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ხელშეკრულხელშეკრულხელშეკრულხელშეკრულ

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

((((გადახდა)გადახდა)გადახდა)გადახდა)

დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების დაფინანსების 

წყაროწყაროწყაროწყარო

1 4068-1
24/12/2018

შსს სსიპ დაცვის პოლიც. დეპარტ.

ს/კ 211350928

ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა
1740 435  ბიუჯეტი

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

ს/კ 211350928

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 2827.89  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 1530.01  ბიუჯეტი

6
2019/04 29/01/2019

შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979 ავტოტექმომსახურება CPV-

50100000

გამარტივებული შესყიდვა
2500 20  ბიუჯეტი

7

2019/08 31/01/2019
 სს სილქნეტი ს/კ 204566978 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება

CPV64200000, 72400000,92200000

გამარტივებული შესყიდვა

6000 961.16  ბიუჯეტი

8

2019/14 1/2/2019

შპს ქართული პროგრამული

სისტემები ს/კ 202198754 

ნორმატიული აქტების გამოყენების

უფლება CPV-48200000

გამარტივებული შესყიდვა

490 147  ბიუჯეტი

9

2019/17 5/3/2019

შპს გუდვილი ს/კ 206343991 sasmeli da sakvebi produqtis

SeZena (CPV kodi 15800000;

15900000).

გამარტივებული შესყიდვა

3000 2538.26  ბიუჯეტი

10
2019/25 1/4/2019

ი.მ. ბადრი თურმანიძე საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა
1000 0  ბიუჯეტი

11
2019/76 17/09/2019

შპს ბგდ s/k 406280661 საწმენდი საშუალებები გამარტივებული შესყიდვა
1500 949.1  ბიუჯეტი

12
2019/90 10/8/2019

შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673 ციფრული ვოლტმეტრები და

მულტიმეტრები (38341320)

ელექტრონული ტენდერი
4000 4000 გრანტი

13
2019/91 10/8/2019

შპს მაი მობაილ+ s/k 205294705 ვაკუუმური ტუმბოები(42122450) ელექტრონული ტენდერი
11300 11300 გრანტი

14
2019/92 10/8/2019

შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673 კვების ბლოკი გამარტივებული შესყიდვა
994 994 გრანტი

15
2019/93 10/9/2019

კავშირი მეცნიერება და

ენერგეტიკა ს/კ205005858

სტატიის 

გამოქვეყნება(CPV22100000)

გამარტივებული შესყიდვა
150 150 ბიუჯეტი

16
2019/94 10/10/2019

შპს ფემილი ჰარჩ ს/კ420429851 სახურავის რემონტი გამარტივებული შესყიდვა
2797 2797 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 – 2019 – 2019 – 2019 – 2019 წლის წლის წლის წლის IVIVIVIVკვარტლიკვარტლიკვარტლიკვარტლი



17
2019/95 10/21/2019

შპს ლილო 1 ს/კ206268741 საწყობში სენახვის საფასური გამარტივებული შესყიდვა
57.19 57.19 ბიუჯეტი

18
2019/96 10/22/2019

შპს პროსერვისი ს/კ204929168 72417000 დომენური სახელები გამარტივებული შესყიდვა
50 50 ბიუჯეტი

19
2019/97 10/23/2019

შპს ლ.ქ. ს/კ404514272 საიუბილეო ტორტი გამარტივებული შესყიდვა
300 300 ბიუჯეტი

20
2019/98 10/24/2019

შპს დი ეი სი ს/კ204975269 ელ.კომპონენტები, ხელის

ხელსაწყოები

გამარტივებული შესყიდვა
304.2 304.2 ბიუჯეტი

21
2019/99 10/24/2019

შპს ედისონი s/k 406202595  ელ.კომპონენტები გამარტივებული შესყიდვა
193.2 193.2 ბიუჯეტი

22
2019/100 10/31/2019

შპს ელ-სსs/k 202452381  ავტომატური ამომრთველი გამარტივებული შესყიდვა
120 120 ბიუჯეტი

23
2019/101 10/31/2019

შპს მაი მობაილ+ s/k 205294705 ელ.კომპონენტები 31712340 გამარტივებული შესყიდვა
1315 1315 ბიუჯეტი

