
საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს 

(MCAG) საგრანტო პროგრამის დაფინანსების ფარგლებში მიმდინარე პროექტისთვის „პროფესიული 

განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვის“ დაგეგმილი აქვს  ზოგადი ლაბორატორიული 

დანადგარებისა და ვეტერინარული ხელსაწყოების შესყიდვა. 

მოკლე აღწერა და ძირითადი პირობები: 

შესასყიდი საქონლის კონკრეტული სახე და სპეციფიკა შეგიძლიათ იხილოთ დოკუმენტაციაში (ტექნიკური 

დავალება). 

დაინტერესებულმა პირებმა  შემოთავაზება უნდა გააკეთონ ელექტრონული სახით (PDF ფორმატში, 

დასკანირებული) შემდეგ ელ.ფოსტაზე: procurement@agruni.edu.ge. (გთხოვთ, მეილის სათაურში მიუთითოთ: 

General Lab. and Veterinary Tools) 

 

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია  ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს პრეტენდენტის 

წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. წინადადებების წარმოდგენის ვადად განსაზღვრულია 2016 

წლის 19 ნოემბერი (18:00 საათამდე). 

დოკუმენტაციაში მოცემულია ხელშკერულების ფორმა, ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის 

დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად. 

 

შეყიდვის ღირებულება: 

შესასყიდი საქონლის ჯამური  ღირებულება შეადგენს 57 206 აშშ დოლარს (დღგ-ს გარეშე):  

წარმოდგენილი წინადადება უნდა იყოს დღგ-ს გათვალისწინებით. სავალდებულოა დღგ-ს თანხა, 

შემოთავაზებაში (დანართი #2), გამოყოფილი იყოს ცალკე. 

 

საქონლის მოწოდების ვადა და პირობები: 

 მოწოდების ვადად განსაზღვულია 40 კალენდარული დღე. 

 მოწოდებულ საქონელს, შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა მოყვებოდეს დამატებითი 

მომსახურებები - მოწყობილობის ინსტალაცია და პერსონალის ტრეინინგი. 

 

გამარჯვებულის გამოვლენის მეთოდი: 

 სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის პირობებში, წარმოდგენილი წინადადებები 

შეფასდება  ფასის მიხედვით. 

 

პრეტენდეტის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: 

1. რეკვიზიტები - დანართი #1-ის შესაბამისად 

2. შემოთავაზებული პროდუქცია და ფასი  - დანართი #2-ის შესაბამისად. შემოთავაზებული წინადადება 

უნდა იყოს აშშ დოლარში, დღგ-ს გათვალისწინეთ. ღგს- თანხა უნდა იყოს გამოყოფილი ცალკე.  

სავალდებულოა შემოთავაზებული პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიისა და მოდელი მითითება. 

3. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან, რომელიც განახლებული იქნება შესყიდვის გამოცხადების 

თარიღის შემდეგ პერიოდში. 

4. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთვევაში, შემოთავზებული საქონლის ხარისხის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატი/სერტიფიკატები - EC,USFDA, ISO. 

mailto:procurement@agruni.edu.ge


ანგარიშსწორების პირობები: 

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეტაპობრივად, აშშ დოლარის ექვივალენტით 

ლარში იმ დროისათვის არსებული ეროვნული ბანკის ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად, მხარეთა 

შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ- ფაქტურის წარმოდგენიდან (დღგ-

ს გადამხდელობის შემთხვევაში) 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ განიხილება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შესყიდვების შესხებ ხელშეკრულების პროექტი 

წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის  

წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი 

ნაწილი. 

 

ქ.თბილისი          ნოემბერი 2016 

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი (მის.: ქ. თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი #240, სკ-

211325653), შემდგომში წოდებული “შემსყიდველად”, წარმოდგენილი ___________ სახით და 

_____________________, შემდგომში წოდებული “მიმწოდებლად”, წარმოდგენილი მისი დირექტორის –––––––

––– სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც `მხარეები”, ვმოქმედებთ, რა საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას: 

 

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები  

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

1.1 “ხელშეკრულება”_ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებულ ხელშეკრულება, რომელიც 

ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, 

რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.  

1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა 

მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით 

შესრულებისათვის.  

1.3 “დღე”, “კვირა”, “თვე” - კალენდარულ დღე, კვირა, თვე.  

1.4 “შემსყიდველი” – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.  

1.5 “მიმწოდებელი” – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.  

1.6 “საქონელი” _ ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი. 

 

2. ხელშეკრულების საგანი 

დანართი #2-ის შესაბამისად საქონლის მიწოდება. 

 

 

3.ხელშეკრულების ღირებულება  

3.1 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს -----------------------.  

3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც საქონლის ღირებულებას, ასევე წინამდებარე 

ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.  

 

 



 

4. მხარეთა ვალდებულებები  

4.1. მიმწოდებელის ვალდებულებები:  

ა) აღნიშნული საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 

კალენდარული დღის განმავლობაში, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი #240.  

ბ) განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე, აგრეთვე 

დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორება;  

გ) „შემსყიდველის“ მოთხოვნის საფუძველზე, შეასრულოს მოწოდებული საქონლის ისნტალაციისა და 

პერსონალის დატრეინინგების სერვისი. 

გ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.  

4.2 შემსყიდველი ვალდებულია:  

ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი;  

ბ) განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები. 

 

5. საქონლის ხარისხი და გარანტია  

5.1 მიწოდებული საქონლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს დანართი #2-ში აღნიშნულ მაჩვენებლებს.  

5.2 მიწოდებულ საქონელზე გარანტია ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან, 

საგარანტიო ვადა მითითებულია  თითოელ პოზიციაზე დანართ#2-ში. 

 

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი  

6.1 შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი განხორციელდება პერიოდულად, 

როგორც საქონლის მიწოდების დროს, ისე ამ ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო 

პერიოდში, შემსყიდველის მოთხოვნათა შესაბამისად.  

6.3 ამ ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შემსყიდველის 

შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) მიერ წუნის გამოვლენის 

შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინებიდან 10 დღეში 

გამოასწოროს წუნი ან, თუ წუნის გამოსწორება შეუძლებელია და შემსყიდველს უკვე გადახდილი აქვს 

საქონლის ღირებულება დაუბრუნის შემსყიდველს აღნიშნული საქონლის ღიღებულება.  

 

7. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი  

7.1 საქონლის მიღება წარმოებს მიღება-ჩაბარების აქტის სახით. მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება 

წერილობითი ფორმით, მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელის მოწერით, ინსპექტირების 

განმახორციელებელი პირის/პირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე.  

7.2 საქონლის მიღებას აწარმოებს ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის კანცლერი - ალექსანდრე 

კაჭარავა.  



7.3 თუ მიღება-ჩაბარების აქტი უნდა გაფორმდეს განსაზღვრულ დღეს და ეს დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, 

მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ 

ჩაითვლება მიწოდების ვადის გადაცილებად. 

8. ანგარიშსწორება  

8.1 ანგარიშსწორება, ეტაპობრივად, აშშ დოლარის ექვივალენტით ეროვნულ ვალუტაში იმ დროისათვის 

არსებული ეროვნული ბანკის ვალუტის გაცვლითი კურსის შესაბამისად. 

