
#

ხელშეკრულხელშეკრულხელშეკრულხელშეკრულ

ების ების ების ების NNNN
ხელშ. თარიღიხელშ. თარიღიხელშ. თარიღიხელშ. თარიღი

მომწოდებელი, მომწოდებელი, მომწოდებელი, მომწოდებელი, 

საიდენთიფიკაციო კოდი საიდენთიფიკაციო კოდი საიდენთიფიკაციო კოდი საიდენთიფიკაციო კოდი 

    შესყიდვის ობიექტი      შესყიდვის ობიექტი      შესყიდვის ობიექტი      შესყიდვის ობიექტი      CPV CPV CPV CPV 

კოდიკოდიკოდიკოდი
შესყიდვის საშუალებაშესყიდვის საშუალებაშესყიდვის საშუალებაშესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების ხელშეკრულების ხელშეკრულების ხელშეკრულების 

მთლიანი თანხამთლიანი თანხამთლიანი თანხამთლიანი თანხა

მოთხოვნა მოთხოვნა მოთხოვნა მოთხოვნა 

((((გადახდა)გადახდა)გადახდა)გადახდა)

დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების 

წყაროწყაროწყაროწყარო

1 2019/129

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

CPV-64212000
გამარტივებული შესყიდვა 175 164.8  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 3310.37  ბიუჯეტი

6
2020/05 30/12/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-დიზელი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 2370 751.66  ბიუჯეტი

7

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

პ/ნ01003015633

სამეცნიერო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსიის შესყიდვა 

CPV-22100000

გამარტივებული შესყიდვა 1000 0  ბიუჯეტი

8

2020/07 31/01/2019

 სს სილქნეტი ს/კ204566978
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

CPV64200000, 72400000,92200000
გამარტივებული შესყიდვა 4800 709.3  ბიუჯეტი

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

ავტოტექმომსახურება CPV-

50100000
გამარტივებული შესყიდვა 3000 531.5  ბიუჯეტი

10
2020/09 27/01/2020 შპს ბლიცი4x4 ს/კ208156056 საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 3000 540  ბიუჯეტი

11

2020/11 31/01/2020 შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979 ავტოტექმომსახურება  CPV-50100000 გამარტივებული შესყიდვა 6500 0

 

ბიუჯეტი,საკუთ

არი

12
2020/13 3/2/2020 შპს ჩემი ოფისი ს/კ401997112

კარტრიჯების დატენვა CPV: 

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1000 0  ბიუჯეტი

13

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

sasmeli da sakvebi produqtis

SeZena (CPV kodi 15800000;

15900000).
გამარტივებული შესყიდვა 3000 706.65  ბიუჯეტი

14
2020/49 3/7/2020

შპს აუტოტეტ ჯორჯია ს/კ405 041 

119
ტექდათვალიერება გამარტივებული შესყიდვა 120 0  ბიუჯეტი

15
2020/26 11/5/2020 შპს არკომ ს/კ404458840

სატელეფონო მომსახურება 

CPV64200000
გამარტივებული შესყიდვა 120 34.48  ბიუჯეტი 2

16
2020/70 1/10/2020

შპს ბრაით ინდასტრი 

ს/კ401952348 sensoris Sesyidva (kodi: 35125100)
გამარტივებული შესყიდვა 470 470 ბიუჯეტი

17

2020/71 2/10/2020 შპს მაიმიბაილ+ s/k 205294705
ელექტრონული კომპონენტების 

შესყიდვა CPV31700000
გამარტივებული შესყიდვა 4085.5 4085.5  ბიუჯეტი

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკასსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკასსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკასსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა––––ტექნიკის ინსტიტუტის  მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში ტექნიკის ინსტიტუტის  მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში ტექნიკის ინსტიტუტის  მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში ტექნიკის ინსტიტუტის  მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში 

განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები – 2020 – 2020 – 2020 – 2020 წლის 4 კვარტალიწლის 4 კვარტალიწლის 4 კვარტალიწლის 4 კვარტალი



