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1 4068-1
24/12/2018

შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 

ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1740 435  ბიუჯეტი

2 4069-2 24/12/2018
შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ. 

ს/კ211350928
ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1620 405  ბიუჯეტი

3
2019/01 8/1/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 12060 2625.1  ბიუჯეტი

4
2019/02 8/1/2019 შპს ახალი ქსელები  ს/კ 211326732                                                                                                                                                                                                                 

  სატელეფონო მომსახურება CPV-

74200000 
გამარტივებული შესყიდვა 3480 870  ბიუჯეტი

5
2019/03 8/1/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 2340 0  ბიუჯეტი

6
2019/04 29/01/2019 შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979 ავტოტექმომსახურება  CPV-50100000 გამარტივებული შესყიდვა 2500 250  ბიუჯეტი

7

2019/08 31/01/2019
 სს სილქნეტი ს/კ204566978 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

CPV64200000, 72400000,92200000
გამარტივებული შესყიდვა 6000 1131  ბიუჯეტი

8

2019/14 1/2/2019
შპს ქართული პროგრამული 

სისტემები ს/კ202198754 

ნორმატიული აქტების გამოყენების 

უფლება CPV-48200000
გამარტივებული შესყიდვა 490 147  ბიუჯეტი

9

2019/17 5/3/2019 შპს გუდვილი ს/კ206343991

sasmeli da sakvebi produqtis

SeZena (CPV kodi 15800000;

15900000).
გამარტივებული შესყიდვა 3000 497.09  ბიუჯეტი

10
2019/25 1/4/2019 ი.მ. ბადრი თურმანიძე საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 1000 75  ბიუჯეტი

11
2019/76 17/09/2019

შპს ბგდ s/k 406280661
საწმენდი საშუალებები გამარტივებული შესყიდვა 1500 702.95  ბიუჯეტი

12
2019/55 24/06/2019 შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673 ანალიზატორი (kodi: 38432000) ელექტრონული ტენდერი 49780 49780 გრანტი

13

2019/56 24/06/2019 შპს აი ტრონიკსი ს/კ400268367
სიგნალების გამაძლიერებელი CPV: 

38433300
ელექტრონული ტენდერი 29000 29000 გრანტი

14
2019/57 1/7/2019 ი.მ. ზაზა სხულუხია s/k 29001036073

ავტოტექმომსახურება 

(CPV50100000).  
გამარტივებული შესყიდვა 1465 1465  ბიუჯეტი

15
2019/58 3/7/2019

ვლადიმერ სტურუა 

ს/კ01006003040

ბეჭდური დაფები (kodi

31712300). 
გამარტივებული შესყიდვა 60 60  ბიუჯეტი

16
2019/59 5/7/2019

ფ.პ. ვალერი სარჯველაძე s/k 

01009007671
თარგმნა (79530000).  გამარტივებული შესყიდვა 380 380  ბიუჯეტი

17

2019/60 10/7/2019
შპს თბილისის სატრანსპორტო 

კომპანია ს/კ202886788
პარკირება (CPV63712400). გამარტივებული შესყიდვა 100 100  ბიუჯეტი
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18

2019/61 10/7/2019 შპს დი ეი სი ს/კ204975269

ელექტრონული საქონელი 

(CPV31200000, 3140000, 

31700000,42600000,44111520)

გამარტივებული შესყიდვა 421.7 421.7  ბიუჯეტი

19
2019/62 19/7/2019 შპს პრინტ ოფისი ს/კ 404429506

ვიზიტკების ბეჭდვა 

(CPV798000000)
გამარტივებული შესყიდვა 45 45  ბიუჯეტი

20
2019/63 22/7/2019

შპს აუტოტესტ გეორგია 

ს/კ405041119

აუტოტექ 

ინსპექტირება(CPV71631200)
გამარტივებული შესყიდვა 60 60  ბიუჯეტი

21
2019/64 1/8/2019 შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673

ელექტრონული 

კომპონენტები(CPV31711150)
გამარტივებული შესყიდვა 1222 1222  ბიუჯეტი

22
2019/65 1/8/2019

უშანგი ბედიაშვილი 

ს/კ01011050991

დეტალების გამოჩარხვა 

CPV98300000
გამარტივებული შესყიდვა 345 345  ბიუჯეტი

23
2019/66 2/8/2019

ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 

ს/კ01003015633

სტატიის 

გამოქვეყნება(CPV22100000)
გამარტივებული შესყიდვა 380 380  ბიუჯეტი

24
2019/67 2/8/2019 ი.მ. დიანა ლაღაძე ს/კ01017008314

ყვავილების 

გვირგვინი(CPV03121210)
გამარტივებული შესყიდვა 100 100  ბიუჯეტი

25
2019/68 26/8/2019 ი.მ. საბა მაჩიტაძე/კ0102404037

თითბერის და სპილენძის 

მასალები(CPV51471000)
გამარტივებული შესყიდვა 257.5 257.5  ბიუჯეტი

26
2019/41 14/5/2019 შპს არკომ  ს/კ404458840

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახ.(CPV64200000)
გამარტივებული შესყიდვა 500 46.97  ბიუჯეტი

