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მომწოდებელი, 

საიდენთიფიკაციო კოდი 
 შესყიდვის ობიექტი      CPV კოდი შესყიდვის საშუალება

ხელშეკრულების 
მთლიანი თანხა

მოთხოვნა 
(გადახდა)

დაფინანსების 
წყარო

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

მობილური სატელ.მომსახურება 
CPV-64212000

გამარტივებული შესყიდვა 330 108.8  ბიუჯეტი

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

ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1932 483  ბიუჯეტი

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

ობიექტის დაცვა CPV-79700000 გამარტივებული შესყიდვა 1800 450  ბიუჯეტი

2021/03 23/12/2020 შპს ახალი ქსელები  ს/კ 211326732                                                                                                                                                                                                                 
  სატელეფონო მომსახურება CPV-

74200000 
გამარტივებული შესყიდვა 3480 870  ბიუჯეტი

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

ს/კ 204493002
საწვავი-ბენზინი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 10980 1249.04  ბიუჯეტი

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

ს/კ 204493002
საწვავი-დიზელი                  CPV-

09100000
კონსოლიდირებული ტენდერი 1880 0  ბიუჯეტი

2021/09 5/2/2021 შპს გუდვილი ს/კ 206343991 CPV გამარტივებული შესყიდვა 3000 792.84  ბიუჯეტი

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

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

CPV64200000
გამარტივებული შესყიდვა 200 44.57  ბიუჯეტი

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

30125100, 50310000
გამარტივებული შესყიდვა 1500 0  ბიუჯეტი

2021/21 31/3/2021 სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა 402160022 ავტომანქანის დაზღვევა 66500000 კონსოლიდირებული ტენდერი 220.38 48.88  ბიუჯეტი

2021/23 6/4/2021
ააიპ ასოციაცია მეცნიერებისთვის 

400248576
სამეცნიერო ლიტერატურის 

შესყიდვა 22100000
გამარტივებული შესყიდვა 1000 0  ბიუჯეტი

2021/24 8/4/2021 შპს ლასარე 208145176
სატერმინალო 

მომსახურებაCPV63100000 
გამარტივებული შესყიდვა 197.28 197.28  ბიუჯეტი

2021/25 8/4/2021 შპს ლასარე 208145176
სატერმინალო 

მომსახურებაCPV63100000 
გამარტივებული შესყიდვა 72.26 72.26  ბიუჯეტი

2021/26 12/4/2021 შპს მაიმობაილ+ 205294705
ალუმ. 

ნიტრიდ.კერამიკ.ფილები14700000
გამარტივებული შესყიდვა 4200 4200  ბიუჯეტი

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



2021/27 22/4/2021 შპს "სქილერსი" (ს/ნ 405253933
ვებგვერდის პროგრამ. 

უზრუნველყოფა 72400000
გამარტივებული შესყიდვა 588 588  ბიუჯეტი

2021/28 22/4/2021
სს „სილქნეტი“ 204566978                                                                                                      

საკომუნიკაციო 
მომსაახურება64200000, 72400000, 

92200000
გამარტივებული შესყიდვა 4800 702.66  ბიუჯეტი

2021/29 26/4/2021 შპს მაიმობაილ+ 205294705 ანალიზატორის მონტაჟი 51200000 გამარტივებული შესყიდვა 780 780  ბიუჯეტი

2021/30 26/4/2021 ი.მ. დიანა ლაღაძე s/k 01017008314
ყვავილების თაიგულები
CPV031121210)

გამარტივებული შესყიდვა 200 200  ბიუჯეტი

2021/31 27/4/2021 შპს ზარი 400259073  
ელექტრო საიზოლაც. მასალები 

44111510  
გამარტივებული შესყიდვა 700 700  ბიუჯეტი

2021/32 27/4/2021 შპს ჩემი ოფისი ს/კ401997112

საოფისე ტექნიკის 
(პრინტერების) სერვისი 
შეკეთება503100000

გამარტივებული შესყიდვა 580 580  ბიუჯეტი

2021/33 28/4/2021 შპს ეფ1 ს/კ 205267487 კომპიუტ. აქსესუარები 30200000 გამარტივებული შესყიდვა 740 740 გრანტი

2021/34 28/4/2021 შპს თანადგომა-1 202411808
გაზეთ საქ.რესპუბლ. 
ნეკროლ.განთავსება

გამარტივებული შესყიდვა 30 30  ბიუჯეტი

2021/35 14/5/2021
ფ.პ.ვალერი 

სარჯველაძე01009007671
თარგმნა CPV:79530000) გამარტივებული შესყიდვა 320 320  ბიუჯეტი

2021/36 17/5/2021 შპს „თეგეტა მოტორსი“ 202177205 საბურავები კონსოლიდირებული ტენდერი 940 940  ბიუჯეტი

2021/37 1/6/2021
მეცვიერება და ენერგეტიკა 

205005858
სტსტიის გამოქვეყნება79824000 გამარტივებული შესყიდვა 75 75  ბიუჯეტი

2021/38 17/6/2021 შპს "სერვ.ჯი" 205277369 72417000 დომენური სახელები გამარტივებული შესყიდვა 12 12  ბიუჯეტი

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

404500072

პერსონალისთვის 
ინდივიდუალური დოზიმეტრიის  

მონიტორინგის 
გაწევა.(CPV:90721600)

გამარტივებული შესყიდვა 253.75 28.75  ბიუჯეტი

2021/40 7/6/2021 შპს ა-ჯგუფი 405384267  კედლის დისპენსერები 42968200 გამარტივებული შესყიდვა 1260 1260  ბიუჯეტი

2021/41 7/6/2021
შპს „პეტრიაშვილის იურიდიული 

კომპანია“-ს (ს/ნ №406242640,
იურიდიული მომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 3000 1500 გრანტი

ბრძან.#39 11/6/2021
შპს ყვარლის ღვინის გვირაბი 

(402145246)

სარესტორნო და 
ტურისტულიმომსახურება 

55300000
გამარტივებული შესყიდვა 474.32 474.32  ბიუჯეტი

2021/42 14/6/2021 შპს გიკანი 400086875
სპილენძის მილები და თითბერის 

ძელაკი 14710000
გამარტივებული შესყიდვა 406 406  ბიუჯეტი

2021/43 16/6/2021
შპს მეღვინეობა გრანელი’ (ს/ნ 
441555005 

სადეზინფექციო საშუალების 
შესყიდვა (CPV – 33692000 

კონსოლიდირებული ტენდერი 804 804  ბიუჯეტი



2021/44 16/6/2021 შპს ბგდ 406280661 საწმენდი საშუალებები გამარტივებული შესყიდვა 1500 0  ბიუჯეტი

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

405408811)
აუტოტექმომსახურება გამარტივებული შესყიდვა 2000 513  ბიუჯეტი

2021/46 16/6/2021 შპს უნივერსალი 204935767 ბეჭდვა და ტირაჟირება გამარტივებული შესყიდვა 1100 1100  ბიუჯეტი

2021/47 18/6/2021
ი.მ. თამარ ხახუტაშვილი 

პ/ნ01003015633
სტატიის გამოქვეყნება 22100000 გამარტივებული შესყიდვა 865 865  ბიუჯეტი

ბრძან.#43 29/6/2021 შპს ქვევრი (402177309)
სარესტორნო მომსახურება 

55300000
გამარტივებული შესყიდვა 198.15 198.15  ბიუჯეტი


