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2022 წლისთვის შესაძენი საკანცელარიო ნივთების ნუსხა
1. ქსეროქსის ქაღალდი A4 - 40 ყუთი (200 ცალი) – 1800 ლარი
2.

კალამი ბურთულიანი (ლურჯი) - 300 ცალი - 90 ლარი

3. ფაილები
4. სკოჩი დიდი

30 ცალი - 72.9 ლარი
15 ცალი - 21 ლარი

5. ტექსტმარკერი (ყვითელი ფერის) – 30 ცალი
6. საკანცელარიო წიგნი ( 100 ფურცლიანი) – 20 ცალი - 35 ლარი
7. საკანცელარიო დანა დიდი

- 20 ცალი - 14 ლარი

8. პაპკები სხვადასხვა, სამდივნოსათვის - 50 ცალი - 150 ლარი
9. ფერადი ფანქრების ნაკრები 48 ფერიანი - 2 ცალი - 90 ლარი
10. ბაინდერი (საშუალო ზომის) -

50 ცალი -100 ლარი

2022 წლისთვის შესაძენი

სარეცხი მასალების ნუსხა

ღრუბელი

50 ცალი - 15 ლარი

სახეხი უხეში მავთული

100 ცალი - 20 ლარი

ცოცხი

20 ცალი - 100 ლარი

რეზინის ხელთათმანები “L” ზომის 50 წყვილი - 60 ლარი
იატაკის საწმენდი ტილო

50 ცალი - 65 ლარი

მაგიდის ტილო

60 ცალი - 60 ლარი

ხელსაბანი საპონი

30 ცალი - 42 ლარი

ნაგვის პარკები

40 ლიტრიანი

30 შეკვრა ( 20 X 15 = 300 ) – 420 ლარი

თხევადი საპონი 500 მლ

50 ცალი 125 ლარი

თხევადი საპონი 5 ლ

15 ცალი - 105 ლარი

ჟელე

50 ცალი - 102 ლარი

ფანჯრის საწმენდი სითხე

60 ცალი - 72 ლარი

სარეცხი ფხვნილი

60 ცალი - 96 ლარი

ტუალეტის საწმენდი სითხე

50 ცალი - 250 ლარი

წებო მშრალი
20 ცალი - 14 ლარი
ტუალეტის ქაღალდი 100 მ 2 ფენა - 480 ცალი - 864 ლარი
დისპენსერის ქაღალდი - 200 ცალი - 360 ლარი
ხსნარი სადეზინფექციო - 80 ლიტრი - 370 ლარი
პირბადე 3 შრიანი - 600 ცალი - 42 ლარი

2022 წლისთვის შესაძენი მოწყობილობების

ნუსხა

ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის შეძენა
სამშენებლო ურიკა, ხელის, სილიკონის კორპუსით - 3 ცალი - 450 ლარი
რკინის კარებში ჩასასმელი საკეტი

5 ცალი - 45 ცალი - 225 ლარი

ხის კარებში ჩასასმელი საკეტი

8 ცალი - 35 ცალი - 280 ლარი

ლურსმანი 60 მმ, 80 მმ , 100 მმ -იანები 3+3+3 კილოგრამი - 70 ლარი

2022 წლისთვის შესაძენი ისტრუმენტების ნუსხა

კუთხსახეხი (ბარგალკა)

1 ცალი

ელექტროხერხი

1 ცალი

პერფერატორი

2 ცალი

ხრახნდამჭერი

1 ცალი

ბრტყელტუჩა

8 ცალი

მრგვალტუჩა

6 ცალი

მკვნეტარა

6 ცალი

სახრახნისი სხვადასხვა ზომის 4-4 ცალი
ინსტრუმენტების ნაკრები

3 ცალი

რკინის საჭრელი ხერხი პირებით 2 ცალი
გელა

2 ცალი - 68 ლარი

ჩვეულებრივი ჩაქუჩი მეტალის
ჩაქუჩი დიდი (ურო)
შედუღების აპარატი (5-7 კგ)
რკინის გასაჭრელი (ზუბილა)
ხის ხერხი
წერაქვი

