
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა

1 2 3 4 5 6 7

1 09100000 საწვავი 18500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი

2 09200000
ნავთობის ქვანახშირისა და ზეთის 

პროდუქტები
1880

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

3 14200000 ქვიშა და თიხა 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

4 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 700
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

5 15900000
სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
500

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

6 15900000
სასმელები, თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
500

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

7 18100000
სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

8 18300000 სამოსი 4000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

9 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

10 19200000
საფეიქრო ნაწარმი და 

დაკავშირებული ნივთები
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

11 19600000
ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და 

პლასტმასის ნარჩენი
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

12 22100000
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფუrცლები
2000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

13 22200000
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები
1000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

14 22300000
 ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

15 22400000

მარკები, ჩეკების წიგნაკები, 
ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 
სახელმძღვანელოები

500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:                                                 

სსიპ – აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო

4. დაფინანსების წყარო:  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად                               

987 900 ლარი.

danarTi #1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი: 12.02.2015 წ.
2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 

245631455
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დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა

1 2 3 4 5 6 7

16 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 
წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

1500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

17 2430000
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკატები
300.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

18 24400000
 სასუქები და ნიტროგენული 

ნაერთები
1700

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

19 24900000
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური 
ნივთიერებების პროდუქტები

100
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

20 30100000
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 
პრინტერების და ავეჯის გარდა

3500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

21 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და მარაგი
1000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

22 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები 

და ტრანსფორმატორები
300.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

23 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი 

და საკონტროლო აპარატურა
300.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

24 31300000
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი
300.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

25 31400000

აკუმულატორები, პირველადი 
ელემენტები და პირველადი 

ბატარეები
300.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

26 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
800.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

27 31600000
ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა
300.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

28 32300000

ტელე- და რადიოსიგნალის 
მიმღებები და აუდიო- ან 

ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან 
აღწარმოების აპარატურა

500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

29 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

30 33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 2000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

31 34300000

 ნაწილები და აქსესუარები 
სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის
4500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

32 37500000
თამაშები და სათამაშოები; 

ატრაქციონები
1000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

33 37800000

ხელნაკეთობები და ხელოვნების 
ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

მასალები
1000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

34 391000000 ავეჯი 1500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

35 39200000 ავეჯეულობა 1500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი
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დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა

1 2 3 4 5 6 7

36 39500000 ქსოვილის ნივთები 2000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

37 39800000
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქტები
1500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

38 41100000 ბუნებრივი წყალი 100.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

39 41100000 ბუნებრივი წყალი 500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

40 42100000
დანადგარები მექანიკური ენერგიის 
წარმოებისა და გამოყენებისთვის

500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

41 42900000

სხვადასხვა ზოგადი და 
სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები
500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

42 44100000
სამშენებლო მასალები და დამხმარე 

სამშენებლო მასალები
1000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

43 44200000 ფანჯრები 120.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

44 44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 
მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები
500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

45 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 
ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და 

ზამბარები/რესორები
1500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

46 44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები 1000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

47 45200000

სამუშაოები მთლიანი ან 
ნაწილობრივი მშენებლობისათვის 
და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

281600.00
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

48 45300000 saremonto-samontaJo samuSaoebi 20000.00

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

49 45400000 შენობის მოწყობის სამუშაოები 400000.00
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

50 48600000

monacemTa bazisa da 
operatiuli programuli 

paketebi
1500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

51 50100000

satransporto saSaualebebisa 
da maTTan dakavSirebuli  
mowyobilebebis SekeTeba 
teqnikuri momsaxureba 

4500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

52 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, 
საოფისე აპარატურების, 
სატელეკომუნიკაციო და 
აუდიო–ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 

მომსახურება

3300.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი
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დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა

1 2 3 4 5 6 7

53 50500000

tumboebis sarqvelebis onkanebis  
da liTonis konteinerebis aseve 
manqanebis SekeTeba da teqnikuri 

momsaxureba

380.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

54 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება
500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

55 50800000

სხვადასხვა სახის სარემონტო 
(შესაკეთებელი) სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურება
1500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

56 55100000 sastumros momsaxureba 2000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

57 55300000
რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 
კვების საწარმოების მომსახურებები  

2000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

58 55500000

სასადილოებისა და 
საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურება  
2000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

59 60100000
 საავტომობილო ტრანსპორტი 

მომსახურებები
2700.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

60 63100000
tvirTis gadazidvisa da 
Senaxvis momsaxurebebi

800.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

61 63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 
ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები
120.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

62 64100000
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები
500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

63 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები
900.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი

64 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები
4000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი

65 66500000
სადაზღვეო და საპენსიო 

მომსახურებები
3000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი

66 71200000
არქიტექტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
500.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

67 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 125000.00

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

68 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 2100.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი

4



დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა

1 2 3 4 5 6 7

69 77300000
მებაღჩეობასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
3000.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

70 79500000

ოფისის მუშაობის 
უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
1000.00

გამარტივებული 
შესყიდვა

I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

71 79700000

 გამოძიებასთან და 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
40000.00

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი

72 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 15000.00

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი

I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

73 79900000
სხვადასხვა საქმიანობები და მათთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

3000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი

74 79900000
სხვადასხვა საქმიანობები და მათთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

1000.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

75 92100000 კინო და ვიდეო მომსახურებები 800.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

76 92300000 გასართობი მომსახურებები 1500.00
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I-IV კვარტალი
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შენიშვნა

8

კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერის 

ფარგლებში

წარმომადგენლობ

ითი ხარჯი

4. დაფინანსების წყარო:  აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად                               

987 900 ლარი.

danarTi #1

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 

245631455
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შენიშვნა

8
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შენიშვნა

8

წარმომადგენლობ

ითი ხარჯი

მრავალწლიანი 
შესყიდვა
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შენიშვნა

8

წარმომადგენლობ

ითი ხარჯი

წარმომადგენლობ

ითი ხარჯი

კონსოლიდირებუ

ლი ტენდერის 

ფარგლებში
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შენიშვნა

8

,,saxelmwifo 
Sesyidvebis 
Sesaxeb"'' 

saqarTvelos 
kanonis 10¹-e 

muxlis                                       
3-e punqtis  

,,a"'qvepunqti

სატენდერო 
განცხადების 
მოსაკრებელი
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