8.2 ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მიმწოდებლის საბანკო 

რეკვიზიტების შესაბამისად.  

8.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მიმწოდებელს მიღებული საქონლის ღირებულება 

მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და საგადასახადო ანგარიშ- ფაქტურის წარმოდგენიდან (დღგ-ს 

გადამხდელობის შემთხვევაში) 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. 

 

9. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება  

9.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, 

რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა 

გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და 

გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ შესაძლო უმოკლეს ვადაში უნდა აცნობოს 

მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.  

9.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან 

ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა 

გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით, ხელშეკრულების მე-11 მუხლის შესაბამისად. 

 

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა 

10.1 წინამდებარე ხელშეკრულების 4.1 პუნქტის ,,ა” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების 

ვადების ან 6.3 პუნქტით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება 

პირგასამტეხლო შესაბამისად ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.02%-ის 

ოდენობით;  

10.2 საქონლის მოწოდების 15 კალენდარული დღით დაგვიანების შემთვევაში, შემსყიდველი იტოვებს 

უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის 

მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.  

10.3 ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად 

შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო მიუწოდებელი საქონლის 

ღირებულების 10%-ის ოდენობით.  

10.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების 

შესრულებისაგან, გარდა 10.3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 

 

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა  

11.1 ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში განხორციელდება წერილობით, ორივე მხარის 

უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.  



11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების 

შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს 

მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. 

12. დავების გადაწყვეტა  

12.1 ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოქმნილი უთანხმოება წყდება 

მოლაპარაკებების გზით.  

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ 

შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია, 

მიმართოს საქართველოს სასამართლოს კანონით დადგენილი წესით. 

 

 

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა  

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება, თუ მეორე მხარე 

ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას, ან მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილ სხვა შემთხვევებში.  

13.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისაგან.  

13.3 ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. 

 

 

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა  

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ამ დოკუმენტის თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 

__________ ჩათვლით.  

 

15. ფორს-მაჟორი  

15.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების 

შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების 

შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.  

15.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი 

კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და 

მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი 

ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იყოს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, 

კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით.  

15.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს 

მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი 

შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან. 

 



16. სხვა პირობები  

ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, 

აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი _ შემსყიდველს. 

 

17. მხარეთა რეკვიზიტები: 

შემსყიდველი         მიმწოდებელი  

____________________________________    ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# ტექნიკური პარამეტრები ერთეული რაოდენობა ნიმუში
საგარანტიო 

ვადა

1 მინი ოტოსკოპი Pocket Otoscope 

განათება: ქსონონის ჰალოგენი

გადიდება: 3X

უნდა მოყვებოდეს 4 მრავალჯერადი გამოყენების და 10 

ერთჯერადი გამოყენების წვერი

ცალი 1 2 წელი

2 ოტოსკოპის ნათურა Spare bulb for Otoscope
თავსებადი ტექნიკური დოკუმენტაციის #1 პოზიციით 

გათვალისწინებულ დანადგართან
ცალი 1 -

3 ოტოსკოპის საფარი ლინზა
Swivel lens for Pocket 

Otoscope 

თავსებადი ტექნიკური დოკუმენტაციის #1 პოზიციით 

გათვალისწინებულ დანადგართან

გადიდება: 3X

ცალი 1 -

4 ქირურგიული გადასაფარებელი Surgical cover sheet. 

სიგანე: 100-120 სმ, 2 ფენიანი, სიგრძე: 200 მ ან მეტი, 

დანიშნულება: ქირურგიულ მაგიდაზე 

გადასაფარებლად ცალი 3 -

5
ქირურგიული გადასაფარებლის 

დისპენსერი

Wall mounted plastic wrap 

roll dispenser for surgical 

cover sheet 

კედელზე დასამაგრებელი ცალი 1 2 წელი

6
წებოს სპრეი ქირურგიული 

გადასაფარებლისათვის

Spray adhesive for Surgiucal 

cover Sheet

ერთეულის მოცულობა: 150მლ

შეკვრაში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული
შეკვრა 1 -

ვეტერინარული ხელსაწყოები (Veterinary specific tools)

ტექნიკური დავალება

დასახელება (ქართული/English)



7 ქირურგის ხელის საბანი ჯაგრისი Hand brosse. ავტოკლავირებადი (121° C) ცალი 6 -

8
ქირურგიული ნემსების ჩასაწყობი 

კეისი
Needle case. stainless steel.

უჟანგავი ფოლადის, კეისის დიამეტრი - 65 მმ, სიმაღლე 

10 მმ, კეისის შიდა ყუთი უნდა იყოს პერფორირებული
ცალი 4 2 წელი

9
ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 

10)

Surgical needle with spring 

eye. 

რკალისებრი, 3/8 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ზომა: 10 (36 მმ)

ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი

10
ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 

11)

Surgical needle with spring 

eye. 

რკალისებრი, 3/8 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ზომა: 11 (32 მმ)

ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი

11
ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 

12)

Surgical needle with spring 

eye. 

რკალისებრი, 3/8 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ზომა: 12 (28 მმ)

 ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი

12
ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 

15)

Surgical needle with spring 

eye.

რკალისებრი 3/8 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ზომა: 15 (20 მმ)

ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი

13
ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 

16)

Surgical needle with spring 

eye. 

რკალისებრი 3/8 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ზომა: 16 (18 მმ)

ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი

14
ქირურგიული ნემსი, კუნთის (ზომა 

- 8)

Surgical needle with spring 

eye.

რკალისებრი, 1/2 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ზომა: 16 (45 მმ)

ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი

15
ქირურგიული ნემსი, კუნთის (ზომა 

- 10)

Surgical needle with spring 

eye.l

რკალისებრი, 1/2 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ზომა: 10 (36 მმ)

ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი

16
ქირურგიული ნემსი, კუნთის (ზომა 

- 11)

Surgical needle with spring 

eye. 

რკალისებრი, 1/2 წრე

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

მარყუჟი: ზამბარის ტიპის (Spring Eye)

ერთი კომპლექტი უნდა შეიცავდეს 12 ერთეულს

კომპლექტი 1 2 წელი



17 სკალპელის ტარი Scalpel handle 
იხილეთ სურათი

ზომა: სტანდარტული

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 9 2 წელი

18 სკალპელის ტარი Scalpel handle 

იხილეთ სურათი

ზომა: სტანდარტული

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 5 2 წელი

19 ადსონის სასექციო პინცეტი Dissecting forceps Adson 
ზომა: 12 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 15 2 წელი

20 სტანდარტული სასექციო პინცეთი Dissecting forceps standard 
ზომა: 13 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 15 2 წელი

21 ადსონი ქსოვილის პინცეტი Tissue forceps Adson
ზომა: 12 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 15 2 წელი

22 სტანდარტული ქსოვილის პინცეტი Tissue forceps standard 
ზომა: 13 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 15 2 წელი

23 გრიფის ქსოვილის პინცეტი
Tissue forceps Graefe 11 

cm. 

ზომა: 11 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 5 2 წელი

24
მეცენბაუმის სასექციო მაკრატელი, 

მრუდი

Dissecting scissors 

Metzenbaum.

ფორმა: მრუდი

ზომა: 11 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 12 2 წელი

25
ჯოუნსის გადასაფარებლის 

დამჭერი
Towel clamp Jones. 