18

2020/72 6/10/2020 შპს დი ეი სი s/k 204975269  

Kkvebis blokis, sarCilavebis 

da mikroskopis Sesyidva  

(kodi: 31311000-360ლ, 426661100-

1836l, 38510000-258l )        

გამარტივებული შესყიდვა 2454 2454  ბიუჯეტი

19
2020/53 16/07/2020

ი.მ. ბადრი თურმანიძე s/k 

01024023744
საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 1000 0  ბიუჯეტი

20

2020/73 7/10/2020
ი.მ. ზაზა სხულუხია 

ს/კ:29001036073
აუტოტექმომსახურება 50100000 გამარტივებული შესყიდვა 800 800

საკუთარი 

შემოსავლები

21
2020/74 8/10/2020

ი.მ. ლეილა ძაგანია s/k 

01008010511
ბამბის ქსოვილი 19212000 გამარტივებული შესყიდვა 35 35  ბიუჯეტი

22
2020/75 8/10/2020 შპს დი ეი სი s/k 204975269  ელექტრონული საქონელი გამარტივებული შესყიდვა 766.8 766.8  ბიუჯეტი

23
2020/76 13/10/2020 შპს მაიმიბაილ+ s/k 205294705

integraluri mikrosqemebis (RT
გამარტივებული შესყიდვა 590 590  ბიუჯეტი

24
2020/77 26/10/2020 შპს მკს ს/კ206256727

almasis pastebis  Sesyidva CPV14522400
გამარტივებული შესყიდვა 4896 4896  ბიუჯეტი

25
2020/78 28/10/2020

ი.მ. შორენა კალანდია 

ს/კ01008055685 სამეურნეო საქონლის შესყიდვა
გამარტივებული შესყიდვა 299.4 299.4  ბიუჯეტი

26

2020/79 28/10/2020
ი.მ. ირაკლი ჯიჯიეშვილი 

ს/კ26001000397

მეტალოპლასტმასის 

კარფანჯრების დამზადება და 

მონტაჟი 
გამარტივებული შესყიდვა 4860 4860  ბიუჯეტი

27
2020/80 29/10/2020

სს ელიტ ელექტრონიკსი 

ს/კ202268928
ელექტროტექნიკის შესყიდვა კოდ:39710000გამარტივებული შესყიდვა 1650.7 1650.7  ბიუჯეტი

28
2020/81 29/10/2020 შპს სუპერი ს/კ205050905

samzareulos WurWlis

Sesyidva (CPV39221100)  
გამარტივებული შესყიდვა 870.5 870.5  ბიუჯეტი

29

2020/82 5/11/2020 შპს ონოგურისი ს/კ202462744

Esanteqmowyobilobebis 

(danarTis Sesabamisad) 

Sesyidva. (kodi: 44400000)
გამარტივებული შესყიდვა 2520 2520  ბიუჯეტი

30
2020/83 5/11/2020 შპს გვანცა ს/კ200273177 განათების მოწყობილობები 31500000 გამარტივებული შესყიდვა 3440 3440  ბიუჯეტი

31
2020/84 5/11/2020 შპს თაზუკა ს/კ404471362

cali wylis eleqtrogamaTboblis da 2 cali dasakeci kibis  SeZena. (kodi: 39700000-416l, 4440000-300l)
გამარტივებული შესყიდვა 716 716  ბიუჯეტი

32

2020/85 6/11/2020
შპს დიპლომატ ჯორჯია 

ს/კ204557121 

ხელის სადეზიფექციო 

საშუალებები CPV – 33692000
კონსოლიდირებული ტენდერი 1350 1350  ბიუჯეტი

33
2020/86 10/11/2020 შპს კლინტექ ს/კ204442451

სადეზიფექციო კონცენტატი 

CPV33631600 
კონსოლიდირებული ტენდერი 144 144  ბიუჯეტი

34
2020/87 10/11/2020 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314

Yyvavilebis gvirgvinisPSeZena 

(03121210).
გამარტივებული შესყიდვა 60 60  ბიუჯეტი

35
2020/88 10/11/2020

ფ.პ უშანგი ბედიაშვილი p\n 

01011050991 uJangavi foladisgan lilvebis damzadeba Semsruleblis masaliT. (kodi: 98300000)
გამარტივებული შესყიდვა 150 150  ბიუჯეტი

