დაფინანსების წყარო

პროექტი

დანაყოფის
cpv კოდი

შესყიდვის ობიექტი

შესყიდვის
საშუალება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

72400000

ინტერნეტმომსახურე
ბები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

72200000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

92200000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

92200000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

72400000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

პროგრამული
უზრუნველყოფის
შემუშავება და
საკონსულტაციო
მომსახურებები
სატელევიზიო და
რადიომომსახურებებ
ი
სატელევიზიო
და
რადიომომსახურებებ
ი
ინტერნეტმომსახურე
ბები

ტენდერის
ნომერი

ხელშეკრულების მოქმედების
ვადა

ხელშეკრულების
ნომერი

მიმწოდებელი

ს/კ

გშ

1

შპს „კავკასიის
ციფრული ქსელი “

202943182

01.01.2016

10.02.2017

654,00

297,03

გშ

2

შპს "ჯორჯიან
მიკროსისტემს"

202268517

01.01.2016

31.01.2017

1 680,00

1 680,00

გშ

3

ი/მ "მარლენ
გრიგალაშვილი"

01001010191

01.01.2016

01.02.2017

280,00

280,00

გშ

4

შპს "სტუდია პულსი"

205231337

01.01.2016

31.12.2016

99 120,00

99 120,00

თანხა

გადარიცხული
თანხები

გშ

5

შპს "ალტერნეტი"

204524924

01.01.2016

10.02.2017

2 700,00

2 700,00

72400000

ინტერნეტმომსახურე
ბები

გშ

6

სს "სილქნეტი"

204566978

01.01.2016

01.02.2017

16 920,00

16 918,59

50300000

პერსონალური
კომპიუტერების,
საოფისე აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო
და
აუდიოვიზუალური
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მათთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA150033757

7

შპს
"კავშირგაბმულობის
საექსპლუატაციო
ტექნიკური ფირმა"

211358840

22.12.2015

30.01.2017

3 094,92

3 094,92

50700000

შენობის
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

გეტ

SPA150033462

8

შპს "ეტალონი 2005"

400091486

25.12.2015

15.02.2017

18 500,00

18 437,60

50700000

შენობის
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

გეტ

SPA150033466

9

შპს "საქართველოს
ლიფტების კომპანია"

204554534

25.12.2015

15.02.2017

2 976,00

2 976,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება

გშ

10

შპს „კია მოტორს
ჯორჯია“

236096675

25.12.2015

10.02.2017

8 000,00

7 954,00

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

გრიპზე
ეპიდზედამხე
დველობის
ქსელის
მდგრადობის
შენარჩუნება
და
სეზონურ/პან
დემიურ
გრიპზე
რეაგირება
ეროვნული
ჯანდაცვის
ორგანოების
მიერ ამერიკის
შეერთებული
შტატების
ფარგლებს
გარეთ.

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გეტ

SPA150034281

11

შპს "მედკაპიტალი"

205218030

28.12.2015

28.02.2017

26 249,93

26 249,94

გშ

12

VETAL Serum ve
Biyolojik Ürünler
Üretimi Sanayi ve
Ticaret A.S

9250461423

28.12.2015

31.01.2017

19 769,25

19 769,25

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79700000

გამოძიებასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

13

სსიპ "დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტი"

211350928

01.01.2016

31.01.2017

20 820,00

20 820,00

გშ

14

სსიპ "დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტი"

211350928

01.01.2016

31.01.2017

420 000,00

420 000,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79700000

გამოძიებასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79700000

გამოძიებასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

15

სსიპ "დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტი"

211350928

01.01.2016

31.01.2017

63 600,00

63 600,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

09100000

საწვავი

კონ

16

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

53 976,00

47 298,28

09100000

საწვავი

კონ

16

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

29 400,00

7 554,01

09100000

საწვავი

კონ

16

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

558,35

125,58

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ტუბერკულო
ზის მართვა
ანტიმიკრობუ
ლი
რეზისტენტობ
ის
რუტინული
დიაგნოსტიკი
ს
ზედამხედვე
ლობის

იძულებით
გადაადგილებ
ული
შინამეურნეობ
ააიპ ჯამრთელობის
ის
კვლევის კავშირი
ჯანდაცვაზე
დანახარჯების
ა და
უტილიზაციი
ს კვლევა

09100000

საწვავი

კონ

16

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

1 254,00

598,92

არაგადამდებ
დაავადებათა
რისკფაქტორების
"STEPS
2016"ეროვნუ
ლი

09100000

საწვავი

კონ

16

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

1 537,62

1 022,46

დაბადების
რეგისტრაციი
გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)
ს სრულყოფა

09100000

საწვავი

კონ

16

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

469,40

91,08

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

09100000

საწვავი

კონ

17

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

2 860,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ტუბერკულო
ზის მართვა

09100000

საწვავი

კონ

17

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

38 610,00

22 901,21

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

09100000

საწვავი

კონ

17

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

65 003,50

55 918,02

გშ

18

შპს "კავკასუს
ონლაინი"

211380833

31.12.2015

01.02.2017

60,00

60,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

72400000

ინტერნეტმომსახურე
ბები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

64200000

სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

გეტ

SPA150034735

19

სს "სილქნეტი"

204566978

01.01.2016

25.02.2017

7 000,00

7 000,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

90900000

დასუფთავება და
სანიტარული
ღონისძიებების
მომსახურება

გეტ

SPA150033250

20

ი/მ თადა კილასონია

62001036206

01.01.2016

10.02.2017

51 450,00

51 450,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

63100000

ტვირთის
გადაზიდვისა და
შენახვის
მომსახურებები

გეტ

SPA150034707

21 შპს "კარგო ლოჯისთიქს გრუფ ჯორჯია"
205040882

05.01.2016

31.01.2017

35 390,00

35 177,56

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

სამხრეთ
კავკასიის
საველე
ეპიდემიოლო
გიური და
ლაბორატორი
ული
სწავლების
პროგრამა

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

22

08.01.2016

31.12.2016

13 818,00

10 405,20

შპს "ალეკო და კომპანია"

406117777

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენა და
სკრინინგი

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენა და
სკრინინგი

85100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენა და
სკრინინგი

85100000

სახელმწიფო
ტუბერკულოზის მართვა
50100000
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

23

შპს "სენა მოტორსი"

205222926

14.01.2016

20.02.2017

16 000,00

15 119,50

გშ

24

ააიპ ”ეროვნული
სკრინინგ ცენტრი“

202442730

01.01.2016

01.07.2016

217 194,00

162 224,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

25

შპს ”ნევროლოგიისა
და
ნეიროფსიქოლოგიის
ინსტიტუტი“

204472720

01.01.2016

01.07.2016

17 900,00

17 900,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

26

შპს ”ნევროლოგიისა
და
ნეიროფსიქოლოგიის
ინსტიტუტი“

204472720

01.01.2016

01.07.2016

45 838,20

45 824,58

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

27

სს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო"204478948

15.01.2016

20.03.2017

5 000,00

4 861,50

გეტ

SPA150035280

28

ააიპ ქ. თბილისის
გადამდებ დაავადებათა
ეპიდზედამხედველობი
სა და კონტროლის
მუნიციპალური ცენტრი

205271365

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

გშ

29

ნინოწმინდის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის რაიონული
ცენტრი

236689865

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

30

ააიპ ასპინძის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

223105191

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

31

ახალქალაქის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის რაიონული
ცენტრი

223366685

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

32

ააიპ ბორჯომის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

226164478

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

33

ააიპ ახალციხის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

224090203

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

34

აიპ ადიგენის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

222729359

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

35

ააიპ ქ.ქუთაისის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი

412702366

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

36

ააიპ ბაღდათის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

225066978

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

37

ააიპ ჭიათურის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

215600320

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

38

აიპ საჩხერის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

239395392

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

39

ააიპ ტყიბულის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

219637926

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

40

აიპ ხონის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

244968950

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

41

აიპ წყალტუბოს
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

221280254

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

42

ააიპ ხარაგაულის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

243573502

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

43

ააიპ სამტრედიის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

238773608

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

44

ააიპ ვანის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

229659045

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

45

ააიპ თერჯოლის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

231954221

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

46

ააიპ ზესტაფონის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

230095811

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

47

ა(ა)იპ თვითმმართველი
თემის ,მცხეთის
მუნიციპალიტეტის“
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

436036193

01.01.2016

31.03.2017

20 266,20

18 577,35

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

48

ა(ა)იპ თვითმმართველ
ქალაქ „ქალაქ მცხეთის
მუნიციპალიტეტის“
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

436036184

01.01.2016

31.03.2017

1 213,80

1 112,65

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

49

ყაზბეგის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

241493031

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

50

ააიპ თიანეთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

232388458

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

51

ააიპ დუშეთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის
მუნიციპალური ცენტრი

229326280

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

52

ააიპ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

237105869

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

53

ააიპ ლანჩხუთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

233730763

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

54

ააიპ ჩოხატაურის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

242008787

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

55

ააიპ თელავის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

231188808

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

56

ააიპ გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

227718226

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

57

ააიპ დედოფლისწყაროს
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

228525021

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

58

ააიპ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სამსახური

233107081

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

59

ააიპ ახმეტის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

224619287

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

60

ააიპ ყვარლის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

241580311

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

61

ააიპ სიღნაღის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

440388689

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

62

ააიპ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

238156829

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

63

ააიპ ონის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

237978382

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

64

ააიპ ლენტეხის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

434065708

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

65

ააიპ ცაგერის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

242574576

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

66

ააიპ ამბროლაურის
რაიონის ერთიანი
ადგილობრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

222936740

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

67

ააიპ გორის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

218081590

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

68

ააიპ კასპის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის რაიონული
ცენტრი

432542803

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

69

ააიპ ქარელის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

240896036

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

70

ააიპ ხაშურის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

443567141

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

71

ააიპ - გარდაბნის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი

226576130

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

72

ააიპ დმანისის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

228928774

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

73

ააიპ - რუსთავის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი

216439156

01.01.2016

31.03.2017

21 540,00

19 745,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

74

ააიპ მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

234161518

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

75

230869708

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

76

225396247

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

77

243126247

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

78

220001496

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

85100000

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

გშ

ააიპ თეთრიწყაროს
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი
ააიპ ბოლნისისის
მუნიციპალიტეტის
დაავადებათა
აღრიცხვის,
კონტროლის,
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვისა და
პრევენციის მედიცინის
ცენტრი
ააიპ წალკის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი
ააიპ ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

79

ააიპ წალენჯიხის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

242730345

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

80

ააიპ აბაშის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

222430947

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

81

ააიპ მარტვილის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

235435007

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

82

ააიპ სენაკის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

239867239

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

83

ააიპ ჩხოროწყუს
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

242270984

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

84

ააიპ ხობის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

244555637

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

85

ააიპ თვითმმართელი ქ.
ფოთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

215143271

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

86

ააიპ მესტიის რაიონის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

235892307

01.01.2016

31.03.2017

7 140,00

6 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

87

სსიპ აჭარის ა/რ
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

245428577

01.01.2016

31.03.2017

19 140,00

17 545,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

88

ააიპ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

237105869

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

89

ააიპ ლანჩხუთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

233730763

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 243,69

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

90

ააიპ თელავის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

231188808

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 243,69

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

91

ააიპ გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

227718226

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

92

ააიპ დედოფლისწყაროს
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

228525021

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 232,28

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

93

ააიპ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სამსახური

233107081

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

94

ააიპ ახმეტის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

224619287

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

95

ააიპ ყვარლის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

241580311

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

96

ააიპ სიღნაღის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

440388689

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

97

ააიპ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

238156829

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

98

ააიპ - გარდაბნის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი

226576130

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

99

ააიპ მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

234161518

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

1 255,10

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

100

ააიპ თვითმმართელი ქ.
ფოთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

215143271

01.01.2016

31.03.2017

1 369,20

992,67

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

101

ააიპ ლაგოდეხის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის სამსახური

233107081

01.01.2016

31.03.2017

2 560,00

2 560,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

102

ააიპ სიღნაღის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

440388689

01.01.2016

31.03.2017

2 560,00

2 560,00

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

103

ააიპ ყვარლის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

241580311

01.01.2016

31.03.2017

960,00

960,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

104

ააიპ გურჯაანის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

227718226

01.01.2016

31.03.2017

2 560,00

2 560,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

105

ააიპ დედოფლისწყაროს
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

228525021

01.01.2016

31.03.2017

320,00

320,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

106

ააიპ საგარეჯოს
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

238156829

01.01.2016

31.03.2017

1 280,00

1 280,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

107

ააიპ თელავის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

231188808

01.01.2016

31.03.2017

640,00

640,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

108

ააიპ - გარდაბნის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი

226576130

01.01.2016

31.03.2017

2 560,00

2 560,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

109

ააიპ მარნეულის
მუნიციპალიტეტის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

234161518

01.01.2016

31.03.2017

2 560,00

2 560,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

110

ააიპ - რუსთავის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი

216439156

01.01.2016

31.03.2017

1 280,00

1 280,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

111

ააიპ ლანჩხუთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

233730763

01.01.2016

31.03.2017

2 560,00

2 560,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

112

ააიპ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

237105869

01.01.2016

31.03.2017

2 560,00

2 560,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

113

ააიპ თვითმმართელი ქ.
ფოთის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

215143271

01.01.2016

31.03.2017

1 600,00

1 600,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

114

სსიპ აჭარის ა/რ
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

245428577

01.01.2016

31.03.2017

1 280,00

1 280,00

85100000

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

გშ

115

შპს მაღალი სამედიცინო
ტექნოლოგიების
ცენტრი
"საუნივერსიტეტო
კლინიკა"