ზომა: 5 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 44 2 წელი



26
ჰემოსტატიკური მომჭერი 

(მოსკიტი)

Delicate haemostatic 

forceps Halsted Mosquito. 

ფორმა: მრუდი, უკბილო

ზომა: 13 სმ
ცალი 44 2 წელი

27 მეთიუს ნემსდამჭერი (14სმ) Needle holder Mathieu 
ზომა: 14 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 8 2 წელი

28 მეთიუს ნემსდამჭერი (17სმ)
Needle holder Mathieu 17 

cm. 1 pc

ზომა: 17 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 6 2 წელი

29
ალისის ნაწლავის დამჭერი 

პინცეტი

Intestinal holding forceps 

Allis 15 cm.

ზომა: 15 სმ

კბილები: 4:5 

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 4 2 წელი

30
სტანდარტული ქირურგიული 

მაკრატელი
Surgical scissors standard. 

მჭრელი და ბლაგვი პირით

ზომა: 14.5 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 6 2 წელი

31 სპენსერის ლიგატურის მაკრატელი
Ligature scissors Spencer 

(suture scissors) 9 cm. 

ზომა: 9 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 3 2 წელი



32
როჩესტერ-პინის ჰემოსტატიკური 

პინცეტი (სწორი)

Haemostatic forceps 

Rochester-Pean. non- 

toothed. 

ფორმა: სწორი, უკბილო

ზომა: 16 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 8 2 წელი

33
როჩესტერ-პინის ჰემოსტატიკური 

პინცეტი (მრუდი)

Haemostatic forceps 

Rochester-Pean. non- 

toothed. curved. 16 cm. 1 

pc

ფორმა: მრუდი, უკბილო

ზომა: 16 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 8 2 წელი

34
ჭრილობის და ტრახეის 

რეტრაქტორი

Wound-and trachea 

retractor. 

ბლაგვი

მასალა: უჟანგავი ფოლადი ცალი 3 2 წელი

35 როუს რეტრაქტორი (Roux)
Retractor Roux 16.5 cm. set 

of 3 pcs

ზომა: 16.5 სმ

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 3 ერთეული

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

კომპლექტი 1 2 წელი

36 ინგის მუხლის გამშლელი Knee spreader Inge 
ჩამკეტი კბილებით

ზომა: 17 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 1 2 წელი



37 გელპის რეტრაქტორი
Self retaining retractor 

Gelpi 

ბასრი

ზომა: 13 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 2 2 წელი

38 კატის სასტერილიზაციო კაუჭი Castration hook for cats 

ზომა: 14.5 სმ

წვერის ზომა: დაახლოებით 7 მმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 3 2 წელი

39 თირკმლისებური ჯამი
Kidney dish stainless steel. 

25 cm. 1 pc

ზომა: 25 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 5 2 წელი

40 საკვები მილი (სტერილური) Feeding probe. sterile.
სიგრძე: 40სმ 

დიამეტრი: 1.6 mm. 

შეკვრაში უნდა შედიოდეს 100 ერთეული

შეკვრა 1 -

41 საკვები მილი (სტერილური) Feeding probe. sterile.
სიგრძე: 40სმ 

დიამეტრი: 2 mm. 

შეკვრაში უნდა შედიოდეს 100 ერთეული

შეკვრა 1 -

42 ინფრა წითელი ნათურა Infrared ray lamp bulb სიმძლავრე: 150W ცალი 1 -



43 ინფრა წითელი დამასხივებელი Infrared heat lamp ცალი 1 2 წელი

44 ცხოველების საპარსი
Hair trimmer . incl. 

charging tray. 

უნდა მუშაოებდეს დატენვად ელემენტზე

უნდა მოყვებოდეს საწმენდი ჩოთქი და საპოხი მასალა
ცალი 1 2 წელი

45 საპარსის თავი Spare cutting heads
თავსებადი ტექნიკური დოკუმენტაციის #1 პოზიციით 

გათვალისწინებულ დანადგართან
ცალი 2 -

46
ჰარტმანის უცხო სხეულის 

დამჭერი

Foreign body forceps 

Hartmann. 

ფორმა: სწორი

ზომა: 8.5 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 2 2 წელი

47
უნივერსალური ნაჭრის და ბანაჟის 

მაკრატელი

Universal bandage and 

cloth scissors.
მასალა: უჟანგავი ფოლადი ცალი 2 2 წელი

48
კოხერის ჰემოსტატიკური დამჭერი 

(სწორი)

Haemostatic forceps 

Kocher. 

ფორმა: სწორი

ზომა: 15 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 4 2 წელი

49
კოხერის ჰემოსტატიკური დამჭერი 

(მრუდი)
Haemostatic forceps Kocher

ფორმა: მრუდი

ზომა:15 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 4 2 წელი



50 ბეინის ელევატორი (2მმ) Elevator Bein 
მრგვალ თავიანი

თავის ზომა: 2 მმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 1 2 წელი

51 ბეინის ელევატორი (4მმ) Elevator Bein 
მრგვალ თავიანი

თავის ზომა: 4 მმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 1 2 წელი

52
კოხერის ნაწლავის დამჭერი 

(მრუდი)
Intestinal forceps Kocher. 

რბილი და ელასტიური პირებით

ფორმა: მრუდი

ზომა: 22 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 2 2 წელი

53
კოხერის ნაწლავის დამჭერი 

(სწორი)
Intestinal forceps Kocher. 

რბილი და ელასტიური პირებით

ფორმა: სწორი

ზომა: 22 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 2 2 წელი

54 საცრემლე არხის კანულა Lachrymal cannula. 
ფორმა: მრუდი

ზომა:  0.6 x 33 mm

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 3 2 წელი



55
ენდოტრახეალური მილი 

გამჭვირვალე

Endotracheal tube 

transparent
მანჟეტის ზომა: 11,0 ცალი 2 -

56
ენდოტრახეალური მილი 

გამჭვირვალე

Endotracheal tube 

transparent
მანჟეტის ზომა: 5,0 ცალი 2 -

57
ენდოტრახეალური მილი 

გამჭვირვალე

Endotracheal tube 

transparent
მანჟეტის ზომა: 14,0 ცალი 2 -

58
ენდოტრახეალური მილი 

გამჭვირვალე

Endotracheal tube 

transparent
მანჟეტის ზომა: 2,5 ცალი 2 -

59
კირშნერის მავთული ტროაკარის 

წერტილებით

Kirschner wire with two 

trocar points. 

სიგრძე: 150 მმ

დიამეტრი: 0.2 მმ

კომპლექტი უნდა შეიცავდე 10 ერთეულს

კომპლექტი 1 -

60
კირშნერის მავთული ტროაკარის 

წერტილებით

Kirschner wire with two 

trocar points. 

სიგრძე: 150 მმ

დიამეტრი: 1.4 მმ

კომპლექტი უნდა შეიცავდე 10 ერთეულს

კომპლექტი 1 -

61
კირშნერის მავთული ტროაკარის 

წერტილებით

Kirschner wire with two 

trocar points. 

სიგრძე: 150 მმ

დიამეტრი: 1.8 მმ

კომპლექტი უნდა შეიცავდე 10 ერთეულს

კომპლექტი 1 -

62
კირშნერის მავთული ტროაკარის 

წერტილებით

Kirschner wire with two 

trocar points. 

