
 
 
 
 

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 III კვარტალი 
 

 
№ მიმწოდებელი CPV 

კოდი 
შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 

საშუალება 
ხელშეკრულე

ბის 
ღირებულება 

(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/12 სს ვისოლ 
პეტროლიუმ 
ჯორჯია 

09100000 საწვავი კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

5214.00 2125.20  

16-19/14 შპს რომპეტროლ 
საქართველო 

09100000 საწვავი კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

3630.00 239.40  

16-19/182 შპს ივერსი 32570000 საკომუნიკაციო მოწყობილობები გამარტივებული 
შესყიდვა 

4.27 4.27  

16-19/186 შპს ომეგა 42512000   ჰაერის კონდიცირების საშუალებები გამარტივებული 
შესყიდვა 

749.00 749.00  

16-19/195 ფ/პ დავით 
მესაბლიშვილი 

45331200   ვენტილაციისა და კონდიცირების სისტემების 
მონტაჟი 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

300.00 300.00  

16-19/196 შპს N & M 42122130   წყლის ტუმბოები გამარტივებული 
შესყიდვა 

550.00 550.00  

16-19/200 შპს N & M 42967000   მართვის მოწყობილობა გამარტივებული 
შესყიდვა 

850.00 850.00  
42122130   წყლის ტუმბოები 

16-19/201 შპს ვანო 42122130   წყლის ტუმბოები გამარტივებული 
შესყიდვა 

1180.00 1180.00  

16-19/202 ი/მ ლევან 
ოგანეზოვი 

09211000   საპოზი ზეთები და საპოხი აგენტები გამარტივებული 
შესყიდვა 

370.00 370.00  
44512910   ბურღები 



 სსიპ საქართველოს 
ინტელექტუალურ
ი საკუთრების 
ეროვნული 
ცენტრი 
"საქპატენტი" 

79120000 პატენტსა და საავტორო უფლებებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურებები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

221.33 221.33  

16-19/204 ი/მ არველოდ 
კალანდია 

44423000   სხვადასხვა სახის ნივთები გამარტივებული 
შესყიდვა 

22.00 22.00  

16-19/205 შპს N & M 42967000   მართვის მოწყობილობა გამარტივებული 
შესყიდვა 

70.00 70.00  

16-19/213 შპს ომაქსი 44531600   ქანჩები გამარტივებული 
შესყიდვა 

18.00 18.00  

44531510   ჭანჭიკები და ხრახნები 

16-19/214 შპს Innovatech 31310000   ქსელური როზეტები გამარტივებული 
შესყიდვა 

1518.00 1518.00  

31320000   დენის გამანაწილებელი კაბელები 
16-19/216 შპს ყველაფერი 

მშენებლობისთვის 
43130000   საბურღი მოწყობილობები გამარტივებული 

შესყიდვა 
5220.00 5220.00  

42662100   ელექტროშესადუღებელი მოწყობილობები 
44511500   ხელის ხერხები 
44512100   საჭრისები 
44512910   ბურღები 

16-19/217 შპს 
ევროტექნოლოგიე
ბი 

39300000   სხვადასხვა სახის მოწყობილობები გამარტივებული 
შესყიდვა 

1395.00 1395.00  
42652000   ელექტრომექანიკური ხელსაწყოები 
44511500   ხელის ხერხები 

16-19/222 შპს ბეზა 14700000   ძირითადი ლითონები გამარტივებული 
შესყიდვა 

2304.00 2304.00  

 
 
 
 
 
 
 
 



№ P 506 საგრანტო პროექტის ზედნადები სახსრებით სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო 
შეყიდვები - 2016 წლის III კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV კოდი შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულე
ბის 

ღირებულება 
(ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

 სსიპ საქართველოს 
ინტელექტუალური 
საკუთრების 
ეროვნული ცენტრი 
"საქპატენტი" 

79120000 პატენტსა და საავტორო უფლებებთან 
დაკავშირებული საკონსულტაციო 
მომსახურებები 

გამარტივებული 
შესყიდვა 

154.78 154.78  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 III კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV 
კოდი 

შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულ
ების 

ღირებულებ
ა (ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/166 შპს ბი ემ სი 
გორგია 

44512910  ბურღები გამარტივებული 
შესყიდვა 

330.00 330.00  

16-19/189 შპს ბი ემ სი 
გორგია 

44510000   ხელსაწყოები გამარტივებული 
შესყიდვა 

320.00 320.00  

16-19/191 ი/მ ნოის 
ბიგანაშვილი 

38311000   ელექტრონული სასწორები და აქსესუარები გამარტივებული 
შესყიდვა 

73.00 73.00  

16-19/192 შპს კომპანია 
Geosm 

30124400   სტეპლერის ტყვიები გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

474.00 442.10  
 30191130   სამაგრიანი დაფები/კლიპბორდები 
 30192100   საშლელები 
 30192121   ბურთულიანი კალმები 
 30192125   მარკერები 
 30192133   ფანქრის სათლელები 
 30192160   კორექტორები 
 30192700   საკანცელარიო ნივთები 
 30196200   სამუშაო შეხვედრების ჩასანიშნი წიგნაკები და 

სათადარიგო ფურცლები 
 30197000   მცირე საოფისე მოწყობილობები 
 30197120   ჭიკარტები 
 30197210   რგოლებიანი სწრაფჩამკერები/ბაინდერები 
 30197220   ქაღალდის სკრეპები 
 30197320   სტეპლერები 
 30197321   ანტისტეპლერები 
 30197330   სახვრეტელები 
 30199230   კონვერტები 
 30199500   საბუთების ჩასაწყობი ყუთები, საკანცელარიო 

ჯამები, შესანახი ყუთები და მსგავსი ნივთები 
 30199792   კალენდრები 

16-19/197 შპს შპს ტექნო 
ბუმი 

38651600   ციფრული ფოტოაპარატები გამარტივებული 
შესყიდვა 

479.00 479.00  

16-19/206 შპს პისიშოპ.ჯი 31154000   უწყვეტი ელექტრომომარაგების წყაროები გამარტივებული 
შესყიდვა 

219.00 219.00  

 



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 III კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV 
კოდი 

შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულ
ების 

ღირებულებ
ა (ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/175 შპს ფორმატი 22815000   რვეულები გამარტივებული 
შესყიდვა 

42.00 42.00  
22816100   ბლოკნოტები 
22816300   წებოვანი ქაღალდები 
22852100   ფაილები 

16-19/192 შპს კომპანია 
Geosm 

 30192121   ბურთულიანი კალმები გამარტივებული 
ელექტრონული 
ტენდერი 

474.00 31.90  
 30192125   მარკერები 
 30196200   სამუშაო შეხვედრების ჩასანიშნი წიგნაკები და 

სათადარიგო ფურცლები 
 30197210   რგოლებიანი სწრაფჩამკერები/ბაინდერები 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მიღებული № FR/171/3-180/14 საგრანტო პროექტის შესყიდვების წლიური 
გეგმის ფარგლებში სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შეყიდვები - 2016 წლის III კვარტალი 

 
 

№ მიმწოდებელი CPV 
კოდი 

შესყიდვის ობიექტი შესყიდვის 
საშუალება 

ხელშეკრულ
ების 

ღირებულებ
ა (ლარი) 

ხარჯი 
(ლარი) 

შენიშვნა 

16-19/215 შპს იუ-ჯი-თი 30213300   მაგიდის კომბიუტერები (დესკტოპები) კონსოლიდირებ
ული ტენდერი 

2037.00 2037.00  

 
 
 
 


