
1 2 3 4 5 6 7 8

#

დანაყოფის
კოდი

დანაყოფის დასახელება სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვების
დაწყების

სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის

მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები 100,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2013 31.12.2013

2 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკალები 250,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2013 31.12.2013

3 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების შესამოწმებელი ხელსაწყოები 440,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2013 31.12.2013

4 42100000 საწარმოო დანადგარები და მექანიკური ენერგიის გამოყენება 380,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2013 31.12.2013

5

22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 
საკანცელარიო ნივთები

4,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2013 31.12.2013

6 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

58,90 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2013 31.12.2013

7 30197630 საბეჭდი ქაღალდი 57,10 კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

25.06.2013 31.12.2013

8
22200000 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და

ჟურნალები
30,00 გამარტივებული

შესყიდვა
23.12.2013 31.12.2013

9 79800000 ბეჭვდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 165,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2013 31.12.2013

10 24400000 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები 45,00 გამარტივებული
შესყიდვა

25.06.2013 31.12.2013

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 1530,00 ლარი  

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 2013 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო

კოდი: 204 862 247
3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
4. დაფინანსების წყარო:

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი №11/23



1 2 3 4 5 6 7 8

#

დანაყოფის
კოდი

დანაყოფის დასახელება სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვების
დაწყების

სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის

მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 44500000 xelsawyoebi, saketebi, gasaRebebi, 
anjamebi, damWerebi, jaWvebi da 
zambarebi/resorebi

450,00
გამარტივებული

შესყიდვა 28.10.2013 31.12.2013

2 30197630 საბეჭდი ქაღალდი
115,00

გამარტივებული
შესყიდვა 28.10.2013 31.12.2013

3 39100000 ავეჯი
980,00

გამარტივებული
შესყიდვა 04.12.2013 31.12.2013

4 14700000 მთავარი ლითონები 3455,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.05.2013 31.12.2013

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 5000,00 ლარი  

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 04 დეკემბერი 2013 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო

კოდი: 204 862 247
3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

4. დაფინანსების წყარო:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი

№31/82



1 2 3 4 5 6 7 8

#

დანაყოფის
კოდი

დანაყოფის დასახელება სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვების
დაწყების

სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის

მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 
სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

40,00 გამარტივებული
შესყიდვა

01.02.2013 31.12.2013

2 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

60,00 გამარტივებული
შესყიდვა

01.02.2013 31.12.2013

3 31700000 ელექტრონული, ელექტრო-მექანიკური და ელექტრო-
ტექნიკური მომარაგება

439,00 გამარტივებული
შესყიდვა

01.02.2013 31.12.2013

4 38300000 საზომი ხელსაწყოები 900,00 გამარტივებული
შესყიდვა

01.02.2013 31.12.2013

5 35100000 საგანგებო სიტუაციებისა და უსაფრთხოების
მოწყობილობები

282,50 გამარტივებული
შესყიდვა

01.02.2013 31.12.2013

6 44300000 კაბელი, მავთული და მათთან დაკავშირებული
მასალები

200,00 გამარტივებული
შესყიდვა

01.02.2013 31.12.2013

7 50300000 პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და
მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

100,00 გამარტივებული
შესყიდვა

01.02.2013 31.12.2013

8 42600000 ჩარხები 54,00 გამარტივებული
შესყიდვა

23.09.2013 31.12.2013

9 44500000 xelsawyoebi, saketebi, gasaRebebi, 
anjamebi, damWerebi, jaWvebi da 
zambarebi/resorebi

49,00 გამარტივებული
შესყიდვა

23.09.2013 31.12.2013

10 14700000 mTavari liTonebi 48,00 გამარტივებული
შესყიდვა

23.09.2013 31.12.2013

11 24300000 ZiriTadi araorganuli da organuli 
qimikalebi

120,00 გამარტივებული
შესყიდვა

23.09.2013 31.12.2013

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 2400,00 ლარი  

danarTi #1

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 26 ნოემბერი 2013 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო

კოდი: 204 862 247
3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

4. დაფინანსების წყარო:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი № 

დ-13/02



12 38600000 optikuri xelsawyoebi 36,00 გამარტივებული
შესყიდვა

23.09.2013 31.12.2013

13 39200000 avejeuloba 3,50 გამარტივებული
შესყიდვა

23.09.2013 31.12.2013

14
31100000

ელექტროძრავები, გენერატორები და
ტრანსფორმატორები

21,00 გამარტივებული
შესყიდვა

26.11.2013 31.12.2013

15 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო
აპარატურა

40,00 გამარტივებული
შესყიდვა

26.11.2013 31.12.2013

16 39800000 sawmendi da saprialebeli
 produqtebi

7,00 გამარტივებული
შესყიდვა

23.09.2013 31.12.2013

ნ. ბექაური

ნ. ჩიხრაძე

         

  შესყიდვების კოორდინატორი  -------------------------------------
                                                                                     (ხელმოწერა)

     შემსყიდველი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------
                                                                                                (ხელმოწერა)
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1 2 3 4 5 6 7 8

#

დანაყოფის
კოდი

დანაყოფის დასახელება სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვების
დაწყების

სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის

მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 725,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.05.2013 31.12.2013

2 24400000 სასუქები და ნიტროგენური ნაერთები 460,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.05.2013 31.12.2013

3 44100000 კონტრუქციის მასალები და ანალოგიური
ნივთები/საგნები

2145,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.05.2013 31.12.2013

4 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 
სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

53,00 გამარტივებული
შესყიდვა

02.07.2013 31.12.2013

5 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

107,00 გამარტივებული
შესყიდვა

02.07.2013 31.12.2013

6 32500000 satelekomunikacio mowyobilobebi da aqsesuarebi 195,00 გამარტივებული
შესყიდვა

14.11.2013 31.12.2013

7 30197630 საბეჭდი ქაღალდი 115,00 კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

02.07.2013 31.12.2013

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 3800,00 ლარი  

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 14 ნოემბერი 2013 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო

კოდი: 204 862 247
3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

4. დაფინანსების წყარო:
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი

№31/78



1 2 3 4 5 6 7 8
# danayofis 

kodi
danayofis dasaxeleba savaraudo 

Rirebuleba
Sesyidvis 
saSualeba

Sesyidvis 
dawyebis 
savaraudo 

vadebi

Sesyidvis 
obieqtis 
miwodebis 
savaraudo 

vada

SeniSvna

1 45400000 Senobis mowyobis samuSaoebi 3950,00 gamartivebuli 
Sesyidva

16.10.2013 31.12.2013

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად  3950,00 ლარი  

2013 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 16 ოქტომებრი 2013 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო
კოდი: 204 862 247

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

4. დაფინანსების წყარო:
საგრანტო ხელშეკრულება №P506