სიგრძე: 150 მმ

დიამეტრი: 2.2 მმ

კომპლექტი უნდა შეიცავდე 10 ერთეულს

კომპლექტი 1 -



63
კირშნერის მავთული ტროაკარის 

წერტილებით

Kirschner wire with two 

trocar points. 

სიგრძე: 150 მმ

დიამეტრი: 3.0 მმ

კომპლექტი უნდა შეიცავდე 10 ერთეულს

კომპლექტი 1 -

64 პოსტ-ოპერაციული საყელო
Transparent Polypropylene 

Collar. 

სიგრძე: დაახლოებით 7.5 სმ

მასალა: პოლიპროპილენი, გამჭვირვალე

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული

კომპლექტი 1 -

65 პოსტ-ოპერაციული საყელო
Transparent Polypropylene 

Collar. 

სიგრძე: დაახლოებით 10 სმ

მასალა: პოლიპროპილენი, გამჭვირვალე

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული

კომპლექტი 1 -

66 პოსტ-ოპერაციული საყელო
Transparent Polypropylene 

Collar. 

სიგრძე: დაახლოებით 12.5 სმ

მასალა: პოლიპროპილენი, გამჭვირვალე

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული

კომპლექტი 1 -

67 პოსტ-ოპერაციული საყელო
Transparent Polypropylene 

Collar. 

სიგრძე: დაახლოებით 15 სმ

მასალა: პოლიპროპილენი, გამჭვირვალე

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული

კომპლექტი 1 -

68 პოსტ-ოპერაციული საყელო
Transparent Polypropylene 

Collar. 

სიგრძე: დაახლოებით 20 სმ

მასალა: პოლიპროპილენი, გამჭვირვალე

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული

კომპლექტი 1 -

69 პოსტ-ოპერაციული საყელო
Transparent Polypropylene 

Collar. 

სიგრძე: დაახლოებით 25 სმ

მასალა: პოლიპროპილენი, გამჭვირვალე

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული

კომპლექტი 1 -

70 პოსტ-ოპერაციული საყელო
Transparent Polypropylene 

Collar. 

სიგრძე: დაახლოებით 30 სმ

მასალა: პოლიპროპილენი, გამჭვირვალე

კომპლექტში უნდა შედიოდეს 10 ერთეული

კომპლექტი 1 -



71 საპერკუსიო ჩაქუჩი Percussion hammer მასალა: უჟანგავი ფოლადი ცალი 5 2 წელი

72
დესმარის ოფთალმოლოგიურის 

დამჭერი

Chalazion forceps 

Desmarres.

ზომა: 9 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 1 2 წელი



73 გრიფის საფიქსაციო დამჭერი
Fixation forceps Grдfe 11 

cm.

ზომა: 11 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 2 2 წელი

74
გრიფის ოფთალმოლოგიური 

დამჭერი
Iris forceps Grдfe 10 cm. 

ფორმა: მრუდი

ზომა: 10 სმ
ცალი 2 2 წელი

75
გრიფის ოფთალმოლოგიური 

დამჭერი
Iris forceps Grдfe 

ფორმა: სწორი

ზომა: 10 სმ

კბილები: 1X2

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 2 2 წელი

76
ქუთუთოების გამშლელი 

(კოლიბრი)

Eye speculum Barraquer 

(Colibri)

ზომა: 4 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 1 2 წელი

77 დესმარის რეტრაქტორი
3.2.81 Refractor Desmarres. 

14 mm. Fig. 3

ზომა: 14 მმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 2 2 წელი

78 ვილინგერის ძვლის საფხეკი Bone curette Willinger. 
ფორმა: ორმაგი დაბოლოებით

მასალა: უჟანგავი ფოლადი
ცალი 2 2 წელი



79 ძაღლის პირის გამშლელი
Mouth gag for dogs. 

distance 

გაშლის მანძლი: დაახლოებით 8.5 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი ცალი 2 2 წელი

80 ძაღლის პირის გამშლელი

Mouth gag for dogs. 

distance approx. 14.5 cm. 1 

pc

გაშლის მანძლი: დაახლოებით 14.5 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი ცალი 2 2 წელი

81 კატის პირის გამშლელი Mouth gag for cats. 

გაშლის მანძლი: დაახლოებით 6 სმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი ცალი 2 2 წელი

82 ჰოფმანის სახსრის გამშლელი Bone lever Hohmann
ზომა: 24 სმ

პირის სიგანე: 18 მმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 1 2 წელი



83 რასპატორი
Raspatory with Ferrozell 

handle. 

ფორმა: სწორი

ზომა: 20 სმ

პირი: მახვილი

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 1 2 წელი

84 ორთოპედიული ჩაქუჩი Mallet Lucae. 

ზომა: 19 სმ

თავის დიამეტრი: 25 მმ

წონა:260 გრ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი

ცალი 1 2 წელი

85
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(2.5მმ)
Intubation Tube 2.5mm

ზომა: 2.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

86
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(3.0მმ)
Intubation Tube 3.0mm

ზომა: 3.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

87
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(3.5მმ)
Intubation Tube 3.5mm

ზომა: 3.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

88
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(4.0მმ)
Intubation Tube 4.0mm

ზომა: 4.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

89
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(4.5მმ)
Intubation Tube 4.5mm

ზომა: 4.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

90
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(5.0მმ)
Intubation Tube 5.0mm

ზომა: 5.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

91
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(5.5მმ)
Intubation Tube 5.5mm

ზომა: 5.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

92
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(6.0მმ)
Intubation Tube 6.0mm

ზომა: 6.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

93
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(6.5მმ)
Intubation Tube 6.5mm

ზომა: 6.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

94
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(7.0მმ)
Intubation Tube 7.0mm

ზომა: 7.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

95
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(7.5მმ)
Intubation Tube 7.5mm

ზომა: 7.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

96
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(8.0მმ)
Intubation Tube 8.0mm

ზომა: 8.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

97
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(8.5მმ)
Intubation Tube 8.5mm

ზომა: 8.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

98
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(9.0მმ)
Intubation Tube 9.0mm

ზომა: 9.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

99
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(9.5მმ)
Intubation Tube 9.5mm

ზომა: 9.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

100
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(10.0მმ)
Intubation Tube 10.0mm

ზომა: 10.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

101
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(10.5მმ)
Intubation Tube 10.5mm

ზომა: 10.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

102
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(11.0მმ)
Intubation Tube 11.0mm

ზომა: 11.0 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -

103
ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით 

(11.5მმ)
Intubation Tube 11.5mm

ზომა: 11.5 მმ

მასალა: რეზინა
ცალი 50 -



104
სასტერილიზაციო ყუთი 

ინსტრუმენტებისათვის
Sterilization boxes

ზომა: 190 x 140 x 40 მმ

მასალა: უჟანგავი ფოლადი ცალი 4 2 წელი

105 ინსტრუმენტების მაგიდა Table for instruments

სიმაღლის რეგულირებით (70-110 სმ)

მობილური (გორგოლაჭებით)

ლამინირებული ზედაპირი ამაღლებული კანტებით

ზედაპირის ზომები: 35სმ X 75სმ (+5სმ)

ცალი 3 2 წელი

106 ვეტერინარული სასწორი VET-SCALE 

მაქსიმალური მასა: 500კგ ან მეტი

სიზუსტე: 0.5კგ ან ნაკლები

ციფრული ეკრანით
ცალი 1 2 წელი

107 ციფრული თერმომეტრი Thermometer (Digital) ცალი 40 1 წელი

108 ფონენდოსკოპი Fonendoscope ცალი 20 1 წელი

109 სტეტოსკოპი Stetoscope ცალი 40 1 წელი



110
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის 

გადასაყლაპი მაგნიტი

Swalowing magnet for 

cattle
ცალი 5 -

111 თროაკარი Throacar დანიშნულება: ფაშვიდან ჰაერის გამოსაშვები ნემსი ცალი 10 -

112
წვრილი ცხოველის ასაყვანი 

ხელთათმანი
Small animal handling glove

:

წყვილი 5 -

113 კატის ხაფანგი Cat trap ცალი 2 -

114 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი
3.2.127 Airline Cargo Crate 

Giant

ზომა(+-5სმ): L: 120სმ, W:80, H:80
ცალი 1 1 წელი

115 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი Pet crate ზომა(+-5სმ): L: 100სმ, W:70, H:75 ცალი 2 1 წელი



116 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი Pet crate ზომა(+-5სმ): L: 80სმ, W:50, H:60 ცალი 2 1 წელი

117 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი Pet crate ზომა (+-5სმ): L: 53სმ, W:40სმ, H:38 ცალი 2 1 წელი

118 UV ფანარი UV Torch (Woods light)
დანიშნულება: მიკროსპორების დასადგენად

UV ტალრის სიგრძე: 366 nm ან უკეთესი
ცალი 2 1 წელი

119
უნივერსალური ყურის თაგის 

აპლიკატორი

Universal Ear Tag 

Applicator
ცალი 10 2 წელი



# ტექნიკური პარამეტრები ერთეული რაოდენობა
საგარანტიო 

ვადა

1 რეფრაქტომეტრი Refractometer

დანიშნულება: შაქრის შემადგენლობის გაზომვა წვენში(დიაპაზონი: 0-32 Brix, ან უკეთესი), კუთრი წონის განსაზღვრა 

(დიაპაზონი: 1.000-1.120 0.002, ან უკეთესი), 

დამატებითი ფუნქცია: უნდა გააჩნდეს ტემპერატურის ავტომატური კომპენსაციის ფუნქცია

აქსესუარები: უნდა მოყვებოდეს სარეგულირო სახრახნისი და ნიმუშს პიპეტი
ცალი 2 1 წელი

2 pH-მეტრი/კონდუქტომეტრი pH/Conductivity Meter Kit

ნაკრები უნდა ზომავდეს შემდეგ პარამეტრებს:

TPS/მარილიანობა: 0 - 99.9ppm (mg/L), 100 - 999ppm (mg/L), 1.00 - 9.99ppt;

pH: 0.00 - 14.00pH;

ტემპერატურა (pH, გამტარიანობა): 23° - 194°F (-5 - 90°C);

სიზუსტე: ±2%FS, ±0.01pH, ±1.8°F/1°C;

მაქსიმალური რეზოლუცია: 0.1μS/cm, 0.1ppm (mg/L), 0.01pH, 0.1°F/°C;

გამტარიანობა: 0 - 199μS/cm, 200 - 1999μS/cm, 2.00 - 19.99mS/cm;

აქსესუარები: ნაკრებში უნდა იყოს ზემოაღნიშნული პარამეტრების გასაზომად საჭირო ხსნარები და ჭურჭელი

ცალი 1 1 წელი

3 სპექტროფოტომეტრი (UV/VIS) UV/VIS Spectrophotometer

პარამეტრები:

*ტალღის სიგრძის დიაპაზონი - 200-1000nm ან მეტი;

*ტალღის სიგანე (Spectral Bandwidth) - 4nm ან უკეთესი

*ოპტიკური სისტემა - Single beam, grating 1200 lines/mm;

*ტალღის სიგრძის სიზუსტე - ±2nm ან ნაკლები;

*ტალღის სიგრძის ავტომატურური დაყენება;

*ფოტომეტრული სიზუსტე: ±0.5%T;

*ფოტომეტრული დიაპაზონი: -0.3-3A,0-200%T;

*დისპლეი - Graphic LCD(128x64 Dots ან უკეთესი);

*განათების წყარო - tungsten & Deuterium lamp;

*სტანდარტული კიუვეტის დამჭერი - 4-პოზიციანი 10mm უჯრის ჩეინჯერით;

*გამომავალი პორტები - USB Port & parallel port (printer);

*დენის წყარო: AC 220V 50/60Hz.

აქსესუარები:

*უნდა მოყვებოდეს დანადგარის სრულყოფილად მუშაობისათვის საჭირო

ყველა სტანდარტული აქსესუარი.

ინფორმაციის შენახვა:

*დანადგარის სისტემას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა მოახდინოს

ტესტების შედეგების შენახვა (ოპერატიულ მეხსიერებაში შეინახოს

მონაცემთა 50 ჯფუფი).

ცალი 1 1 წელი

4 სიმღვრივის საზომი Turbidity Meter

პარამეტრები:

დიაპაზონი: 0.00 - 50.00 FNU; 50 - 1000 FNU;

რეზოლუცია: 0.01 FNU; 1 FNU;

სიზუსტე: მაქს. ±0.5 FNU ან ±5%;

სინათლის წყარო: მაღალი გამოსხივების ინფრაწითელი LED

უნდა მუშაობდეს ელემენტზე;

ცალი 1 1 წელი

5 ცეტრიფუგა Centrifuge 

პარამეტრები:

მაქსიმალირი სიჩქარე: 5000 rpm ან მეტი;

სიჩქარის სიზუსტე: ±50rpm ან ნაკლები;

Max RCF: 2810×g ან მეტი;

თავსებადობა: 50mL X 4 (5000r/min); 50mL X 8 (4000r/min); 15mL X 24 (4000r/min); 7mL X 72( 4000r/min); 8 X 96 Hole (3000r/min)

ტაიმერი: 0~99min;

დენის მოხმარება: AC220V,50Hz;

პროგრამირებადი მიკროპროცესორული კონტროლი;

მართვის პანელით და  LED დისპლეით.

როტორი

როტორის ტიპი: Swing Rotor

მაქსიმალური სიჩქარე: 5000rpm

Max.RCF:2810 X g

მოცულობა: 50mL X 8

ცალი 1 1 წელი

დასახელება

ტექნიკური დავალება

ზოგადი ლაბორატორიული დანადგარები (General Lab Equipment)



6 მიკროსკოპი Microscope 

ძირითადი მახასიათებლები

ტიპი: ტრინოკულარი

ოპტიკური სისტემა: Infinity-corrected;

გადიდება:მინიმუმ 40X-2500X

ილუმინაცია: კოლერის ილუმინაცია უწყვეტი ინტენსივობის რეგულირებით (Kohler Illumination System)

16 მეგა პიქსელიანი (ან უკეთესი) USB ფოტო/ვიდეო კამერით.

