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1 269/06 01.04.2020 შპს ,,ელვა იმპორტი" წიგნები 20,648.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

20,648.00

2 272/06 08.04.2020 შპს

აუდიტორული 

ფირმა ,,ლაზიკა 

აუდიტი"

აუდიტორული მომსახურება 2,441.00 ელ. ტენდერი 2,441.00

3 282/06 01.05.2020 შპს ,,თემო 1970"
ადაპტირებული დენის კვების 

წყაროს მოწყობა
60,000.00 ელ. ტენდერი 60,000.00

4 284/06 13.05.2020 -
Expert Software 

Applications SRL
პროგრამული პაკეტი  €                216.00 

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

 €                  216.00 

5 290/06 15.05.2020 შპს ,,ოლსაიდს" რეაქტივები 4,962.60

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

6 298/06 15.05.2020 შპს ,,იუჯითი" პერსონალური კომპიუტერი 1,144.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 1,144.00

7 300/06 18.05.2020 შპს
,,საერთაშორისო 

სახლი"

საგანმანათლებლო 

მომსახურება
380.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 380.00

8 301/06 18.05.2020 შპს ,,ინსპერონი'' მონიტორი 16,482.00 ელ. ტენდერი 16,482.00

9 305/06 20.05.2020 შპს ,,ელვა იმპორტი" წიგნები 21,258.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

10 311/06 29.05.2020 შპს ,,ბლიც 4X4" ლაბორატორიული ჭურჭელი 13,085.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

11 314/06 29.05.2020 შპს ,,იუჯითი" პრინტერი 1,482.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 1,482.00

12 315/06 01.06.2020 შპს ,,იუჯითი" ლეპტოპი 4,476.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 4,476.00

13 331/06 05.06.2020 შპს ,,იუჯითი" პრინტერი 2,671.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 2,671.00

14 337/06 11.06.2020 შპს ,,ულტრა" უწყვეტი კვების წყარო 488.50 კონსოლიდირებული შესყიდვა 0.00

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში, საგრანტო პროექტებიდან მიღებული  დაფინანსებით გაფორმებული ხელშეკრულებები  

2020 წლის მეორე კვარტალი. 

xelSekrulebis 

# TariRi
mimwodebeli



15 338/06 09.06.2020 შპს ,,იუჯითი" ლეპტოპი 3,357.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 3,357.00

16 339/06 09.06.2020 შპს
,,ქიმიური კომპანია 

გეოჯემი"

ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკატები
120.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

120.00

17 340/06 10.06.2020 შპს ,,პენსან ჯორჯია" ქაღალდი A4 178.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 178.00

18 344/06 11.06.2020 შპს ,,უნივერსალი"

ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები

1,484.00 ელ. ტენდერი 1,484.00

19 345/06 17.06.2020 შპს ,,იუჯითი" პერსონალური კომპიუტერი 1,144.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 0.00

20 346/06 16.06.2020 შპს ,,ტემპი+" ჰაერის კომპრესორი 390.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 0.00

21 347/06 16.06.2020 შპს ,,პნ PN" ფოლადის მილები 205.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

22 348/06 12.06.2020 შპს
,,ქიმიური კომპანია 

გეოჯემი"

ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკატები
700.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

700.00

23 352/06 12.06.2020 შპს ,,ოლსაიდს"
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკატები
680.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

680.00

24 354/06 17.06.2020 შპს ,,სამაია" სამედიცინო მოწყობილობები 108,000.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

25 356/06 17.06.2020 შპს ,,სამაია"
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკატები
220.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

220.00

26 357/06 19.06.2020 შპს ,,აიტექნიკი" პლანშეტური კომპიუტერი 14,998.00 გადაუდებელი აუცილებლობა 0.00

27 359/06 19.06.2020 შპს ,,პსპ ფარმა" მედიკამენტები 14.98 კონსოლიდირებული შესყიდვა 14.98

28 361/06 19.06.2020 შპს ,,პენსან ჯორჯია" ქაღალდი A4 1,085.80 კონსოლიდირებული შესყიდვა 1,085.80

29 362/06 23.06.2020 შპს ,,იუჯითი" ლეპტოპი 1,119.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 1,119.00

30 364/06 19.06.2020 შპს . "პროსპეროს ბუქს" ნაბეჭდი წიგნები 5,598.81

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

31 369/06 25.06.2020 შპს ,,იუჯითი" პრინტერი 2,762.00 კონსოლიდირებული შესყიდვა 2,762.00



32 379/06 24.06.2020 შპს ,,პიქსისი" ანალიტიკური სასწორი 9,950.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

33 380/06 24.06.2020 შპს ,,ექსდი ჯგუფი"
ელექტროქიმიური 

ანალიზატორი
26,000.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00

34 381/06 24.06.2020 შპს ,,ულტრა" უწყვეტი კვების წყარო 1,465.50 კონსოლიდირებული შესყიდვა 0.00

35 382/06 25.06.2020 შპს ,,ენერჯი" ხელსაწყო იარაღები 450.00 მონეტარული ზღვრის დაცვით 450.00

36 393/06 01.07.2020 შპს ,,ელვა იმპორტი" ნაბეჭდი წიგნები 1,661.00

სსიპ უმაღ/საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების გამონაკლისი 

გამარტივებული შესყიდვები

0.00


