
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 14800000 სხვადასხვა არალითონური მინერალური 
პროდუქტი

55,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

14.06.2016 31.12.2016

2 22800000 qaRaldis an muyaos saregistracio 
Jurnalebi/wignebi, sabuRaltro wignebi, 
formebi da sxva nabeWdi sakancelario 
nivTebi

205,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

3 30100000 saofise manqanebi, აღჭურვილობა საკანცელარიო 
ნივთები, kompiuterebis, printerebisa da 
avejis garda

1300,00 გამარტივებული 
ტენდერი

03.01.2016 31.12.2016

4 30200000 kompiuteruli mowyobilobebi da maragi 3400,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

5 31100000 ელექტროძრავები, გენერატორები და 
ტრანსფორმერები

250,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

07.09.2016 31.12.2016

6 31200000 ელექტორენერგიის გამანაწილებელი და 
საკონტროლი აპარატურა

70,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

08.05.2016 31.12.2016

7 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები 
და პირველადი ელემენტები

350,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

08.05.2016 31.12.2016

8 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

30,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

08.05.2016 31.12.2016

9 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 
მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

80,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

13.06.2016 31.12.2016

10 38300000 საზომი ხელსაწყოები 170,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

08.05.2016 31.12.2016

11 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები 500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

08.05.2016 31.12.2016

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 9600,00 ლარი  

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 07 სექტემბერი 2016 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 
№ DI/28/3-195/14



12 39200000 ავეჯის აქსესუარები 40,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

08.05.2016 31.12.2016

13 39700000 საოჯახო ტექნიკა 250,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

13.06.2016 31.12.2016

14 42600000 ჩარხები 120,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

14.06.2016 31.12.2016

15 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 
დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

180,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

08.05.2016 31.12.2016

16 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 
მათთან დაკავშირებული საგნები

300,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

17 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები, ზამბარები

2300,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016



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 79800000 ბეჭვდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 484,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 01.05.2016

2 22100000 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო 
ფურცლები

10,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 01.05.2016

3 22200000 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და 
ჟურნალები

240,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 01.05.2016

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 734,00 ლარი  

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 28 მარტი 2016 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
14700000

ძირითადი ლითონები 2455,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

14.03.2016 31.12.2016

1 32500000
satelekomunikacio mowyobilonbebi da 
aqsesuarebi

200,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

26.01.2016 31.12.2016

2 24300000
ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკალები 45,00 გამარტივებული 

შესყიდვა
26.01.2016 31.12.2016

3 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 1800,00 გამარტივებული 
el. tenderi

26.01.2016 31.12.2016

4 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები 500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

26.01.2016 31.12.2016

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

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 12 მარტი 2016 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 204 862 247
3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
4. დაფინანსების წყარო:

 გრანტი № YS15-2.2.10.-101



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 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 
აპარატურა 300,00

gamartivebuli 
Sesyidva

24.06.2016 31.12.2016

2 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი
1900,00

gamartivebuli 
Sesyidva

24.06.2016 31.12.2016

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 2200,00 ლარი

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 24 ივნისი 2016 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 204 862 247
3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი
4. დაფინანსების წყარო:

 გრანტი № G-2209



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 1000,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

2

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

60,00 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 79100000 იურიდიული მომსახურებები 370,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

5 22100000 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო 
ფურცლები

50,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

6 79800000 ბეჭვდა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 100,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

7 38400000 fizikuri maxasiaTeblebis Sesamowmebeli 
xelsawyoebi

10,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2015 31.12.2015

7 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 700,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

21.03.2016 31.12.2016

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 2370,00 ლარი  

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 25 ივლისი 2016 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 2150,00 კონსოლიდირებუ
ლი შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

2
22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

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

20,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

3 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

80,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

4
42600000 Carxebi 800,00 გამარტივებული 

შესყიდვა
03.01.2016 31.12.2016

8
44500000 xelsawyoebi, saketebi, gasaRebebi, 

anjamebi, damWerebi, jaWvebi da 
zambarebi/resorebi

50,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 3100,00 ლარი  

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 15 სექტემბერი 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/171/3-180/14