პარამეტრები:

IPD:  54-75mm;

ილუმინატორი: ინეგრირებული კოლერის 3W LED სისტემა

ოკულარი: wide-field 10X/20mm, 16X/16mm;

ობიექტივი: infinity plan 4X, 10X, 40X (spring), 100X (spring, oil)

ფოკუსირების მანძილი: 28mm

მექანიკური სასაგნე მაგიდა: 150mm x 140mm (+10mm)

კონდენსორი: N.A. 1.25/0.22 ცვლადი აქრომატული

დენის მოხმარება: AC220V,50Hz;

USB კამერის პარამეტრები:

სენსორის ტიპი:CMOS

რეზოლუცია: 16 MP ან უკეთესი

კადრის სიხშირე: 26fps @ 1536x1160, 15fps @ 2320x1740, 6fps @ 4632x3488

უნდა მოყვებოდეს საოპერაციო სისტემა თავსებადი PC-სთან და MAC-თან.

დამატებითი აქსესუარები:

მიკროსკოპის:

1) 4 ცალი ობიექტივის ლინზა: 4X, 10X, 40X, 100X; 

2) ოკულარის 2 წყვილი: PL10X, WF25X; 

3) ოკულარების ხრახნები; 

4) 2 ადაპტერი : 23mm-30mm & 23mm-30.5mm. 

5)CD დისკი - საოპერაციო პროგრამითა და ინსტრუქციებით.

6) იმერსიული ზეთი

ცალი 2 3 წელი

7 აუტოკლავი Sterilizer (Autoclave) 

პარამეტრები:

ტევადობა: 15 ლ. ან მეტი;

სამუშო წნევა: 0.145-0.165Mpa;

მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა: 126°C-128°C;

2 განზომილებიანი წნევის ინდიკატორით.
ცალი 1 1 წელი

8 ლამინარული ბოქსი Laminar Flow Hood 

პარამეტრები:

სისუფთავე: Class 100(Fed 209E);

ჰაერის სიჩქარე: 0.25-0.45m/s(რეგულირებადი) ან უკეთესი;

ხმაურის დონე: <=62dB(A);

ნახევრად პიკური დატვირთვის ვიბრაცია: <=0.5Um(x,y,z მიმართულებით);

ილუმინაცია:  >=300Lx;

მაქსიმალური სიმძლავრე: 200W;

სამუშაო არეალის განზომილებები: 50X48X45cm; +5 სმ

ულტრაიისფერი ნათურის სიმძლავრე: 10WX10W (2 ცალი ნათურით);

დენის მოხმარება: 220V. 50Hz

ცალი 1 1 წელი



9 პიპეტმანის PCR ნაკრები Pipetman PCR Starter Kit 

ნაკრებში უნდა შედიოდეს:

3 ცალი შემდეგი ზომები ვარიაბელური პიპეტი: 1-10µl, 10-100µl და 100-1000µl.

3 ცალი პიპეტების შესაბამისი ზომების და იგივე მწარმოებლი ინდივიდუალური სადგამი.

3 შეკვრა პიპეტების შესაბამისი ზომის და იგივე მწარმოებლი ბუნიკები (1 შეკვრაში - 96 ცალი)

პიპეტები უნდა იყოს სრულად ავტოკლავირებადი

პიპეტების პარამეტრები:

1-10µl: 

სისტემური ცდომილება 1 µl ამოღებისას: ± 0.025 µl

სისტემური ცდომილება 5 µl ამოღებისას: ± 0.075 µl

სისტემური ცდომილება 10 µl ამოღებისას: ± 0.100 µl

შემთხვევითი ცდომილება 1 µl ამოღებისას: ≤ 0.012 µl

შემთხვევითი ცდომილება 5 µl ამოღებისას: ≤ 0.030 µl

შემთხვევითი ცდომილება 10 µ ამოღებისას: ≤ 0.040 µl

10-100µl:

სისტემური ცდომილება 10 µl ამოღებისას: ± 0.35 µl

სისტემური ცდომილება 50 µl ამოღებისას: ± 0.40 µl

სისტემური ცდომილება 100 µl ამოღებისას: ± 0.80 µl

შემთხვევითი ცდომილება 10 µl ამოღებისას: ≤ 0.10 µl

შემთხვევითი ცდომილება 50 µl ამოღებისას:≤ 0.12 µl

შემთხვევითი ცდომილება 100 µl ამოღებისას:≤ 0.15 µl

100-1000µl:

სისტემური ცდომილება 100 µl ამოღებისას: ± 3 µl

სისტემური ცდომილება 500 µl ამოღებისას: ± 4 µl

სისტემური ცდომილება 1000 µl ამოღებისას: ± 8 µl

შემთხვევითი ცდომილება 100 µl ამოღებისას: ≤ 0.6 µl

შემთხვევითი ცდომილება 500 µl ამოღებისას: ≤ 1 µl

შემთხვევითი ცდომილება 1000 µl ამოღებისას: ≤ 1.5 µl

ცალი 8 3 წელი

10 აუტოკლავი (B class) Autoclave 

ძირითადი მახასიათებლები:

*B კლასის;

*ავტომატური, პრე პროგრამირებული ციკლებით;

*პროგრამები (რეჟიმები): მყარი მასალა, შეფუთული მასალა, სითხე, ქსოვილი, ცილა, Test B&D, ჰერმეტულობის ტესტი, 

ვაკუუმის ტესტი;

*მაღალი სიზუსტის კონტროლისისტემით;

*LED დისპლეით, რომელიც გამოსახავს ინფორმაციას პროცესებზე უწყვეტ რეჟიმში;

*ღია ტიპის წყლის ავზით;

პარამეტრები:

*ტევადობა: 18 ლ ან მეტი

*სამუშაო  წნევა: 110/210 kPa ან უკეთესი

*სტერილიზაციის ტემპერატურა:121 ° C / 134 ° C

*სტერილიზაციის დრო პროგრამების მიხედვით: მყარი მასალა  4-20 min, შეფუთული მასალა 4-20 min, სითხე 10-30 min, 

ქსოვილი 8-30 min, ცილა 18 min, Test B&D 3.5 min, ჰერმეტულობის ტესტი 3.5 min.

*სამუშაო ტენიანობა: მაქსიმუმ 80%, არა კონდენსირებადი

*საოპერაციო ხმაურის დონე: <70 dB

*დენის მოხმარება: AC220V,50Hz;

კომპონენტები:

გამოხდილი წყლის ავზი, LCD დისპლეი, მართვის პანელი, სანიაღვრე სარქველი, USB პორტი, უსაფრთხოების სარქველი, 

ჩამკეტი სისტემა

დამატებითი აქსესუარები:

უნდა მოყვებოდეს დანადგართან თავსებადი პრინტერი

უსაფრთხოება:

უნდა შეესაბამებოდეს უსაფრთხოების შემდეგ სტანდარტებს: 93/42/EEC, 97/23/EEC, EN 13060 , EN 61326, EN 61000 , EN 61010-1, UL 

61010-1 , EN 61010-2-040, IEC 61010-2-040  

ცალი 1 2 წელი

11 კვერცხის ინკუბატორი Egg incubator 

*მაქსიმალური ტევადობა: 40 კვერცხი ან მეტი:

*ავტომატური ტემპარატურისა და ტენიანობის კონტროლით

*კვერცხების ავტომატური გადაბრუნების ფუნქციით
ცალი 1.0 1 წელი



12
ტრონოკულარი სტერეო 

მიკროსკოპი
Trinocular Stereo Microscope 

ძირითადი პარამეტრები

*ზედა ხედვის დახრილობის კუთხე: 45 გრადუსი ან 30 გრადუსი

*IPD: 52-76mm

*გადიდება: 6.2-50X ან უკეთესი

*მასშტაბირება: 1:8 ან უკეთესი

*სამუშაო დაშორება - 110მმ

*მხედველობის ველი - მაქსიმუმ 29 მმ

*ელექტრო კვება: 220ვოლტი, 50 ჰერცი

*განათება: ორმაგი LED ილუმინაცია

*ოკულარები: 2 ცალი WF10X/23

*დენის მოხმარება: AC220V,50Hz;

