
ხელშეკრულება მიმწოდებელი საიდენ, კოდი ხელშეკრულების საგანი (აღწერილობა)
CMR
SPA

თარიღი შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძველი
ხელშეკრულების 

ჯამური ღირებულება

ფაქტობრივად 
გადახდილი 

თანხა
CPV კოდი

395.003,00  404.688,62 

N‐76/22 შპს იუჯითი 204892964
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" საჭიროებისათვის ქსელური მოწყობილობების სახელმწიფო 
შესყიდვა, თანმდევი მომსახურებით/მონტაჟით

NAT220017692 04.10.2022 ელექტრონული ტენდერი ...                384.488,00           384.488,00      324 00000

G‐77/22 შპს ნიდო 405063693

2022 წლის 12‐13 ოქტომბერს, ქ. თბილისში სსიპ საქართველოს  
ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ „საქპატენტის“ 
ორგანიზებითა და ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 
(WIPO) მხარდაჭერით, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 
ეროვნული ცენტრის ‐ „საქპატენტის“ დაარსებიდან 30 წლის საიუბილეო 
ღონისძიებისა და იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის ‐ 
„ინტელექტუალური აკუთრების უწყებების როლი ეროვნულ ინოვაციურ 
ეკოსისტემაში“ ფარგლებში, მოწვეული სტუმრებისათვის გადასაცემი 
საჩუქრების (სუფრები და ჰალსტუხი) სახელმწიფო შესყიდვა.

CMR220126073 11.10.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                    1.345,00               1.345,00      185 00000

N‐78/22 შპს ედესი ჯგუფი 203868635 საბეჭდი ცარცის ქაღალდის სახელმწიფო შესყიდვა NAT220018466 11.10.2022 ელექტრონული ტენდერი ...                    9.170,00               9.170,00      301 00000
G‐79/22 შპს იბერ‐ინფო 211349799

საბუღალტრო პროგრამაში „ინფო‐ბუღალტერი“
პროგრამული ცვლილებების განხორციელების მომსახურების შესყიდვა

CMR220135015 27.10.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                       700,00                   700,00      484 00000

G‐80/22 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 202886788
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანებისთვის პარკირების  
მომსახურების შესყიდვა

CMR220135020 27.10.2022 გამარტივებული შესყიდვა
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები                          50,00                     50,00      637 00000

G‐81/22 ფიზიკური პირი ლაშა არბოლიშვილი 01030051414
პოლიგრაფიული მანქანა‐დანადგარის (Haidelberg PM74) შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურების შესყიდვა

CMR220135026 02.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                       484,70                   484,70      505 00000
G‐82/22 შპს ახალი ნათება 202066156 პროჟექტორების სახელმწიფო  შესყიდვა CMR220142471 16.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                       220,00                   220,00      315 00000
G‐83/22 შპს ადელაინი 405203569 ყურსასმენების სახელმწიფო შესყიდვა CMR220142493 16.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                    1.383,00               1.383,00      323 00000

G‐84/22 შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 202886788
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანებისთვის პარკირების  
მომსახურების შესყიდვა

CMR220142501 17.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები                       150,00                   150,00      637 00000

G‐85/22 შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი 404888528 სხვადასხვა ღონისძიების ორგანიზებისთვის საჭირო სასმელი წყლის შესყიდვა CMR220144441 18.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                       393,60                   393,60      159 00000

G‐86/22 შპს FLEXMEDIA 401978311

საქპატენტის მიერ, 2022 წლის 24 ნოემბერს დაგეგმილი, ახალი ქართული 
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ‐ „ასურეთული შალა“ რეგისტრაციის 
მოწმობის ხელმოწერისა და განმცხადებლისათვის მისი საზეიმო გადაცემის 
ცერემონიისთვის საჭირო ბანერის სახელმწიფო შესყიდვა

CMR220144571 22.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                       170,00                   170,00      392 00000