24
2019/102 11/11/2019

შპს თბილისი კარგო სერვისი სატვირთო-სატერმინალო 

მომსახურება

გამარტივებული შესყიდვა
201.04 201.04 ბიუჯეტი

25
2019/103 11/11/2019

შპს ანკო s/k 405050885 1 კგ. გერმანიუმი გამარტივებული შესყიდვა
4900 4900

ბიუჯეტი-20% 

გრანტი-80%

26
2019/104 11/11/2019

შპს ლიტერა თარგმნა (79530000).  გამარტივებული შესყიდვა
500 0 ბიუჯეტი

27
2019/105 11/11/2019

ი.მ. ეკატერინე მარშანია

62001025211

ნოტარიუსი გამარტივებული შესყიდვა
500 0 ბიუჯეტი

28
2019/106 11/11/2019

შპს მეიდანი888 ს/კ405145025 რესტორნის მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა
416.35 416.35 ბიუჯეტი

29
2019/107 11/12/2019

შპს დი ეი სი ს/კ204975269 მილიომმეტრი 38341300 გამარტივებული შესყიდვა
395 395 ბიუჯეტი

30
2019/108 11/13/2019

შპს მაი მობაილ+ s/k 205294705 ელექტრო სარჩილავი სადგური ელექტრონული ტენდერი
6950 6950 ბიუჯეტი

31
2019/109 11/13/2019

შპს მკს ს/კ 206256727 სიგნალების გენერატორი ელექტრონული ტენდერი
7295 7295 ბიუჯეტი

32
2019/110 11/13/2019

შპს მკს ს/კ 206256727 ფოტოდეტექტორები ელექტრონული ტენდერი
7595 7595 ბიუჯეტი

33
2019/111 11/14/2019

შპს მაი მობაილ+ s/k 205294705 რადიოაქტიური წყაროები (CPV

09343000) 

გამარტივებული შესყიდვა
60000 0 ბიუჯეტი

34
2019/112 11/14/2019

შპს ეფ1 ს/კ205267487 lazeruli printeri 6 ცალი გამარტივებული შესყიდვა
2310 2310 ბიუჯეტი

35
2019/113 11/15/2019

შპს მერიდიან ექსპრესი დეკლარაციის შეცსება გამარტივებული შესყიდვა
25 25 ბიუჯეტი

36
2019/114 11/18/2019

შპს ბი-ემ-სი გორგია ავზების შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა
319 319 ბიუჯეტი

37
2019/115 11/18/2019

ი.მ. შორენა კალანდია

ს/კ01008055685

სამეურნეო საქონლის შესყიდვა გამარტივებული შესყიდვა
1226.3 1226.3 ბიუჯეტი

38
2019/116 11/18/2019

შპს ეკოლაინი ს/კ204445145 მტვერსასრუტის ტომრები გამარტივებული შესყიდვა
65 65 ბიუჯეტი



39
2019/117 11/28/2019

შპს ნიუ ეიჯ ლაბ ს/კ401965673 სიხშირის გარდამქმნელი გამარტივებული შესყიდვა
2100 2100 ბიუჯეტი

40
2019/118 11/28/2019

ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი

ს/კ01003015633

სტატიის 

გამოქვეყნება(CPV22100000)

გამარტივებული შესყიდვა
550 550 ბიუჯეტი

41
2019/119 11/28/2019

შპს გეოჯემი s/k 205050406 ქიმიკატები 24300000 გამარტივებული შესყიდვა
1729.5 1729.5 ბიუჯეტი

42
2019/120 11/29/2019

შპს კოპიპრინტ2000 ბეჭდების დამზადება გამარტივებული შესყიდვა
90 90 ბიუჯეტი

43
2019/121 11/29/2019

შპს ოფის1 ს/კ204964039 საოფისე ავეჯი 39100000 გამარტივებული შესყიდვა
1718 1718 ბიუჯეტი

44
2019/122 11/29/2019

შპს ოფის1 ს/კ204964039 საკანცელარიო საქონელი 30100000 გამარტივებული შესყიდვა
996.9 996.9 ბიუჯეტი

