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2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:

აჭარის არ საარქივო სამმართველო რესპუბლიკური  ბიუჯეტი

01/07/2014 245429610

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კვარტალური ანგარიშის ფორმა

დანართი №2

1. შედგენის თარიღი:

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის

   დასახელება:
4. დაფინანსების წყარო :

##:

დანა-

ყოფის

კოდი

შესყიდვის დანაყოფის დასახელება

ხელშეკ-

რულების

ჯამური

ღირებულება

შესყიდვის

განხორ -

ციელების

ვადა

შესყიდვის

საშუალება

1 3 4 852

სატენდერო

განცხადების

ნომერი

6

ხელშეკ-

რულების

ნომერი

7

გახარ-

ჯული

თანხა

9

შენიშვნა

13

გახარ-

ჯული

თანხა

ნაზარდი

ჯამით

10

მიმწოდებ-

ლის

დასახელება

11

მიმწოდებ-

ლის

საიდენტ.

კოდი

12

პერიოდი 01/01/2014 01/07/2014 -მდე-დან

1 22200000

გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და

ჟურნალები 760.62
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

01/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#93

23,12,2013წ.
380.32 380.32

შპს "

აჭარპრესა" 245524561

2 79700000

გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული მომსახურებები 69,600.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

01/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#94

23,12,2013წ.
34,800.00 34,800.00

საქ  შ.სს . სსიპ

დაცვის

პოლიცია
211350928

3 72400000

ინტერნეტ მომსახურებები

3,839.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

01/01/2014

31/12/2014

-

-
SPA130027417

ხელშეკრულ

ება#95

23,12,2013წ.
1,599.60 1,599.60

ს.ს სილქნეტი

204566978

4 79700000

გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული მომსახურებები 8,712.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

01/01/2014

31/12/2014

-

-
SPA130027419

ხელშეკრულ

ება#97

24,12,2013წ.
3,630.00 3,630.00

შ.პ.ს,,დაცვის

სამსახური

მგლები"
205256024

5 48300000

დოკუმენტის შექმნის, ხატვის, გამოსახვის,

დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული

პაკეტები
600.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

01/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#98

27,12,2013წ.
300.00 300.00

ი/მ ბადრი

გორაძე 61001019253

6 64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

2,500.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

01/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#99

30,12,2013წ.
1,042.26 1,042.26

ს.ს სილქნეტი

204566978

7 90900000

დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებები

492.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

01/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#1

01,01,2014წ.
246.00 246.00

შ.პ.ს,,ჰემა-2012"

445412713

8 39200000

ავეჯეულობა

397.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

10/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#7

10,01,2014წ.
397.00 397.00

შ.პ.ს,,EMI"

445389393

9 39500000

ქსოვილის ნივთები

150.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

10/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#8

10,01,2014წ.
150.00 150.00

შ.პ.ს,,EMI"

445389393
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10 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის,

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - ვიზუალური

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და

მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

800.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

06/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#2

06,01,2014წ.
513.80 513.80

შპს "ივიჯი"

245439271

11 30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი

17,818.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

08/01/2014

31/12/2014

-

-
spa130028692

ხელშეკრულ

ება#3

08,01,2014წ.
17,818.00 17,818.00

ი/მ  გელა

პატარაია 61003002868

12 64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

256.40

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

01/01/2014

31/03/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#40

01,05,2013წ.
256.40 256.40

შპს

,,მაგთიკომი" 204876606

13 39100000

ავეჯი

4,300.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

09/01/2014

31/03/2014

-

-

ხელშეკრუ

ლება#6

9,01,2014წ.
4,300.00 4,300.00

ი/მ ,,არსენ

კარკალაია" 19001012426

14 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
300.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

08/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#5

08,01,2014წ.
90.00 90.00

ი/მ ,,კაპიტო

დოლიძე" 61002016479

15 79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური

მომსახურებები 150.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

20/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#11

20,01,2014წ.
150.00 150.00

შ.პ.ს,,დანი

-აუდიტი" 245427550

16 09100000

საწვავი

777.00

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

21/01/2014

31/03/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#12

21,01,2014წ.
777.00 777.00

შპს "ლუკოილ

-ჯორჯია" 204976302

17 92200000

რადიო და სატელევიზიო მომსახურებები

1,176.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

10/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#9

10,01,2014წ.
490.00 490.00

შ.პ.ს,,TV-ERA"

245439609

18 72200000

პროგრამები პროგრამული უზრუნველყოფისათვის

და საკონსულტაციო მომსახურებები 2,360.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

16/01/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#10

16,01,2014წ.
2,360.00 2,360.00

შპს

''ერთიგონი'' 200248384

19 31400000

აკუმულატორები, პირველადი ელემენტები და

პირველადი ბატარეები 130.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

28/01/2014

30/04/2014

-

-

ხელშეკრუ

ლება#14

28,01,2014წ
130.00 130.00

ი/მ,,დიმიტრი

ხოზრევანიძე" 33001011059

20 30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა

და ავეჯის გარდა 643.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

27/01/2014

31/12/2014

-

-
spa140001066

ხელშეკრულ

ება#13

27,01,2014წ.
643.00 643.00

შ.პ.ს,,EMI"

445389393

21 09100000

საწვავი

4.18

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

01/01/2014

05/02/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#31

14,03,2013წ.
4.18 4.18

შ.პ.ს.

,,რომპეტროლ

საქართველო"
204493002

22 22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები,

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა,

კატალოგები და სახელმძღვანელოები
700.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

04/02/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#15

04,02,2014წ.
700.00 700.00

შპს

,,პოლიგრაფ

-სერვისი,,
245385355

23 33600000

ფარმაცევტული პროდუქტები

300.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

04/02/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრუ

ლება#16

04,02,2014
298.50 298.50

შპს "ჰეკატე"

245436096

24 39100000

ავეჯი

1,570.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

06/02/2014

31/05/2014

-

-
spa140002415

ხელშეკრულ

ება#18

06,02,2014წ.
1,570.00 1,570.00

შ.პ.ს,,მარგი

დიზაინი" 220415833
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25 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები,

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები / რესორები 308.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

13/02/2014

31/05/2014

-

-

ხელშეკრუ

ლება#23

13,02,2014
308.00 308.00

ი/მ ,,ნოდარ

ქობულაძე" 61002000182

26 22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები,

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა,

კატალოგები და სახელმძღვანელოები
1,250.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

11/02/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#21

11,02,2014წ.
1,250.00 1,250.00

შპს

,,უნივერსალი" 204935767

27 30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი

4,949.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

10/02/2014

31/12/2014

-

-
spa140002596

ხელშეკრულ

ება#20

10,02,2014წ.
4,949.00 4,949.00

შპს ,,გეო

აპექსი" 202223147

28 09100000

საწვავი

777.00

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

06/02/2014

31/03/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#19

06,02,2014წ.
777.00 777.00

შპს "ლუკოილ

-ჯორჯია" 204976302

29 64200000

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

2,040.00

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

12/02/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#22

12,02,2014წ.
472.58 472.58

შპს

,,მაგთიკომი" 204876606

30 30100000

საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა

და ავეჯის გარდა 648.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

19/02/2014

31/12/2014

-

-
SPA140003618

ხელშეკრულ

ება#24

19,02,2014წ.
236.00 236.00

შ.პ.ს,,კომპუს

ბათუმი" 245438726

31 72400000

ინტერნეტ მომსახურებები

6,000.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

21/02/2014

31/12/2014

-

-
SPA140004072

ხელშეკრულ

ება#25

21,02,2014წ.
1,800.00 1,800.00

შ.პ.ს,,დელტა

-ნეტი" 404398503

32 31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო

ნათურები 190.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

04/03/2014

31/05/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#27

04,03,2014წ.
190.00 190.00

ი/მ ,,ნოდარ

ქობულაძე" 61002000182

33 32400000

ქსელები

1,680.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

26/02/2014

31/05/2014

-

-

ხელშეკრუ

ლება#26

26,02,2014
1,680.00 1,680.00

შ.პ.ს,,ეარლაინი

" 404893987

34 55300000

რესტორნებისა და საზოგადოებრივი

კვებისსაწარმოების მომსახურებები 288.90
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

06/03/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#29

06,03,2014წ.
288.90 288.90

შპს  ”ტარიელი”

245442454

35 34100000

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები

12,000.00

გამარტივებუ

ლი ელ.

