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ხელშეკრულ
ების N

ხელშ. თარიღი
მომწოდებელი, 

საიდენთიფიკაციო კოდი 
 შესყიდვის ობიექტი      CPV კოდი შესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების 
მთლიანი თანხა

მოთხოვნა 
(გადახდა)

დაფინანსების 
წყარო

1 2019/129
9/12/2019 შპს მაგთიკომი ს/კ204876606

მობილური სატელ.მომსახურება 
CPV-64212000

გამარტივებული შესყიდვა 330 160.4  ბიუჯეტი

2 2021/01 2/12/2020
შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 
ს/კ211350928

ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1932 483  ბიუჯეტი

3 2021/02 2/12/2020
შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 
ს/კ211350928

ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1800 450  ბიუჯეტი

4
2021/03 23/12/2020 შპს ახალი ქსელები  ს/კ 211326732                                                                                                                                                                                                                 

  სატელეფონო მომსახურება CPV-
74200000 

გამარტივებული შესყიდვა 3480 870  ბიუჯეტი

5 2021/04 28/12/2020
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002
საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 10980 2513.77  ბიუჯეტი

6 2021/05 30/12/2019
შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002
საწვავი-დიზელი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 1880 0  ბიუჯეტი

7 2021/06 1/2/2021 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314
ყვავილების თაიგულები
CPV031121210)

გამარტივებული შესყიდვა 200 200  ბიუჯეტი

8 2021/07 1/2/2021 შპს თანადგომა ს/კ202411808 ნეკროლოგის გამოქვეყნება გამარტივებული შესყიდვა 60 60  ბიუჯეტი

9
2021/08 2/2/2021

შპს თბილისის სატრანსპორტო 
კომპანია ს/კ202886788

პარკირება CPV-63712400 გამარტივებული შესყიდვა 100 100  ბიუჯეტი

10
2021/09 5/2/2021 შპს გუდვილი ს/კ206343991 CPV გამარტივებული შესყიდვა 3000 506.96  ბიუჯეტი

12 2021/10 8/2/2021 შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979 ავტოტექმომსახურება  CPV-50100000 გამარტივებული შესყიდვა 3500 1020  ბიუჯეტი

13 2021/11 23/02/2021 შპს მანტა სისტემსი ს/კ205186092
თერმოგრავიმეტრული 

ანალიზატორი CPV-38434100
ელექტრონული ტენდერი 31880 31880 გრანტი

14 2021/12 24/2/2021 შპს ეფ1 ს/კ 205267487
კომპ აქსეს და კარტრიჯ

გამარტივებული შესყიდვა 1190 1190 გრანტი

15 2021/13 26/2/2021 შპს მანტა სისტემსი ს/კ205186092 ჰომოგენიზატორი CPV-38436600 ელექტრონული ტენდერი 7980 7980 გრანტი

16 2021/14 9/3/2021 ი.მ. ნანა ზენაიშვილი 01013013668 თარგმნა და დამოწმება CPV:79530000,79130000)გამარტივებული შესყიდვა 500 52  ბიუჯეტი

17 2021/15 10/3/2021 შპს არკომ ს/კ404458840
სატელეფონო მომსახურება 

CPV64200000
გამარტივებული შესყიდვა 200 10.83  ბიუჯეტი

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტის  მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში 
განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები – 2021 წლის I კვარტალი



18 2021/16 4/3/2021 შპს ჩემი ოფისი ს/კ401997112
კარტრიჯების დატენვა CPV: 

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1500 1155  ბიუჯეტი

19 2021/17 18/03/2021
ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 
პ/ნ01003015633

მარტლწერის პროგრამის შესყიდვა 
CPV-48319000

გამარტივებული შესყიდვა 332 332  ბიუჯეტი

20 2021/18 18/03/2021 შპს საქექსპერტიზა s/k 201953378
საექსპერტო მომსახურეობა CPV-

71319000
გამარტივებული შესყიდვა 480 480  ბიუჯეტი

21
2021/19 26/3/2021

სსიპ მომსახურების სააგენტო 
ს/კ205190513

ავტომანქანაზე სანომრე ნიშნის
შეცვლის საფასური გამარტივებული შესყიდვა 105 105  ბიუჯეტი

22 2021/20 30/3/2021
სსი ფინანსთა სამინ. აკადემია 

206348987
ტრენინგი  CPV: 80530000 გამარტივებული შესყიდვა 180 180  ბიუჯეტი

23 2021/21 31/3/2021 სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა402160022 ავტომანქანის დაზღვევა 66500000 კონსოლიდირებული ტენდერი 220.38 220.38  ბიუჯეტი

24
2021/22 31/3/2021 შპს მაიმიბაილ+ s/k 205294705

კონფერენციის რეგისტრაციის
ორგანიზება გამარტივებული შესყიდვა 2100 2100  ბიუჯეტი