45
2019/123 11/29/2019

შპს RS Line s/k 404395463 მეტალის კარადები 39100000 გამარტივებული შესყიდვა
1570 1570 ბიუჯეტი

46
2019/124 11/29/2019

ი.მ. დავით ელიავა s/k

62006027684

სავარძლების რესტავრაცია გამარტივებული შესყიდვა
480 480 ბიუჯეტი

47
2019/125 12/3/2019

ი.მ. ირაკლი ჯიჯიეშვილი s/k

26001000397

მეტალოპლასტმასის ფანჯრების

დამზ.მონტაჯი

გამარტივებული შესყიდვა
4750 4750 ბიუჯეტი

48
2019/126 12/5/2019

შპს ჯობს.გე ს/კ: 205035282 ვაკანსიების გამოქვეყნება გამარტივებული შესყიდვა
100 100 ბიუჯეტი

49
2019/127 12/6/2019

შპს სამაია s/k 202888358 სასწორები, შემრევები და ქურები გამარტივებული შესყიდვა
7260 7260 ბიუჯეტი

50
2019/128 12/6/2019

შპს სამაია s/k 202888358 ლაბორატორიული ჭურჭელი გამარტივებული შესყიდვა
2868 2868 ბიუჯეტი

51
2019/130 12/10/2019

ი.მ. მამული გამეზარდაშვილი ლითონები გამარტივებული შესყიდვა
1067.5 1067.5 ბიუჯეტი

52
2019/131 12/10/2019

შპს მაი მობაილ+ s/k 205294705 3D კარტრიჯები გამარტივებული შესყიდვა
1050 1050 ბიუჯეტი

53
2019/132 12/10/2019

შპს ბი-ემ-სი გორგია სამშენებლო მასალები გამარტივებული შესყიდვა
3405.94 3405.94 ბიუჯეტი

54
2019/133 12/13/2019

შპს დასაქმების სააგენტო ეიჩარი ვაკანსიების გამოქვეყნება გამარტივებული შესყიდვა
216.5 216.5 ბიუჯეტი

55
2019/134 12/12/2019

შპს სტარტი s/k 406217712 სარემონტო სამუშაოები გამარტივებული შესყიდვა
4992 4992 ბიუჯეტი

56
2019/135 12/13/2019

შპს ინსპერონი ს/კ 404578140 ოპტიკური მოდულატორი ელექტრონული ტენდერი
11278 11278 ბიუჯეტი

57
2019/136 12/16/2019

შპს პენსან ჯორჯია 404870760 საბეჭდი ქაღალდი კონსოლიდირებული ტენდერი
940 940 ბიუჯეტი

58
2019/137 12/16/2019

შპს ბაზის ენერჯი 400001779 დამიწების კონტურების გაზომვა გამარტივებული შესყიდვა
270 270 ბიუჯეტი

59
2019/138 12/17/2019

ფ.პ უშანგი ბედიაშვილი p\n

01011050991

დეტალების გამოჩარხვა

CPV98300000

გამარტივებული შესყიდვა
120 120 ბიუჯეტი

60
2019/139 12/19/2019

შპს სუპერი  s/k 205050905 საახალწლო ნაძვისხის და

სათამაშოების

გამარტივებული შესყიდვა
818.5 818.5 ბიუჯეტი



61
2019/140 12/23/2019

შპს დემასი s/k 200066221 ლამინატი გამარტივებული შესყიდვა
2453.42 2453.42 ბიუჯეტი

62
2019/141 12/23/2019

შპს ლ.ქ. ს/კ404514272 საიუბილეო ტორტი გამარტივებული შესყიდვა
205 205 ბიუჯეტი

63
2019/142 12/23/2019

ფ.პ. ვალერი სარჯველაძე s/k

01009007671

თარგმნა (79530000).  გამარტივებული შესყიდვა
460 460 ბიუჯეტი

64
2019/143 12/26/2019

შპს ალტა ს/კ211380691 კომპიუტერები ელექტრონული ტენდერი
12113 12113 ბიუჯეტი

65
2019/144 12/26/2019

სს ელიტ ელექტრონიკსი s/k

202268928

მობილური ტელეფონები გამარტივებული შესყიდვა
2849.98 2849.98 ბიუჯეტი