G‐87/22 შპს ვერა 2005 204467843

საქპატენტის მიერ, 2022 წლის 24 ნოემბერს, ახალი ქართული 
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ‐ „ასურეთული შალა“ 
ადგილწარმოშობის დასახელების სტატუსის მინიჭების შესახებ საზოგადოების 
ინფორმირებისათვის დაგეგმილი ღონისძიებისათვის ქეითერინგის 
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

CMR220144193 22.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                       613,60                   613,60      553 00000

G‐88/22 შპს ადელაინი 405203569

საქპატენტის მხარდაჭერით, აშშ‐ის სახელმწიფო დეპარტამენტის 
თანადაფინანსებითა და ააიპ ათასწლეულის ფონდის ორგანიზებით 
საქართველოში განსახორციელებელი "ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის“‐
2022 წლის ფინალისტი გუნდისთვის გადასაცემი ყურსასმენების სახელმწიფო 
შესყიდვა

CMR220146393 24.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                    2.305,00               2.305,00      323 00000

G‐89/22 შპს მოზაიკა პლიუსი 205261107

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისა (WIPO) და 
საქპატენტის თანამშრომლობით განხორციელებული „ინტელექტუალური 
საკუთრების ზოგადი კურსის“ (DL101GE) ფარგლებში, 2022 წლის 09 დეკემბერს 
გასამართი სერტიფიკატებისა და ჯილდოების გადაცემის საზეიმო ღონისძიების 
ფარგლებში, კურსის სტუდენტებისათვის საჩუქრად გადასაცემი ჰუდების 
სახელმწიფო შესყიდვა

CMR220148591 29.11.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                       940,50                   940,50      185 00000

N‐90/22 შპს გლობალ ავტო ინდასთრი 404417831
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების რეცხვის მომსახურების 
შესყიდვა

NAT220022644 30.11.2022 ელექტრონული ტენდერი ...                    3.320,52       501 00000

C‐91/22 შპს თეგეტა რითეილი 405408811
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანის საჭიროებისათვის 
აკუმულატორის შესყიდვა

CON210000539 01.12.2022 კონსოლიდირებული ტენდერი ...                       136,00                   136,00      314 00000

G‐92/22 შპს ედ ლაბი 405435024

ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისა (WIPO) და  
საქპატენტის თანამშრომლობით განხორციელებული „ინტელექტუალური 
საკუთრების ზოგადი კურსის“ (DL101GE) ფარგლებში, 2022 წლის 09 დეკემბერს 
გასამართი სერტიფიკატების და ჯილდოების გადაცემის საზეიმო ღონისძიების 
ფარგლებში, კურსის სტუდენტებისათვის გადასაცემი სერტიფიკატის ჩასადები 
ჩარჩოების შესყიდვა

CMR220148754 02.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                       269,50                   269,50      185 00000

N‐93/22 შპს აჭარის სახანძრო დაცვა 245575578 სახანძრო კარადის კომპლექტის სახელმწიფო შესყიდვა NAT220022646 02.12.2022 ელექტრონული ტენდერი ...                    1.196,52               1.196,52      351 00000

G‐94/22 შპს თრანსლეით ჰაბი 438120383

2022 წლის 09 დეკემბერს, „საქპატენტის“ მცხეთის ოფისში დაგეგმილი 
„ინტელექტუალური საკუთრების ზოგადი კურსის“ საუკეთესო შედეგის მქონე 
კურსდამთავრებულების დაჯილოების ღონისძიებისათვის, რომელიც 
ემსახურება როგორც საქპატენტის, ისე სასწავლო ცენტრის და მის მიერ 
შეთავაზებული კურსის პოპულარიზაციისა და სამომავლოდ კურსით 
დაინტერესებულ პირთა რაოდენობის ზრდას, თარჯიმნის მომსახურების 
შესყიდვა

CMR220151437 06.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                          60,00                     60,00      795 00000

G‐95/22 შპს FLEXMEDIA 401978311

საქპატენტის მიერ, 2022 წლის 12 დეკემბერს დაგეგმილი, ახალი ქართული 
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ‐ „ოკამი“ რეგისტრაციის მოწმობის 
ხელმოწერისა და განმცხადებლისათვის მისი საზეიმო გადაცემის 
ცერემონიისთვის საჭირო ბანერის შესყიდვა

