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((((გადახდა)გადახდა)გადახდა)გადახდა)
დაფინანსების წყაროდაფინანსების წყაროდაფინანსების წყაროდაფინანსების წყარო

2019/129

9/12/2019 შპს მაგთიკომი ს/კ204876606
მობილური სატელ.მომსახურება 

CPV-64212000
გამარტივებული შესყიდვა 175 159.2  ბიუჯეტი

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

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

2020/02 13/12/2019
შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 

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

2020/03 13/12/2019 შპს ახალი ქსელები  ს/კ 211326732                                                                                                                                                                                                                 
  სატელეფონო მომსახურება CPV-

74200000 
გამარტივებული შესყიდვა 3480 870  ბიუჯეტი

2020/04 30/12/2019
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 13440 1177.42  ბიუჯეტი

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

ს/კ 204493002

საწვავი-დიზელი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 2370 0  ბიუჯეტი

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

პ/ნ01003015633

სამეცნიერო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსიის შესყიდვა 

CPV-22100000

გამარტივებული შესყიდვა 1000 0  ბიუჯეტი

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

მომსახურება CPV64200000, 

72400000,92200000

გამარტივებული შესყიდვა 4800 1003.58  ბიუჯეტი

2020/08 24/01/2020 შპს თეგეტა მოტორსი
ავტოტექმომსახურება CPV-

50100000
გამარტივებული შესყიდვა 3000 0  ბიუჯეტი

2020/09 27/01/2020 შპს ბლიცი4x4 ს/კ208156056 საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 3000 0  ბიუჯეტი

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

50100000
გამარტივებული შესყიდვა 6500 0  ბიუჯეტი,საკუთარი

2020/13 3/2/2020 შპს ჩემი ოფისი ს/კ401997112
კარტრიჯების დატენვა CPV: 

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1000 178  ბიუჯეტი

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

სასმელი და საკვები

პროდუქტების შეძენა (CPV 
კოდი 15800000; 15900000).

გამარტივებული შესყიდვა 3000 543.65  ბიუჯეტი

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

2020/26 11/5/2020 შპს არკომ ს/კ404458840
სატელეფონო მომსახურება 

CPV64200000
გამარტივებული შესყიდვა 120 22.4  ბიუჯეტი

2020/27 29/05/2020 შპს ფანო+ ს/კ402087362
დეზობარიერის შესყიდვა 

CPV34928300
გამარტივებული შესყიდვა 170 170  ბიუჯეტი

2020/28 29/05/2020 შპს მირკო ს/კ204996772
ელექტრონული უკონტაქტო 

თერმომეტრი CPV38412000
გამარტივებული შესყიდვა 150 150  ბიუჯეტი
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2020/29 4/6/2020 შპს გეოჯემი ს/კ205050406 ქიმიკატები CPV24300000,24900000 გამარტივებული შესყიდვა 1970 1970  ბიუჯეტი

2020/30 4/6/2020 შპს ბიემსი გორგია ს/კ245621288 

სამეურნეო 

საქ.CPV445,349,392,316,312,324000

00

გამარტივებული შესყიდვა 275.68 275.68  ბიუჯეტი

2020/31 8/6/2020 შპს თეგეტა მოტორსი დიზელის ზეთია CPV-09200000 გამარტივებული შესყიდვა 165 165  ბიუჯეტი

2020/32 9/6/2020
ი.მ. შორენა კალანდია 

ს/კ01008055685
სამეურნეო საქონელი გამარტივებული შესყიდვა 909.4 909.4  ბიუჯეტი

2020/33 9/6/2020 შპს ბგდ ს/კ406280661
საწმენდი საშუალებები 

CPV184,196,337,392,395,398
გამარტივებული შესყიდვა 1500 748.4  ბიუჯეტი

2020/34 10/6/2020
შპს ჯეოლაბინსტრუმენტები 

ს/კ211402926
გამშრობი კარტრიჯი 30100000 გამარტივებული შესყიდვა 1843.2 0  ბიუჯეტი

2020/35 11/6/2020 შპს დიეისი ს/კ204975269 კონდენსატორები გამარტივებული შესყიდვა 12 12  ბიუჯეტი

2020/36 11/6/2020 მამული გამეზარდაშვილი ს/კ0102404937 ვაკუუმის სარქველები გამარტივებული შესყიდვა 250 250  ბიუჯეტი

2020/37 11/6/2020 შპს აი ტრონიკსი ს/კ400268367 დაკალიბრება 50433000 გამარტივებული შესყიდვა 1500 1500  ბიუჯეტი

2020/38 12/6/2020 შპს ოფის 1 ს/კ204964039
საკანცელარიო საქონელი 

CPV:301,228,314,392
გამარტივებული შესყიდვა 669.7 669.7  ბიუჯეტი

2020/39 12/6/2020 შპს სერვ.ჯი ს/კ 205277369 დომენური სახელი გამარტივებული შესყიდვა 12 12  ბიუჯეტი

2020/40 16/6/2020 შპს თბილისი მედიკ ს/კ404865286 ხელთათმანები გამარტივებული შესყიდვა 318 318  ბიუჯეტი

2020/41 16/6/2020 შპს სევტექს ს/კ406187077 პირბადეები გამარტივებული შესყიდვა 275 275  ბიუჯეტი

2020/42 16/6/2020 შპს თეგეტა მოტორსი აკუმულატორები CPV-31400000 კონსოლიდირებული ტენდერი 712 712  ბიუჯეტი

2020/43 17/6/2020 შპს ეკო ბოჰემია ს/კ404579639
სადეზინფექციო საშუალებები 

CPV33741300
გამარტივებული შესყიდვა 788.8 788.8  ბიუჯეტი

2020/44 19/6/2020 შპს ბიემსი გორგია ს/კ245621288 შედუღების აპარატი გამარტივებული შესყიდვა 641.38 641.38  ბიუჯეტი

2020/45 24/6/2020 შპს იუ ჯი თი მაგიდის კომპიუტერები კონსოლიდირებული ტენდერი 3432 0  ბიუჯეტი

2020/46 24/6/2020 შპს იუ ჯი თი ლეპტოპები კონსოლიდირებული ტენდერი 3357 0  ბიუჯეტი

2020/47 26/6/2020 შპს ეფ1 ს/კ 205267487 კომპ. მოწყობილობები და მარაგი
გამარტივებული შესყიდვა 544 544  ბიუჯეტი

2020/48 26/6/2020 შპს მაიმობაილ+ ფერიტის გულანები
გამარტივებული შესყიდვა 3060 0  ბიუჯეტი


