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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 330 168  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 2694.21  ბიუჯეტი

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

ს/კ 204493002
საწვავი-დიზელი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 1880 871.56  ბიუჯეტი

7
2021/09 5/2/2021 შპს გუდვილი ს/კ 206343991 CPV გამარტივებული შესყიდვა 3000 1284.88  ბიუჯეტი

8 2021/14 9/3/2021 ი.მ. ნანა ზენაიშვილი 01013013668 თარგმნა და დამოწმება CPV:79530000,79130000)გამარტივებული შესყიდვა 500 0  ბიუჯეტი

9 2021/15 10/3/2021 შპს არკომ ს/კ 404458840
სატელეფონო მომსახურება 

CPV64200000
გამარტივებული შესყიდვა 200 33.87  ბიუჯეტი

10 2021/16 4/3/2021 შპს ჩემი ოფისი ს/კ 401997112
კარტრიჯების დატენვა CPV: 

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1500 115  ბიუჯეტი

11 2021/21 31/3/2021 სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა 402160022 ავტომანქანის დაზღვევა 66500000 კონსოლიდირებული ტენდერი 220.38 186.5  ბიუჯეტი

12
2021/28 22/4/2021

სს „სილქნეტი“ 204566978                                                                                                      

საკომუნიკაციო 
მომსაახურება64200000, 72400000, 

92200000
გამარტივებული შესყიდვა 4800 1098.82  ბიუჯეტი

13

2021/39 8/6/2021
შ.პ.ს. “ალარადენტ”-ს (ს./ნ.: 

404500072

პერსონალისთვის 
ინდივიდუალური დოზიმეტრიის  

მონიტორინგის 
გაწევა.(CPV:90721600)

გამარტივებული შესყიდვა 253.75 187.5  ბიუჯეტი

14 2021/44 16/6/2021 შპს ბგდ 406280661 საწმენდი საშუალებები გამარტივებული შესყიდვა 1500 933  ბიუჯეტი

15 2021/45 16/6/2021
შპს „თეგეტა რითეილი“ (ს/ნ: 

405408811)
აუტოტექმომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 2000 224  ბიუჯეტი

16 2021/71 24/9/2021 DSps ,დათო შაჰრუზ”406097646 გამარტივებული შესყიდვა 4500 4500  ბიუჯეტი

17 2021/73 6/10/2021 შპს ბიემსი გორგია ს კ გაზის გამათბობლის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

18 2021/74 5/12/2021 შპს პროსერვისი ს კ დომენური სახელი გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

19 2021/75 8/10/2021 გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

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



20 2021/76 8/10/2021 გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

21 2021/77 13/10/2021
ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 

პ/ნ01003015633
კონფერენციაზე რეგისტრაცია გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

22 2021/78 18/10/2021 მეცნიერება და ენერგეტიკა სტატიის გამოქვეყნება გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

23 2021/79 20/10/2021 შპს ეფ1 ს/კ 205267487
კომპიუტ. აქსესუარები 30100000, 

35100000,32300000
გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

24 2021/80 20/10/2021 შპს ნოვატორი გენერატორის რადიატორის ხუფის დამზადებაგამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

25 2021/81 20/10/2021 შპს weekend 404420649 კონსოლიდირებული ტენდერი  ბიუჯეტი

26 2021/82 21/10/2021 შპს აუტოტესტ ჯორჯია ს კ ტექდათვალიერება გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

27 2021/83 21/10/2021 დასაქმების სააგენტო ეიჩარი ვაკანსიების გამოცხადება გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

28 2021/84 25/10/2021 შპს მშენებელი ს კ სარემონტო სამუშაოები გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

29 2021/85 26/10/2021 შპს ბლიცი გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

30 2021/86 26/10/2021 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314 გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

31 2021/87 28/10/2021 გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

32 2021/88 28/10/2021 გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

33 2021/89 1/11/2021 სს საქკაბელი კაბელის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

34 2021/90 4/11/2021 შპს ეფ1 ს/კ 205267487 ლეპტოპების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

35 2021/91 4/11/2021 შპს ალტა მონიტორის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

36 2021/92 8/11/2021 შპს ბიემსი გორგია ს კ ლითონის კარი გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

37 2021/93 10/11/2021 შპს ბილდმორი სამეურნეო საქონელი გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

38 2021/94 11/11/2021 მულტიმეტრის საცეცები გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

39 2021/95 11/11/2021 შპს ედისონ სთორი გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

40 2021/96 12/11/2021 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314 გამარტივებული შესყიდვა 120 120  ბიუჯეტი

41 2021/97 15/11/2021 შპს ჩემი ოფისი ს კ კარტრიჯების დატენვა გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

42 2021/98 17/11/2021 გამარტივებული შესყიდვა  ბიუჯეტი

43 2021/99 22/11/2021 შპს ეკოლაინი 204445145 ქაფგენერატორის სარეცხი საშუ. გამარტივებული შესყიდვა 200 200  ბიუჯეტი

44 2021/100 24/11/2021 ი.მ. ანზორი ქავთარაძე 01017045333 ა/მ სამღებრო სამუშაოები გამარტივებული შესყიდვა 300 300  ბიუჯეტი

45 2021/101 25/11/2021 ელექტრონული კომპონ. გამარტივებული შესყიდვა 102.8 102.8  ბიუჯეტი



46 2021/102 25/11/2021 შპს მკს s/k 401954293 ამძრავი ღვედების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 300 300  ბიუჯეტი

47 2021/103 30/11/2021 შპს ეკოლაინი 204445145 მაღალი წნევის შლანგის შესყ. გამარტივებული შესყიდვა 197 197  ბიუჯეტი

48 2021/104 2/12/2021 შპს ეფ1 ს/კ 205267487 ლეპტოპის ბატარეის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა 150 150  ბიუჯეტი

49 2021/105 2/12/2021 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314 გამარტივებული შესყიდვა 80 80  ბიუჯეტი

50 2021/106 7/12/2021
“

”202367777 
შტრიხკოდის წამკითხველის და ეტიკეტებისგამარტივებული შესყიდვა 670 670  ბიუჯეტი

51 2021/107 10/12/2021 შპს „ბუთა 2016“ (ს.კ. 400178927) ა/მ სარემონტო სამუშაოები გამარტივებული შესყიდვა 1880 1880  ბიუჯეტი

52 2021/108 10/12/2021 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314 გამარტივებული შესყიდვა 120 120  ბიუჯეტი

53 2021/109 16/12/2021 შპს უნიქოლორი 204447312 საკანცელარიო საქონელი გამარტივებული შესყიდვა 801.7 801.7  ბიუჯეტი

54 2021/110 16/12/2021 გამარტივებული შესყიდვა 825.2 825.2  ბიუჯეტი

55 2021/112 16/12/2021 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314 გამარტივებული შესყიდვა 200 200  ბიუჯეტი

56 2021/113 17/12/2021 გრანიტის ფილების და წებოცემენტის გამარტივებული შესყიდვა 3120.8 3120.8  ბიუჯეტი

57 2021/114 17/12/2021 ტვირთის გადაზიდვა გამარტივებული შესყიდვა 100 100  ბიუჯეტი

58 2021/115 20/12/2021 საოფისე სკამები გამარტივებული შესყიდვა 3280 3280  ბიუჯეტი

59 2021/116 21/12/2021 ყავის მადუღარები გამარტივებული შესყიდვა 180 180  ბიუჯეტი

60 2021/117 სამშენებლო ნაგვის გატანა გამარტივებული შესყიდვა 700 700 საკუთარი


