
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 09100000 საწვავი 5000,00 კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

11.01.2018 31.12.2018

2 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები 300,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

11.01.2018 31.12.2018

3 22800000 qaRaldis an muyaos saregistracio 

Jurnalebi/wignebi, sabuRaltro wignebi, 

formebi da sxva nabeWdi sakancelario 

nivTebi

50,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

11.01.2018 31.12.2018

5 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები

500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

27.11.2018 31.12.2018

4 30100000 saofise manqanebi, kompiuterebis, 

printerebisa da avejis garda
250,00 გამარტივებული 

შესყიდვა
11.01.2018 31.12.2018

5 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

11.01.2018 31.12.2018

5 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

242,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

27.11.2018 31.12.2018

6 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა 
და გამოყენებისთვის

2000,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

11.01.2018 31.12.2018

7 44100000  სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 
მასალები

2258,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

11.01.2018 31.12.2018

გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

        

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 11100,00 ლარი  

  შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.   -------------------------------------
                                                                                     ( ხელმოწერა)

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

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 27 ნოემბერი 2018 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 

№ FR17_471



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
14300000 ქიმიური და სასუქი მინერალები 1500,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

2
14800000  სხვადასხვა არალითონური მინერალური პროდუქტი 250,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

3 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 
სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

150,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

4 24300000 ZiriTadi araorganuli da organuli qimikalebi 2600,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

5 24400000 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები 150,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

24.05.2018 31.12.2018

6 24500000 პლასტმასი პირველადი ფორმით 250,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

7 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

75,00 კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

04.01.2018 31.12.2018

8 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

725,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

9 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 3300,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

10 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 700,00 კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

04.01.2018 31.12.2018

11 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 
ხელსაწყოები

7800,00 ელ. ტენდერი 04.01.2018 31.12.2018

12 39100000 aveji 500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

13 39700000 saojaxo teqnika 400,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

14 44300000 კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული 
მასალები

4700,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 23700,00 ლარი  

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 24 მაისი 2018 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 №217292



15 44900000 სამშენებლო ქვა, კირქვა, თაბაშირი და ასპიდური 
ფიქალი

250,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

16 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 250,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

23.04.2018 31.12.2018

17 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 100,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

ნ. ბექაური

ნ. ჩიხრაძე

        

    შესყიდვების კოორდინატორი
                                                                             -------------------------------------
                                                                                             ( ხელმოწერა)
     შემსყიდველი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------
                                                                                                ( ხელმოწერა)
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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
39,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

15.11.2018 31.12.2018

2

30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა 
და ავეჯის გარდა

325,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

30.07.2018 31.12.2018

3
31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა
350,00 გამარტივებული 

შესყიდვა
13.09.2018 31.12.2018

4 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი 320,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

13.09.2018 31.12.2018

5 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და 
პირველადი ელემენტები

640,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

13.09.2018 31.12.2018

6 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები
779,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

27.11.2018 31.12.2018

7 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა
30,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

15.11.2018 31.12.2018

8 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და 
ელექტროტექნიკური აქსესუარები

800,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

13.09.2018 31.12.2018

9 39700000 საოჯახო ტექნიკა
300,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

15.11.2018 31.12.2018

10 44300000 კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული 
მასალები 39,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

15.11.2018 31.12.2018

11 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 100,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 3722,00 ლარი  

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 27 ნოემბერი 2018 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო 
კოდი: 204 862 247

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

4. დაფინანსების წყარო:
ISTC,

გრანტი №G2209



გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.               -------------------------------------
                                                                                             ( ხელმოწერა)
     შემსყიდველი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------
                                                                                                ( ხელმოწერა)



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

286,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

2 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები 360,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

24.05.2018 31.12.2018

3 24400000 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები 62,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

24.05.2018 31.12.2018

4 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები

3,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

17.09.2018 31.12.2018

5 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

73,00 კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი

04.01.2018 31.12.2018

6 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

459,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

7 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 1000,00  ელ. ტენდერი 04.01.2018 31.12.2018