CMR220152255 08.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                          45,00                     45,00      392 00000

G‐96/22 შპს ვერა 2005 204467843

საქპატენტის მიერ, 2022 წლის 12 დეკემბერს დაგეგმილი, ახალი ქართული 
ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინის ‐ „ოკამი“ რეგისტრაციის მოწმობის 
ხელმოწერისა და განმცხადებლისათვის მისი საზეიმო გადაცემის 
ცერემონიისთვის საჭირო ქეითერინგის მომსახურების შესყიდვა

CMR220153922 09.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                       480,00                   480,00      553 00000

                         88,20                     88,20      184 00000

ხელშეკრულებები 2022, IV კვარტალი



                      545,20                   545,20      249 00000
                         85,00                     85,00      314 00000
                         33,60                     33,60      315 00000
                         22,40                     22,40      392 00000
                      100,00                   100,00      397 00000
                         84,00                     84,00      441 00000
                      236,50                   236,50      444 00000
                      154,80                   154,80      445 00000
                         27,60                     27,60      448 00000

G‐98/22 შპს ლოკობრენდი 424256557 გარე სტენდის შესყიდვა თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) CMR220157634 13.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                    2.400,00               2.400,00      392 00000
N‐99/22 შპს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა 402160022

საქპატენტში მომუშავე პირებისათვის ჯანმრთელობის დაზღვევის 
მომსახურების შესყიდვა

NAT220024427 15.12.2022 ელექტრონული ტენდერი  157 825.20  665 00000
G‐100/22 შპს თეგეტა რითეილი 405408811 პირველადი დახმარების ნაკრების სახელმწიფო შესყიდვა CMR220165538 20.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                          22,00                     22,00      331 00000

20.12.2022                       880,20                   880,20      312 00000
                   2.215,10               2.215,10      315 00000
                      344,25                   344,25      443 00000

G‐102/22 ფიზიკური პირი ნონა გელიაშვილი 31001038014 მცენარეების მოვლა‐პატრონობის მომსახურების შესყიდვა CMR220165636 21.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                    4.908,00       773 00000
G‐103/22 ფიზიკური პირი ჯუმბერ ნებიერიძე 18001000657 საკანალიზაციო მილების წმენდის მომსახურების შესყიდვა CMR220165653 22.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                    4.440,00               4.440,00      904 00000

N‐104/22 შპს საშხაპე ‐ 2018 402104959
2023 წლის განმავლობაში სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 
ეროვნული ცენტრის ‐ "საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების 
რეცხვის მომსახურების შესყიდვა

NAT220025379 22.12.2022 ელექტრონული ტენდერი                  11.328,00       501 00000

G‐105/22 შპს გალერეა ვერე 404552569

2022 წლის 28 დეკემბერს, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 
ეროვნული ცენტრი ‐ „საქპატენტის“ მიერ დაგეგმილი, საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის სახელზე 2022 წელს რეგისტრირებული პატენტების გადაცემის 
საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში საჭირო მოწმობის ჩასადები ჩარჩოების 
სახელმწიფო შესყიდვა

CMR220165676 22.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                       500,00                   500,00      185 00000

N‐106/22 შპს საქართველოს ფოსტა 203836233 საფოსტო და საკურიერო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა NAT220025978 23.12.2022 ელექტრონული ტენდერი                  33.819,00       641 00000
C‐107/22 შპს იუჯითი 204892964 სტანდარტული დესკტოპ კომპიუტერების სახელმწიფო შესყიდვა CON220000355 23.12.2022 კონსოლიდირებული ტენდერი                  42.200,00       302 00000

G‐108/22 შპს ტოიოტა ცენტრი თეგეტა 405006461
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

CMR220170043 26.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები                    5.000,00       501 00000

G‐109/22 ავტო ცენტრი თბილისი 405295844
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