ცალი 1.0 1 წელი

13 მიკრისკოპის USB კამერა Microscope USB Camera 

ძირითადი პარამეტრები

*სენსორის ტიპი:Color CMOS (Micron)

*რეზოლუცია: 5 MP ან უკეთესი

*კადრის სიხშირე: 30 f/s @ 640x480,8 f/s @ 2592x1944 pixels ან უკეთესი

*ექსპოზიციის დრო: 1ms to 0.3s

*ექსპოზიციის კონტროლი: ავტომატური და მანუალური

*სენსიტიურობა: 0.53V/lux-sec @ 550nm ან უკეთესი

*უნდა მოყვებოდეს დასაკალიბრებელი ნაკრები და საოპერაციო სისტემა თავსებადი PC-სთან და MAC-

თან.

ცალი 1.0 1 წელი

14 სამაგიდე მუფელის ღუმელი  Benchtop Thermolyne Muffle Furnace

ძირითადი პარამეტრები

*ტევადობა: 2 ლ. ან მეტი

*ტემპერატურის დიაპაზონი: 100 - 1,100 Degrees C ან უკეთესი

*ელ.კვება: 210/220, 50/60 Hz

ცალი 1.0 1 წელი

15 ცეტრიფუგა
Centrifuge (8-Place Fixed Angle, 15mL Capacity, 

550-3300rpm Speed)

ძირითდი პარამეტრები

*სიჩქარე: 550 to 3,300 rpm, ვარიაბელური

*RCF: 1350 ან უკეთესი

*ციფრული ტაიმერით

*მაქსიმალური ხმაურის დონე: 65 dB

*როტორი: Fixed-angle 45-degree polycarbonate

*Rotor tubes: (8) 15 mL, ან (8) 7 mL with sleeves

*დენის მოხმარება: AC220V,50Hz;

ცალი 1.0 1 წელი

16 ცენტრიფუგა
160 High-Speed Centrifuge (Rotors 25° Fixed, 

64,400 x g (30,000 rpm))

ძირითადი პარამეტრები:

*მაქსიმალირი სიჩქარე: 100 – 14,680 rpm  ან მეტი;

*სიჩქარის სიზუსტე: ±50rpm ან ნაკლები;

*Max RCF: 21,130 × g ან უკეთესი

*მაქსიმალური ტევადობა: 24 × 1.5/2.0 mL

*ტაიმერი: 30 s to 9:59 h

*დენის მოხმარება: 220 V, 50 – 60 Hz

*ნელი გაჩერების ფუნქციით

*მართვის პანელით და  LED დისპლეით.

ცალი 1.0 2 წელი



17 ცენტრიფუგის როტორი Fixed-Angle Rotor

ძირითადი პარამეტრები

*უნდა იყოს თავსებადი ტექნიკური დავალების მე-18 პოზიციაში გათვალისწინებულ ცენტრიფუგასთან

*როტორის ტიპი: Fixed Angle

*მაქსიმალური სიჩქარე: 15,000 rpm ან უკეთესი

*Max.RCF:18,111 × g ან უკეთესი

*მოცულობა: 18 × spin columns or 1.5/2.0 mL tubes

ცალი 1.0 2 წელი

18 ცენტრიფუგის როტორი  Fixed Angle Rotor

ძირითადი პარამეტრები

უნდა იყოს თავსებადი ტექნიკური დავალების მე-18 პოზიციაში გათვალისწინებულ ცენტრიფუგასთან

როტორის ტიპი: Fixed Angle

მაქსიმალური სიჩქარე: 15000rpm ან უკეთესი

Max.RCF:18,615 × g

მოცულობა: 4 × PCR strips

ცალი 1.0 2 წელი

19 ცენტრიფუგის როტორი
Fixed Angle, Aluminum, 12 x 2.0 mL, 30,000 rpm, 

64,400 x g

ძირითდი პარამეტრები

უნდა იყოს თავსებადი ტექნიკური დავალების მე-18 პოზიციაში გათვალისწინებულ ცენტრიფუგასთან

როტორის ტიპი: Fixed Angle

მაქსიმალური სიჩქარე: 15,000 rpm ან უკეთესი

Max.RCF:21,130 × g ან უკეთესი

მოცულობა: 24 × 1.5/2.0 mL tubes

ქიმიურად მდგრადი, აეროზოლისგან დაცული

ცალი 1.0 2 წელი



დანართი #1 

 

პრეტენდენტის რეკვიზიტები: 

 

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:  

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:  

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:  

საიდენტიფიკაციო კოდი:  

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:  

ბანკის კოდი:  

ანგარიშსწორების ანგარიში: 

 



#

დასახელება
მწარმოებელი 

ქვეყანა/კომპანია/მოდელი
ერთეული რაოდენობა

ერთ. ფასი

(აშშ დოლარი)

ჯამური ფასი

(აშშ დოლარი)
საგარანტიო ვადა

1 მინი ოტოსკოპი 1 2 წელი

2 ოტოსკოპის ნათურა 1 -

3 ოტოსკოპის საფარი ლინზა 1 -

4 ქირურგიული გადასაფარებელი 3 -

5 ქირურგიული გადასაფარებლის დისპენსერი 1 2 წელი

6 წებოს სპრეი ქირურგიული გადასაფარებლისათვის 1 -

7 ქირურგის ხელის საბანი ჯაგრისი 6 -

8 ქირურგიული ნემსების ჩასაწყობი კეისი 4 2 წელი

9 ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 10) 1 2 წელი

10 ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 11) 1 2 წელი

11 ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 12) 1 2 წელი

12 ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 15) 1 2 წელი

13 ქირურგიული ნემსი, კანის (ზომა - 16) 1 2 წელი

14 ქირურგიული ნემსი, კუნთის (ზომა - 8) 1 2 წელი

15 ქირურგიული ნემსი, კუნთის (ზომა - 10) 1 2 წელი

16 ქირურგიული ნემსი, კუნთის (ზომა - 11) 1 2 წელი

17 სკალპელის ტარი 9 2 წელი

18 სკალპელის ტარი 5 2 წელი

19 ადსონის სასექციო პინცეტი 15 2 წელი

20 სტანდარტული სასექციო პინცეთი 15 2 წელი

21 ადსონი ქსოვილის პინცეტი 15 2 წელი

22 სტანდარტული ქსოვილის პინცეტი 15 2 წელი

23 გრიფის ქსოვილის პინცეტი 5 2 წელი

24 მეცენბაუმის სასექციო მაკრატელი, მრუდი 12 2 წელი

25 ჯოუნსის გადასაფარებლის დამჭერი 44 2 წელი

26 ჰემოსტატიკური მომჭერი (მოსკიტი) 44 2 წელი

27 მეთიუს ნემსდამჭერი (14სმ) 8 2 წელი

28 მეთიუს ნემსდამჭერი (17სმ) 6 2 წელი

29 ალისის ნაწლავის დამჭერი პინცეტი 4 2 წელი

30 სტანდარტული ქირურგიული მაკრატელი 6 2 წელი

31 სპენსერის ლიგატურის მაკრატელი 3 2 წელი

32 როჩესტერ-პინის ჰემოსტატიკური პინცეტი (სწორი) 8 2 წელი

33 როჩესტერ-პინის ჰემოსტატიკური პინცეტი (მრუდი) 8 2 წელი

34 ჭრილობის და ტრახეის რეტრაქტორი 3 2 წელი

35 როუს რეტრაქტორი (Roux) 1 2 წელი

36 ინგის მუხლის გამშლელი 1 2 წელი

37 გელპის რეტრაქტორი 2 2 წელი

38 კატის სასტერილიზაციო კაუჭი 3 2 წელი

დანართი #2

ვეტერინარული ხელსაწყოები (Veterinary specific tools)



