
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 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები 2450.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

2450.00

გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 2450,00 ლარი  

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.

                                                                             -------------------------------------

                                                                                             (ხელმოწერა)

     შემსყიდველი ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------

                                                                                                (ხელმოწერა)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 06 იანვარი 2020 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



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 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები
2022.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

2022.00

გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 2022,00 ლარი  

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.

                                                                             -------------------------------------

                                                                                             (ხელმოწერა)

     შემსყიდველი ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------

                                                                                                (ხელმოწერა)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 06 იანვარი 2020 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              

№218008



1 2 3 4 5 6 7 8

№
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება
შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადები

შენიშვნა

1 19200000
საფეიქრო ნაწარმი და დაკავშირებული 

ნივთები
4283.00

გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

2 22100000
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები
566.00

გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

3 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

100.00
გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

4 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

100.00
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
22.01.2020 31.12.2020

5 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

150.00 22.01.2020 31.12.2020

6 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები
2966.00

გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

7 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 366.00
გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

8 38400000
ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 

ხელსაწყოები
21792.00

ელექტრონული  

ტენდერი
22.01.2020 31.12.2020

9 39100000 ავეჯი 365.00
გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად  41618 ლარი  

1. შედგენის თარიღი: 24 მარტი 2020 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-19-1936



10 39200000 ავეჯის აქსესუარები 330.00
გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

11 39700000 საოჯახო ტექნიკა 2700.00
გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

12 42400000
ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და 

მათი ნაწილები
2200.00

გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

13 44200000 სტრუქტურული მასალები 4900.00
გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

14 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიოვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

100.00
გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

15 79500000
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
700.00

გამარტივებული  

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

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 09100000 საწვავი 4000.00
კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

2 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და 

სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

420.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

3 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები 400.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

4 24900000
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები
3000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

5 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

1200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

6 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

200.00
კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

7 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 500.00
კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

8 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები
1000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

9 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა
3100.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

10 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი 2162.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

11 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და 

პირველადი ელემენტები
900.00

კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 31940,00 ლარი  

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 24 მარტი 2020 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



12 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები 940.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

13 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა 38.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
24.03.2020 31.12.2020

14 31700000
ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური აქსესუარები
1100.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

15 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 720.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

16 35100000
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები
4990.00

ელექტრონული 

ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

17 38400000  ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები 500.00
ელექტრონული 

ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

18 39100000 ავეჯი 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

19 42900000
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები
500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

20 44100000
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
4770.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

21 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები
1000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

31940.00

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

100.00
კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

2 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 1150.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

3 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები 10600.00
ელექტრონული 

ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

4 39100000 ავეჯი 300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

5 42300000
სამრეწველო ან ლაბორატორიული ქურები, ნაგვის 

საწვავი ღუმელები და ქურები
2168.00

ელექტრონული 

ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

6 50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის 

კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება

2500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

7 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 50.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

8 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 1600.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

18468.00

გ. ქართველიშვილი

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 18468,00 ლარი  

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.

                                                                             -------------------------------------

                                                                                             (ხელმოწერა)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 06 იანვარი 2020 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-18-3398



ნ. ჩიხრაძე

         

     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 09100000 საწვავი 700.00
კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

2 09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები 250.00
კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

3 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

4 14700000 ძირითადი ლითონები 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

5 24300000 ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები 150.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
01.01.2020 31.12.2020

6 24400000 სასუქები და ნიტროგენული ნაერთები 100.00
კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

7 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
800.00

კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერი
01.01.2020 31.12.2020

3000.00

გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 3000,00 ლარი  

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.

                                                                             -------------------------------------

                                                                                             (ხელმოწერა)

     შემსყიდველი ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------

                                                                                                (ხელმოწერა)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 16 მარტი 2020 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              

№YS-18-063



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 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები 300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

2 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 100.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

3 35100000
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები
2800.00

ელექტრონული 

ტენდერი
22.01.2020 31.12.2020

4 44600000
ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და ბოილერები
600.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
22.01.2020 31.12.2020

3800.00

გ. ქართველიშვილი

ნ. ჩიხრაძე

         

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 3800,00 ლარი  

    შესყიდვების კოორდინატორის მ.შ.

                                                                             -------------------------------------

                                                                                             (ხელმოწერა)

     შემსყიდველი ორგანიზაციის

ხელმძღვანელი/უფლებამოსილი პირი    -------------------------------------

                                                                                                (ხელმოწერა)

2020 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა
1. შედგენის თარიღი: 22 იანვარი 2020 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              

№YS-19-421
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