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წყაროწყაროწყაროწყარო

1

2019/129 9/12/2019 შპს მაგთიკომი ს/კ204876606

მობილური 

სატელ.მომსახურება CPV-

64212000

გამარტივებული შესყიდვა 175 161.6  ბიუჯეტი

2

2020/01 13/12/2019
შსს სსიპ დაცვის პოლიც. 

დეპარტ. ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1800 435  ბიუჯეტი

3
2020/02 13/12/2019

შსს სსიპ დაცვის პოლიც. 

დეპარტ. ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1920 465  ბიუჯეტი

4
2020/03 13/12/2019

შპს ახალი ქსელები  ს/კ 

211326732                                                                                                                                                                                                                 

  სატელეფონო მომსახურება 

CPV-74200000 
გამარტივებული შესყიდვა 3480 870  ბიუჯეტი

5
2020/04 30/12/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
13440 1559.92  ბიუჯეტი

6

2020/05 30/12/2019
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ 

საქართველო ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
2370 0  ბიუჯეტი

7

2020/06 14/01/2020
ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 

პ/ნ01003015633

სამეცნიერო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსიის 

შესყიდვა CPV-22100000

გამარტივებული შესყიდვა 1000 40  ბიუჯეტი

8

2020/07 31/01/2019  სს სილქნეტი ს/კ204566978

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება CPV64200000, 

72400000,92200000

გამარტივებული შესყიდვა 4800 750.14  ბიუჯეტი

9
2020/08 24/01/2020 შპს თეგეტა მოტორსი

ავტოტექმომსახურება CPV-

50100000
გამარტივებული შესყიდვა 3000 193.7  ბიუჯეტი

10
2020/09 27/01/2020 შპს ბლიცი4x4 ს/კ208156056

საწარმოო აირები (CPV: 

24100000)
გამარტივებული შესყიდვა 3000 168  ბიუჯეტი

11

2020/10 29/01/2020 შპს ფაილი ს/კ203861703
ადრესების და კალენდრების 

შესყ.  CPV-30100000
გამარტივებული შესყიდვა 410 410  ბიუჯეტი

12

2020/11 31/01/2020 შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979
ავტოტექმომსახურება  CPV-

50100000
გამარტივებული შესყიდვა 6500 5255

 

ბიუჯეტი,საკ

უთარი
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განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 წლის წლის წლის წლის I I I I კვარტლიკვარტლიკვარტლი კვარტლი



13
2020/12 31/01/2020 შპს მამა

ხელსაწყოები CPV-

445,426,446,429,14800000
გამარტივებული შესყიდვა 1086 1086  ბიუჯეტი

14
2020/13 3/2/2020 შპს ჩემი ოფისი ს/კ401997112

კარტრიჯების დატენვა CPV: 

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1000 530  ბიუჯეტი

15
2020/14 31/01/2020

შპს ოქროს ხელები 

ს/კ206151233

 ლაბორატორიული ავეჯი CPV-

3918000
გამარტივებული შესყიდვა 2250 2250  ბიუჯეტი

16
2020/15 24/01/2020 შპს თეგეტა მოტორსი ვაკუუმის ზეთი CPV-09200000 გამარტივებული შესყიდვა 484 484  ბიუჯეტი

17

2020/16 12/2/2020 შპს გუდვილი ს/კ206343991

სასმელი და საკვები 

პროდუქტის შეძენა(CPV 
კოდი 15800000; 15900000).

გამარტივებული შესყიდვა 3000 594.99  ბიუჯეტი

18
2020/17 20/02/2020 შ.პ.ს „ელემენტ.ჯი“ ს.კ. 404398610

იმპენდანსის საზომი ნაკრები 

CPV38432000
გამარტივებული შესყიდვა 1770 1770  ბიუჯეტი

19

2020/18 25/02/2020 შპს ალტა s/k 211380691
კომპიუტერის მონიტორები და 

სვიჩი CPV-30231310,32423000
გამარტივებული შესყიდვა 1710 1710  ბიუჯეტი

20

2020/19 21/02/2020
შპს ევროტექნოლოგიები 

ს/კ205169360

ალმასის საჭრელი დისკი. 

(CPV: 44500000) 
გამარტივებული შესყიდვა 160 160  ბიუჯეტი

21

2020/20 28/02/2020 შპს იუ-ჯი-თი ს/კ204892964
პერსონალური კომპიუტერები 

CPV: 30200000

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
2288 2288  ბიუჯეტი

22
2020/21 6/3/2020

ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 
01017008314

ყვავილების თაიგულები  

(CPV031121210).  
გამარტივებული შესყიდვა 300 300  ბიუჯეტი

23
2020/22 13/03/2020 შპს ბუბე ს/კ400217555

სამშენებლო ნაგვის გატანა 

(kodi 90513000). 
გამარტივებული შესყიდვა 2800 2800  ბიუჯეტი

24

2020/23 11/3/2020 შპს ეფ1 ს/კ 205267487
კომპ მოწყ.დამარაგი 

CPV:302,312,314,323,324,441
გამარტივებული შესყიდვა 979 979  ბიუჯეტი

25
2020/24 13/03/2020 შპს სითი12 ს/კ406061238

სადეზინფექციო საშუალებები 

CPV33741300
გამარტივებული შესყიდვა 1100 1100  ბიუჯეტი

26
2020/25 17/03/2020 შპს ლასარე ს/კ208145176

სატერმინალო მომსახურება 

CPV63100000
გამარტივებული შესყიდვა 1477.5 1477.5  ბიუჯეტი

27
2020/26 11/5/2020 შპს არკომ ს/კ404458840

სატელეფონო მომსახურება 

CPV64200000
გამარტივებული შესყიდვა 120 35.18  ბიუჯეტი


