
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 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

30,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

4 79800000 ბეჭვდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 200,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

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

danarTi #1

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2014 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 44100000 კონტრუქციის მასალები და ანალოგიური
ნივთები/საგნები

1390,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 25.04.2015

2 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 
ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

80,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 25.04.2015

3 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

120,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 25.04.2015

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 1590,00 ლარი  

danarTi #1

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2014 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

#

დანაყოფის
კოდი

დანაყოფის დასახელება სავარაუდო
ღირებულება

შესყიდვის
საშუალება

შესყიდვების
დაწყების

სავარაუდო
ვადები

შესყიდვის
ობიექტის

მიწოდების
სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 39100000 ავეჯი
500,00

გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

2 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკალები
1000,00

გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

3 14700000 მთავარი ლითონები 4000,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 5500,00 ლარი  

danarTi #1

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 19 ნოემბერი 2014 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 31700000 ელექტრონული, ელექტრო-მექანიკური და ელექტრო-
ტექნიკური მომარაგება

300,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

2 38300000 საზომი ხელსაწყოები 2300,00 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

200,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

         

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

danarTi #1

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2014 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 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

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 4200,00 ლარი  

danarTi #1

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2014 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



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 800,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

2
22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 
სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

20,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

3 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

130,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

4 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების შესამოწმებელი
ხელსაწყოები

1000,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

5 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო
აპარატურა

50,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

6 31700000 ელექტრონული, ელექტრო-მექანიკური და ელექტრო-
ტექნიკური მომარაგება

3000,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

7 79800000 ბეჭვდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 120,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

8 38300000 საზომი ხელსაწყოები 260,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

9
50500000 ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის

კონტეინერების, ასევე, მანქანების შეკეთება და
ტექნიკური მომსახურება

300,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

10 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკალები 340,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

11 22100000 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო
ფურცლები

180,00 გამარტივებული
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 6200,00 ლარი  

danarTi #1

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 10 ნოემბერი 2014 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/342/3-180/13



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 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი
მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

5000,00 გამარტივებული
ელ. ტენდერი

10.03.2015 31.12.2015

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

danarTi #1

2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 10 მარტი 2015 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო

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

4. დაფინანსების წყარო:
გრანტი № SPS 984595