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 1500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

2
22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

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

50,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

3 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

200,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

4 38200000 გეოლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები 26000,00 გამარტივებული 
ელ. ტენდერი

03.01.2016 31.12.2016

6 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 6000,00 გამარტივებული 
ელ. ტენდერი

03.01.2016 31.12.2016

7 43400000 მინერალების დასამუშავებელი და სამსხმელო 
ფორმების მოდელირების მოწყობილობები

3500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

03.01.2016 31.12.2016

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 37250,00 ლარი  

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 15 სექტემბერი 2016 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 

№AR/62/3-180/14



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 1700,00 გამარტივებული

შესყიდვა
26.01.2016 31.12.2016

2 09200000
ნავთობი, ქვანახშირი, ნავთობპროდუქტები 100,00 გამარტივებული

შესყიდვა
8/31/2016 31.12.2016

3 14700000
ძირითადი ლითონები 2356,00 გამარტივებული

შესყიდვა
9/22/2016 31.12.2016

4 18100000 samuSao tansacmeli, spectansacmeli da
aqsesuarebi

460,00 გამარტივებული
შესყიდვა

4/12/2016 31.12.2016

5 18400000 specialuri tansacmeli da aqsesuarebi 1815,00 გამარტივებული
შესყიდვა

4/12/2016 31.12.2016

6 18800000
ფეხსაცმელი 410,00 გამარტივებული

შესყიდვა
13.10.2016 31.12.2016

7
30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების და
პრინტერების გარდა

1510,00 გამარტივებული
el. tenderi

3/16/2016 31.12.2016

8 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 10700,00 გამარტივებული

el. tenderi
26.01.2016 31.12.2016

9 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმერები 69,00 გამარტივებული

შესყიდვა
4/7/2016 31.12.2016

10 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო
აპარატურა

700,00 გამარტივებული
შესყიდვა

3/16/2016 31.12.2016

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 112750,00 ლარი

2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 22 დეკემბერი 2016 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო

კოდი: 204 862 247

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

4.დაფინანსების წყარო:
გრანტი № SFPP 984595



11 31300000
იზოლირებული მავთული და კაბელი 2245,00 გამარტივებული

შესყიდვა
3/16/2016 31.12.2016

12 31400000 akumulatorebi, denis pirveladi wyaroebi da
pirveladi elementebi

500,00 გამარტივებული
შესყიდვა

4/12/2016 31.12.2016

13 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და
ელექტრონათურები

1005,00 გამარტივებული
შესყიდვა

3/16/2016 31.12.2016

14 31700000
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და
ელექტროტექნიკური აქსესუარები

781,00 გამარტივებული
შესყიდვა

3/16/2016 31.12.2016

15 32200000
რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო-და
ტელემაუწყებლობის აპარატურა

2500,00 გამარტივებული
შესყიდვა

6/9/2016 31.12.2016

16
32300000

ტელე-რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდი-
ვიდეოგამოსახულებების ჩამწერი და აღწარმოების
აპარატურა

3000,00 გამარტივებული
შესყიდვა

26.01.2016 31.12.2016

17 32500000
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები 150,00 გამარტივებული

შესყიდვა
6/9/2016 31.12.2016

18 24300000
ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები 20,00 გამარტივებული

შესყიდვა
08.02.2016 01.04.2016

19 24900000
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური
ნივთიერებების პროდუქტები

60,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.02.2016 01.04.2016

20 33100000
სამედიცინო მოწყობილობები 95,00 გამარტივებული

შესყიდვა
08.02.2016 01.04.2016

21 33700000
პირადი ჰიგიენის საშუალებები 180,00 გამარტივებული

შესყიდვა
13.10.2016 31.12.2016

22 35100000
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი
მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

300,00 გამარტივებული
შესყიდვა

10/5/2016 01.04.2016

23 35800000
ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები 845,00 გამარტივებული