CMR220170056 26.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები                    5.000,00       501 00000

G‐110/22  სს სილქნეტი 204566978 ინტერნეტ‐მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა CMR220170082 26.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

                 34.920,00       724 00000

G‐111/22  სს სილქნეტი 204566978 სატელეკომუნიკაციო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა CMR220170094 26.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

                   6.000,00       642 00000

G‐112/22  სს სილქნეტი 204566978 ციფრული ტელევიზიის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა CMR220170113 26.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                    1.680,00       922 00000
G‐113/22  შპს ჯორჯიან მიკროსისტემს  202268517

საინფორმაციო‐საძიებო სისტემა “კოდექსი R4”‐ის მონაცემთა ბაზის 
განახლების მომსახურების შესყიდვა

CMR220170122 26.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით                    1.200,00       486 00000

G‐114/22 შპს გგმ 405333198

2022 წლის 29 დეკემბერს, მცხეთის ოფისში დაგეგმილი, იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოსა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წარმომადგენლებთან სამუშაო 
შეხვედრის ფარგლებში, ქეითერინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა 25 
პერსონაზე

CMR220166926 26.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                    1.300,00       553 00000

C‐115/22 შპს სან პეტროლიუმ ჯორჯია 404391136 საწვავი (ევროდიზელი) CON220000546‐00220 27.12.2022 კონსოლიდირებული ტენდერი                  35.616,00       091 00000
C‐116/22 შპს რომპეტროლ საქართველო 204493002 საწვავი (პრემიუმი) CON220000550‐00283 27.12.2022 კონსოლიდირებული ტენდერი                  50.081,50       091 00000

G‐117/22 შპს კატევე ტურს 405044170

2022 წლის 29 დეკემბერს, მცხეთის ოფისში დაგეგმილი, იუსტიციის უმაღლესი 
საბჭოსა და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წარმომადგენლებთან სამუშაო 
შეხვედრის ფარგლებში, ქეითერინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა 25 
პერსონაზე

CMR220167464 27.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა წარმომადგენლობითი ხარჯები                    1.300,00       553 00000

C‐118/22 სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა 402160022
სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის ‐ 
"საქპატენტის" ბალანსზე რიცხული ავტომანქანების  დაზღვევის მომსახურების 
შესყიდვა

CON220000389‐00061 28.12.2022 კონსოლიდირებული ტენდერი                    6.652,70       665 00000

G‐119/22 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სა 211350928 პერიმეტრული სიგნალიზაციით დაცვის მომსახურების შესყიდვა CMR220170208 29.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა ექსკლუზივი                    8.688,00       797 00000
G‐120/22 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სა 211350928 ცოცხალი ძალით მეშვეობით დაცვის მომსახურების შესყიდვა CMR220170236 28.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა ექსკლუზივი                220.704,00       797 00000
G‐121/22 სსიპ სახელისუფლებო სპეციალური კავშირგაბმ 203831363 გამოყოფილი/სპეციალური სატელეფონო ქსელის მომსახურების შესყიდვა CMR220170275 29.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა ექსკლუზივი                    1.000,00       642 00000
G‐122/22 სუს სსიპ ‐ საქართველოს ოპერატიულ‐ტექნიკურ 205339141

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის (eFlow) განვითარება, მხარდაჭერა, 
ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

CMR220170538 30.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები                    6.000,00       722 00000
C‐123/22 სს სილქნეტი 204566978 ფიჭური სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა CON220000397‐00508 29.12.2022 კონსოლიდირებული ტენდერი                  30.000,00       642 00000

CMR220157620

G‐101/22 შპს ახალი ნათება 202066156 ნათურების შესყიდვა CMR220165579 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვით

13.12.2022 გამარტივებული შესყიდვა მონეტარული ზღვრის დაცვითG‐97/22 შპს მცხეთა დეველოპმენტი 436255124
სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალებისა და სამუშაო ხელსაწყოების 
შესყიდვა


