
 
 
 
 

NATO-ს დაფინანსებით მიმდინარე სამეცნიერო პროგრამის ”მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის” მიღებული №SFPP 984595 
საგრანტო პროექტის შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული 

სახელმწიფო შეყიდვები - 2016 წლის I კვარტალი 
 

 
№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 

საშუალება 
ხელშეკრულე

ბის 
ღირებულება 

(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/09 შპს ვუდარტი 39100000 ავეჯი გამარტივებული 
შესყიდვა 

750.00 750.00  

16-19/12 სს ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია 

09100000 საწვავი კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

5214.00 562.72  

16-19/14 შპს რომპეტროლ 
საქართველო 

09100000 საწვავი კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

3630.00 66.00  

16-19/17 შპს ვუდარტი 39100000 ავეჯი გამარტივებული 
შესყიდვა 

450.00 450.00  

16-19/24 ი/მ ილია სარალიძე 24300000  ძირითადი არაორგანული და ორგანული 
ქიმიკატები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

514.00 514.00  

24900000  სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები 

33100000  სამედიცინო მოწყობილობები 
39200000 ავეჯის აქსესუარები 

42300000 სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, 
ნაგვის საწვავი ღუმელები და ქურები 

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

44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 
44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 



მათთან დაკავშირებული საგნები 
16-19/46 შპს არტმედია 72400000 ინტერნეტმომსახურებები გამარტივებული 

შესყიდვა 
1000.00 00.00  

16-19/52 შპს ელექტრო 
სერვისი 

31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

580.80 580.80  

16-19/53 შპს დი. ეი. სი. 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი გამარტივებული 
შესყიდვა 

178.40 178.40  

31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური აქსესუარები 

16-19/54 ი/მ გიორგი ნოზაძე 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღჭურვილობა და საკანცელარიო 
ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა 
და ავეჯის გარდა 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

641.00 641.00  

31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი 
31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 
31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 
44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები 
44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები 
16-19/55 შპს მი მობაილ + 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 

ხელსაწყოები 
გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

10325.00 00.00  

16-19/61 შპს კავკასუს 
ონლაინი 

72400000 ინტერნეტმომსახურებები გამარტივებული 
შესყიდვა 

30.00 30.00  

16-19/66 შპს მაი მობაილ + 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე 
სამშენებლო მასალები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

4950.00 00.00  

16-19/69 შპს პისიშოპ.ჯი 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

6799.00 6799.00 ეკონომია 
386.00 ლარი 

 
 
 
 
 
 
 
 



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მიღებული № YS15-2.2.10.-101 საგრანტო პროექტის შესყიდვების წლიური 
გეგმის ფარგლებში სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შეყიდვები - 2016 წლის I კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულე
ბის 

ღირებულება 
(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/10 შპს პისიშოპ.ჯი 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

49.00 49.00  

16-19/45 შპს სამაია 14700000 ძირითადი ლითონები გამარტივებული 
შესყიდვა 

2455.00 00.00  

16-19/70 შპს პისიშოპ.ჯი 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

800.00 800.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მიღებული № 31/82 საგრანტო პროექტის შესყიდვების წლიური გეგმის 
ფარგლებში სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შეყიდვები - 2016 წლის I კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულე
ბის 

ღირებულება 
(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/11 შპს ალგორითმ 
კომპიუტერსი 
Algorithm Computers 

31100000 ელექტროძრავები, გენერატორები და 
ტრანსფორმატორები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

75.00 75.00  

16-19/18 შპს ქიმიური 
კომპანია გეოჯემი 

24300000  ძირითადი არაორგანული და ორგანული 
ქიმიკატები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

1521.00 1521.00  

33100000  სამედიცინო მოწყობილობები 
33700000  პირადი ჰიგიენის საშუალებები 

38400000  ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 
ხელსაწყოები 

44600000  ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; 
ცენტრალური გათბობის რადიატორები და 
ბოილერები 

16-19/20 შპს ალტა 31400000  აკუმულატორები, დენის პირველადი 
წყაროები და პირველადი ელემენტები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

712.20 712.20  

31100000  ელექტროძრავები, გენერატორები და 
ტრანსფორმატორები 

31200000  ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

16-19/26 შპს ფორმატი 22800000  ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 
ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 
ნივთები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

853.00 853.00  

39200000  ავეჯის აქსესუარები 

16-19/27 შპს დეკორი 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა 

კონსოლიდირებ
ული ტედერი 

524.00 524.00  

16-19/32 შპს ყველაფერი 
მშენებლობისთვის 

31200000  ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 
საკონტროლო აპარატურა 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

503.00 503.00  

38300000  საზომი ხელსაწყოები     
16-19/33 ი/მ ხათო ჯოხაძე 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები გამარტივებული 

შესყიდვა 
300.00 300.00  



16-19/35 შპს ვუდარტი 39100000 ავეჯი გამარტივებული 
შესყიდვა 

400.00 400.00  

16-19/41 შპს სანი 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები გამარტივებული 
შესყიდვა 

55.00 55.00  

16-19/49 შპს 
ჰიდროსაიზოლაციო 
ტექნოლოგიები 

33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები გამარტივებული 
შესყიდვა 

475.00 475.00  

16-19/64 შპს Nova Mix / ნოვა 
მიქსი 

33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები გამარტივებული 
შესყიდვა 

384.00 384.00  

16-19/70 შპს პისიშოპ.ჯი 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

2485.00 2485.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მიღებული № FR/354/3-180/13 საგრანტო პროექტის შესყიდვების წლიური 
გეგმის ფარგლებში სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შეყიდვები - 2016 წლის I კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულე
ბის 

ღირებულება 
(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/59 ი/მ დავით 
შერაზადიშვილი 

38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა გამარტივებული 
შესყიდვა 

700.00 700.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მიღებული № FR/342/3-180/13 საგრანტო პროექტის შესყიდვების წლიური 
გეგმის ფარგლებში სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შეყიდვები - 2016 წლის I კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულე
ბის 

ღირებულება 
(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/67 შპს საქართველოს 
საინჟინრო 
სიახლენი 

79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

210.00 00.00  

16-19/68 შპს საქართველოს 
საინჟინრო 
სიახლენი 

22200000 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 
პერიოდიკა და ჟურნალები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

70.00 00.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მიღებული № DI/28/3-195/14 საგრანტო პროექტის შესყიდვების წლიური 
გეგმის ფარგლებში სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შეყიდვები - 2016 წლის I კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულე
ბის 

ღირებულება 
(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/70 შპს პისიშოპ.ჯი 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

1000.00 1000.00  

 
 


