
1 09100000 საწვავი 73000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018 კონსოლიდირებული 

ტენდერი

67 14800000
 სხვადასხვა არალითონური მინერალური 

პროდუქტი
100.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

3 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 2200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

4 15900000
სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
3300.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

5 18100000
სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და 

აქსესუარები
50.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

6 18200000 გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

7 18300000 ტანსაცმელი 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

8 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარი 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

9 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

10 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

11 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, 

ტომრები და ჩანთები
550.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

12 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, 

ტომრები და ჩანთები
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

13 1960000
ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის 

ნარჩენი
600.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

14 22100000
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

15 22400000
 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო მასალა,კატალოგები და 
სახელმძღვანელოები

0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

16 22500000
საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან 

ბეჭდვისას  გამოსაყენებელი სხვა  საშუალებები
1150.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

17 22600000 საღებავი 1750.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

18 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 
ნივთები

1300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

19 22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა 8000.00
ელექტრონული 

ტენდერი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

20 24900000
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტები
100.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

21 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა
9200.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018 კონსოლიდირებული 
ტენდერი

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის თანხა: 592000.00   

  დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი



22 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა
13100.00

ელექტრონული 
ტენდერი

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

23 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები
14000.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018 კონსოლიდირებული 
ტენდერი

24 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები
2500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

25 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები
3500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

26 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

27 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

28 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები 

და პირველადი ელემენტები
4500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

29 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
2650.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

30 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა 100.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

31 31700000
 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და 

ელექტროტექნიკური აქსესუარები
50.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

32 32200000
რადიოტელეფონის, რადიოსატელეგრაფო, 

რადიო და  ტელემაუწყებლობის აპარატურა
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

33 32300000
ტელე და რადიო მიმღებები  და აუდიო 

ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების 
აპარატურა

150.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

34 32300000
ტელე და რადიო მიმღებები  და აუდიო 

ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების 
აპარატურა

10400.00
ელექტრონული 

ტენდერი
9/2018-12/2018 9/2018-12/2018

35 32400000 ქსელები 1500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

36 32500000
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და 

აქსესუარები
1950.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

37 33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 1950.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

38 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 6000.00
ელექტრონული 

ტენდერი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

39 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის
4650.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018 კონსოლიდირებული 
ტენდერი

40 35100000
 საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი მოწყობილობები და 
უსაფრთხოების საშუალებები

0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

41 37800000
 ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების 

შესაქმნელად საჭირო მასალები
200.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

42 38400000
ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის 

ხელსაწყოები
200.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

43 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018



44 38900000
შეფასებისა და ტესტირების სხვადასხვა სახის 

ხელსაწყოები
200.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

45 39100000 ავეჯი 4900.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

46 39200000 ავეჯის აქსესუარები 1500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

47 39200000 ავეჯის აქსესუარები 700.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

48 39300000 სხვადასხვა  სახის მოწყობილობები 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

49 39500000 ქსოვილის ნივთები 3100.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

50 39700000 საოჯახო ტექნიკა 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

51 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი ტექნიკა 2500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

52 42100000
დანადგარები მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და გამოყენებისთვის
500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

53 42400000
ამწე და გადასაზიდი  მოწყობილობები და მათი 

ნაწილები
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

54 42500000
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები
4900.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

55 42600000 ჩარხები 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

56 42900000
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური 
დანიშნულების მანქანა-დანადგარები  

200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

57 44100000
სამშენებლო მასალები და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები
900.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

58 44200000  სტრუქტურული მასალები 2000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

59 44300000
კაბელები, მავთულები და მათთან 

დაკავშირებული მასალები
500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

60 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 

მათთან დაკავშირებული საგნები
4900.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

61 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

1000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

62 44600000
ავზები,რეზერვუარები და კონტეინერები, 
ცენტრალური გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

63 44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

64 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო 

სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის 
სამუშაოები

0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

65 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 1000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

66 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 27690.00
ელექტრონული 

ტენდერი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018



15400.00
გამარტივებული 

შესყიდვა

saqarTvelos mTavrobis             
21.02.2012 #297                 
gankarguleba

900.00
გამარტივებული 

შესყიდვა

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ" ქვეპუნქტი                            

68 48400000
 საქმიანი გარიგებებისა და პირადი ბიზნესის 

წარმართვის პროგრამული პაკეტები
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

17400.00
გამარტივებული 

შესყიდვა

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,თ" საქართველოს 
მთავრობის 21.01.2011 წ  #26 

დადგენილება 

6600.00

14000.00

70 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე 
აპარატურის,სატელეკომუნიკაციო სა 

აუდიოვიზუალური მოწყობილობების 
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

3300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

71 50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და 
ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-
დანადგარების შეკეტება და ტექნიკური 

მომსახურება

4500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

72 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეტება და 

ტექნიკური მომსახურება
4900.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

73 51900000 მართვისა და კონტროლის სისტემების მონტაჟი 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

74 55100000  სასტუმროს მომსახურება 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

75 55300000
რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურებები
5000.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

76 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 250.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

77 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 250.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

78 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის 

მომსახურებები
900.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

69 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

ელექტრონული 
ტენდერი

67 48200000
ქსელის, ინტერნეტისა და ინტრანეტის 

პროგრამული პაკეტი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018



79 63700000
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის 

დამხმარე მომსახურებები
750.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

7/2018-12/2018 7/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ" ქვეპუნქტი                            

80 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 25000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018 კონსოლიდირებული 

ტენდერი

81 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 1000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
სააგენტოს თავმჯდომარის 
2011 წლის 23 ივნისის #15 

ბრძანება 

82 6420000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 28900.00
ელექტრონული 

ტენდერი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

83 65200000
გაზის განაწილება და მასათან დაკავშირებული 

მომსახურებები
900.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

84 65300000
ელექტროენერგიის განაწილება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
1000.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

85 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 11000.00
ელექტრონული 

ტენდერი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

86 70300000

უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების გაწევა მესამე პირებისთვის 

ანაზღაურების სანაცვლოდ ან ხელშეკრულების 
საფუძველზე

400.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

87 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
3300.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

88 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

89 71600000
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და 

საკონსულტაციო მომსახურებები
960.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

7/2018-12/2018 7/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ" ქვეპუნქტი                            

90 72300000 მონაცემთა მომსახურებები 10800.00
ელექტრონული 

ტენდერი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

91 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 62200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

saqarTvelos mTavrobis             
26.09.2012 #1805                 
gankarguleba

92 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურებები 4900.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

93 79500000
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან  

დაკავშირებული მომსახურებები
1600.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

94 79700000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
117600.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

,,saxelmwifo Sesyidvebis 
Sesaxeb" saqarTvelos 
kanonis me-101 muxlis   

me-3  punqtis ,,a" vepunqti

95 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
4130.00

ელექტრონული 
ტენდერი

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

96 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
100.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი

97 79900000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

2900.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ საქართველოს 

კანონის მე-101 მუხლის მე-3 
პუნქტის ,,ზ" ქვეპუნქტი                            



98 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 350.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

99 90400000
ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
1000.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

100 90500000
ნარჩენებსა და ნაგავთან  დაკავშირებული 

მომსახურებები
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

101 90900000 დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

102 92200000 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები 720.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

103 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები 9600.00
ელექტრონული 

ტენდერი
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

104 98300000 სხვადასხვა მომსახურებები 900.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1 18500000
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები 770.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
7/2018-12/2018 7/2018-12/2018

2 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, 

ტომრები და ჩანთები 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

3 22300000
 ღია ბარათები, მისალოცი ბარატები და სხვა 

ნაბეჭდი მასალა 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

4 22400000
 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, 

აქციები, სარეკლამო მასალა,კატალოგები და 
სახელმძღვანელოები

200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

5 22500000
საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან 

ბეჭდვისას გამოსაყენებელი სხვა 
საშუალებები

500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

6 22600000 საღებავი 220.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

7 22900000 სხვადასხვა ნაბეჭდი მასალა 400.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

8 24900000
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური 

ნივთიერებების პროდუქტებო 100.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

9 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა
2070.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

10 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

11 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

12 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

13 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი 300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

14 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი 

წყაროები და პირველადი ელემენტები 400.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

15 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

16 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა 150.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

17 31700000
ელექტრონული, ელექტრომექანიკული და 

ელექტროტექნიკური აქსესუარები 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

18 32300000

ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და 
აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან 

აღწარმოების აპარატურა 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

დაფინანსების წყარო: საკუთარი სახსრები

 სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის თანხა:   11870.00



19 3240000 ქსელები 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

20 35100000
 საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი მოწყობილობები და 
უსაფრთხოების საშუალებები

0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

21 38500000  საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 130.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

22 39500000 ქსოვილის ნივთები 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

23 42100000
დანადგარები მექანიკური ენერგიის 

წარმოებისა და გამოყენებისთვის 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

24 44300000
კაბელები, მავთულები და მათთან 

დაკავშირებული მასალები 280.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

25 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოები მასალა და 

მათთან დაკავშირებული საგნები 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

26 44500000
 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 
ზამბარები/რესორები

200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

27 55100000  სასტუმროს მომსახურება 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

28 55300000
რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურებები 1000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
7/2018-12/2018 7/2018-12/2018

29 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის 

მომსახურებები 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

30 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 950.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

31 79500000
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან  

დაკავშირებული მომსახურებები 300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

32 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 400.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

33 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 0.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

34 90900000 დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება 200.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
1/2018-12/2018 1/2018-12/2018

1 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარი 760.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

2 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, 

ტომრები და ჩანთები
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

3 1960000
ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის 

ნარჩენი
130.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

4 22500000
საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან 

ბეჭდვისას  გამოსაყენებელი სხვა  
საშუალებები

600.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

5 22600000 საღებავი 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

6 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 
ნივთები

1000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

7 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა
0.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

5/2018-12/2018 5/2018-12/2018 კონსოლიდირებული 
ტენდერი

8 30100000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 
და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა
3500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

9 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები
500.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

10 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები 520.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
9/2018-12/2018 9/2018-12/2018

დაფინანსების წყარო: გაეროს ბავშვთა ფონდსა და საქსტატს შორის 2018 წლის 18 მაისს ხელმოწერილი საგრანტო ხელშეკრულების 
#2018/003 ბიუჯეტი

 სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის თანხა: 371390.00



11 33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 1350.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
9/2018-12/2018 9/2018-12/2018

12 37500000 თამაშები და სათამაშოები; ატრაქციონები 230.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
9/2018-12/2018 9/2018-12/2018

13 38300000 საზომი ხელსაწყოები 300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
9/2018-12/2018 9/2018-12/2018

14 55100000  სასტუმროს მომსახურება 169430.00
ელექტრონული 

ტენდერი
5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

15 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 180000.00
ელექტრონული 

ტენდერი
5/2018-12/2018 5/2018-12/2018

16 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის 

მომსახურებები
2600.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

9/2018-12/2018 9/2018-12/2018

17 79800000
 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
9970.00

ელექტრონული 
ტენდერი

8/2018-12/2018 8/2018-12/2018

1 72400000  ინტერნეტ მომსახურებები 33400.00
ელექტრონული 

ტენდერი
07/2018-
12/2018

07/2018-12/2018

2 55100000  სასტუმროს მომსახურება 18000.00
ელექტრონული 

ტენდერი
09/2018-
12/2018

09/2018-12/2018

3 55300000
რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურებები
3000.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

09/2018-
12/2018

09/2018-12/2018

 სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის თანხა: 54400.00

დაფინანსების წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურსა (საქსტატი) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
წარმომადგენლობა საქართველოს (UN WOMAN) შორის, 2018 წლის 13 ივნისს გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების ბიუჯეტი
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