211385767

01.01.2016

31.03.2017

720,00

252,00

გშ

116

შპს „უნიმედი-აჭარა“
,,ბათუმის რეფერალური
საავადმყოფო"

404865972

01.01.2016

31.03.2017

240,00

34,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

117

შპს „ირის ბორჩაშვილის
სახელობის
ჯანმრთელობის ცენტრი
მედინა“

245599758

01.01.2016

31.03.2017

264,00

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

118

შ.პ.ს. "აკად. გ. ჩაფიძის
სახ. გადაუდებელი
კარდიოლოგიის
ცენტრი"

202051876

01.01.2016

31.03.2017

720,00

42,00

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

119

შპს რედი

200209103

01.01.2016

31.03.2017

312,00

38,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

120

ააიპ „ჯოენი სახელობის
სამედიცინო ცენტრი”

201954242

01.01.2016

31.03.2017

360,00

40,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

121

შპს "ლანცეტი"

404879663

01.01.2016

31.03.2017

384,00

2,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

122

შპს ,,თბილისის ბავშვთა
ინფექციური
კლინიკური
საავადმყოფო"

204871594

01.01.2016

31.03.2017

540,00

381,00

სახელმწიფო
დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა
85100000
ბიუჯეტი

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

123

შპს აუდიოლოგიის
ცენტრი

202464662

01.01.2016

01.07.2016

8 390,00

8 390,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

124

ააიპ „კახეთი-იონი

227766842

01.01.2016

01.04.2017

54 000,00

19 766,00

212153756

01.01.2016

01.04.2017

78 325,00

78 325,00

212153756

01.01.2016

01.04.2017

411 961,71

373 790,35

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენა და
სკრინინგი

85100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

125

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

126

სს "ინფექციური
პათოლოგიის,შიდსის
ა და კლინიკური
იმუნოლოგიის
სამეცნიერო
პრაქტიკული
ცენტრი"
სს "ინფექციური
პათოლოგიის,შიდსის
ა და კლინიკური
იმუნოლოგიის
სამეცნიერო
პრაქტიკული
ცენტრი"

სახელმწიფო
ტუბერკულოზის მართვა
85100000
ბიუჯეტი

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

127

სახელმწიფო
ტუბერკულოზის მართვა
85100000
ბიუჯეტი

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

128

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

129

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

130

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

131

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

132

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სს
"ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებათა
ეროვნული ცენტრი"
სს
"ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებათა
ეროვნული ცენტრი"
სს ნ.მახვილაძის
სახელობის შრომის
მედიცინის და
ეკოლოგიის
სამეცნიერო
კვლევითი
ინსტიტუტი
შპს ჰემატოლოგიისა
და
ტრანსფუზიოლოგიის
ინსტიტუტი
შპს ნაციონალური
სისხლის ბანკი

202172139

01.01.2016

01.04.2017

37 800,00

34 650,00

202172139

01.01.2016

28.02.2017

459 996,00

421 663,00

202887126

01.01.2016

28.02.2017

270 000,00

247 500,00

404429169

01.01.2016

01.04.2017

101 398,00

101 398,00

415592488

01.01.2016

01.04.2017

171 600,00

157 300,00

შპს "სისხლის
გადასხმის საქალაქო
სადგური"

202887787

01.01.2016

01.04.2017

112 860,00

111 914,00

133

შპს "ჰემა-2012"

445412713

01.01.2016

01.04.2017

53 856,00

49 368,00

გშ

134

ააიპ "ჯოენის
სახელობის
სამედიცინო ცენტრი"

201954242

01.01.2016

01.04.2017

60 610,00

55 110,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

135

შპს "გორმედი"

417876711

01.01.2016

01.04.2017

92 136,00

84 458,00

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

136

შპს "ნატალია
კვანტალიანის
სახელობის სისხლის
ცენტრალური ბანკი"

204868107

01.01.2016

01.04.2017

362 384,00

331 584,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

137

შპს "ქუთაისის
რეგიონალური
სისხლის ბანკი"

212677566

01.01.2016

01.04.2017

84 744,00

77 682,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

138

შპს "სისხლის ბანკი"

205222285

01.01.2016

01.04.2017

295 416,00

270 798,00

212841424

01.01.2016

01.04.2017

78 144,00

71 632,00

245599758

01.01.2016

01.04.2017

39 446,00

36 058,00

სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი"
404476205

01.01.2016

01.04.2017

36 432,00

33 396,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

პროფესიულ
დაავადებათა
პრევენცია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

139

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

140

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

141

შპს "აკად.ზ. ცხაკაიას
სახელობის
დასავლეთ
საქართველოს
ინტერვენციული
მედიცინის
ეროვნული ცენტრი"
შპს ირის
ბორჩაშვილის
სახელობის
ჯანმრთელობის
ცენტრი მედინა

თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების სააგენტო

თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების სააგენტო

ბიოლოგიური
საფრთხის
შემცირების
პროგრამა

ბიოლოგიური
საფრთხის
შემცირების
პროგრამა

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

142

შპს "იბერია ავტო ლენდი"

236095177

15.01.2016

01.06.2016

900,00

720,36

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

143

შპს "იბერია ავტო ლენდი"

236095177

15.01.2016

01.06.2016

6 060,00

6 038,25

გშ

144

შპს "იბერია სერვისი"

204982359

18.01.2016

10.02.2017

1 400,00

1 320,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

64200000

სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

კონ

145

შპს "მაგთიკომი"

204876606

21.01.2016

01.03.2017

20 000,00

15 553,54

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

გრიპზე
ეპიდზედამხე
დველობის
ქსელის
მდგრადობის
შენარჩუნება
და
სეზონურ/პან
დემიურ
გრიპზე
რეაგირება
ეროვნული
ჯანდაცვის
ორგანოების
მიერ ამერიკის
შეერთებული
შტატების
ფარგლებს
გარეთ.

64200000

სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

კონ

146

შპს "მაგთიკომი"

204876606

21.01.2016

01.03.2017

2 182,85

2 009,11

თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების სააგენტო

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ბიოლოგიური
საფრთხის
შემცირების
პროგრამა

აპარატი

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

147

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

148

გეტ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50300000

პერსონალური
კომპიუტერების,
საოფისე აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო
და
აუდიოვიზუალური
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მათთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

15700000

ცხოველის საკვები

09100000

ბიოლოგიური
საფრთხის
შემცირების
პროგრამა
ჯილეხის
თავდაცვის
ეკოლოგიის
საფრთხის
რეგიონალურ
შემცირების სააგენტო ი შესწავლა
GG27
თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების სააგენტო

"ტულარემიის
თავდაცვის
ეპიდემიოლო
საფრთხის
გია და
შემცირების სააგენტო
ეკოლოგია
საქართველოშ

SPA150034705

შპს "სენა მოტორსი"

205222926

21.01.2016

01.06.2016

4 000,00

3 145,43

სს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო"204478948

21.01.2016

10.02.2017

3 600,00

3 575,00

149

შპს "პრინტ შოპი"

405128455

21.01.2016

31.01.2017

2 160,00

1 905,00

გშ

151

ი/მ "ნოდარ
სამარჯიშვილი"

47001024742

22.01.2016

10.02.2017

300,00

300,00

საწვავი

კონ

152

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

6 487,00

6 454,56

09100000

საწვავი

კონ

152

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

2 430,00

1 068,44

09100000

საწვავი

კონ

152

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

5 000,00

4 048,16

"ადამიანის
დაავადებების
ეპიდემიოლო
გია და
თავდაცვის
განსაკუთრები
საფრთხის
თ საშიში
შემცირების სააგენტო პათოგენების
ეპიდზედამხე
დველობა
საქართველოშ
ი" -GG21
სამხრეთ
კავკასიის
საველე
თავდაცვის
ეპიდემიოლო
საფრთხის
გიური და
შემცირების სააგენტო ლაბორატორი
ული
სწავლების
პროგრამა
ბიოლოგიური
თავდაცვის
საფრთხის
საფრთხის
შემცირების
შემცირების სააგენტო
პროგრამა
ჯილეხის
თავდაცვის
ეკოლოგიის
საფრთხის
რეგიონალურ
შემცირების სააგენტო ი შესწავლა
GG27
"ტულარემიის
თავდაცვის
ეპიდემიოლო
საფრთხის
გია და
შემცირების სააგენტო
ეკოლოგია
საქართველოშ
სახელმწიფო
აპარატი
ბიუჯეტი
ცენტრის
კომერციული
სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

აპარატი

09100000

საწვავი

კონ

152

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

677,00

281,27

09100000

საწვავი

კონ

152

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

2 115,00

701,69

09100000

საწვავი

კონ

153

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

15 011,00

11 887,82

09100000

საწვავი

კონ

153

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

2 430,00

661,27

09100000

საწვავი

კონ

153

შპს "რომპეტროლ
საქართველო"

204493002

01.01.2016

31.01.2017

4 106,00

3 850,91

64200000

სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

გშ

154

შპს "ტელკო სისტემს"

205203279

25.01.2016

31.01.2017

580,00

254,29

79500000

ოფისის მუშაობის
უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

155

ი/მ ჯაბა გოგოლაძე

01002006733

28.01.2016

31.01.2017

3 880,80

3 873,30

50600000

უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის
მასალების შეკეთება
და ტექნიკური
მომსახურება

გშ

156

შპს „აი-ეს-ეი სერვისი“

211384839

01.02.2016

31.03.2017

969,00

802,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160001441

157

შპს"მ.ზ."

404469464

01.02.2016

31.01.2017

5 160,00

5 156,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160001440

158

შპს"მ.ზ."

404469464

01.02.2016

31.01.2017

2 760,00

2 610,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
31600000
კომერციული
სახსრები

ელექტრომოწყობილ
ობები და აპარატურა

გშ

161

შპს „აი-ეს-ეი სერვისი“

211384839

01.02.2016

31.03.2017

1 700,15

1 566,15

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

162

შპს ,,ფრესკო შოპინგ ცენტრი" 406092570

04.02.2016

15.06.2016

679,75

679,75

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

163

შპს „აიდიეს ბორჯომი თბილისი"404888528

04.02.2016

15.06.2016

1 132,80

1 132,80

ბურღულეული,
კარტოფილი,
ბოსტნეული, ხილი
და თხილეული

გშ

164

04.02.2016

10.02.2017

1 272,00

1 272,00

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

165

04.02.2016

20.04.2016

176,80

176,80

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
03200000

ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო
კავშირი

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
კონტროლის
ეფექტური
საგადასახადო
პოლიტიკის
შემუშავებისა
და
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

30100000

ი/მ ნოდარ სამარჯიშვილი 47001024742

შპს "ევრო ოფისი"

400009423

ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო
კავშირი

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
კონტროლის
ეფექტური
საგადასახადო
პოლიტიკის
შემუშავებისა
და
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

166

შპს "პრიმო"

406051052

04.02.2016

20.03.2016

340,00

340,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

167

შპს "გლობალმედ"

405055032

05.02.2016

31.03.2017

495,00

255,00

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

168

შპს "ავტოლიდერი"

401970382

08.02.2016

01.04.2017

7 500,00

3 157,55

169

შ.პ.ს „ გ. ნათაძის
სახელობის
სანიტარიის,
ჰიგიენისა და
სამედიცინო
ეკოლოგიის ს/კ
ინსტიტუტის“

202057219

08.02.2016

15.04.2016

50,00

50,00

170

შპს „ავტო-პიგმალიონი“

404483224

08.02.2016

10.02.2017

4 000,00

3 970,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტუბერკულოზის მართვა
50100000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
73100000
კომერციული
სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50100000

მომსახურებები
კვლევისა და
ექსპერიმენტული
განვითარების
სფეროში

გშ

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160001845

SPA160001434

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50500000

ტუმბოების,
სარქველების,
ონკანებისა და
ლითონის
კონტეინერების,
ასევე, მანქანადანადგარების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

გეტ

SPA160002498

171

შპს "სამეურნეო
მომსახურება
ლაბსერვის ჯგუფი"

204437760

09.02.2016

31.01.2017

17 000,00

16 973,22

გეტ

SPA160002497

172

შპს "სამეურნეო
მომსახურება
ლაბსერვის ჯგუფი"

204437760

09.02.2016

31.01.2017

20 000,00

19 973,86

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50700000

შენობის
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

39800000

საწმენდი და
საპრიალებელი
პროდუქცია

გშ

173

შპს "ევრო ოფისი"

400009423

10.02.2016

22.05.2016

175,00

175,00

31400000

აკუმულატორები,
დენის პირველადი
წყაროები და
პირველადი
ელემენტები

გშ

174

შპს "ევრო ოფისი"

400009423

10.02.2016

22.05.2016

455,00

455,00

35100000

საგანგებო
სიტუაციების დროს
გამოსაყენებელი
მოწყობილობები და
უსაფრთხოების
საშუალებები

გშ

175

შპს "ქარვა ბრუქსი"

200216621

10.02.2016

25.05.2016

180,00

180,00

ცხოველის საკვები

გშ

176

შპს "სმარტ დისტრიბუშენ" 404907115

10.02.2016

05.02.2017

864,00

864,00

აკუმულატორები,
დენის პირველადი
წყაროები და
პირველადი
ელემენტები

გშ

177

შპს "ჯორჯიან ნიუ გრუპ"

