
(ლარი)

N
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება/შესყიდვის ობიექტი

სავარაუდო 
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის დაწყების 
სავარაუდო ვადები

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7

1 03121210 ყვავილის თაიგულები 1 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 
კანონის 10' მუხლის  მე-3 პუნქტის "ვ" 

ქვეპუნქტი 

2 03121210 ყვავილის თაიგულები 1 800,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

3 03432000 მოწნული კალათები 300,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის IV კვარტალი

4 09100000 საწვავი 70 000,00
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

5 09200000
ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის 
პროდუქტები 1 600,00

გამარტივებული 
შესყიდვა

2018 წლის I-IV 
კვარტალი

6 15860000 ყავა, ჩაი და მონათესავე პროდუქტები 8 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი 

7 15900000
სასმელები თამბაქო და მონათესავე 
პროდუქტები

9 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი 

8 18900000 ორმაგი ჩანთები 4 997,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

9 19640000 პოლიეთილენის პაკეტები, ტომრები ნარჩენები 1 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

10 22200000
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა 
და ჟურნალები

1 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

11 22300000
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა 
ნაბეჭდი მასალა

20,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

12 22800000
ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 
ჟურნალები-წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 
ფორმები და ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

4 600,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

13 30100000
საოფისე მანქანები კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის გარდა

15 000,00
ელექტრონული 

ტენდერი
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

14 30125100 ტონერიანი კატრიჯები 18 000,00
ელექტრონული 

ტენდერი
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

15 30197630 საბეჭდი ქაღალდი 4 000,00
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

16 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 
აქსესუარები

1 600,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

17 31111000 ადაპტერები 145,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III კვარტალი

18 31158100 ბატარეის დამტენები 300,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

19 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები  
და პირველადი ელემენტები

500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

20 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 
ნათურები

4 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

21 32300000
ტელე და რადიოსიგნალის მიმღებები და 
აუდიო ან ვიდეო გამოსახულების ჩამწერი ან 
აღწარმოების აპარატურა

1 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის IV კვარტალი

22 32342414 დინამიკები 300,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

23 32400000 ქსელები 80,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

24 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 2 320,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

25 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 
საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის 3 200,00

კონსოლიდირებული 
ტენდერი

2018 წლის I-IV 
კვარტალი

26 35125200 სამუშაო საათების აღრიცხვის სისტემა 1 390,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III კვარტალი

27 35821000 დროშები 4 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

28 39200000 ავეჯის აქსესუარები 3 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

29 39500000 ქსოვილის ნივთები 1 200,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

30 39515440 ვერტიკალური ფარდა ჟალუზები 1 220,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III კვარტალი

31 39714100 ვენტილიატორები 145,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III კვარტალი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის 2018 წლის 
სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით



N
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება/შესყიდვის ობიექტი

სავარაუდო 
ღირებულება

შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის დაწყების 
სავარაუდო ვადები

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7

32 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 4 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

33 41100000 ბუნებრივი წყალი 4 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

34 42968000 დისპენსერი 930,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III კვარტალი

35 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 
დამჭერები, ჯაჭვები და ზამბარები

1 400,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

36 45330000 მილგაყვანილობისა და სანტექნიკის მონტაჟი 700,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III-IV 

კვარტალი

37 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 700,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III-IV 

კვარტალი

38 48600000 მონაცემთა ბაზის განახლება 1 440,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

39 48700000
პროგრამული პაკეტების მომსახურე 
პროგრამები

250,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III კვარტალი

40 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

40 000,00
 ელექტრონული 

ტენდერი 
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

41 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

3 900,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

42 50320000
პერსონალური კომპიუტერების შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება

4 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

43 50330000
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობების 
ტექნიკური მომსახურება

482,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III კვარტალი

44 50720000
ცენტრალური გათბობის შეკეთება და 
ტექნიკური მომსახურება

2 300,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

45 55100000 სასტუმროს მომსახურება 40 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი                                                                            

46 55300000
რესტორნებისა და კვების საწარმოების 
მომსახურეობები

100 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი                                                                            

47 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები 8 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

48 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 11 500,00
ელექტრონული 

ტენდერი 
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

49 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 2 700,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

50 64212000 მობილური ტელეფონების მომსახურებები 35 000,00
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

51 66500000  სადაზღვეო  და საპენსიო მომსახურებები 13 000,00
ელექტრონული 

ტენდერი
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

52 71600000
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და 
საკონსულტაციო მომსახურებები

840,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III-IV 

კვარტალი

53 72200000
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და 
საკონსულტაციო მომსახურება

3 000,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

54 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 13 000,00
ელექტრონული 

ტენდერი
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

55 79212200 აუდიტორული მომსახურება 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

56 79340000 სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურება 4 900,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

57 79500000 საკანცელარიო მომსახურებები 4 500,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

58 79600000
პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

4 900,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

59 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

3 800,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

60 92224000 ციფრული ტელევიზია 1 200,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

61 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები 4 900,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი

62 98310000 რეცხვა და ქიმწმენდა 240,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის III-IV 

კვარტალი

63 98351000 ავტოსადგომებით მომსახურება 560,00
გამარტივებული 

შესყიდვა
2018 წლის I-IV 

კვარტალი


