
 
 
 
 

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 II კვარტალი 
 

 
№ მიმწოდებელი CPV 

კოდი 
შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 

საშუალება 
ხელშეკრულ

ების 
ღირებულებ

ა (ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/12 სს ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია 

09100000 საწვავი კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

5214.00 1052.76  

16-19/14 შპს რომპეტროლ 
საქართველო 

09100000 საწვავი კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

3630.00 210.00  

16-19/46 შპს არტმედია 72400000 ინტერნეტმომსახურებები გამარტივებული 
შესყიდვა 

1000.00 1000.00  

16-19/55 შპს მი მობაილ + 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 
ხელსაწყოები 

გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

10325.00 10325.00  

16-19/88 შპს SMARTLAB 43328100   ჰიდრავლიკური მოწყობილობები გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

9500.00 9500.00  

16-19/94 შპს დი. ეი. სი 31121110   სიმძლავრის/დენის გარდამქმნელები გამარტივებული 
შესყიდვა 

69.00 69.00  

16-19/99 შპს დებეტ - 
ჯორჯია 

18114000   კომბინეზონები/სპეცტანსაცმელი გამარტივებული 
შესყიდვა 

1899.80 1899.80  
18444111   დამცავი ჩაფხუტები 

16-19/100 შპს ქი-ემ-თი 31430000   ელექტროაკუმულატორები გამარტივებული 
შესყიდვა 

500.00 500.00  

16-19/136 შპს სმაილი 32324600   ციფრული ტელევიზორები გამარტივებული 
შესყიდვა 

2999.00 2999.00  

16-19/138 ი/მ ზაზა 63110000   ტვირთის გადაზიდვის მომსახურებები გამარტივებული 465.00 465.00  



მოლაშვილი 39121200   მაგიდები შესყიდვა 

16-19/141 შპს მეგა მობი 32500000   სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და 
აქსესუარები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

2491.00 2491.00  

32250000   მობილური ტელეფონები 

16-19/144 ივანე 
მკერვალიშვილი 

44510000   ხელსაწყოები გამარტივებული 
შესყიდვა 

1376.00 1376.00  
31731000   ელექტროტექნიკური აქსესუარები 

44316500   ლითონის ნაწარმი 
44424200   წებოვანი ლენტები 

16-19/149 შპს ალგორითმ 
კომპიუტერსი 
Algorithm 
Computers 

32572000   საკომუნიკაციო კაბელი გამარტივებული 
შესყიდვა 

77.00 77.00  

32581000   მონაცემთა გადასაცემი მოწყობილობები 

16-19/151 ი/მ ბადრი 
შარაშიძე 

42123400   ჰაერის კომპრესორები გამარტივებული 
შესყიდვა 

70.00 70.00  

16-19/155 შპს მბს 50323200   კომპიუტერის პერიფერიული მოწყობილობის 
შეკეთება 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

45.00 45.00  

16-19/156 შპს ნდზ 30213100   პორტაბელური კომპიუტერები (ლეპტოპები) გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

2399.00 2399.00  
 30233132   ხისტი/მყარი დისკი 
 30234600   ფლეშმეხსიერება 
 30237410   კომპიუტერის მაუსი 
 30237460   კომპიუტერის კლავიატურები 

16-19/161 შპს Innovatech 31500000   გასანათებელი მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

5366.70 5366.70  

31310000   ქსელური როზეტები 
31320000   დენის გამანაწილებელი კაბელები 
31210000   ელექტროაპარატურა ელექტროწრედების 

ჩასართავად ან დასაცავად 
31219000   დამცავი ბლოკები/კოლოფები 
31212000   წრედის გამთიშველები/ავტომატური 

ამომრთველები 
 
 
 
 
 



 
№ P 506 საგრანტო პროექტის ზედნადები სახსრებით სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო 

შეყიდვები - 2016 წლის II კვარტალი 
 
 

№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულე
ბის 

ღირებულება 
(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

 World Intellectual 
Property Organization 
(WIPO) 

79120000   პატენტსა და საავტორო უფლებებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურებები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

1363.00 USD 1363.00 
USD 

 

 European Patent 
Organization 
(Europen Patent 
Office) 

79120000   პატენტსა და საავტორო უფლებებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურებები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

468.75 EUR 468.75 
EUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 II კვარტალი 
 
 

№ მიმწოდებელი CPV 
კოდი 

შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულ
ების 

ღირებულებ
ა (ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/114 ი/მ გიორგი 
კანდელაკი-ვესტა 

30197630   საბეჭდი ქაღალდი კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

190.50 190.50  

16-19/128 შპს ფორმატი 31500000   გასანათებელი მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

603.45 603.45  

24910000   წებოები 
31440000   ელემენტები 

38330000   სიგრძის გასაზომი ხელსაწყოები 
22815000   რვეულები 
22852000   საქაღალდეები 
22816100   ბლოკნოტები 
22816300   წებოვანი ქაღალდები 
22852100   ფაილები 
39241200   მაკრატლები 
39292500   სახაზავები 
44424200   წებოვანი ლენტები 
31224810   დამაგრძელებელი კაბელები 
39254120   კედლის საათები 

42994230   ლამინატორები 
16-19/143 შპს ბი ემ სი 

გორგია 
39714100   ვენტილატორები გამარტივებული 

შესყიდვა 
237.00 237.00  

16-19/145 შპს პნ PN 35125100   სენსორები გამარტივებული 
შესყიდვა 

100.00 100.00  

31211310   ამომრთველები 

16-19/147 შპს ბი ემ სი 
გორგია 

31430000   ელექტროაკუმულატორები გამარტივებული 
შესყიდვა 

1795.10 00.00  
44510000   ხელსაწყოები 
44530000   დამჭერები 
14811300   სალესი ბორბალი 
42661100   სარჩილავი მოწყობილობები 
44512100   საჭრისები 
44512800   სახრახნისები 



44512910   ბურღები 

16-19/159 შპს ბი ემ სი 
გორგია 

38341300   ელექტროსიდიდეების საზომი ხელსაწყოები გამარტივებული 
შესყიდვა 

442.80 00.00  
44512910   ბურღები 

 
 
 
 
 
 