202454566

10.02.2016

20.05.2016

1 310,00

1 310,00

აირები

გშ

178

შპს "ბლიცი 4X4"

208156056

11.02.2016

20.04.2016

1 060,00

1 060,00

გშ

179

შპს "ბაკო"

405108306

11.02.2016

10.02.2017

1 310,00

1 310,00

გშ

180

შპს "ბაკო"

405108306

11.02.2016

10.02.2017

520,00

520,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
15700000
კომერციული
სახსრები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

31400000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
24100000
კომერციული
სახსრები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

03200000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

03100000

ბურღულეული,
კარტოფილი,
ბოსტნეული, ხილი
და თხილეული
სოფლის
მეურნეობისა და
ბაღჩეული
პროდუქტები

თავდაცვის
საფრთხის
შემცირების სააგენტო

ბიოლოგიური
საფრთხის
შემცირების
პროგრამა

50100000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
63100000
კომერციული
სახსრები

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
22200000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

30100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები
ტვირთის
გადაზიდვისა და
შენახვის
მომსახურებები
გაზეთები,
სამეცნიერო
ჟურნალები,
პერიოდიკა და
ჟურნალები
საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

181

შპს "მათე მოტორსი"

204470063

12.02.2016

10.05.2016

2 068,00

1 909,39

გშ

182

ი/მ დავით ბრაჭული

35001025583

12.02.2016

30.04.2016

1 950,00

1 950,00

გშ

185

შპს "ელვა ჯი"

404882953

17.02.2016

31.01.2017

2 060,00

1 841,56

186

შპს "დეკორი "

203868635

17.02.2016

25.06.2016

6 792,98

6 792,98

შპს "სი-ტი-პარკ-ი"

204543770

19.02.2016

31.12.2017

1 200,00

1 200,00

23.02.2016

30.04.2016

723 866,00

723 865,98

გეტ

SPA160002929

63700000

სახმელეთო, წყლისა
და საჰაერო
ტრანსპორტის
დამხმარე
მომსახურებები

გშ

187

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გშ

188

საბუღალტრო,
აუდიტორული და
ფისკალური
მომსახურებები

გშ

189

შპს "კომპაუდი"

202385169

25.02.2016

30.04.2016

4 500,00

4 500,00

79700000

გამოძიებასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

190

სსიპ "დაცვის
პოლიციის
დეპარტამენტი"

211350928

29.02.2016

31.01.2017

1 350,00

1 350,00

დაავადებათა
ადრეული
სახელმწიფო ბიუჯეტი
გამოვლენა და
სკრინინგი

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

ეტ

191

ააიპ ”ეროვნული
სკრინინგ ცენტრი“

202442730

29.02.2016

28.02.2017

#############

სახელმწიფო ბიუჯეტი

64100000

საფოსტო და
საკურიერო
მომსახურებები

გშ

192

შპს „სკს“ TNT

204885810

29.02.2016

31.12.2016

1 300,00

1 300,00

193

სსიპ "საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
მომსახურების
სააგენტო"

205190513

29.02.2016

31.01.2017

500,00

180,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
79200000
სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

75100000

ადმინისტრაციული
მომსახურება

გშ

SPA160003250

იურიდიული პირი "სანოფი პასტერი"
TVA FR54349505370

902 878,00

ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა
საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

79300000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

30100000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენა და
სკრინინგი

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

დაავადებათა
ადრეული
სახელმწიფო ბიუჯეტი
გამოვლენა და
სკრინინგი

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია

33600000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

გშ

194

შპს "ინფო 9"

405009146

01.03.2016

05.02.2017

კონ

195

შპს „დეკორი“

203868635

01.03.2016

10.07.2016

SPA160003251

196 შპს აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი
202464662

01.03.2016

28.02.2017

42 111,50

37 904,50

ეტ

SPA160003248

197

შპს ”ნევროლოგიისა
და
ნეიროფსიქოლოგიის
ინსტიტუტი“

01.03.2016

28.02.2017

364 525,00

331 200,00

ფარმაცევტული
პროდუქტები

ეტ

SPA160002488

198

01.01.2016

31.01.2017

732 249,42

732 249,41

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

199

4000034609

09.03.2016

01.04.2017

699,95

544,92

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

200 შ.პ.ს. "სამედიცინო ცენტრი ნეოკლინიკა"
249267378

09.03.2016

01.04.2017

8 106,66

სსიპ გიორგი
აბრამიშვილის
სახელობის
საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტოს
სამხედრო
ჰოსპიტალი"

218064699

09.03.2016

01.04.2017

3 147,51

2 712,67

ეტ

204472720

იურიდიული პირი "სანოფი პასტერი"
TVA FR54349505370
შპს გლობალმედი"

4 080,00

4 080,00

-

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

201

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

202

შპს „გორმედი“

417876711

09.03.2016

01.04.2017

962,84

792,01

ააიპ ,,იმერეთის
მედიცინის
განვითარების
ცენტრი"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

203

412700965

09.03.2016

01.04.2017

5 730,57

5 093,84

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

204 შპს სამედიცინო ცენტრი "ლივერმედი"
412696998

09.03.2016

01.04.2017

13 371,33

6 910,85

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

205

შპს
„მულტიპროფილური
ჰოსპიტალი-მედიქალ
სიტი”

412682501

09.03.2016

01.04.2017

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

206

შპს "მრჩეველი"

204954497

09.03.2016

01.04.2017

15 898,52

13 537,96

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

207

შპს "ნეოლაბი"

205184352

09.03.2016

01.04.2017

22 301,08

22 301,08

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

208

შპს ,,ქ. რუსთავის №1
დიაგნოსტიკური
ცენტრი“

216316975

09.03.2016

01.04.2017

3 665,08

3 665,08

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

209

ს.ს. ,,საზღვაო ჰოსპიტალი" 245442695

09.03.2016

01.04.2017

4 053,33

1 553,00

-

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

დაავადებათა
ადრეული
გამოვლენა და
სკრინინგი
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაძლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაძლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაძლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაძლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

ეტ

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

211

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

212

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

SPA160003249

210

შპს "გლობალმედ"

405055032

09.03.2016

28.02.2017

144 980,00

132 233,48

შპს „ბათუმის სამშობიარო სახლი“
201945271

01.03.2016

10.11.2016

6 571,15

6 571,15

245428416

01.03.2016

10.11.2016

6 836,83

6 836,83

გშ

213 შპს “მარტვილის ქალთა კონსულტაცია“
435428388

01.03.2016

10.11.2016

6 571,15

6 571,15

გშ

214

შპს „მარტვილის
სამედიცინო ცენტრიმკურნალი“

01.03.2016

10.11.2016

6 836,83

6 836,83

შპს ,,საოჯახო
მედიცინის
რეგიონული ცენტრი”

435428299

„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
აშშ-ს დაავადებათა გაძლიერება
კონტროლისა და
ეპიდზედამხე
პრევენციის
დველობის და
ცენტრები
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
აშშ-ს დაავადებათა
გაძლიერება
კონტროლისა და
ეპიდზედამხე
პრევენციის
დველობის და
ცენტრები
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
აშშ-ს დაავადებათა
გაძლიერება
კონტროლისა და
ეპიდზედამხე
პრევენციის
დველობის და
ცენტრები
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
აშშ-ს დაავადებათა
გაძლიერება
კონტროლისა და
ეპიდზედამხე
პრევენციის
დველობის და
ცენტრები
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

215

შპს “არქიმედეს კლინიკა”

404869567

01.03.2016

10.11.2016

6 836,83

6 836,83

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

216

შპს “არქიმედეს კლინიკა”

404869567

01.03.2016

10.11.2016

6 571,15

6 571,15

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

217

შპს „დავით გაგუას კლინიკა“ 201945271

01.03.2016

10.11.2016

6 571,15

6 571,15

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

218

01.03.2016

10.11.2016

32 661,79

32 661,79

„ვისტამედი“

205267780

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაძლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაძლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“
„საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაძლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაძლებლობ
ების გზით
საქართველოშ
ი“

აპარატი

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

219

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

220

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

221

50700000

შენობის
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

გეტ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50600000

უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის
მასალების შეკეთება
და ტექნიკური
მომსახურება

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„დიარეულ
დაავადებათა
ეპიდზედამხე
დველობა“

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

SPA160006123

შპს "ჯანმრთელობის ცენტრი" 211381994

01.03.2016

10.11.2016

6 836,83

6 836,83

212153756

01.03.2016

10.11.2016

82 323,80

82 323,80

შპს „ტესტი დიაგნოსტიკა“ 401980594

01.03.2016

10.11.2016

6 105,47

6 105,47

სს „ინფექციური
პათოლოგიის,
შიდსისა და
კლინიკური
იმუნოლოგიის
სამეცნიერო
პრაქტიკული
ცენტრი“

222

„ი.გ. გეორგია“

405093811

10.03.2016

31.01.2017

4 000,00

2 882,00

გშ

223

შპს''სამეურნეო
მომსახურება
ლაბსერვის ჯგუფი''

204437760

15.03.2016

30.01.2017

2 304,00

2 283,30

გშ

225

ააიპ ''გორის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი''

218081590

01.03.2016

31.12.2016

3 500,00

3 500,00

226

ააიპ ქ.ქუთაისის
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხო გარემოს
უზრუნველყოფის
ცენტრი

412702366

01.03.2016

31.12.2016

3 500,00

3 500,00

გშ

227

სსიპ აჭარის ა/რ
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

245428577

01.03.2016

31.12.2016

3 500,00

3 500,00

63700000

სახმელეთო, წყლისა
და საჰაერო
ტრანსპორტის
დამხმარე
მომსახურებები

გშ

228

შპს ,,პარკინგსერვისი''

412711230

17.03.2016

31.12.2017

160,00

160,00

სსიპ ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის
"იმუნიზაციის
ეროვნულ ცენტრსა
პროგრამის
და გაეროს ბავშვთა ხელშეწყობა"
ფონდს შორის 2016
წლის 25 თებერვალს
გაფორმებული
საგრანტო
ხელშეკრულება
UNISEF

72200000

პროგრამული
უზრუნველყოფის
შემუშავება და
საკონსულტაციო
მომსახურებები

გშ

229

შპს ''ტოპ გრუპი''

205249667

17.03.2016

31.12.2016

4 998,00

4 998,00

„ეპიდზედამხე
დველობის“
სახელმწიფო
პროგრამა''

24400000

სასუქები და
ნეიტროგენული
ნაერთები

გეტ

SPA160007434

230

შპს''კლინტექ''

236095177

17.03.2016

31.12.2016

129 760,00

129 760,00

50300000

პერსონალური
კომპიუტერების,
საოფისე აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო
და
აუდიოვიზუალური
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მათთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160006450

231

შპს ''ჯორჯიან პოლიგრაფ სერვისი''
204544635

17.03.2016

30.01.2017

15 000,00

15 000,00

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

SPA160005249

232

შპს ''ნუგეში''

211385507

17.03.2016

31.12.2016

64 800,00

64 800,00

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გეტ

SPA160006449

233

შპს ''დეკორი''

203868635

17.03.2016

30.04.2016

1 140,00

1 140,00

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„დიარეულ
დაავადებათა
ეპიდზედამხე
დველობა“

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„დიარეულ
დაავადებათა
ეპიდზედამხე
დველობა“

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

სახელმწიფოდედათა
ბიუჯეტი
და ბავშვთა ჯანმრთელობა
33600000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

30100000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50700000

შენობის
მოწყობილობების
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

30200000

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

92100000

33600000

234

შპს ''ჯეოონო''

416292185

17.03.2016

31.01.2017

1 500,00

1 333,80

კონ

235

შპს ''იუ-ჯი-თი ''

204892964

21.03.2016

03.05.2019

20 370,00

20 370,00

კინო- და
ვიდეომომსახურებებ
ი

გშ

236

შპს ''სტუდია პულსი''

205231337

21.03.2016

31.12.2016

1 500,00

1 500,00

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

SPA160005279

237

სს'' ჯი პი სი ''

201991229

23.03.2016

31.12.2016

15 000,00

15 000,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
79800000
კომერციული
სახსრები

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160006971

238

შპს ''პოლიგრაფისტი''

202886261

24.03.2016

31.05.2016

6 000,00

6 000,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
30100000
კომერციული
სახსრები

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

239

შპს ,,მეგა შოპი''

400058085

28.03.2016

05.05.2016

116,00

116,00

შპს "ჯორჯიან პოლიგრაფ სერვისი"
204544635

28.03.2016

30.05.2016

6 390,00

6 390,00

სსიპ ლ.
საყვარელიძის
სახელობის
დაავადებათა
კონტროლისა და
საზოგადოებრივი
"იმუნიზაციის
ჯანმრთელობის
პროგრამის
ეროვნულ ცენტრსა
ხელშეწყობა"
და გაეროს ბავშვთა
ფონდს შორის 2016
წლის 25 თებერვალს
გაფორმებული
საგრანტო
ხელშეკრულება.
სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

30100000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
48400000
კომერციული
სახსრები
„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
ტუბერკულიოზისა
კონტროლის
და ფილტვის
ეფექტური
დაავადებების
საგადასახადო
წინააღმდეგ
პოლიტიკის
ბრძოლის
შემუშავებისა
საერთაშორისო
და
კავშირი
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

39200000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა
საქმიანი
გარიგებებისა და
პირადი საქმეების
მართვის
პროგრამული

ავეჯის აქსესუარები

გეტ

გეტ

SPA160006124

SPA160008324

240

გშ

241

შპს''ორისი''

206033754

28.03.2016

30.04.2017

3 801,19

3 801,19

გშ

242

შპს''დეკორი''

203868635

28.03.2016

30.04.2016

315,00

315,00

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
ტუბერკულიოზისა
კონტროლის
და ფილტვის
ეფექტური
დაავადებების
საგადასახადო
წინააღმდეგ
პოლიტიკის
ბრძოლის
შემუშავებისა
საერთაშორისო
და
კავშირი
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“
„დედათა და
ბავშვთა
ჯანმრთელობ
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ის“
სახელმწიფო
პროგრამა''

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

სხვადასხვა
სატრანსპორტო
მოწყობილობა და
სათადარიგო
ნაწილები

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
34900000
კომერციული
სახსრები

243

შპს''დეკორი''

203868635

28.03.2016

30.04.2016

178,05

178,05

244

შპს ''ირისე''

204955628

29.03.2016

31.12.2016

6 061,00

6 061,00

გშ

245

შპს "თა-ბეს"

202299066

29.03.2016

30.05.2016

48,00

48,00

გშ

246

შპს''დომინო''

417887497

29.03.2016

20.05.2016

595,00

595,00

247

შპს''ბილმშენი-3''

202886412

30.03.2016

31.12.2018

25 498,20

23 896,54

248

შპს''ხიდი''

245556991

31.03.2016

20.05.2016

2 564,50

2 564,50

SPA160005941

ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო
კავშირი

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
კონტროლის
ეფექტური
საგადასახადო
პოლიტიკის
შემუშავებისა
და
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

55300000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

45400000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79900000

აპარატი

66500000

სადაზღვევო და
საპენსიო
მომსახურებები

გეტ

SPA160007251

249

სს''სადაზღვევო
კომპანია კოპენბური''

405042804

01.04.2016

30.11.2017

24 945,86

24 945,86

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

გეტ

SPA160007436

250

შპს,,ლაბექსი''

416304680

04.04.2016

31.12.2016

6 858,80

6 858,80

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

შენობის
დასრულების
სამუშაოები
სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160007751

გშ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

გეტ

SPA160007436

250

შპს,,ლაბექსი''

416304680

04.04.2016

31.12.2016

2 746,70

2 746,70

სახელმწიფო ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

გეტ

SPA160007436

250

შპს,,ლაბექსი''

416304680

04.04.2016

31.12.2016

12 414,50

12 414,50

სახელმწიფო ბიუჯეტი
აივ-ინფექცია/შიდსი 33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

SPA160005936

251

შპს,,ლაბექსი''

416304680

04.04.2016

31.12.2016

76 647,60

76 647,60

გშ

252

შპს,,ჯითიეს
ელექტრონიქსი''

205029351

05.04.2016

30.05.2016

1 000,00

1 000,00

გშ

253

შპს,,ჯითიეს
ელექტრონიქსი''

205029351

05.04.2016

30.05.2016

200,00

200,00

254

შპს,,GSK Vaccines
GmbH''

HRB 5629

05.04.2016

31.12.2016

#############

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
31100000
კომერციული
სახსრები
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
50400000
კომერციული
სახსრები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

იმუნიზაცია

33600000

'c
ჰეპატიტთან
დაკავშირებუ
ლი სამუშაო
შეხვედრის
ლოჯისტიკურ
ი
მხარდაჭერა,თ
ბილისი,
საქართველო
07 აპრილი
2016''
ფარგლებში

55300000

ელექტროძრავები,
გენერატორები და
ტრანსფორმატორები
სამედიცინო და
ზუსტი საზომი
აპარატურის
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება
ფარმაცევტული
პროდუქტები

ეტ

SPA160006482

1 898 399,95

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

255

შპს''ედელვაისი''

406108590

05.04.2016

20.05.2016

1 931,00

1 931,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
79900000
კომერციული
სახსრები

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

256

შპს''ბეიკერლოო''

205278117

05.04.2016

20.05.2016

1 700,00

1 700,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
79900000
კომერციული
სახსრები

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

257

შპს''დომინო''

417887497

05.04.2016

20.05.2016

3 000,00

3 000,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
79500000
კომერციული
სახსრები

ოფისის მუშაობის
უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

258

შპს''ბეიკერლოო''

205278117

05.04.2016

20.05.2016

1 000,00

1 000,00

სამედიცინო და
ზუსტი საზომი
აპარატურის
შეკეთება და
ტექნიკური
მომსახურება
საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

259

შპს''სამეურნეო
მომსახურება
ლაბსერვის ჯგუფი''

204437760

06.04.2016

31.12.2018

63 770,00

60 745,00

გშ

260

ი/მ ქეთევან წირაქაძე

01010005063

06.04.2016

13.05.2016

128,00

128,00

ოფისის მუშაობის
უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

261

შპს''ბეიკერლოო''

205278117

06.04.2016

20.05.2016

1 500,00

1 500,00

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

გშ

262

შპს,,აიპლუსი''

205274148

07.04.2016

30.05.2016

296,64

296,64

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

263

შპს „მედიქალ ბიოს
ჯორჯია“

205242450

07.04.2016

31.12.2016

1 635,00

1 635,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
79900000
კომერციული
სახსრები

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

264

შპს,,ედელვაისი''

406108590

07.04.2016

20.05.2016

1 651,00

1 651,00

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

265

შპს „პრიმამედი“

204963851

07.04.2016

31.12.2016

3 246,00

3 246,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
50100000
კომერციული
სახსრები

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

266

შპს “ჯი თი მოტორს“

206276340

11.04.2016

10.06.2016

359,86

359,86

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
63100000
კომერციული
სახსრები

ტვირთის
გადაზიდვისა და
შენახვის
მომსახურებები

გშ

267

შპს „კარგო
ლოჯისთიქს გრუფ
ჯორჯია“

205040882

12.04.2016

30.01.2017

1 250,00

1 250,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50400000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
30100000
კომერციული
სახსრები

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

'c
ჰეპატიტთან
დაკავშირებუ
ლი სამუშაო
შეხვედრის
ლოჯისტიკურ
ი
მხარდაჭერა,თ
ბილისი,
საქართველო
07 აპრილი
2016''
ფარგლებში

79500000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
30200000
კომერციული
სახსრები
"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სახელმწიფო
პროგრამა"

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სახელმწიფო
პროგრამა"

33600000

გეტ

SPA160009179

SPA160007750

SPA160007752

34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

268

შპს,,ჯეო თაირს Geo
Tires''

401987329

13.04.2016

31.12.2016

360,00

360,00

34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

269

შპს,,ჯეო თაირს Geo
Tires''

401987329

13.04.2016

31.12.2016

5 372,00

5 372,00

34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

270

შპს,,ჯეო თაირს Geo
Tires''

401987329

13.04.2016

31.12.2016

1 000,00

1 000,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი
აივ-ინფექცია/შიდსი 33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

გეტ

SPA160005942

271

შპს,,ლაბექსი''

416304680

14.04.2016

31.12.2016

29 524,96

29 524,96

„დედათა და
ბავშვთა
ჯანმრთელობ
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ის“
სახელმწიფო
პროგრამა''

სამედიცინო
მოწყობილობები

გეტ

SPA160005942

271

შპს,,ლაბექსი''

416304680

14.04.2016

31.12.2016

30 463,00

30 463,00

გშ

273

სს, სასტუმროებისა
და რესტორნების
მენეჯმენტ ჯგუფიემ/გრუპ''

205073016

18.04.2016

20.06.2016

943,25

943,25

გშ

274

შპს,,ფორკ ლიფტ
სერვის ჯორჯია''

400105373

20.04.2016

30.06.2016

580,00

580,00

გშ

275

შპს,,რიგისერვისი''

200221223

20.04.2016

30.06.2016

200,00

200,00

34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

276

შპს,,თეგეტა
მოტორსი''

202177205

21.04.2016

15.06.2016

300,00

300,00

34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

277

შპს,,თეგეტა
მოტორსი''

202177205

21.04.2016

15.06.2016

1 300,00

1 300,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

33100000

79900000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
34900000
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
35100000
კომერციული
სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები
სხვადასხვა
სატრანსპორტო
მოწყობილობა და
სათადარიგო
ნაწილები
საგანგებო
სიტუაციების დროს
გამოსაყენებელი
მოწყობილობები და
უსაფრთხოების
საშუალებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

გშ

გშ

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79700000

გამოძიებასა და
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო
კავშირი

"თამბაქოს
საწინააღმდეგ
ო მედია
კამპანიისათვი
ს
სატელევიზიო
სარეკლამო
რგოლების და
ბეჭდვითი
მასალებისმომ
ზადება"

92100000

კინო- და
ვიდეომომსახურებებ
ი

გეტ

მონაცემთა
მომსახურება

გშ

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

გშ

სახელმწიფო ბიუჯეტი
უსაფრთხო სისხლი 72300000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

SPA160009847

SPA160009616

278

შპს,,ჯეო თაირს Geo
Tires''

401987329

21.04.2016

31.12.2016

304,00

304,00

279

საქართველოს
შინაგან საქმეთა
სამინისტროს
საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი _
დაცვის პოლიციის
დეპარტამენტი

211350928

25.04.2016

31.01.2017

1 203,50

1 203,50

280

შპს,,ქედი სტუდიო''

205243100

25.04.2016

05.04.2017

2 699,00

2 699,00

281

შპს,,მაისოფტ''

205033113

25.04.2016

01.12.2016

11 760,00

11 760,00

282

შპს,,ირისე''

204955628

25.04.2016

31.12.2016

27 550,00

27 550,00

283

Antimikrobial Therapy
Inc''

0

28.04.2016

31.12.2017

4 618,60

4 618,60

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„სქესობრივი
გზით
გადამდები
დაავადებების
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება“

33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

გეტ

SPA160010783

284

შპს,, ალფალაბი''

220101850

28.04.2016

01.10.2016

2 969,00

2 969,00

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„სქესობრივი
გზით
გადამდები
დაავადებების
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება“

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

SPA160010782

285

შპს,, ალფალაბი''

220101850

28.04.2016

01.10.2016

1 905,00

1 905,00

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„სქესობრივი
გზით
გადამდები
დაავადებების
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება“

33600000

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
37400000
კომერციული
სახსრები
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
66500000
კომერციული
სახსრები

ფარმაცევტული
პროდუქტები

სპორტული
საქონელი და
აღჭურვილობა(ინვენტარი)
სადაზღვევო და
საპენსიო
მომსახურებები

გეტ

SPA160012078

286

შპს „პრიმამედი“

204963851

03.05.2016

01.10.2016

8 370,00

8 370,00

გშ

287

შპს,,ქისკო''

406108377

03.05.2016

31.12.2016

2 925,00

2 925,00

გშ

288

სს ,,სადაზღვევო
კომპანია კოპენბური''

405042804

04.05.2016

10.07.2017

1 691,76

1 691,76

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
35100000
კომერციული
სახსრები

საგანგებო
სიტუაციების დროს
გამოსაყენებელი
მოწყობილობები და
უსაფრთხოების
საშუალებები

გშ

289

შპს,,made to make''

404954377

04.05.2016

30.07.2016

660,00

660,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
18400000
კომერციული
სახსრები

სპეციალური
ტანსაცმელი და
აქსესუარები

გშ

290

შპს,,made to make''

404954377

04.05.2016

30.07.2016

48,00

48,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

79200000

საბუღალტრო,
აუდიტორული და
ფისკალური
მომსახურებები

გშ

291

შპს,,ექსპერტაუდიტი''

406109465

04.05.2016

30.06.2016

3 000,00

3 000,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

90900000

დასუფთავება და
სანიტარული
ღონისძიებების
მომსახურება

გშ

292

ა(ა)იპ ,, სენაკის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი''

239867239

05.05.2016

31.12.2017

4 800,00

4 800,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

90900000

დასუფთავება და
სანიტარული
ღონისძიებების
მომსახურება

გშ

293

ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი''

233730763

05.05.2016

31.12.2017

9 600,00

9 600,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

90900000

დასუფთავება და
სანიტარული
ღონისძიებების
მომსახურება

გშ

294

სსიპ აჭარის ა/რ
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი

245428577

05.05.2016

31.12.2017

24 000,00

23 999,60

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

90900000

დასუფთავება და
სანიტარული
ღონისძიებების
მომსახურება

გშ

295

ა(ა)იპ ,,ზუგდიდის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი''

220001496

05.05.2016

31.12.2017

16 000,00

16 000,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

90900000

დასუფთავება და
სანიტარული
ღონისძიებების
მომსახურება

გშ

296

ა(ა)იპ ,,ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი''

237105869

05.05.2016

31.12.2017

19 200,00

19 200,00

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

"თამბაქოს
საწინააღმდეგ
ტუბერკულიოზისა
ო მედია
და ფილტვის
კამპანიისათვი
დაავადებების
ს
წინააღმდეგ
სატელევიზიო
ბრძოლის
სარეკლამო
საერთაშორისო
რგოლების და
კავშირი
ბეჭდვითი
მასალებისმომ
ზადება"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

297

ა(ა)იპ
,,თვითმმართველი
ქალაქ ფოთის
მუნიციპალიტეტის
საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის ცენტრი''