შესყიდვა
13.10.2016 31.12.2016

24 38400000 fizikuri maxasiaTeblebis kontrolis
xelsawyoebi

10325,00 გამარტივებული
el. tenderi

3/17/2016 12/31/2016

25 39200000
ავეჯის აქსესუარები 25,00 გამარტივებული

შესყიდვა
08.02.2016 01.04.2016

26 39300000
სხვადასხვა სახის მოწყობილობები 350,00 გამარტივებული

შესყიდვა
9/15/2016 31.12.2016

27 39700000
საოჯახო ტექნიკა 4450,00 გამარტივებული

შესყიდვა
12.10.2016 31.12.2016

28 42100000 sawarmoo danadgarebi da meqanikuri energiis
gamoyeneba

7710,00 გამარტივებული
შესყიდვა

6/20/2016 31.12.2016



29 42500000
გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები 800,00 გამარტივებული

შესყიდვა
8/12/2016 31.12.2016

30 42600000
ჩარხები 2000,00 გამარტივებული

შესყიდვა
9/15/2016 31.12.2016

31 42900000
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების
დანადგარები

700,00 გამარტივებული
შესყიდვა

8/31/2016 31.12.2016

32 43100000
სამთო მანქანა-დანადგარები 3150,00 გამარტივებული

შესყიდვა
9/15/2016 31.12.2016

33 43300000 samSeneblo manqanebi da mowyobilobebi 9500,00 გამარტივებული
el. tenderi

3/16/2016 31.12.2016

34 44100000
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო
მასალები

22109,00 გამარტივებული
el. tenderi

3/16/2016 31.12.2016

35 44300000
კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული
მასალები

150,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.02.2016 01.04.2016

36 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან

დაკავშირებული საგნები
760,00 გამარტივებული

შესყიდვა
08.02.2016 01.04.2016

37 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები,
დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

2230,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.02.2016 01.04.2016

38
44600000

ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები;
ცენტრალური გათბობის რადიატორები და
ბოილერები

950,00 გამარტივებული
შესყიდვა

12.10.2016 31.12.2016

39 44800000
საღებავები, ლაქები და მასტიკები 170,00 გამარტივებული

შესყიდვა
08.02.2016 01.04.2016

40 42300000
სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის
საწვავი ღუმელები და ქურები

40,00 გამარტივებული
შესყიდვა

08.02.2016 01.04.2016

41 45300000
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 675,00 გამარტივებული

შესყიდვა
08.02.2016 01.04.2016

42

50300000

personaluri kompiuterebis, saofise aparaturis,
satelekomunikacio da audio-vizualuri
mowyobilobebis SekeTeba, teqnikuri mmomsaxureba
da maTTan dkavSirebuli momsaxurebebi

100,00 გამარტივებული
შესყიდვა

6/19/2016 31.12.2016

43
50400000

sამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება
და ტექნიკური მომსახურება

445,00 გამარტივებული
შესყიდვა

26.01.2016 31.12.2016



44

63100000
tvirTis gadazidvis da Senaxvis momsaxureba 1000,00 გამარტივებული

შესყიდვა
6/1/2016 31.12.2016

45
72400000

ინტერნეტმომსახურებები 1030,00 გამარტივებული
შესყიდვა

3/14/2016 31.12.2016

46
75100000

ადმინისტრაციული მომსახურებები 500,00 გამარტივებული
შესყიდვა

9/7/2016 31.12.2016

47
79100000

იურიდიული მომსახურებები 600,00 გამარტივებული
შესყიდვა

3/14/2016 31.12.2016

48
79500000

ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული მომსახურებები

150,00 გამარტივებული
შესყიდვა

22.12.2016 31.12.2016

49 09100000 sawvavi 11330,00 კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

26.01.2016 31.12.2016

ნ. ბექაური

ნ. ჩიხრაძე

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

შემსყიდველი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------
                                                                                                (ხელმოწერა)
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