36

2020/89 11/11/2020
ი.მ. მამული გამეზარდაშვილი 

ს/კ01024040937

titanis milebis (ф54, ф76, ф100-

11,9კგ) Sesyidva (CPV: 14724000).
გამარტივებული შესყიდვა 833 833  ბიუჯეტი



37

2020/90 11/11/2020
მ.მ ამირან ბურჯანაძე 

ს/კ38001001634

sxvadasxva xelsawyoebis 

Sesyidva  (CPV: 44500000, 

14842000).
გამარტივებული შესყიდვა 1670 1670  ბიუჯეტი

38

2020/91 11/11/2020 შპს დი ეი სი s/k 204975269  
Eeleqtro da eleqtronuli 

saqonlis Sesyidva (kodi:  

31153000-1440l, 31211100-260.6 ლ , 

38341300-192 ლ,  44512800-34 ლ )                    

გამარტივებული შესყიდვა 1926.6 1926.6  ბიუჯეტი

39

2020/92 12/11/2020 შპს ნიკოლოზი ს/კ406192114  

qanCebis, xraxnebis da 

saWrisebis Sesyidva  (kodi:  

14842000-67.5l, 44315200-400l, 

44500000-599l

გამარტივებული შესყიდვა 1066.5 1066.5  ბიუჯეტი

40

2020/93 12/11/2020 შპს ბიემსი გორგია s/k 245621288.

WanWikebis, saWreli diskebis,

caluRebis da TermokumSvadi

milebis Sesyidva (kodi:

14811200, 1814000, 42664100,

44100000, 44531400)

გამარტივებული შესყიდვა 1166.96 1166.96  ბიუჯეტი

41

2020/94 12/11/2020 შპს ელექტრონი ს/კ208218132

Aargonis SeduRebis UuJangavi

sinebis Sesyidva.  (

44315200).

გამარტივებული შესყიდვა 270 270  ბიუჯეტი

42

2020/95 18/11/2020
შპს “EAGLE POWER TOOLS” 

ს/კ401984242

2cali devaltis balgarkis 

SekeTeba xelSekrulebis 

pirobebis Sesabamisad. 

Semsruleblis masaliT. (CPV-

50532100)

გამარტივებული შესყიდვა 472 472  ბიუჯეტი

43
2020/96 19/11/2020

კავშირი მეცნიერება და 

ენერგეტიკა s/k 205005858

სტატიის გამოქვეყნება 

CPV:79824000
გამარტივებული შესყიდვა 120 120  ბიუჯეტი

44

2020/97 20/11/2020 შპს სამაია ს/კ202888358 

erTjeradi xelTaTmanebis,

xalaTebis, pincetebis da

laboratoriuli WurWlis

Sesyidva (kodi: 18400000,

33140000, 3379300, 35100000)

გამარტივებული შესყიდვა 4870 4870  ბიუჯეტი

45
2020/98 20/11/2020 შპს გეოჯემი ს/კ205050406 

                                  qimikatebis 

SeZena.   (CPV:24300000)   
გამარტივებული შესყიდვა 1975 1975  ბიუჯეტი

46 2020/99 24/11/2020 შპს ნიკოლოზი ს/კ406192114  sameurneo saqonlis Sesyidva  (kodi:  14842000, 44315200, 44500000)                    გამარტივებული შესყიდვა 473 473  ბიუჯეტი

47
2020/100 24/11/2020

ი.მ. ზაზა დავითაშვილი 

ს/კ01011033918

ელექტროტენის შესყიდვა CPV: 

39715100
გამარტივებული შესყიდვა 280 280  ბიუჯეტი

48
2020/101 30/11/2020

შპს "პროსერვისი" ს/კ204929168

დომენური სახელი კოდი – 

72417000 
გამარტივებული შესყიდვა 80 80  ბიუჯეტი

49

2020/102 30/11/2020
ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 

პ/ნ01003015633

Jurnal ,,International Journal of 
Communications, Network and 
System Sciences”-Si statiis 
gamoqveyneba . (kodi 22100000).

