
№
დანაყოფის

კოდი
დანაყოფის  დასახელება

 სავარაუდო

ღირებულება 

შესყიდვის

საშუალება
შენიშვნა

1 2 3 4 5 8

1 3100000  სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები                   170.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

2 09100000 საწვავი              73,401.00 
კონსოლიდირებული 

ტენდერი

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

3 09200000 ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები                4,900.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

4 15300000 ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები                     80.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

5 15500000 რძის პროდუქტები                     73.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

6 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები                   995.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

7 15900000 სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები                8,000.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

8 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები                     62.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

9 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები                1,000.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

10 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები
                    15.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

11 19600000 ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი                   365.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

12 22200000
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები
                  600.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

13 22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო ბილეთები, 

სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის სარეკლამო მასალა, 

კატალოგები და სახელმძღვანელოები

               4,000.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

14 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

               1,051.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

15 24900000
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
                  654.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

16 30100000
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა
             33,925.00 

ელექტრონული 

ტენდერი

2018 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა



17 30100000
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა
             14,269.00 

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

18 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი              38,737.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

19 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი              18,604.00 
კონსოლიდირებული 

ტენდერი

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

20 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა
               1,724.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

21 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და 

პირველადი ელემენტები
               1,148.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

22 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები
               1,700.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

23 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა                     35.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

24 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები                   540.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

25 33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები                4,440.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

26 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვს
             10,000.00 

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

27 35100000
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები
                    90.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

28 39100000 ავეჯი              37,089.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

29 39200000 ავეჯის აქსესუარები                1,400.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

30 39500000 ქსოვილის ნივთები                3,100.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

31 39700000 საოჯახო ტექნიკა                1,000.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

32 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები                3,500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

33 42100000
დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის
                  222.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

34 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები                4,992.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

35 44100000
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო 

მასალები
                  867.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

36 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები
                  500.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

37 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები / რესორები
               1,245.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

38 44600000
ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; 

ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები
                    18.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

39 44900000
სამშენებლო ქვა, კირქვა, თაბაშირი და ასპიდური 

ფიქალი
                    20.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

40 45200000

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

      28,613,946.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
მრავალწლიანი



41 45200000

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

        1,191,150.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

42 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები                   330.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

43 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები            215,555.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
2 წლიანი

44 48300000
დოკუმენტის შექმნის, ხატვის, გამოსახვის, დაგეგმვისა 

და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები
               1,560.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

45 48400000
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის 

პროგრამული პაკეტები
               3,000.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

46 48500000
საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული 

პაკეტები
             10,267.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი

47 48700000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები                   250.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

48 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

               1,020.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი

49 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

             40,000.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

50 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

             16,000.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

51 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო - ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება 

და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

               1,874.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი

52 50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის 

კონტეინერების, ასევე, მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

               3,169.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

53 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
               2,183.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

54 50800000
სხვადასხვა შესაკეთებელი სამუშაოები და ტექნიკური 

მომსახურებები
               1,200.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

55 55100000 სასტუმროს მომსახურება            307,236.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

56 55300000
რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვებისსაწარმოების მომსახურებები
             30,000.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

57 60100000 საავტომობილო სატრანსპორტო მომსახურებები                   935.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

58 60100000 საავტომობილო სატრანსპორტო მომსახურებები                4,000.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ვ) 

ქვეპუნქტი

59 63700000
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის 

დამხმარე მომსახურებები
                  800.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი



60 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                   538.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

61 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები              21,975.00 
კონსოლიდირებული 

ტენდერი

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

62 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                   708.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი

63 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები              17,935.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

64 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
           228,031.00 

ელექტრონული 

ტენდერი
მრავალწლიანი

65 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
           542,800.00 კონკურსი

66 71300000 საინჟინრო მომსახურებები              37,000.00 
ელექტრონული 

ტენდერი
მრავალწლიანი

67 71300000 საინჟინრო მომსახურებები            512,450.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

68 71400000
მომსახურება ურბანული დაგეგმარებისა და 

ლანდშაფტური არქიტექტურის სფეროში
           500,000.00 კონკურსი

69 7240000 ინტერნეტ მომსახურებები                   720.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

70 7240000 ინტერნეტ მომსახურებები              45,500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის დ) 

ქვეპუნქტი

71 7240000 ინტერნეტ მომსახურებები                     30.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

9 მუხლის 3' პუნქის ა) 

ქვეპუნქტი

72 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება                2,624.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი

73 79100000 იურიდიული მომსახურებები                   500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

74 79200000
საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები
             11,578.00 

ელექტრონული 

ტენდერი

75 79300000
ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
           120,000.00 

ელექტრონული 

ტენდერი

76 79300000
ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
             32,500.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი

77 79300000
ბაზრის შესწავლა და ეკონომიკური კვლევა; 

გამოკითხვები და სტატისტიკა
               4,950.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

78 79500000 საკანცელარიო მომსახურებები              10,000.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

79 79700000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
           279,059.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ა) 

ქვეპუნქტი

80 79700000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
                  800.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

81 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები              80,995.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

82 79900000
სხვადასხვა საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
               4,000.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

83 79900000
სხვადასხვა საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
               1,000.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

10' მუხლის 3 პუნქტის ზ) 

ქვეპუნქტი



84 80500000 სატრენინგო მომსახურებები                7,392.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

85 90900000 დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებები                2,040.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

86 92100000 კინო და ვიდეო მომსახურებები              50,000.00 
ელექტრონული 

ტენდერი

87 92200000 რადიო და სატელევიზიო მომსახურებები                1,920.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

88 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები                3,600.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

89 98300000 სხვადასხვა მომსახურებები                3,500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

90 98500000 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით                2,000.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა


