
გადაცემული ქონების დასახელება მიმღები
5 ერთეული ა/მანქანა ა(ა)იპ- საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი
19 ერთეული ა/მანქანა
თამარაშვილის ქ. 15 ა მდებარე შენობის მე-2 სართულზე მდებარე 112კვ.მ (ს/კ #01.10.16.003.008.01.519), მე-5 სართულზე არსებული 
144 კვ.მ (#01.10.16.003.008.01.507) და ამავე სართულზე მდებარე 343.41 კვ.მ. (#01.10.16.003.008.01.530)
სპორტული ინვენტარი შპს -აბასთუმნის ფილტვის ცენტრი
ქ. თბილისი, ასათიანის ქ #9 მდებარე #6 შენობის მე-7 სართულზე არსებული 413.94 კვმ ფართი 
11 ერთეული კონდიციონერი
ქ. თბილისი, ასათიანის ქ #9 მდებარე #1 შენობის მე-3 სართულზე არსებული 338.67 კვმ ფართი 
23 ერთეული კონდიციონერი და 1 ერთეული წყლის გამაცხელებელი
ქ. თბილისი, ასათიანის ქ #9 მდებარე #6 შენობის პირველ სართულზე არსებული 419.06 კვმ ფართი და მე-6 შენობის მე-6 სართულზე 
მდებარე 417.61 კვმ ფართი
14 ერთეული კონდიციონერი
კომპიუტერული მრავალსრიანი ტომოგრაფიული სისტემა (მწარმ.SIEMENS SOMATOM PERSPECTIVE 128) ა(ა)იპ ჯო ენის სამედიცინო ცენტრი

ქ. თბილისი, ასათიანის ქ #9 მდებარე #06/7 შენობის  არსებული 2134.68 კვმ ფართი და 05/3 შენობის მე-6 შენობის 807.87 კვმ ფართი

63 ერთეული კონდიციონერი და 1 ერთეული წყლის გამაცხელებელი

სამედიცინო აპარატურა (ელექტროკარდიოგრაფი, ვოლუმეტრული საინფუზიო ტუმბო) შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური სუნივერსიტეტო კლინიკა

1  ერთეული ა/მანქანა სსიპ- შრომის ინსპექციის სამსახური
ერთი ერთეული ლეპტოპი - Lenovo ThinkPad E15-IML, 15 6FHD, 15-10210U, 8GB, 256GB, SSD, DOS, 1 Year Depot სსიპ -სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო
13 ერთეული კონდიციონერი შპს-რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი
სამედიცინო აპარატურა (სუნთქვის აპარატები, ჟანგბადის ბალონები) ა(ა)იპ- საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი
საოფისე ინვენტარი (ავეჯი) სსიპ-დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო
საოფისე ინვენტარი (ავეჯი) სსიპ- შრომის ინსპექციის სამსახური
2 ერთეული ა/მანქანა სსიპ-სახელწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
15 ერთეული სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ა/მანქანა
სამედიცინო აპარატურა (დეფიბრილატორი)
1 ერთეული სპეციალური რეანომობილი FIAT DUCATO  (დროებით სარგებლობაში 5 წლის ვადით)
საოფისე ავეჯი სსიპ- შრომის ინსპექციის სამსახური
38 ერთეული სასწრაფო დახმარების ავტომანქანა
ერთი ერთეული ავტომანქანა
4 კომპლექტი კომპიტერული ტექნიკა
სასწრაფო დახმარების 
სასწრაფო დახმარების მანქანებისთვის ვიდეოაპარატურა
სასწრაფო დახმარების მანქანებისთვის ვიდეოაპარატურა
სასწრაფო დახმარების მანქანების აღჭურვილობა
სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები
ქსელური მოწყობილობა CISCO FPR1140- NGFW-K9 Cisco Firepower
სამედიცინო აპარატურა და ხელსაწყოები შპს- ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფო
10 ერთეული ავტომანქანა სსიპ-ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო
2 ერთეული ავტომანქანა სსიპ-სახელწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

საყოფაცხოვრებო ავეჯი შპს -აღმოსავლეთ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი

მობილური X-Ray სისტემის აპარატი
სამედიცინო აპარატურა (დეფიბრილატორი, ფლოუმეტრი, საინფუზიო ტუმბო, ულტრაბგერითი  დიაგნოსტიკური მოწყობილობა, 
პორტატული პილსოსოქსიმეტრი)
საოფისე ავეჯი სსიპ-სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო

სამედიცინო ტექნიკა და აპარატურა (ხელოვნური სუნთქვის აპარატი, ჰაერის სასრობი და კომპრესორი) შპს -საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრი

საოფისე ტექნიკა (შავთეთრი ლაზერული პრინტერი)
სსიპ -სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტო

სსიპ-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

III კვარტალი

სსიპ- შრომის ინსპექციის სამსახური

სსიპ-თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პირველი საუნივერსიტეტო 
კლინიკა

სსიპ-საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი

II კვარტალი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 

I კვარტალი

სსიპ-სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების 
სააგენტო

სსიპ-დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო

სსიპ -ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო

სსიპ-სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო


