიზნით, სსიპ - 
 საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 

დაგეგმილ შეხვედრაზე
მონაწილე SIGMA-ს უცხოელი 
ექსპერტის გამასპინძლება, 

სადილი/ლანჩით რესტორანში „იოტა 
გარდენი“, 5 (ხუთი) პერსონაზე

55300000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

262.00 0.00 262.00 0.00 262.00 0.00

2022/31 11.03.2022 18.03.2022 25.04.2022 შპს ჯი-თი-ვი ელემენტის შესყიდვა 31440000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

91.80 0.00 91.80 0.00 0.00 91.80

2022/32 14.03.2022 31.12.2022 31.01.2023

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.

1000.00 800.00 200.00 0.00 0.00 200.00

2022/33 21.03.2022 25.03.2022 26.04.2022 ფ.პ საბა ვეკუა

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 
2021 წლის საქმიანობის ანგარიშის 
თარგმნის მომსახურების შესყიდვა, 
ქართულიდან ინგლისურ ენაზე

79530000
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

955.10 0.00 955.10 0.00 0.00 955.10

18424000 24.50 0.00 0.00 24.50
19640000 62.70 0.00 0.00 62.70
33711900 
33761000

157.25 0.00 0.00 157.25

39525810 34.80 0.00 0.00 34.80

39800000 106.05 0.00 0.00 106.05

2022/35 29.03.2022 28.12.2022 31.01.2023
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

389.40 389.40 0.00 0.00 0.00 0.00

2022/36 29.03.2022 05.04.2022 10.05.2022 შპს ,,სტატიო” 
ჰიგიენური საშუალების  (ქაღალდის 

ხელსახოცების) შესყიდვა
33764000

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

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

868.80 868.80 0.00 0.00 0.00 0.00

100814.48 55795.63 45018.85

.

2022/34 23.03.2022 30.03.2022 05.05.2023 შპს ,,ვალდაუ“
ჰიგიენური და დასასუფთავებელი 

საშუალებების შესყიდვა

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

385.30 0.00
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი


