
დანაყოფის კოდი დანაყოფის დასახელება/შესყიდვის ობიექტი სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება
შესყიდვების დაწყების 

სავარაუდო ვადები

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების სავარაუდო 

ვადა

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1 03121210 ყვავილის თაიგულები 1000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2 09100000 საწვავი 90,000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

3 09200000
ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის 

პროდუქტები
1,000 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

4 15300000
ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები
700 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

5 15860000 ყავა, ჩაი და მონათესავე პროდუქტები 10,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი 

6 15900000
სასმელები თამბაქო და მონათესავე 

პროდუქტები
12,000 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი 

7 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 7,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი 

8 18110000 სამუშაო ტანსაცმელი 255 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

9 19640000 პოლიეთილენის პაკეტები, ტომრები ნარჩენები 1,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

10 22100000
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები
2,500 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

11 22200000
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა 

და ჟურნალები
4,000 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

12 22300000
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა 

ნაბეჭდი მასალა
360 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

13 22400000

მარკები, ქვითრების ფორმები, საკრედიტო 

ბარათები, სააქციო სერთიფიკატები, ვაჭრობის 

სარეკლამო მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

4,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

5. 2016 წელს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა                                                                                                                                                                                                                                                                   

დაფინანსების წყაროს  შესაბამისად  694 608   ლარი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი:

 16 დეკემბერი, 2016 წ.

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:

245424090

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

4. დაფინანსების წყარო :

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო ბიუჯეტი



14 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

4,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

15 30100000
საოფისე მანქანები კომპიუტერების, 

პრინტერების და ავეჯის გარდა
25,000

გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

16 30125100 ტონერიანი კატრიჯები 15,000
გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

17 30197630 საბეჭდი ქაღალდი 4,000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

18 31158100 ბატარეის დამტენები 300 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

19 31224810 დამაგრძელებელი კაბელები 250 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

20 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები
4,800

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

21 31422000 ელემენტების კომპლექტები 116 გამარტივებული შესყიდვა 2016 წლის  IV კვარტალი 2016 წლის  IV კვარტალი

22 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები
4,000 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

23 32300000

ტელე და რადიო სიგნალის მიმღებები და 

აუდიო ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი 

აპარატურა

2,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

24 32423000 ქსელის ჰაბები 100 გამარტივებული შესყიდვა 2016 წლის IV კვარტალი 2016 წლის IV კვარტალი

25 32551100 სატელეფონო კავშირები 3,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის III-IV 

კვარტალი

2016 წლის III-IV 

კვარტალი

26 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები 6,000
გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

27 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის
3,000

კონსოლიდირებული 

ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

28 34928530 ლამპიონები 350 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

29 35821000 დროშები 4,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

30 38500000 საკონტროლო და გამოსაცდელი აპარატურა 3,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

31 38520000 სკანერები 1,900 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

32 39113600 ტანსაცმლის კარადები 105 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის III-IV 

კვარტალი

2016 წლის III-IV 

კვარტალი

33 39113100 სავარძლები 9,500
გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი
2016 წლის IV კვარტალი 2016 წლის IV კვარტალი



34 39200000 ავეჯის აქსესუარები 4,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

35 39500000 ქსოვილის ნივთები 3500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

36 39700000 ელეტროღუმელები 4995 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

37 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 4,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

38 41100000 ბუნებრივი წყალი 4,998 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

39 42512500 კედლის კონდიციონერების ნაწილები 370 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

40 42512200 კედლის კონდიციონერი 3,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

41 42924730
წყლის და წნევით მომუშავე გამწმენდი 

დანადგარები
700 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

42 44411300 პირსაბანი ნიჟარები 440 გამარტივებული შესყიდვა 2016 წლის IV კვარტალი 2016 წლის IV კვარტალი

43 44423460 მისამართიანი აბრები 1,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

44 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები,გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები 
2,800 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

45 44810000 საღებავები 350 გამარტივებული შესყიდვა 2016 წლის IV კვარტალი 2016 წლის IV კვარტალი

46 45260000
გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო 

სამუშაოები
4,999 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

47 45442100 სამღებრო სამუშაოები 670 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის III-IV 

კვარტალი

2016 წლის III-IV 

კვარტალი

48 48600000
მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული 

პროგრამული პაკეტები
1440 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

49 45331220 კონდიცირების სისტემის მონტაჟი 650 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

50 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

8,000 ექსკლუზივი
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის ,,თ" ქვეპუნქტი  

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N26 

2011 წლის 21 იანვარი 

51 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

10,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის ,,თ" ქვეპუნქტი  

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N26 

2011 წლის 21 იანვარი 



52 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

40,000
გამარტივებული ელექტ. 

ტენდერი (პრეისკურანტი)

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

53 50320000
პერსონალური კომპიუტერების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
4,000 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

54 55100000 სასტუმროს მომსახურეობა 40,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი                                                                            

საქართველოს მთავრობის განკარგულება 

N557/ წარმოამდგენლობითი ხარჯი

55 55300000
რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
160,000 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის 10' 

მუხლის  მე-3 პუნქტის ,,ვ" ქვეპუნქტი                                                                            

საქართველოს მთავრობის განკარგულება 

N557/ წარმოამდგენლობითი ხარჯი

56 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და  შენახვის 

მოსმახურებები
1,000 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

57 63712400 ავტოსადგემობით მომსახურება 560 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

58 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები 10,000 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

59 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 13,000
გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერი 

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

60 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 2,700 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

61 64212000 მობილური ტელეფონების მომსახურებები 50,000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი 

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

62 66500000  სადაზღვეო  და საპენსიო მომსახურებები 20,000
გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

63 72200000

პროგრამები პროგრამული 

უზრუნველყოფისათვის და საკონსულტაციო 

მომსახურებები

4,900 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

64 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 17,300
გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

65 79212200 აუდიტორული მომსახურება 500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

66 79340000 სარეკლამო და მარკეტინგული მომსახურება 4,900 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი



67 79500000 საკანცელარიო მომსახურებები 4,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

68 79600000
პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
4900 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

69 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
20,000

გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

70 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
300 გამარტივებული შესყიდვა

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

71 92224000 ციფრული ტელევიზია 1,200 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

72 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები 7,200
გამარტივებული 

ელექტრონ. ტენდერი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი

73 98300000 სხვადასხვა მომსახურებები 4,500 გამარტივებული შესყიდვა
2016 წლის I-IV 

კვარტალი

2016 წლის I-IV 

კვარტალი