ტენდერი

10/03/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#30

10,03,2014წ.
12,000.00 12,000.00

ი/მ,,მარგალიტა

მახარაძე" 61004047994

36 09100000

საწვავი

802.20

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

11/03/2014

31/05/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#31

11,03,2014წ.
802.20 802.20

შპს "ლუკოილ

-ჯორჯია" 204976302

37 48800000

საინფორმაციო სისტემები და სერვერები

3,000.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

12/03/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#32

12,03,2014წ.
0.00 0.00

შ.პ.ს,,ეარლაინი

" 404893987

38 63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის

დამხმარე მომსახურებები 120.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

17/03/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#33

17,03,2014წ.
120.00 120.00

ა(ა)იპ

-,,სატრანსპორტო

ინფრასტრუქტურის

მართვის სააგენტო”

445405348

39 31500000

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო

ნათურები 80.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

18/03/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#34

18,03,2014წ.
80.00 80.00

შ.პ.ს,,თემოსალ

ი" 245623892
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40 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები,

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები / რესორები 99.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

20/03/2014

31/05/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#35

20,03,2014წ.
99.00 99.00

ი/მ ,,ნოდარ

ქობულაძე" 61002000182

41 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
663.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

24/03/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#36

24,03,2014წ.
663.00 663.00

ი/მ  "გოჩა

ცინცაძე" 33001061602

42 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
157.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

02/04/2014

30/05/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#39

02.04.2014წ.
157.00 157.00

შპს"იბერია ტექ

ავტომოტივი" 236093473

43 32200000

რადიო-ტელეფონის, რადიო-ტელეგრაფის, რადიო

-მაუწყებლობის და სატელევიზიო გადამცემი

აპარატურა
100.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

03/04/2014

31/05/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#40

03,04,2014წ.
100.00 100.00

შ.პ.ს,,ბასელექტ

რონიქსი" 245617541

44 34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს 80.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

04/04/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#41

04,04,2014წ.
80.00 80.00

შ.პ.ს,,L&N"

448384622

45 33700000

პირადი ჰიგიენის პროდუქტები

252.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

08/04/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#42

08,04,2014წ.
252.00 252.00

შ.პ.ს,,EMI"

445389393

46 79200000

საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური

მომსახურებები 500.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

08/04/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#43

08,04,2014წ.
500.00 500.00

შ.პ.ს,,DLT-A"

445424265

47 22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები,

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა,

კატალოგები და სახელმძღვანელოები
15.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

11/04/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#44

11,04,2014წ.
15.00 15.00

შპს

,,პოლიგრაფ

-სერვისი,,
245385355

48 09100000

საწვავი

1,031.40

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

01/04/2014

30/06/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#38

01,04,2014წ.
1,031.40 1,031.40

შპს "ლუკოილ

-ჯორჯია" 204976302

49 09100000

საწვავი

1,053.95

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

01/05/2014

30/07/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#45

01,05,2014წ.
1,053.95 1,053.95

შპს "ლუკოილ

-ჯორჯია" 204976302

50 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
50.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

10/06/2014

30/08/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#49

10,06,2014წ.
50.00 50.00

ი/მ ,,გოჩა

სვანიძე" 61001020359

51 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
130.00

გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

12/06/2014

30/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#50

12,06,2014წ.
130.00 130.00

ი/მ  "გოჩა

ცინცაძე" 33001061602

52 33600000

ფარმაცევტული პროდუქტები

397.64
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

18/06/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#52

18,06,2014წ.
397.64 397.64

შპს'ავერსი

-გეოფარმი" 203834075

53 09100000

საწვავი

1,162.30

კონსოლიდი

რებული

ტენდერი

02/06/2014

30/08/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#48

02,06,2014წ.
0.00 0.00

შპს "ლუკოილ

-ჯორჯია" 204976302

54 71300000

საინჟინრო მომსახურებები

520.00
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

13/06/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#51

13,06,2014წ.
0.00 0.00

შ.პ.ს,,აჭარსპეცპ

როექტი" 245427364
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55 39500000

ქსოვილის ნივთები

950.40
გამარტივებუ

ლი შესყიდვა

25/06/2014

31/12/2014

-

-

ხელშეკრულ

ება#53

25,06,2014წ.
0.00 0.00

შპს ,,დიო"

201946573

102,128.73

შესყიდვების კოორდინატორი __________________________________

   (ხელმოწერა)

შემსყიდველი ორგანიზციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი _______________________________

   (ხელმოწერა)

 14. კვარტლის განმავლობაში გახარჯული თანხის ჯამი: - ლარი


