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1 4068-1
24/12/2018

შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 

ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1740 435  ბიუჯეტი

2 4069-2 24/12/2018
შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 

ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1620 405  ბიუჯეტი

3
2019/01 8/1/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 12060 2544.74  ბიუჯეტი

4
2019/02 8/1/2019 შპს ახალი ქსელები  ს/კ 211326732                                                                                                                                                                                                                 

  სატელეფონო მომსახურება CPV-

74200000 
გამარტივებული შესყიდვა 3480 580  ბიუჯეტი

5
2019/03 8/1/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 2340 0  ბიუჯეტი

6
2019/04 29/01/2019 შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979 ავტოტექმომსახურება  CPV-50100000 გამარტივებული შესყიდვა 2500 205  ბიუჯეტი

7
2019/05 31/01/2019

S.p.s „briko kavkasusi“s/k

405067494 ხელის ხელსაწყოები CPV-44100000, 44500000
387.35 387.35  ბიუჯეტი

8

2019/06 30/01/2019 შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673
ალუმინის ოქსიდის კერამიკული 

ბურთულები CPV14721100
გამარტივებული შესყიდვა 270 270  ბიუჯეტი

9
2019/07 31/01/2019 შპს მაიმობაილ+ ს/კ205294705 ოსცილოგრაფი CPV38342100 გამარტივებული შესყიდვა 2100 2100 გრანტი

10

2019/08 31/01/2019
 სს სილქნეტი ს/კ204566978 სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება CPV64200000, 

72400000,92200000

გამარტივებული შესყიდვა 6000 811.97  ბიუჯეტი

11
2019/09 5/2/2019 შპს დი-ეი-სი ს/კ204975269

ელექტროგამტარი წებო CPV-

24910000
გამარტივებული შესყიდვა 48 48  ბიუჯეტი

12
2019/10 5/2/2019 Scientific Research Publishing სტატიის გამოქვეყნება გამარტივებული შესყიდვა 300USD 300USD  ბიუჯეტი

13
2019/11 6/2/2019

შპს "უნიქოლორი" ს/კ204447312 საკანცელარიო საქონელი  CPV-

30100000
გამარტივებული შესყიდვა 442.5 442.5  ბიუჯეტი

14
2019/12 12/2/2019 შპს ჩემი ოფისი ს/კ401997112

კარტრიჯების დატენვა CPV: 

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1000 549  ბიუჯეტი

15

2019/13 18/02/2019
ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 

პ/ნ01003015633

სამეცნიერო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსიის შესყიდვა 

CPV-22100000

გამარტივებული შესყიდვა 1000 0  ბიუჯეტი

16

2019/14 1/2/2019
შპს ქართული პროგრამული 

სისტემები ს/კ202198754 

ნორმატიული აქტების 

გამოყენების უფლება CPV-

48200000

გამარტივებული შესყიდვა 490 0  ბიუჯეტი
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17
2019/15 25/02/2019 შპს სტოკი ს/კ 206348371 სპილენძის მილი CPV-44163100 გამარტივებული შესყიდვა 83.6 83.6  ბიუჯეტი

18
2019/16 4/3/2019

i/m Tornike gvimraZe s/k

01019067621

სპილენძის მასალები CPV-

14700000
გამარტივებული შესყიდვა 341.4 341.4  ბიუჯეტი

19

2019/17 5/3/2019 შპს გუდვილი ს/კ206343991

sasmeli da sakvebi produqtis

SeZena (CPV kodi 15800000;

15900000).

გამარტივებული შესყიდვა 3000 533.99  ბიუჯეტი

20
2019/18 6/3/2019

შ.პ.ს „ლასარე“ ს.კ. 208145176

სატვირთი-სატერმინალო 

მომსახურეობა CPV63100000
გამარტივებული შესყიდვა 107.82 107.82  ბიუჯეტი

21

2019/19 6/3/2019 შპს სათანჯო s/k 251721882

ხალათები, 

ხელთათმანები,პირბადეები, 

ბახილები, პინცეტები CPV-

35113490, 18424300, 33100000

გამარტივებული შესყიდვა 297 297  ბიუჯეტი

22
2019/20 7/3/2019 შპს ოფის-1 ს/კ204964039 Asaofise aveji. (CPV: 39100000) გამარტივებული შესყიდვა 1400 1400  ბიუჯეტი

23

2019/21 7/3/2019 შპს დი-ეი-სი ს/კ204975269
წებო, კალა, საიზოლაციო მილი 

CPV: 24910000, 14714000, 44111520
გამარტივებული შესყიდვა 131 131  ბიუჯეტი

24

2019/22 26/3/2019 შპს სერვის გრუპი s/k 405199342
perferatoris TefSi BOSCH 

GBH !! DE  (CPV42670000).  
გამარტივებული შესყიდვა 30 30  ბიუჯეტი

25
2019/23 26/3/2019 შპს დი-ეი-სი ს/კ204975269 kvebis bloki (kodi 31410000). გამარტივებული შესყიდვა 39 39  ბიუჯეტი