8 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 75,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

24.05.2018 31.12.2018

9 33600000 farmaceftuli produqtebi 17395,00  ელ. ტენდერი 22.03.2018 31.12.2018

10 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 3969,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

11 38300000 საზომი ხელსაწყოები 1450,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

21.03.2018 31.12.2018

12 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 
ხელსაწყოები

10980,00  ელ. ტენდერი 04.01.2018 31.12.2018

13 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 700,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

21.03.2018 31.12.2018

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 45921,00 ლარი  

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების  კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 30 ნოემბერი 2018 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 

№217818



14 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და 
გამოყენებისთვის

2520,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

15 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების 
მანქანა-დანადგარები

724,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

16 43400000 მინერალების დასამუშავებელი და სამსხმელო 
ფორმების მოდელირების მოწყობილობები

225,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

30.11.2018 31.12.2018

17 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 
მასალები

644,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

18 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები

12,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

17.09.2018 31.12.2018

19 71600000 ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო 
მომსახურებები

4871,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

20 75100000 administraciuli momsaxureba 100,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

21 79800000 beWdva da masTan dakavSirebuli 

momsaxurebebi
13,00 გამარტივებული 

შესყიდვა
04.01.2018 31.12.2018

გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

        

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.
                                                                             -------------------------------------
                                                                                             ( ხელმოწერა)
     შემსყიდველი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------
                                                                                                ( ხელმოწერა)



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 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა 
და ავეჯის გარდა

200,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.05.2018 31.12.2018

2 31100000 ელექტროძრავები, გენერატორები და 
ტრანსფორმატორები

2055,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

07.12.2018 31.12.2018

3 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 680,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

07.12.2018 31.12.2018

4 43100000 სამთო მანქანა-დანადგარები 540,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

07.12.2018 31.12.2018

5 50400000 სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება

1115,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

17.10.2018 31.12.2018

6 72400000  ინტერნეტმომსახურებები 100,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

06.02.2018 31.12.2018

7 79100000 იურიდიული მომსახურებები 2500,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

17.10.2018 31.12.2018

გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

        

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 7190,00 ლარი  

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.
                                                                             -------------------------------------
                                                                                             ( ხელმოწერა)
     შემსყიდველი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------
                                                                                                ( ხელმოწერა)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 07 დეკემბერი 2018 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო 
კოდი: 204 862 247

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:
სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

4. დაფინანსების წყარო:
გრანტი №A-2123



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 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა 487,00

გამარტივებული 
შესყიდვა 20.03.2018 31.12.2018

2 30100000 საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა 75,00

კონსოლიდირებუ
ლი ტენდერი 20.03.2018 31.12.2018

3 22200000 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და 
ჟურნალები 650,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

11.04.2018 31.12.2018

4 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 
სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

39,00
გამარტივებული 

შესყიდვა 20.03.2018 31.12.2018

5 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 3007,00 ელ. ტენდერი 04.01.2018 31.12.2018
6 31300000 შეფასებისა და ტესტირების სხვადასხვა სახის 

ხელსაწყოები
990,00 გამარტივებული 

შესყიდვა
04.01.2018 31.12.2018

8 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების შესამოწმებელი 
ხელსაწყოები

5680,00 ელ. ტენდერი 04.01.2018 31.12.2018

9 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

184,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

10 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 100,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

04.01.2018 31.12.2018

11 79500000 ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

1032,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

19.03.2018 31.12.2018

12 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 590,00 გამარტივებული 
შესყიდვა

11.04.2018 31.12.2018

გ. ქართველიშვილი

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 
დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 12834,00 ლარი  

    შესყიდვების კოორდინატორის 
    მოვალეობის შემსრულებელი               -------------------------------------
                                                                                             ( ხელმოწერა)

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების   კორექტირებული წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 27 ნოემბერი 2018 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 

№216968



ნ. ჩიხრაძე
     შემსყიდველი ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------
                                                                                                ( ხელმოწერა)
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