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1 2019/129

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

CPV-64212000
გამარტივებული შესყიდვა 175 159.2  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 1534  ბიუჯეტი

6
2020/05 30/12/2019

შ.პ.ს. ,,რომპეტროლ საქართველო 

ს/კ 204493002

საწვავი-დიზელი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 2370 0  ბიუჯეტი

7

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

პ/ნ01003015633

სამეცნიერო ლიტერატურის 

ელექტრონული ვერსიის შესყიდვა 

CPV-22100000

გამარტივებული შესყიდვა 1000 150  ბიუჯეტი

8

2020/07 31/01/2019

 სს სილქნეტი ს/კ204566978
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

CPV64200000, 72400000,92200000
გამარტივებული შესყიდვა 4800 1077.08  ბიუჯეტი

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

ავტოტექმომსახურება CPV-

50100000
გამარტივებული შესყიდვა 3000 284  ბიუჯეტი

10
2020/09 27/01/2020 შპს ბლიცი4x4 ს/კ208156056 საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 3000 0  ბიუჯეტი

11

2020/11 31/01/2020 შპს ლიონ ავტო ს/კ404488979 ავტოტექმომსახურება  CPV-50100000 გამარტივებული შესყიდვა 6500 620

 

ბიუჯეტი,საკუ

თარი

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

კარტრიჯების დატენვა CPV: 

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1000 318  ბიუჯეტი

13

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

sasmeli da sakvebi produqtis

SeZena (CPV kodi 15800000;

15900000).
გამარტივებული შესყიდვა 3000 1697.21  ბიუჯეტი

14
2020/49 3/7/2020

შპს აუტოტეტ ჯორჯია ს/კ405 041 

119
ტექდათვალიერება გამარტივებული შესყიდვა 120 120  ბიუჯეტი

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

სატელეფონო მომსახურება 

CPV64200000
გამარტივებული შესყიდვა 120 46.28  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 3 კვარტალიწლის 3 კვარტალიწლის 3 კვარტალიწლის 3 კვარტალი



16
2020/50 9/7/2020 შპს ჩემი ოფისი ს/კ401997112

კარტრიჯების დატენვა CPV: 

3012510
გამარტივებული შესყიდვა 320 320 ბიუჯეტი

17

2020/51 10/7/2020

შპს ჩემი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 

პ/ნ01003015633ი ოფისი 

ს/კ401997112

სამეცნიერო კონფერენციაზე 

რეგისტრაციის უზრუნველყოფა 

CPV6422200

გამარტივებული შესყიდვა 520 520  ბიუჯეტი

18
2020/52 10/7/2020 შპს ლიკასთან ს/კ405359829

საიუბილეო ტორტის შესყიდვა 

CPV15812200
გამარტივებული შესყიდვა 200 200  ბიუჯეტი

19
2020/53 16/07/2020

ი.მ. ბადრი თურმანიძე s/k 

01024023744
საწარმოო აირები (CPV: 24100000) გამარტივებული შესყიდვა 1000 75  ბიუჯეტი

20
2020/54 21/07/2020 შპს ომეგა ს/კ211334830

კონდენციონერების შესყიდვა CPV: 

42512200
გამარტივებული შესყიდვა 2847 2847  ბიუჯეტი

21
2020/55 27/07/2020 შპს ნაპო ს/კ400096285 რკინის კარადები CPV: 44421700 გამარტივებული შესყიდვა 2750 2750  ბიუჯეტი

22
2020/56 31/07/2020

ფ.პ უშანგი ბედიაშვილი p\n 

01011050991

მეტალის კონტეინერის 

დამზადება 98300000
გამარტივებული შესყიდვა 125 125  ბიუჯეტი

23
2020/57 31/07/2020

ფ/პ  ვალერი სარჯველაძე  (პ/ნ 

01009007671)  
თარგმნა 79530000 გამარტივებული შესყიდვა 340 340  ბიუჯეტი

24
2020/58 3/8/2020 შპს ორისი s/k 206033754

sabuRaltro programa 72200000
გამარტივებული შესყიდვა 368 368  ბიუჯეტი

25
2020/59 7/9/2020 შპს დი ეი სი s/k 204975269  ელექტრონული საქონელი გამარტივებული შესყიდვა 1759.7 1759.7  ბიუჯეტი

26

2020/60 7/9/2020 შპს გიკანი s/k 400086875

spilenZis furclis, mina-

bambis qsovilis da eleqtro 

teqnikuri laqis SeZena. 

K(kodi:14715000-972l, 441115000-

150l, 44820000-420l)

გამარტივებული შესყიდვა 1542 1542  ბიუჯეტი

27

2020/61 8/9/2020

შპს გისახანძრო სიგნალიზაცია 

ნაპერწკალი s/k 204400969კანი s/k 

400086875

10 cali  6kg-iani Ffxvnilovani cecxlmaqris SeZena. K(kodi:35111300)გამარტივებული შესყიდვა 700 700  ბიუჯეტი

28

2020/62 11/9/2020 შპს თანადგომა ს/კ  202411808

gazeT ,,saqarTvelos 

respublikaSi”-Si nekrologisa 

da samZimris ganTavseba
გამარტივებული შესყიდვა 110 110  ბიუჯეტი

29

2020/64 11/9/2020 შპს სემპერი s/k 216290243

mSrali boqsis marTvis 

sistemis modernizacia CPV-

50710000
გამარტივებული შესყიდვა 4750 4750  ბიუჯეტი

30
2020/65 18/9/2020

კავშირი მეცნიერება და 

ენერგეტიკა s/k 205005858
სტატიის გამოქვეყნება CPV:79824000 გამარტივებული შესყიდვა 105 105  ბიუჯეტი

31
2020/66 18/9/2020 შპს მაიმიბაილ+ s/k 205294705

germaniumis granulebis 

Sesyidva. (CPV kodi:14600000
გამარტივებული შესყიდვა 4900 4900  ბიუჯეტი



32
2020/67 16/9/2020 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314

Yyvavilebis gvirgvinisPSeZena 

(03121210).
გამარტივებული შესყიდვა 145 145  ბიუჯეტი

33
2020/68 22/9/2020 შპს გოლდმედი ს/კ202455128

პირბადეების შესყიდვა 

CPV33100000 
კონსოლიდირებული ტენდერი 376 376  ბიუჯეტი

34
2020/69 25/9/2020 შპს ლიკასთან ს/კ405359829

საიუბილეო ტორტის შესყიდვა 

CPV15812200
გამარტივებული შესყიდვა 150 150  ბიუჯეტი