215143271

05.05.2016

31.12.2017

38 400,00

38 399,96

SPA160012607

298

შპს "გამომცემლობა
სამშობლო"

400036527

13.05.2016

29.07.2016

777,00

777,00

გეტ

SPA160011894

299

შპს "გიეს-აუტო"

416318283

16.05.2016

20.02.2017

5 000,00

4 999,78

გეტ

SPA160011895

300

შპს "ავტოპიგმალიონი"

404483224

16.05.2016

20.02.2017

12 000,00

11 992,50

90900000

დასუფთავება და
სანიტარული
ღონისძიებების
მომსახურება

გშ

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"

24400000

სასუქები და
ნეიტროგენული
ნაერთები

გეტ

SPA160012274

301

შპს "კლინტექ"

236095177

17.05.2016

09.08.2016

533 400,00

533 400,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160011891

302

შპს "G&G MOTORS გ
ენდ გ მოტორსი"

406110435

17.05.2016

20.02.2017

5 000,00

4 975,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

აპარატი

"თამბაქოს
საწინააღმდეგ
ტუბერკულიოზისა
ო მედია
და ფილტვის
კამპანიისათვი
დაავადებების
ს
წინააღმდეგ
სატელევიზიო
ბრძოლის
სარეკლამო
საერთაშორისო
რგოლების და
კავშირი
ბეჭდვითი
მასალებისმომ
ზადება"
სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

ეტ

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

SPA160011155

303

სს'' ჯი პი სი ''

201991229

23.05.2016

31.12.2016

8 554,00

8 554,00

გშ

304

შპს "ავტო ლაიფი"

212918896

23.05.2016

17.07.2016

187,00

187,00

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

305

სსიპ "საქართველოს
ეროვნული არქივი"

211358957

25.05.2016

01.08.2016

1 200,00

1 116,49

30200000

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

გშ

306

ი/მ ქრისტინე
კბილაძე

01011053971

25.05.2016

30.07.2016

650,00

650,00

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

307

სს'' ჯი პი სი ''

201991229

27.05.2016

31.01.2017

4 868,50

4 868,50

308

შპს "პროცესორი"

200225540

30.05.2016

30.06.2016

480,00

480,00

SPA160011154

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

44400000

სხვადასხვა
ქარხნული წარმოების
მასალა და მასთან
დაკავსირებული
საგნები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

48700000

პროგრამული
პაკეტების მომსახურე
პროგრამები

გეტ

SPA160014366

309

,,გრენა''

204931654

31.05.2016

31.12.3017

9 600,00

9 600,00

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

ეტ

SPA160012491

310

სს'' ჯი პი სი ''

201991229

31.05.2016

31.12.2016

182 800,00

182 800,00

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

SPA160014781

311

შპს "ჯეოპრინტი"

205080785

01.06.2016

29.08.2016

3 660,00

3 660,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

იმუნიზაციისა და
ვაქცინების
გლობალური
ალიანსი (GAVI)

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო
პროგრამა"
გავის
მხარდაჭერა
იმუნიზაციის
პროგრამის
გარდამავალი
პერიოდისთვი
ს

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„სქესობრივი
გზით
გადამდები
დაავადებების
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება“

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჯანმრთელობ
ის
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამა

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

80500000

სატრენინგო
მომსახურებები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33600000
კომერციული
სახსრები

ფარმაცევტული
პროდუქტები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

312

შპს "კორამედი"

204918544

01.06.2016

01.10.2016

3 540,00

3 540,00

SPA160013376

313

ააიპ,,თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო
იმპლემენტაციისა და
მონიტორინგის
ცენტრი
საქართველოში''

206138302

01.06.2016

31.01.2017

24 000,00

24 000,00

SPA160014267

314

შპს,, ბიოლენდი''

204568146

01.06.2016

31.12.2016

1 050,00

1 050,00

63700000

გშ

315

შპს ,,სი-ტი-პარკ''-ი

204543770

03.06.2016

31.12.2017

100,00

100,00

გშ

316

შპს ,,ურბან
მოტორსი''

401971185

03.06.2016

20.02.2017

615,50

615,50

317

შპს,,ექსპრესდიაგნოს
ტიკა''

205000773

06.06.2016

31.12.2016

133 562,00

133 562,00

318

შპს,,სქაი ჰაი''

405033011

08.06.2016

31.08.2017

2 427,26

2 427,26

206138302

08.06.2016

31.01.2016

34 000,00

34 000,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

50100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

„დედათა და
ბავშვთა
ჯანმრთელობ
ის“
სახელმწიფო
პროგრამა''

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
48700000
კომერციული
სახსრები
ჯანმრთელობ
ის
სახელმწიფო ბიუჯეტი ხელშეწყობის
79300000
სახელმწიფო
პროგრამა
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33600000
კომერციული
სახსრები

აპარატი

გეტ

SPA160014474

სახმელეთო, წყლისა
და საჰაერო
ტრანსპორტის
დამხმარე
მომსახურებები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

გეტ

79900000

პროგრამული
პაკეტების მომსახურე
პროგრამები

SPA160009575

გშ

ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა

გეტ

SPA160013371

319

ააიპ,,თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო
იმპლემენტაციისა და
მონიტორინგის
ცენტრი
საქართველოში''

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

SPA160014290

320

შპს,,ბიოლენდი''

2045

08.06.2016

31.12.2016

19 799,00

19 799,00

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

321

შპს,,მეგრულლაზური 2''

248435983

10.06.2016

20.08.2016

2 681,47

2 681,47

სახელმწიფო ბიუჯეტი
უსაფრთხო სისხლი 79300000
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33600000
კომერციული
სახსრები
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
34900000
კომერციული
სახსრები

ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა
ფარმაცევტული
პროდუქტები
სხვადასხვა
სატრანსპორტო
მოწყობილობა და
სათადარიგო
ნაწილები
სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

SPA160013373

322

აიპ ,,არტინფო
საქართველო''

406127800

13.06.2016

31.12.2017

34 034,00

34 034,00

SPA160014263

323

შპს ,, კორამედი''

204918544

14.06.2016

31.12.2016

18 524,00

17 903,00

გშ

324

შპს ,,საბა777''

419619149

15.06.2016

30.08.2018

100,00

100,00

გშ

325

შპს ,,დომინო''

417887497

15.06.2016

20.05.2016

1 122,00

1 122,00

გტ

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79900000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

კონ

CON160000030

326

ი.მ.,,გიორგი
კანდელაკი-ვესტა''

01009005243

15.06.2016

20.08.2016

9 982,20

9 982,20

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„სქესობრივი
გზით
გადამდები
დაავადებების
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება“

33600000

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

SPA160015925

327

შპს "ბიოლენდი"

204568146

20.06.2016

01.10.2016

3 360,00

3 360,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

328

შპს "კია მოტორს
ჯორჯია"

236096675

20.06.2016

10.02.2017

7 000,00

5 472,00

ტვირთის
გადაზიდვისა და
შენახვის
მომსახურებები

გშ

329

შპს „კარგო
ლოჯისთიქს გრუფ
ჯორჯია“

205040882

21.06.2016

30.09.2016

377,45

377,45

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გეტ

330

შპს "ალფალაბი"

205202029

21.06.2016

31.12.2016

76 543,00

63 523,00

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

331

შპს "აპლიუსი"

405129668

27.06.2016

30.08.2016

172,80

172,80

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
63100000
კომერციული
სახსრები
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33600000
კომერციული
სახსრები
არაგადამდებ
დაავადებათა
ჯანმრთელობის
რისკ30100000
მსოფლიო
ფაქტორების
ორგანიზაცია
"STEPS
2016"ეროვნუ
ლი

SPA160015364

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
79200000

საბუღალტრო,
აუდიტორული და
ფისკალური
მომსახურებები

გშ

332

შპს "ჯორჯიან
ექსპრესი"

201954965

27.06.2016

20.02.2017

150,00

გშ

333

შპს "ჯორჯიან
ექსპრესი"

201954965

27.06.2016

20.02.2017

1 120,00

239,19

გშ

334

შპს''დომინო''

417887497

27.06.2016

20.09.2016

4 307,00

4 307,00

212153756

01.07.2016

01.04.2017

78 333,32

65 288,12

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

არაგადამდებ
დაავადებათა
რისკფაქტორების
"STEPS
2016"ეროვნუ
ლი

79200000

საბუღალტრო,
აუდიტორული და
ფისკალური
მომსახურებები

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

არაგადამდებ
დაავადებათა
რისკფაქტორების
"STEPS
2016"ეროვნუ
ლი

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

335

სს "ინფექციური
პათოლოგიის
შიდსისა და
კლინიკური
იმუნოლოგიის
სამეცნიეროპრაქტიკული

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

336

სს " სასტუმროებისა
და რესტორნების
მენეჯმენტ ჯგუფი
ემ/გრუპ "

205073016

04.07.2016

20.09.2016

685,63

685,63

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

337

შპს "პრიმო"

406051052

04.07.2016

20.09.2016

954,00

954,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

338

შპს "ჯი-თი ჯგუფი"

206276340

05.07.2016

10.09.2016

311,86

311,86

79300000

ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა

339

ააიპ "საქართველოს
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობისა და
განათლების
განათლების ფონდი"

206167832

05.07.2016

31.01.2017

47 774,00

47 774,00

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

ჯანმრთელობ
ის
სახელმწიფო ბიუჯეტი ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამა

გეტ

SPA160013374

92200000

სატელევიზიო და
რადიომომსახურებებ
ი

გშ

340

შპს "სტუდია პულსი"

205231337

01.07.2016

31.07.2017

99 120,00

99 120,00

32300000

ტელე- და
რადიოსიგნალის
მიმღებები და აუდიოან
ვიდეოგამოსახულები
ს ჩამწერი ან
აღწარმოების
აპარატურა

გშ

341

შპს "ჯი-თი ჯგუფი"

404494695

11.07.2016

01.09.2017

322,00

322,00

„საქართველო
ში
ტუბერკულო
ზის
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება"

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გეტ

SPA160017356

343

შპს "დეკორი "

405148969

12.07.2016

31.12.2016

480,00

480,00

"საქართველო
ში ვირუსული
ჰეპატიტების
რეალური
ტვირთის
შემაფასებელი
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება"

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გეტ

SPA160017356

343

შპს "დეკორი "

405148969

12.07.2016

31.12.2016

479,00

479,00

სს "ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი"
202886172

12.07.2016

20.09.2016

420,00

420,00

12.07.2016

20.09.2016

560,00

560,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

"საქართველო
ში ვირუსული
ჰეპატიტების
რეალური
ტვირთის
შემაფასებელი
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება"

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

რესპირატორუ
აშშ-ს დაავადებათა
ლ
კონტროლისა და
79800000
და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გშ
დაავადებებზე ბეჭდვა
პრევენციის
ზედამხედვე
ცენტრები
ლობა

ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო
კავშირი

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
კონტროლის
ეფექტური
საგადასახადო
პოლიტიკის
შემუშავებისა
და
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

344

345

შპს „პრიმო“

406051052

"საქართველო
ში ვირუსული
ჰეპატიტების
აშშ-ს დაავადებათა
რეალური
კონტროლისა და
ტვირთის
პრევენციის
შემაფასებელი
ცენტრები
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება"

30200000

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

გეტ

SPA16001905
4

346

შპს "ნდზ"

404494695

14.07.2016

15.09.2016

901,00

901,00

„საქართველო
ში
ტუბერკულო
ზის
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება"

30200000

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

გეტ

SPA16001905
4

346

შპს "ნდზ"

404494695

14.07.2016

15.09.2016

2 025,00

2 025,00

347

შპს "პრიმა მედი"

204963851

14.07.2016

30.09.2016

1 495,00

1 495,00

348

შპს "ევრაზია პლიუსი"

417886452

15.07.2016

01.09.2017

31 485,00

29 577,66

349

შპს "ჯი-თი ჯგუფი"

404494695

18.07.2016

01.09.2017

2 490,00

2 490,00

შპს "ახალი ხედვა"

400029303

18.07.2016

01.09.2017

8 994,00

8 994,00

შპს "ჰუმან დიაგნოსტიკ ჯორჯია"
202161640

18.07.2016

31.12.2016

23 495,00

11 226,00

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

ბაქტერიული
მენინგიტის
ზედამხედვე
ჯანმრთელობის
ლობისა და
33100000სამედიცინო მოწყობილობები
გშ
მსოფლიო
დაავადებათა
ორგანიზაცია
გადამტანების
შეფასება
საქართველოშ
ი
სახელმწიფო ბიუჯეტი
აპარატი
ტვირთის
63100000
გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები
გეტ
"საქართველო
ში ვირუსული
ჰეპატიტების
აშშ-ს დაავადებათა
რეალური
კონტროლისა და
38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები
ტვირთის
პრევენციის
შემაფასებელი
ცენტრები
ეპიდზედამხე
დველობის
გაძლიერება"
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33100000სამედიცინო მოწყობილობები
კომერციული
სახსრები
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33600000ფარმაცევტული პროდუქტები
კომერციული
სახსრები
არაგადამდებ
დაავადებათა
ჯანმრთელობის
რისკრესტორნებისა და
55300000
მსოფლიო
ფაქტორების
კვების საწარმოების
ორგანიზაცია
"STEPS
მომსახურეობები
2016"ეროვნუ
ლი

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
44600000
კომერციული
სახსრები

ავზები,
რეზერვუარები და
კონტეინერები;
ცენტრალური
გათბობის
რადიატორები და
ბოილერები

SPA160018389

გშ

გეტ

SPA160018650

350

გეტ

SPA160018391

351

გშ

352

შპს „პრიმო“

406051052

18.07.2016

20.09.2016

624,00

624,00

გშ

353

შპს" მედ მარკ ექსპრესი"

400162587

18.07.2016

01.09.2017

1 950,00

1 950,00

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
კონტროლის
ეფექტური
საგადასახადო
პოლიტიკის
შემუშავებისა
და
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

18200000

გარედან ჩასაცმელი
ტანსაცმელი

გშ

354

შპს "ბესტირი"

405063826

19.07.2016

10.08.2016

1 260,00

1 260,00

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
ტუბერკულიოზისა
კონტროლის
და ფილტვის
ეფექტური
დაავადებების
საგადასახადო
წინააღმდეგ
პოლიტიკის
ბრძოლის
შემუშავებისა
საერთაშორისო
და
კავშირი
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

18300000

ტანსაცმელი

გშ

355

შპს "ბესტირი"

405063826

19.07.2016

10.08.2016

900,00

900,00

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
ტუბერკულიოზისა
კონტროლის
და ფილტვის
ეფექტური
დაავადებების
საგადასახადო
წინააღმდეგ
პოლიტიკის
ბრძოლის
შემუშავებისა
საერთაშორისო
და
კავშირი
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

44400000

სხვადასხვა
ქარხნული წარმოების
მასალა და მათთან
დაკავშირებული
საგნები

გშ

356

შპს "ბესტირი"

405063826

19.07.2016

10.08.2016

735,00

735,00

აშშ-ს დაავადებათა
„დიარეულ
კონტროლისა და
დაავადებათა
პრევენციის
ეპიდზედამხე
ცენტრები
დველობა“

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გეტ

ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო
კავშირი

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„დიარეულ
დაავადებათა
ეპიდზედამხე
დველობა“

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გეტ

SPA160019672

შპს357
"მულტიპროფილური ჰოსპიტალი - მედიქალ
412682501
სიტი"

20.07.2016

31.12.2016

2 700,00

2 700,00

SPA160019673

შპს ქ. ბათუმის
ინფექციური
პათოლოგიის,
შიდსის და
ტუბერკულოზის
რეგიონალური

20.07.2016

31.12.2016

2 700,00

2 700,00

358

245418392

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

359

შპს,,თეგეტა მოტორსი''

202177205

20.07.2016

31.12.2016

300,00

300,00

50600000

უსაფრთხოებისა და
თავდაცვის
მასალების შეკეთება
და ტექნიკური
მომსახურება

გშ

360

შპს''სამეურნეო
მომსახურება
ლაბსერვის ჯგუფი''

204437760

21.07.2016

31.03.2017

979,00

979,00

361

"შპს გორმედი"

417876711

22.07.2016

31.12.2016

2 700,00

2 700,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

„დიარეულ
დაავადებათა
ეპიდზედამხე
დველობა“

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გეტ

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

არაგადამდებ
დაავადებათა
რისკფაქტორების
"STEPS
2016"ეროვნუ
ლი

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

362

ი/მ ნინო შალამბერიძე

60002009800

22.07.2016

20.09.2016

342,00

342,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79200000

საბუღალტრო,
აუდიტორული და
ფისკალური
მომსახურებები

გშ

363

შპს " აუდიტ ეკონომიქსი"

202365092

25.07.2016

30.09.2016

993,00

993,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ბაქტერიული
მენინგიტის
ზედამხედვე
ლობისა და
დაავადებათა
გადამტანების
შეფასება
საქართველოშ
ი

გშ

364

შპს "ელიავას
ბაქტერიოლოგიური
არეების წარმოება"

205293476

25.07.2016

31.12.2016

405,00

405,00

SPA160019548

365

შპს"ბიოლენდი"

204568146

25.07.2016

31.12.2016

16 100,00

16 100,00

SPA160019536

366

შპს "ლატეკი"

20518109

26.07.2016

25.09.2016

4 990,00

4 990,00

367

შპს "ფაუნთეინ ჯორჯია"

200036932

26.07.2016

20..09.2016

1 455,00

1 455,00

368

ააიპ "საქართველოს
ჯანმრთელობის
ხელშეწყობისა და
განათლების
განათლების ფონდი"

206167832

27.07.2016

31.12.2017

77 776,00

77 776,00

33100000სამედიცინო მოწყობილობები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33600000ფარმაცევტული პროდუქტები
კომერციული
სახსრები
ცენტრის

გეტ

ცენტრის კომერციული სახსრები
33100000სამედიცინო მოწყობილობები
გეტ
კომერციული
სახსრები
გადამდები
დაავადების
აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლის
კონტროლისა და
გაძლიერება
ბეჭდვა
79800000
და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
გშ
პრევენციის
საპილოტო
ცენტრები
რეგიონში
საქართველოშ
ი
ჯანმრთელობ
ბაზრის კვლევა და
ის
ეკონომიკური
სახელმწიფო ბიუჯეტი ხელშეწყობის
79300000
ეტ
კვლევა;
სახელმწიფო
გამოკითხვები და
პროგრამა
სტატისტიკა

SPA160019671

SPA160014390

„დედათა და
ბავშვთა
ჯანმრთელობ
სახელმწიფო ბიუჯეტი
85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები ეტ
ის“
სახელმწიფო
პროგრამა''
ცენტრის
კომპიუტერული
ცენტრის კომერციული სახსრები
30200000
გშ
კომერციული
მოწყობილობები და
სახსრები
აქსესუარები

ტუბერკულიოზისა
და ფილტვის
დაავადებების
წინააღმდეგ
ბრძოლის
საერთაშორისო
კავშირი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
კონტროლის
ეფექტური
საგადასახადო
ბეჭდვა
79800000
და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
ეტ
პოლიტიკის
შემუშავებისა
და
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

SPA160018400

369 შპს ,,აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი"
202464662

29.07.2016

28.02.2017

51 869,00

42 744,50

370

შპს,,ენ-ჯი-ეს გრუპი"

405112676

29.07.2016

30.09.2016

172,71

172,71

SPA160020172

371

'printer.ge''

404958319

29.07.2016

29.11.2016

1 130,00

1 130,00

SPA160019968

372

სს "სადაზღვევო კომპანია ალფა"204568896

02.08.2016

30.12.2017

4 564,00

4 564,00

აპარატი

66500000
სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები
გეტ

აპარატი

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

373

შპს „პრიმო“

406051052

09.08.2016

20.10.2016

484,00

484,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

374

შპს ,,ურბან მოტორსი''

401971185

09.08.2016

20.02.2017

945,00

929,00

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

375

შპს ,,ფორმატი''

204872575

10.082016

31.12.2016

600,00

600,00

376

შპს,,ბიოლენდი"

204568146

12.08.2016

31.12.2016

15 350,00

15 350,00

შპს ,,ფრესკო შოპინგ ცენტრი" 406092570

15.08.2016

30.11.2016

1 365,30

1 365,30

აპარატი

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
30100000
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33600000ფარმაცევტული პროდუქტები
კომერციული
სახსრები
სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
სახელმწიფო ბიუჯეტი
79900000
აპარატი
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

გშ

SPA160021340

377

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

არაგადამდებ
დაავადებათა
რისკფაქტორების
"STEPS
2016"ეროვნუ
ლი

30100000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

,,იმუნიზაციის
" სახელმწიფო
პროგრამა"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

,,იმუნიზაციის
" სახელმწიფო
პროგრამა"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

კონ

378

ი.მ.,,გიორგი კანდელაკი-ვესტა''1009005243

17.08.216

30.11.2016

298,56

298,56

33600000ფარმაცევტული პროდუქტები

გშ

379

სს ,,ჯი პი სი"

201991229

18.08.2016

31.12.2016

139 800,00

139 800,00

33600000ფარმაცევტული პროდუქტები

გშ

380

სს ,,ჯი პი სი"

201991229

18.08.2016

31.12.2016

108 000,00

108 000,00

ტვირთის
63100000
გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები
გშ

381

შპს,,ჯორჯიან ექსპრესი"

201954965

22.082016

20.10.2016

4 847,55

4 847,55

მოსახლეობის
ცოდნის,
დამოკიდებუ
ლების და
გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)
პრაქტიკის
შესწავლა
იმუნიზაციას
თან
მიმართებაში

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

382

ი/მ „ვასილი ლომთათიძე“

62001017804

23.08.2016

20.10.2016

323,00

323,00

მოსახლეობის
ცოდნის,
დამოკიდებუ
ლების და
პრაქტიკის
შესწავლა
იმუნიზაციას
თან
მიმართებაში

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

383

შპს „ფორმატი“

204872575

23.08.2016

10.10.2016

592,00

592,00

,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

384
შპს,,საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი"
245428416

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

გაეროს ბავშვთა

ფონდი (UNICEF)

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

385 შპს,,მარტვილის სამედიცინო ცენტრი"
435428299

23.08.2016

10.11.2016

502.70

502,70

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

386

404869567

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

387

შპს,,ჯანმრთელობის ცენტრი" 211381994

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

388

შპს,,ბათუმის სამშობიარო სახლი"
245428434

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

389 შპს,,მარტვილის ქალთა კონსულტაცია"
435428388

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

შპს,,არქიმედეს კლინიკა"

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

გაეროს ბავშვთა

ფონდი (UNICEF)

,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ
მოსახლეობის
ცოდნის,
დამოკიდებუ
ლების და
პრაქტიკის
შესწავლა
იმუნიზაციას
თან
მიმართებაში

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

390

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

391

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

392

შპს"ვისტამედი"

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

393

394

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

შპს,,არქიმედეს კლინიკა"

404869567

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

შპს,,დავით გაგუას კლინიკა' 201945271

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

205267780

23.08.2016

10.11.2016

502,70

502,70

შპს,,ტესტი დიაგნოსტიკა"

401980594

23.08.2016

10.11.2016

502,00

502,00

შპს „პაპირუსპრინტი“

205277742

24.08.2016

10.10.2016

505,37

505,37

აშშ-ს დაავადებათა
კონტროლისა და
პრევენციის
ცენტრები

,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

,,C ჰეპატიტის
მართვის
სახელმწიფო
პროგრამა"

33600000ფარმაცევტული პროდუქტები

ეტ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

,,C ჰეპატიტის
მართვის
სახელმწიფო
პროგრამა"

33100000სამედიცინო მოწყობილობები

ეტ

მოსახლეობის
ცოდნის,
დამოკიდებუ
ლების და
გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)
პრაქტიკის
შესწავლა
იმუნიზაციას
თან
მიმართებაში

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

ბავშვთა
ჯანმრთელობ
ის“
სახელმწიფო
პროგრამა''

32500000

აპარატი

25.08.2016

10.11.2016

8 565,00

8 565,00

სატელეკომუნიკაციო
მოწყობილობები და
აქსესუარები

396

შპს "მაგთიკომი"

204876606

26.08.2016

20.10.2016

105,00

105,00

SPA160020842

397

შპს"ბიოლენდი"

204568146

26.08.2016

31.12.2016

146 300,00

146 300,00

SPA160020843

398

შპს"ვესტფარმ"

212699720

26.08.2016

31.12.2016

61 970,00

61 970,00

გშ

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

399

შპს "დომინო"

417887497

29.08.2016

20.10.2016

350,00

350,00

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

400

შპს "დომინო"

417887497

02.09.2016

20.10.2016

762,50

762,50

33600000ფარმაცევტული პროდუქტები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
64200000
კომერციული
სახსრები
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

212153756

85100000
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები გშ

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
33100000სამედიცინო მოწყობილობები
კომერციული
სახსრები
„დედათა და
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

395

სს,,ინფექციური
პათოლოგიის,შიდსის
ა დაკლინიკური
იმუნოლოგიისსამეცნ
იერო პრაქტიკული
ცენტრი"

30200000

გეტ

NAT160000836

401

შპს" ლაბექსი"

416304680

05.09.2016

31.12.2016

43 990,00

43 990,00

ეტ

SPA160021543

402

შპს"ნუგეში"

211385507

06.09.2016

31.12.2017

33 600,00

33 600,00

403

ს.ს. "სილქნეტი"

204566978

08.09.2016

26.02.2017

150,00

150,00

404

შპს"ენ-ჯი-ეს გრუპი"

405112676

12.09.2016

15.11.2016

4 556,00

4 556,00

სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

გშ

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

გეტ

SPA160023168

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
15600000
კომერციული
სახსრები

დაფქული
მარცვლეული
პროდუქტები,
სახამებელი და
სახამებლის
პროდუქტები

გშ

405

შპს"ბაკო"

405108306

12.09.2016

31.01.2017

210,00

210,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
18500000
კომერციული
სახსრები

სამკაულები, საათები
და მონათესავე
ნივთები

გშ

406

შპს "ELEXMEDIA"

401978311

12.09.2016

30.11.2016

1 000,00

1 000,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
30100000
კომერციული
სახსრები

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

407

შპს" დაქსთ დიზაინ კომპანი" 401973236

12.09.2016

31.10.2016

გშ

408

1006003040

12.09.2016

30.12.2016

2 500,00

2 500,00

შპს"არტინფო საქართველო" 406127800

13.09.2016

28.02.2017

65 000,00

65 000,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
18500000
კომერციული
სახსრები
ჯანმრთელობ
ის
სახელმწიფო ბიუჯეტი ხელშეწყობის
79300000
სახელმწიფო
პროგრამა
ჯანმრთელობ
ის
სახელმწიფო ბიუჯეტი ხელშეწყობის
79300000
სახელმწიფო
პროგრამა