6 ცალი - 96 ლარი
4 ცალი - 272 ლარი
1 ცალი
8 ცალი
1 ცალი

2250 გრამიანი

2 ცალი - 64 ლარი

2022 წლისთვის შესაძენი სანტექნიკური მასალების ნუსხა

წყლის ონკანი ქვედა მიწოდების

6 ცალი - 70 ლარი

წყლის ონკანი ზედა მიწოდების (ე.წ.ცხვირიანი) - 15 ცალი - 225 ლარი
რეზინის მილი (0,75 ან 1 დიუმიანი)

50 მეტრი

2022 წლისთვის შესაძენი

ელექტრო ტექნიკის ნუსხა

1. მუდმივი დენის შედუღების ელქტროდი 3 მმ - 2 შეკვრა - 36 ლარი
2. ცვლადი დენის შედუღების ელქტროდი 3 მმ - 2 შეკვრა - 36 ლარი
3. ელექტრო მონტიორის სამუშაო ყუთი

-

3 ცალი

4. ავტომატური ამომრთველები სხვადასხვა ამპერიანი და 16

8 ცალი

ცალის დასაყენებელი ამომრთველების ჩასაყენებელი დაფები
5. თეთრი ფერის სპილენძის მრავალწვერიანი სადენი, ორმაგი -100 მეტრი

იზოლაციით, (2X2,5 მმ2 ) მოქნილი . – 125 ლარი
4. თეთრი ფერის სპილენძის მრავალწვერიანი სადენი - 100 მეტრი

(2X4 მმ2 ) მოქნილი, ორმაგი იზოლაციით 224
5. ელექტრო სადენების დასამაგრებელი სკოპი 2 და 3 ზომა - 8 კოლოფი
6. საიზოლაციო ლენტა - 10 ცალი
7. შტეფსელის ჩასაყენებელი ყუთი - 20 ცალი
8. ჩამრთველ-გამომრთველი გარე დაყენების ჩვეულებრივი,- 10 ცალი
9. ელექტროტესტერი (ციფრებიანი) – 4 ცალი
10. ლედნათურები (მოკლე და გრძელი) – 3+3 ყუთი - 936 ლარი
11. ორფაზა ავტომატური ამომრთველი 60 და 100 ამპ- 80 ცალი
12. საშახტო სანათურები -

20 ცალი

13. კაბელოკანალი -50 მეტრი
14. ლედ ნათურა 13 ვატიანი მუზეუმებისთვის - 60 ცალი
15. ელექტროფაზების მომძებნი - 3 ცალი
16. მაგნიტური გამშვები 3 გაბ. (380 ვ) – 4 ცალი
17. გამთიშველები 250 ამპერიანი - 4 ცალი
18. გამთიშველი ღილაკებიანი - 4 ცალი
19. ელსადენი 3 წვერიანი (2,5 მმ2) – 300 მ
20. სამონტაჟო სადენი (1 მმ2) -100 მეტრი

2022 წლისთვის შესაძენი კომპიუტერული ტექნიკის ნუსხა

1. კომპიუტერი
2. ლეპტოპი

- 12 ცალი

- 5 ცალი

3. პრინტერი -6 ცალი
4. პროექტორი - 3 ცალი
5. კომპიუტერის უსადენო მაუსი - 2 ცალი
6. კომპიუტერის სადენიანი მაუსი - 5 ცალი
7. კომპიუტერის ხმის გამაძლიერებელი - 2 ცალი
8. კომპიუტერის კლავიატურა - 5 ცალი
9. პროექტორის ეკრანი - 5 ცალი
10. მეხსიერების ბარათი 64 გბ (მეტალის კორპუსით) – 10 ცალი
11. კომპიუტერის ვიდეოთვალი 5 ცალი
12. კატრიჯი

2022 წლისთვის შესაძენი უნიფორმის ნუსხა

სპეცტანსაცმელი 52 ზომა და რეზინის ჩექმები
42-43 ზომა შახტის თანამშრომლებისთვის

6 წყვილი

სპეცტანსაცმელი დამლაგებლებისთვის

10 ცალი

დავამატოთ

მაგიდები - 30 ცალი
სკამები - 100 ცალი
კარადები - 15 ცალი