39 თირკმლისებური ჯამი 5 2 წელი

40 საკვები მილი (სტერილური) 1 -

41 საკვები მილი (სტერილური) 1 -

42 ინფრა წითელი ნათურა 1 -

43 ინფრა წითელი დამასხივებელი 1 2 წელი

44 ცხოველების საპარსი 1 2 წელი

45 საპარსის თავი 2 -

46 ჰარტმანის უცხო სხეულის დამჭერი 2 2 წელი

47 უნივერსალური ნაჭრის და ბანაჟის მაკრატელი 2 2 წელი

48 კოხერის ჰემოსტატიკური დამჭერი (სწორი) 4 2 წელი

49 კოხერის ჰემოსტატიკური დამჭერი (მრუდი) 4 2 წელი

50 ბეინის ელევატორი (2მმ) 1 2 წელი

51 ბეინის ელევატორი (4მმ) 1 2 წელი

52 კოხერის ნაწლავის დამჭერი (მრუდი) 2 2 წელი

53 კოხერის ნაწლავის დამჭერი (სწორი) 2 2 წელი

54 საცრემლე არხის კანულა 3 2 წელი

55 ენდოტრახეალური მილი გამჭვირვალე 2 -

56 ენდოტრახეალური მილი გამჭვირვალე 2 -

57 ენდოტრახეალური მილი გამჭვირვალე 2 -

58 ენდოტრახეალური მილი გამჭვირვალე 2 -

59 კირშნერის მავთული ტროაკარის წერტილებით 1 -

60 კირშნერის მავთული ტროაკარის წერტილებით 1 -

61 კირშნერის მავთული ტროაკარის წერტილებით 1 -

62 კირშნერის მავთული ტროაკარის წერტილებით 1 -

63 კირშნერის მავთული ტროაკარის წერტილებით 1 -

64 პოსტ-ოპერაციული საყელო 1 -

65 პოსტ-ოპერაციული საყელო 1 -

66 პოსტ-ოპერაციული საყელო 1 -

67 პოსტ-ოპერაციული საყელო 1 -

68 პოსტ-ოპერაციული საყელო 1 -

69 პოსტ-ოპერაციული საყელო 1 -

70 პოსტ-ოპერაციული საყელო 1 -

71 საპერკუსიო ჩაქუჩი 5 2 წელი

72 დესმარის ოფთალმოლოგიურის დამჭერი 1 2 წელი

73 გრიფის საფიქსაციო დამჭერი 2 2 წელი

74 გრიფის ოფთალმოლოგიური დამჭერი 2 2 წელი

75 გრიფის ოფთალმოლოგიური დამჭერი 2 2 წელი

76 ქუთუთოების გამშლელი (კოლიბრი) 1 2 წელი

77 დესმარის რეტრაქტორი 2 2 წელი

78 ვილინგერის ძვლის საფხეკი 2 2 წელი

79 ძაღლის პირის გამშლელი 2 2 წელი

80 ძაღლის პირის გამშლელი 2 2 წელი

81 კატის პირის გამშლელი 2 2 წელი

82 ჰოფმანის სახსრის გამშლელი 1 2 წელი

83 რასპატორი 1 2 წელი

84 ორთოპედიული ჩაქუჩი 1 2 წელი



85 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (2.5მმ) 50 -

86 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (3.0მმ) 50 -

87 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (3.5მმ) 50 -

88 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (4.0მმ) 50 -

89 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (4.5მმ) 50 -

90 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (5.0მმ) 50 -

91 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (5.5მმ) 50 -

92 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (6.0მმ) 50 -

93 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (6.5მმ) 50 -

94 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (7.0მმ) 50 -

95 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (7.5მმ) 50 -

96 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (8.0მმ) 50 -

97 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (8.5მმ) 50 -

98 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (9.0მმ) 50 -

99 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (9.5მმ) 50 -

100 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (10.0მმ) 50 -

101 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (10.5მმ) 50 -

102 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (11.0მმ) 50 -

103 ენდოტრაქეალური მილი მანჟეტით (11.5მმ) 50 -

104 სასტერილიზაციო ყუთი ინსტრუმენტებისათვის 4 2 წელი

105 ინსტრუმენტების მაგიდა 3 2 წელი

106 ვეტერინარული სასწორი 1 2 წელი

107 ციფრული თერმომეტრი 40 1 წელი

108 ფონენდოსკოპი 20 1 წელი

109 სტეტოსკოპი 40 1 წელი

110 მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის გადასაყლაპი მაგნიტი 5 -

111 თროაკარი 10 -

112 წვრილი ცხოველის ასაყვანი ხელთათმანი 5 -

113 კატის ხაფანგი 2 -

114 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი 1 1 წელი

115 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი 2 1 წელი

116 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი 2 1 წელი

117 შინაური ცხოველი ტრანსპორტერი 2 1 წელი

118 UV ფანარი 2 1 წელი

119 უნივერსალური ყურის თაგის აპლიკატორი 10 2 წელი

ჯამი

მათ შორის დღგ

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი _________________________



#

დასახელება
მწარმოებელი 

ქვეყანა/კომპანია/მოდელი
ერთეული რაოდენობა

ერთ. ფასი

(აშშ დოლარი)

ჯამური ფასი

(აშშ დოლარი)
საგარანტიო ვადა

1 რეფრაქტომეტრი 2 1 წელი

2 pH-მეტრი/კონდუქტომეტრი 1 1 წელი

3 სპექტროფოტომეტრი (UV/VIS) 1 1 წელი

4 სიმღვრივის საზომი 1 1 წელი

5 ცეტრიფუგა 1 1 წელი

6 მიკროსკოპი 2 3 წელი

7 აუტოკლავი 1 1 წელი

8 ლამინარული ბოქსი 1 1 წელი

9 პიპეტმანის PCR ნაკრები 8 3 წელი

10 აუტოკლავი (B class) 1 2 წელი

11 კვერცხის ინკუბატორი 1 1 წელი

12 ტრონოკულარი სტერეო მიკროსკოპი 1 1 წელი

13 მიკრისკოპის USB კამერა 1 1 წელი

14 სამაგიდე მუფელის ღუმელი 1 1 წელი

15 ცეტრიფუგა 1 1 წელი

16 ცენტრიფუგა 1 2 წელი

17 ცენტრიფუგის როტორი 1 2 წელი

18 ცენტრიფუგის როტორი 1 2 წელი

19 ცენტრიფუგის როტორი 1 2 წელი

ჯამი

მათ შორის დღგ

დანართი #2

ზოგადი ლაბორატორიული დანადგარები (General Lab Equipment)

პრეტენდენტის ხელმოწერა და ბეჭედი _________________________


