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#

დანაყოფის
კოდი

დანაყოფის დასახელება სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვების
დაწყების

სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის

მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკალები 100,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

2
37700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 100,00 გამარტივებული

შესყიდვა
03.01.2015 31.12.2015

3 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

80,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

4 79800000 ბეჭვდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 120,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

5 22200000 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და
ჟურნალები

30,00 გამარტივებული
შესყიდვა

27.01.2015 31.12.2015

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 430,00 ლარი  

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 27 იანვარი 2015 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 42600000 ჩარხები 1000,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

2

38400000 ფიზიკური მახასიათებლების შესამოწმებელი
ხელსაწყოები

100,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

3

38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 2200,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

4 79100000 იურიდიული მომსახურებები 640,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

5 22100000 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო
ფურცლები

140,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

6 79800000 ბეჭვდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 120,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

7 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები 1700,00 გამარტივებული
შესყიდვა

05.02.2015 31.12.2015

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 05 თებერვალი 2015 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

№FR/354/3-180/13
5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 5900,00 ლარი  



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 31700000 ელექტრონული, ელექტრო-მექანიკური და ელექტრო-
ტექნიკური მომარაგება

90,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

2 38300000 საზომი ხელსაწყოები 2345,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

3 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 1100,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

4 44300000 კაბელი, მავთული და მათთან დაკავშირებული მასალები 100,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

5 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები,ანჯამები, დამჭერები, 
ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები

90,00 გამარტივებული
შესყიდვა

11.03.2015 31.12.2015

6 31100000 eleqtronuli Zravebi,generatorebi da 
Transformatorebi

30,00 გამარტივებული
შესყიდვა

11.03.2015 31.12.2015

7 31400000 akumulatorebi, pirveladi 
elementebi da pirveladi 
batareebi

60,00 გამარტივებული
შესყიდვა

11.03.2015 31.12.2015

8 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო
აპარატურა

85,00 გამარტივებული
შესყიდვა

11.03.2015 31.12.2015

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 3900,00 ლარი  

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 11 მარტი 2015 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



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 44100000 კონტრუქციის მასალები და ანალოგიური
ნივთები/საგნები

600,85 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 25.04.2015

2 24400000 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები 450,00 გამარტივებული
შესყიდვა

28.01.2015 25.04.2015

3 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 
ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

35,05 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 25.04.2015

4 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

388,15 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 25.04.2015

5 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 406,42 გამარტივებული
შესყიდვა

28.01.2015 25.04.2015

6 39100000 ავეჯი 850,00 გამარტივებული
შესყიდვა

28.01.2015 25.04.2015

7 32400000 qselebi 79,51 გამარტივებული
შესყიდვა

24.03.2015 25.04.2015

8 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- 
ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების
აპარა

57,90 გამარტივებული
შესყიდვა

24.03.2015 25.04.2015

9 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური
ნივთიერებების პროდუქტები

1,80 გამარტივებული
შესყიდვა

25.03.2015 25.04.2015

         

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 25 მარტი 2015 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
5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 2869,68 ლარი  