სამკაულები, საათები
და მონათესავე
ნივთები
ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა
ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა

ეტ

ეტ

NAT160000796

NAT160000795

409

ი/მ "ვლადიმირ სტურუა"

-

410

ააიპ "თამბაქოს
კონტროლის ჩარჩო
იმპლემენტაციისა და
მონიტორინგის
ცენტრი
საქართველოში"

206138302

13.09.2016

28.02.2017

41 500,00

41 500,00

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
ტუბერკულიოზისა
კონტროლის
და ფილტვის
ეფექტური
დაავადებების
საგადასახადო
წინააღმდეგ
პოლიტიკის
ბრძოლის
შემუშავებისა
საერთაშორისო
და
კავშირი
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

18200000

გარედან ჩასაცმელი
ტანსაცმელი

გშ

411

შპს"FLEXMEDIA"

401978311

13.09.2016

31.10.2016

800,00

800,00

„ხელშემწყობი
გარემოს
შექმნა
თამბაქოს
ტუბერკულიოზისა
კონტროლის
და ფილტვის
ეფექტური
დაავადებების
საგადასახადო
წინააღმდეგ
პოლიტიკის
ბრძოლის
შემუშავებისა
საერთაშორისო
და
კავშირი
დანერგვისათ
ვის
საქართველოშ
ი“

18300000

ტანსაცმელი

გშ

412

შპს"FLEXMEDIA"

401978311

13.09.2016

31.10.2016

700,00

700,00

გაეროს ბავშვთა

ფონდი (UNICEF)

გაეროს ბავშვთა

ფონდი (UNICEF)

მოსახლეობის
ცოდნის,
დამოკიდებუ
ლების და
პრაქტიკის
შესწავლა
იმუნიზაციას
თან
მიმართებაში

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

413

შპს „დელიკატო+“

205271141

16.09.2016

30.12.2016

570,00

570,00

მოსახლეობის
ცოდნის,
დამოკიდებუ
ლების და
პრაქტიკის
შესწავლა
იმუნიზაციას
თან
მიმართებაში

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

414

შპს "პაპირუსპრინტი"

205277742

16.09.2016

30.12.2016

304,10

304,10

79500000

ოფისის მუშაობის
უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

შპს "თბილისის ბიზნეს სახლი"404482608

19.09.2016

31.01.2017

1 289,30

1 283,84

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

“როტავირუსუ
ლი
გასტროენტერ
იტების
საავადმყოფო
ზე
დაფუძნებულ
ი
ეპიდზედამხე
დველობა და
დაავადებით
გამოწვეული
სიმძიმის
განსაზღვრა
საქართველოშ
ი“.

33100000სამედიცინო მოწყობილობები

გაეროს ბავშვთა
ფონდი (UNICEF)

მოსახლეობის
ცოდნის,
დამოკიდებუ
ლების და
პრაქტიკის
შესწავლა
იმუნიზაციას
თან
მიმართებაში

64200000

63700000

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

SPA160024319

415

გშ

416

შპს „დი ჯი 2 ქეი ჯგუფი“

404886110

22.09.2016

31.12.2016

795,00

795,00

სატელეკომუნიკაციო
მომსახურებები

კონ

417

შპს "მაგთიკომი"

204876606

23.09.2016

01.03.2017

140,00

51,91

სახმელეთო, წყლისა
და საჰაერო
ტრანსპორტის
დამხმარე
მომსახურებები

გშ

418

შპს ,,სი-ტი-პარკ''-ი

204543770

23.09.2016

10.05.2017

25,00

25,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

“როტავირუსუ
ლი
გასტროენტერ
იტების
საავადმყოფო
ზე
დაფუძნებულ
ი
ეპიდზედამხე
დველობა და
დაავადებით
გამოწვეული
სიმძიმის
განსაზღვრა
საქართველოშ
ი“.

64100000

საფოსტო და
საკურიერო
მომსახურებები

გშ

419

შპს „სკს“ TNT

204885810

23.09.2016

31.12.2016

1 300,00

1 300,00

გშ

420

შპს " პრიმო"

406051052

26.09.2016

30.12.2016

1 080,00

1 080,00

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

421

შპს M_TRAVEL

400068216

27.09.2016

05.12.2016

7 000,00

7 000,00

შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
ცენტრის კომერციული სახსრები
სამეცნიერო
ფონდის
საკონფერენცი
ო გრანტი

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

421

შპს M_TRAVEL

400068216

27.09.2016

05.12.2016

9 644,77

9 644,77

სხვადასხვა
მომსახურება

გშ

422

შპს „ქართული სამოსი“

404430585

28.09.2016

10.10.2016

180,00

180,00

423

შპს "ლატეკი"

20518109

28.09.2016

31.12.2016

59 975,00

37 013,00

ჯანმრთელობის
რესტორნებისა და
"იმუნიზაციის მოცვის კვლევა საქართველოში"
55300000
მსოფლიო
კვების საწარმოების
ორგანიზაცია
მომსახურეობები

79900000

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
98300000

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
33100000სამედიცინო მოწყობილობები

ეტ

NAT160000837

ბიოლოგიური
თავდაცვის
საფრთხის
საფრთხის
შემცირების
შემცირების სააგენტო
პროგრამა

45300000

სამშენებლოსამონტაჟო
სამუშაოები

გშ

424

შპს"საქორგგაზი'

208147637

28.09.2016

31.12.2016

7 380,00

7 380,00

"ეპიდზედამხე
დველობის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
სახელმწიფო
პროგრამა"

85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

425

შპს "მედკაპიტალი"

205218030

28.09.2016

28.02.2017

9 000,00

6 000,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი
უსაფრთხო სისხლი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

426

შპს "ჰემატოლოგიისა
და
ტრანსფუზიოლოგიის
ინსტიტუტი"

404429169

06.10.2016

01.04,2017

13 486,00

11 770,00

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტუბერკულოზის მართვა
33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

ეტ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

72200000

პროგრამული
უზრუნველყოფის
შემუშავება და
საკონსულტაციო
მომსახურებები

გეტ

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

ჯანმრთელობ
ის
სახელმწიფო ბიუჯეტი ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამა

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

,,საზოგადოებ
რივი
ჯანმრთელობ
ის
გაზლიერება
ეპიდზედამხე
დველობის და
კვლევითი
შესაზლებლო
ბების გზით
საქართველოშ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

427

შპს,,საუნჯე-ბ"

445479394

06.10.2016

31.12.2016

800,00

800,00

428

შპს "ინტერლაბი"

404877077

10.10.2016

30.01.2017

32 700,00

32 700,00

429

შპს "ზარაფხანა"

202445540

11.10.2016

30.12.2016

489,00

489,00

430

შპს "ITF"

404874837

12.10.2016

28.02.2017

14 999,00

14 999,00

გშ

431

შპს "ჯი-თი
მოტორსი"

206276340

20.10.2016

10.12.2016

569,30

569,30

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

432

სსიპ "საქართველოს
ეროვნული არქივი"

211358957

20.10.2016

09.12.2016

894,45

890,30

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

433

შპს"გლობალ
თრეველი"

205103788

21.10.2016

05.12.2016

1 528,00

1 528,00

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

434

შპს"დანი 2012"

404419704

24.10.2016

10.12.2016

1 729,84

1 729,84

SPA160024503

SPA160025312

სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტუბერკულოზის მართვა
33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

ეტ

სახელმწიფო ბიუჯეტი

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

435

შპს"ოლ საიდს"

404505068

24.10.2016

30.01.2017

19 570,00

19 570,00

გშ

436

შპს "რ ჯგუფი"

404421737

24.10.2016

10.12.2016

481,00

481,00

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

437

შპს " ურბან
მოტორსი"

401971185

24.10.2016

10.02.2017

503,50

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

438

შპს ,,აიდიეს
ბორჯომი თბილისი”

404888528

26.10.2016

30.11.2016

498,00

498,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
30100000
სახსრები

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

439

შპს "ფორმატი"

204872575

26.10.2016

30.12.2016

529,00

529,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
31400000
სახსრები

აკუმულატორები,
დენის პირველადი
წყაროები და
პირველადი
ელემენტები

გშ

440

შპს "ნიუ აკუ"

439397895

26.10.2016

01.02.2017

2 180,00

2 180,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
18500000
სახსრები

სამკაულები, საათები
და მონათესავე
ნივთები

გშ

441

შპს "RUBY"

406053336

28.10.2016

30.12.2016

300,00

300,00

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

442

შპს"აპლიუსი"

405129668

28.10.2016

30.12.2016

1 066,26

1 066,26

სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

აპარატი

აპარატი

"ადამიანის
დაავადებების
ეპიდემიოლო
გია და
თავდაცვის
განსაკუთრები
საფრთხის
თ საშიში
შემცირების სააგენტო პათოგენების
ეპიდზედამხე
დველობა
საქართველოშ
ი" -GG21

30100000

SPA160024974

"ადამიანის
დაავადებების
ეპიდემიოლო
გია და
თავდაცვის
განსაკუთრები
საფრთხის
თ საშიში
შემცირების სააგენტო პათოგენების
ეპიდზედამხე
დველობა
საქართველოშ
ი" -GG21

24400000

სასუქები და
ნეიტროგენული
ნაერთები

გშ

443

შპს "აპლიუსი"

405129668

28.10.2016

30.12.2016

16,90

16,90

"ადამიანის
დაავადებების
ეპიდემიოლო
გია და
თავდაცვის
განსაკუთრები
საფრთხის
თ საშიში
შემცირების სააგენტო პათოგენების
ეპიდზედამხე
დველობა
საქართველოშ
ი" -GG21

30200000

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

გშ

444

შპს "აპლიუსი"

405129668

28.10.2016

30.12.2016

288,10

288,10

"ადამიანის
დაავადებების
ეპიდემიოლო
გია და
თავდაცვის
განსაკუთრები
საფრთხის
თ საშიში
შემცირების სააგენტო პათოგენების
ეპიდზედამხე
დველობა
საქართველოშ
ი" -GG21

39200000

ავეჯის აქსესუარები

გშ

445

შპს "აპლიუსი"

405129668

28.10.2016

30.12.2016

63,26

63,26

"ადამიანის
დაავადებების
ეპიდემიოლო
გია და
თავდაცვის
განსაკუთრები
საფრთხის
თ საშიში
შემცირების სააგენტო პათოგენების
ეპიდზედამხე
დველობა
საქართველოშ
ი" -GG21

33700000

პირადი ჰიგიენის
საშუალებები

გშ

446

შპს "აპლიუსი"

405129668

28.10.2016

30.12.2016

67,40

67,40

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

“როტავირუსუ
ლი
გასტროენტერ
იტების
საავადმყოფო
ზე
დაფუძნებულ
ი
ეპიდზედამხე
დველობა და
დაავადებით
გამოწვეული
სიმძიმის
განსაზღვრა
საქართველოშ
ი“.
„საკანონმდებ
ლო და
სამოქმედო
ჩარჩოს
შემუშავება
საშიშ ქიმიურ
ნივთიერებებ
ზე
ინფორმაციის
შეგროვებისა
და
გაზიარების
მიზნით
საქართველოშ
ი“
„საკანონმდებ
ლო და
სამოქმედო
ჩარჩოს
შემუშავება
საშიშ ქიმიურ
ნივთიერებებ
ზე
ინფორმაციის
შეგროვებისა
და
გაზიარების
მიზნით
საქართველოშ
ი“
„ანტიმიკრობ
ული
რეზისტენტობ
ის
ზედამხედვე
ლობის
ქსელის
შეხვედრის
მოწყობა“

33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

გშ

447

შპს "მედიქალ ბიოს
ჯორჯია"

205242450

28.10.2016

31.12.2016

421,25

421,25

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

449

შპს „primo“

406051052

31.10.2016

30.12.2016

1 373,00

1 373,00

79500000

ოფისის მუშაობის
უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

450

შპს „ბეიკერლოო“

205278117

31.10.2016

20.12.2016

1 920,00

1 920,00

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

451

შპს"ფაუნტეინ
ჯორჯია"

200036932

31.10.2016

30.12.2016

680,00

680,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
79800000
სახსრები

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
30100000
სახსრები

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

452

შპს ”ჯეო ქლინ +”

400105006

31.10.2016

30.12.2016

18 495,00

18 495,00

გშ

453

შპს "მეგა შოპი"

400058085

31.10.2016

31.12.2016

66,00

66,00

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

454

შპს"სისხლის
გადასხმის საქალაქო
სადგური"

202887787

31.10.2016

01.04.2017

27 962,00

15 400,00

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

455

შპს"ფორმატი"

204872575

02.11.2016

30.12.2016

16,00

16,00

60100000

საავტომობილო
ტრანსპორტის
მომსახურებები

გშ

456

ი/მ დავით ბრაჭული

35001025583

02.11.2016

30.12.2016

80,00

80,00

404429169

02.11.2016

01.04.2017

28 600,00

14 300,00

უსაფრთხო სისხლი 85100000
„ანტიმიკრობ
ული
რეზისტენტობ
ის
ზედამხედვე
ლობის
ქსელის
შეხვედრის
მოწყობა“
„ანტიმიკრობ
ული
რეზისტენტობ
ის
ზედამხედვე
ლობის
ქსელის
შეხვედრის
მოწყობა“