27

2019/69 5/9/2019
ი.მ. შორენა კალანდია 

ს/კ01008055685

სამეურნეო საქონელი 

(CPV1450000,14800000,24900000,31

200000,44100000,44500000,44800000

)

გამარტივებული შესყიდვა 553.7 553.7  ბიუჯეტი

28

2019/71 11/9/2019 შპს დი ეი სი ს/კ204975269

ელექტრონული საქონელი 

(CPV31100000, 3140000, 

31700000,42600000)

გამარტივებული შესყიდვა 324.7 324.7  ბიუჯეტი

29

2019/72 16/9/2019
შპს სალი ელექტრონი 

ს/კ202462744

ელექტრონული საქონელი 

(CPV31100000, 

31700000,22400000,44100000)

გამარტივებული შესყიდვა 373.26 373.26  ბიუჯეტი

30
2019/74 16/9/2019 ი.მ. დიანა ლაღაძე ს/კ01017008314

ყვავილების 

გვირგვინი(CPV03121210)
გამარტივებული შესყიდვა 100 100  ბიუჯეტი

31

2019/76 17/9/2019 შპს ბგდ ს/კ406280661

საწმენდი 

საშუალებებიCPV18400000,3370000

0,39500000,39800000

გამარტივებული შესყიდვა 1500 702.95  ბიუჯეტი

32

2019/77 19/9/2019 შპს ოფის1 ს/კ204964039
საოფისე ავეჯი და საკანცელარიო 

ნივთები (CPV:30100000,39100000 )
გამარტივებული შესყიდვა 227 227 გრანტი

33

2019/78 19/9/2019 შპს ოფის1 ს/კ204964039
საოფისე ავეჯი და საკანცელარიო 

ნივთები (CPV:30100000,3910000
გამარტივებული შესყიდვა 1343.25 1343.3  ბიუჯეტი

34
2019/79 19/9/2019

შპს თეგეტა მოტორსი 

ს/კ202177205
საბურავები CPV:34300000 კონსოლიდირებული ტენდერი 560 560  ბიუჯეტი

35
2019/80 19/9/2019 შპს ეკოლაინი ს/კ204445145 მტვერსასრუტი CPV:42999100 გამარტივებული შესყიდვა 1675 1675  ბიუჯეტი

36
2019/82 20/9/2019

კავშირი მეცნიერება და 

ენერგეტიკა ს/კ205005858

სტატიის 

გამოქვეყნება(CPV22100000)
გამარტივებული შესყიდვა 200 200  ბიუჯეტი

37

2019/83 20/9/2019 შპს ეფ1 ს/კ205267487
კომპიუტერული მოწყობილობები 

30200000, 301400000
გამარტივებული შესყიდვა 1277 1277  ბიუჯეტი



38

2019/84 20/9/2019
შპს სალი ელექტრონი 

ს/კ202462744

ძაბვის ინდიკატორი და მზომი 

CPV:31500000,38300000
გამარტივებული შესყიდვა 210 210  ბიუჯეტი

39
2019/85 24/9/2019 შპს თინელექტრო ს/კ405158555

ტრანზისტორული მოდულები 

31700000
გამარტივებული შესყიდვა 700 700  ბიუჯეტი

40
2019/86 24/9/2019 შპს დი ეი სი ს/კ204975269 დიოდები 31700000 გამარტივებული შესყიდვა 46.8 46.8  ბიუჯეტი

41

2019/88 27/9/2019
სსიპ საქარტველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი ს/კ211349192

დოქტურანტურაში სწავლების 

საფასური
გამარტივებული შესყიდვა 2250 2250  ბიუჯეტი

42
2019/89 27/9/2019

ფ.პ. ვალერი სარჯველაძე s/k 

01009007671
თარგმნა (79530000).  გამარტივებული შესყიდვა 240 240  ბიუჯეტი