გამარტივებული შესყიდვა 720 720  ბიუჯეტი

50
2020/103 1/12/2020 შპს ოფის 1 ს/კ204964039

საოფისე ავეჯის შესყიდვა CPV: 

39100000
გამარტივებული შესყიდვა 2700 2700  ბიუჯეტი



51
2020/104 1/12/2020 შპს პენსან ჯორჯია ს/კ404870760 საბეჭდი ქაღალდი CPV – 30197630 კონსოლიდირებული ტენდერი 785 785  ბიუჯეტი

52
2020/105 1/12/2020 შპს გოლდმედი ს/კ202455128

პირბადეების შესყიდვა 

CPV33100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 790 790  ბიუჯეტი

53

2020/106 3/12/2020
შპს ყველაფერი მშენებლიბისთვის 

ს/კ400091583

Eeleqtromeqanikuri 

xelsawyoebis Seyidva, 

(CPV:42652000, 44500000)
გამარტივებული შესყიდვა 1426 1426  ბიუჯეტი

54

2020/107 8/12/2020
შპს ყველაფერი მშენებლიბისთვის 

ს/კ400091583

E150 da 300 kg-iani urikebis 

Seyidva (CPV:34911100)
გამარტივებული შესყიდვა 420 420  ბიუჯეტი

55
2020/108 8/12/2020 შპს უნიქოლორი ს/კ204447312 საკანცელარიო საქონელი30100000 გამარტივებული შესყიდვა 1814.85 1814.85  ბიუჯეტი

56

2020/109 8/12/2020 შპს მკს ს/კ206256727
Kkvarcis tigelebis (10 cali)

Sesyidva.  (CPV43415000)  
გამარტივებული შესყიდვა 1900 1900  ბიუჯეტი

57
2020/110 11/12/2020 შპს გეფა ს/კ201991229 მედიკამენტები გამარტივებული შესყიდვა 3000 2836.51  ბიუჯეტი

58
2020/111 14/12/2020 შპს ოლსაიდს ს/კ404505068

qimreaqtivebis Sesyidva   

(kodi: 24300000).
გამარტივებული შესყიდვა 1594.6 1594.6

 ბიუჯეტი70% 

გრანტი30%

59
2020/112 15/12/2020 შპს მშენებელი 2012 ს/კ442569178 ტუალეტების რემონტი ელექტრონული ტენდერი 14452.63 14452.63  ბიუჯეტი

60
2020/113 18/12/2020 შპს მკს ს/კ206256727grafenis nanofirfitebis da karbonis milebis  Sesyidva.CPV14800000გამარტივებული შესყიდვა 4920 4920  ბიუჯეტი

61

2020/114 22/12/2020 შპს სამაია ს/კ202888358 

fotokolorimetris da

magnituri sarevelas Sesyidva.

(kodi: 38433300-2000l, 42996400-

1470l)

გამარტივებული შესყიდვა 3470 3470  ბიუჯეტი

62

2020/115 23/12/2020
ფ.პ უშანგი ბედიაშვილი p\n 

01011050991

Termoeleqtruli 

batareebisaTvis radiatorebis

saSlifi samuSaoebi. (kodi:

98300000)

გამარტივებული შესყიდვა 125 125  ბიუჯეტი

63
2020/116 25/12/2020

ი.მ. შორენა კალანდია 

ს/კ01008055685
sameurneo saqonlis Sesyidva გამარტივებული შესყიდვა 310 310  ბიუჯეტი