სახელმწიფო ბიუჯეტი
უსაფრთხო სისხლი 85100000

SPA160026576

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

457

შპს "ჰემატოლოგიისა
და
ტრანსფუზიოლოგიის
ინსტიტუტი"

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

458

შპს"ნეოლაბი"

205184352

03.11.2016

01.04.2017

5 852,06

1 907,44

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აივ-ინფექცია/შიდსი 85100000

ჯანდაცვის სფეროს
მომსახურებები

გშ

459

შპს ,,ქ. რუსთავის
დიაგნოსტიკური
ცენტრი"

216316975

03.11.2016

01.04.2017

1 863,97

792,03

ოფისის მუშაობის
უზრუნველყოფასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

461

ი/მ ირმა ხვედელიძე

07.11.2016

29.12.2016

2 945,00

2 945,00

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

შოთა
რუსთაველის
ეროვნული
სამეცნიერო
ფონდის
საკონფერენცი
ო გრანტი

79500000

SPA160026651

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

საზოგადოებრ
ივი
ჯანმრთელობ
ა და
გლობალური
ჯანმრთელობ
ის
უსაფრთხოებამომავლის
ხედვა"რუსთა
ველის
ფონდი"
ჯანმრთელობ
ის
ხელშეწყობის
სახელმწიფო
პროგრამა
საზოგადოებრ
ივი
ჯანმრთელობ
ა და
გლობალური
ჯანმრთელობ
ის
უსაფრთხოებამომავლის
ხედვა"რუსთა
ველის
ფონდი"

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

79300000

ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა

ეტ

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

462

შპს"გლობალ
თრეველი"

205103788

07.11.2016

05.12.2016

1 084,00

1 084,00

463

შპს"გამოყენებითი
კვლევების კომპანია
ეი არ სი"

205139134

08.11.2016

31.01.2017

14 865,00

14 865,00

გშ

464

შპს"გლობალ
თრეველი"

205103788

10.11.2016

05,12,2016

3 651,00

3 651,00

SPA160026046

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

39200000

ავეჯის აქსესუარები

გშ

465

შპს"ფაუნტეინ
ჯორჯია"

200036932

11.11.2016

31.12.2016

190,00

190,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

33100000

სამედიცინო
მოწყობილობები

გშ

466

შპს"სათანჯო"

251721882

11.11.2011

31.12.2016

1 744,00

1 744,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

467

შპს "სოლეი"

204896513

11.11.2011

31.12.2016

600,00

600,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

39200000

ავეჯის აქსესუარები

გშ

468

შპს"არდიექსი"

204433032

11.11.2011

31.12.2016

400,00

400,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

92100000

კინო- და
ვიდეომომსახურებებ
ი

გშ

469

შპს"სტუდია პულსი"

205231337

11.11.2011

31.12.2016

500,00

500,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

92200000

სატელევიზიო და
რადიომომსახურებებ
ი

გშ

470

შპს"სტუდია პულსი"

205231337

11.11.2016

31.12.2016

400,00

400,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

471

შპს"ფაუნტეინ
ჯორჯია"

200036932

11.11.2016

31.12.2016

575,20

575,20

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

472

შ.პ.ს სოლეი

204896513

11.11.2016

31.12.2016

35,00

35,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"ანტიბიოტიკე
ბის შესახებ
ინფორმირებუ
ლობის
მსოფლიოს
კვირეული"

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

473

შპს"ფაუნტეინ
ჯორჯია"

200036932

11.11.2016

31.12.2016

240,00

240,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

30200000

კომპიუტერული
მოწყობილობები და
აქსესუარები

გეტ

475

შპს"კამარა სისტემს"

404868808

14.11.2016

10.12.2017

10 080,00

10 080,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

476

შპს "ბესტილ გრუპი"

416327932

14.11.2016

31.12.2016

1 525,00

1 525,00

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

საზოგადოებრ
ივი
ჯანმრთელობ
ა და
გლობალური
ჯანმრთელობ
ის
უსაფრთხოებამომავლის
ხედვა"რუსთა
ველის
ფონდი"

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

477

შპს ჯორჯიან ჰოტელ
მენეჯმენტი

404385722

14.11.2016

31.12.2016

6 879,48

6 879,48

SPA160026818

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

დკსჯეც-ის
შტამების
თავდაცვის
საცავის
საფრთხის
დახასიათება
შემცირების სააგენტო
ახალი თაობის
სექვენირებით

79900000

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

477

შპს ჯორჯიან ჰოტელ
მენეჯმენტი

404385722

14.11.2016

31.12.2016

381,95

381,95

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

478

შპს ჯი-ემ-თი
მთაწმინდა

203843396

15.11.2016

20.12.2016

641,92

641,92

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

479

სს "გამოფენების
ცენტრი"

201990104

15.11.2016

30.12.2016

43 540,00

43 540,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
79900000
სახსრები

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"თამბაქოს
მოხმარების
შეწყვეტის
ხელშეწყობა
საქართველოშ
ი"

30100000

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

480

შპს "აპლიუსი"

405129668

15.11.2016

30.12.2016

469,00

469,00

ჯანმრთელობის
მსოფლიო
ორგანიზაცია

"თამბაქოს
მოხმარების
შეწყვეტის
ხელშეწყობა
საქართველოშ
ი"

55300000

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

481

შპს "პრიმო"

406051052

15.11.2016

10.12.2016

1 496,40

1 496,40

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

39200000

ავეჯის აქსესუარები

გშ

482

შპს "არდიექსი"

204433032

15.11.2016

30.12.2016

1 000,00

1 000,00

სხვადასხვა
კომერციული
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

483

შპს "პრიმო"

406051052

16.11.2016

30.12.2016

1 740,00

1 740,00

გშ

484

შპს "კოპალა"

206118075

16.11.2016

20.12.2016

2 018,84

2 018,84

გშ

485

შპს ჯი-თი ჯგუფი

404494695

16.11.2016

01.09.2017

114,00

114,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
79900000
სახსრები

თავდაცვის
რესტორნებისა და
ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების
პროგრამა კვების საწარმოების
საფრთხის
55300000
შემცირების სააგენტო
მომსახურეობები
ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
39200000
ავეჯის აქსესუარები
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
50300000
სახსრები

პერსონალური
კომპიუტერების,
საოფისე აპარატურის,
სატელეკომუნიკაციო
და
აუდიოვიზუალური
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მათთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

486

შპს "აენკა"

400112999

17.11.2016

31.01.2017

250,00

250,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
34300000
სახსრები

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

გშ

487

შპს "ვესტა"

418465440

17.11.2016

30.12.2016

420,00

420,00

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

488

სს "ბეჭდვითი
სიტყვის კომბინატი"

202886172

18.11.2016

31.01.2017

15 000,00

15 000,00

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

489

შპს "ლაგი 2009"

206340565

18.11.2016

30.12.2016

2 145,00

2 145,00

რესტორნებისა და
კვების საწარმოების
მომსახურეობები

გშ

490

შპს „წისქვილი
ჯგუფი“

202200778

18.11.2016

31.12.2016

414,40

414,40

ფარმაცევტული
პროდუქტები

ეტ

491

შპს "მედიკალ
დიაგნოსტიკი"

204552741

24.11.2016

31.12.2016

72 200,00

72 200,00

საოფისე მანქანები,
კომპიუტერების,
პრინტერებისა და
ავეჯის გარდა

გშ

492

შპს "აპლიუსი"

405129668

24.11.2016

30.12.2016

114,00

114,00

ფარმაცევტული
პროდუქტები

ეტ

493

შპს "ეი-ბი-სი
ფარმაცია"

204927767

25.11.2016

31.12.2018

36 440,00

36 440,00

ცენტრის
ცენტრის კომერციული სახსრები
კომერციული
79800000
სახსრები
„ანტიმიკრობ
ული
რეზისტენტობ
ჯანმრთელობის
ის
მსოფლიო
55300000
ზედამხედვე
ორგანიზაცია
ლობის
ქსელის
შეხვედრის
მოწყობა“
„ანტიმიკრობ
ული
რეზისტენტობ
ჯანმრთელობის
ის
მსოფლიო
55300000
ზედამხედვე
ორგანიზაცია
ლობის
ქსელის
შეხვედრის
მოწყობა“
,,C ჰეპატიტის
მართვის
სახელმწიფო ბიუჯეტი
33600000
სახელმწიფო
პროგრამა"
თამბაქოს
მოხმარების
შეწყვეტის
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
30100000
ხელშეწყობა
საქართველოშ
ი
სახელმწიფო ბიუჯეტი იმუნიზაცია

33600000

SPA160027326

SPA160026737

SPA160026652

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

494

შპს "მათემოტორსი"

204470063

25.11.2016

10.01.2017

150,00

150,00

გშ

495

შპს „ჯორჯიან
პოლიგრაფ სერვისი“

204544635

25.11.2016

31.12.2016

95,00

95,00

გშ

496

შპს
"ჯენტო ტრეიდინგი"

402019551

29.11.2016

30.12.2017

233,20

233,20

საწვავი

გშ

497

შპს
"ჯენტო ტრეიდინგი"

402019551

29.11.2016

30.01.2017

156,80

156,80

სამედიცინო
მოწყობილობები

გეტ

498

შპს „ლატეკი“

205187091

30.11.2016

31.12.2016

45 000,00

45 000,00

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

499

შპს,,თეგეტა
მოტორსი''

202177205

01.12.2016

25.02.2017

264,00

264,00

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

500

შპს,,თეგეტა
მოტორსი''

202177205

01.12.2016

25.02.2017

-

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

501

შპს,,თეგეტა
მოტორსი''

202177205

01.12.2016

25.02.2017

1 908,00

1 908,00

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

502

შპს,,თეგეტა
მოტორსი''

202177205

01.12.2016

25.02.2017

540,00

540,00

ფარმაცევტული
პროდუქტები

გშ

503

სს ,,ჯი პი სი"

201991229

05.12.2016

31.01.2017

127 995,00

127 995,00

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
24900000

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
24900000

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
09100000

სახელმწიფო ბიუჯეტი

,,C ჰეპატიტის
მართვის
სახელმწიფო
პროგრამა"

,,იმუნიზაციის
სახელმწიფო ბიუჯეტი" სახელმწიფო
პროგრამა"

33100000

33600000

სუფთა ქიმიკატები
და სხვადასხვა
ქიმიური
ნივთიერებების
პროდუქტები
სუფთა ქიმიკატები
და სხვადასხვა
ქიმიური
ნივთიერებების
პროდუქტები

SPA160026736

50100000

სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათთან
დაკავშირებული
მოწყობილობების
შეკეთება, ტექნიკური
მომსახურება და
მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გშ

504

შპს "სტრადა
მოტორსი"

401960286

06.12.2016

25.01.2017

265,50

265,50

ცენტრის კომერციული
ცენტრის
სახსრები
კომერციული სახსრები
34300000

ნაწილები და
აქსესუარები
სატრანსპორტო
საშუალებებისა და
მათი ძრავებისათვის

კონ

505

შპს "ჯეო თაირს Geo
Tires"

401987329

09.12.2016

31.01.2017

912,00

912,00

64100000

საფოსტო და
საკურიერო
მომსახურებები

გშ

506

შპს „ჯორჯიან
ექსპრეს სფეშელი”

401961846

09.12.2016

14.01.2017

2 110,51

2 110,51

507

შპს
"ჯეოლაბინსტრუმენ
ტი"

205186804

16.12.2016

20.02.2017

3 500,00

3 500,00

508

შპს "გამომცემლობა
სამშობლო"

400036527

16.12.2016

31.01.2017

3 800,00

3 800,00

სახელმწიფო ბიუჯეტი

აპარატი

"დკსჯეც-ის
შტამების
საცავის
თავდაცვის საფრთხის სააგენტო
დახასიათება
ახალი თაობის
სექვენირებით
"
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

24100000

აირები

გშ

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

79800000

ბეჭდვა და მასთან
დაკავშირებული
მომსახურებები

გეტ

გაეროს ბავშვთა
ფონდი (UNICEF)

"ადრეული
ქორწინების
საკითხის
შემსწავლელი
რაოდენობრივ
ი და
თვისობრივი
კვლევა
საქართველოშ
ი"

79300000

ბაზრის კვლევა და
ეკონომიკური
კვლევა;
გამოკითხვები და
სტატისტიკა

გშ

509

ფ/პ მამუკა
ნადარეიშვილი

01030000273

26.12.2016

31.01.2017

4 778,00

4 778,00

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აპარატი

37500000

თამაშები და
სათამაშოები;
ატრაქციონები

გშ

510

შპს "სუპერი"

205050905

26.12.2016

30.01.2017

1 374,70

1 374,70

აპარატი

გშ

510

შპს "სუპერი"

205050905

26.12.2016

30.01.2017

446,90

446,90

205169066

26.12.2016

31.01.2017

800,00

800,00

412671568

26.12.2016

10.02.2017

2 000,00

1 300,32

SPA16002951
7

სახელმწიფო
ბიუჯეტი
ცენტრის
კომერციული
სახსრები

39200000

ავეჯის აქსესუარები

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

71300000

საინჟინრო
მომსახურებები

გშ

511

სს ენერგო - პრო
ჯორჯია

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

ცენტრის
კომერციული
სახსრები

71300000

საინჟინრო
მომსახურებები

გშ

512

შპს გლობალ სერვისი

