
267 800,0

1 2 3 4 5 6 7 8

2 .09132100 არაეთილირებული ბენზინი 62000 I კვარტალი

3 09134200 დიზელის საწვავი 4 000 I კვარტალი

4 15981200 გაზირებული მინერალური წყლები 2 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

5 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები                                                        500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

6 22200000
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა 

და ჟურნალები
4800

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

7 22300000
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა 

ნაბეჭდი მასალა
500

გამარტივებული 

შესყიდვა
IV კვარტალი 31.12.2018

8 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბურალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

2500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა ლარებში დაფინანსების წყაროს  

შესაბამისად     

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
31.12.2018

danarTi # 1

№
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება                                                                             

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

  

4. დაფინანსების წყარო ქალაქ ბათუმის ადგილობრივი ბიუჯეტი

1. შედგენის თარიღი   2018 წლის  11  იანვარი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი     245576005

შენიშვნა

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა (2018 წელი)



9 30190000
სხვადასხვა საოფისე მოწყობილობა და 

საკანცელარიო ნივთები
2500

გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

10 30125100
ტონერის კატრიჯები   (კატრიჯების შეძენა 

დატუმბვა)
5000

გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

11 30197630 საბეჭდი ქაღალდი 3500
გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

12 30199730 სავიზიტო ბარათები 2000
გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

13 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსექსუარები                  
18000

გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

14 31172000 დენის ძაბვის ტრანსფორმატორები 1500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

15 31224000 შემაერთებელი და საკონტაკტო ელემენტები 300
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

16 31300000 იზორილებული მავრთული და კაბელი 200
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

17 31400000
აკუმლიატორები, პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ბატარეები
200

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

18 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

19 32324100 ფერადი ტელევიზორები 2500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

20 32500000
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და 

მარაგები
500

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

21 33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 300
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

22 39100000 ავეჯი 7000
გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

23 39200000 ავეჯის აქსესუარები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

24 39500000 ქსოვილის ნივთები 2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

25 39700000 საოჯახო ტექნიკა 200
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018



26 41110000 სასმელი წყალი 3000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

27 42500000
გამაგრილებელი და სავენტილაციო 

მოწყობილობები                            
3000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

28 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭავრები და ზამბარები/რესორები
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

29 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 3000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

30 48443000
ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამული 

პაკეტები
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I I კვარტალი 31.12.2018

31 48600000
მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული 

პროგრამული პაკეტები
3000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

32 48761000 ანტივირუსული პროგრამების პაკეტები 3500
გამარტივებული 

შესყიდვა
IV კვარტალი 31.12.2018

33 50110000

ა/მანქანებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

25 000
გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

34 50112300 ა/მანქანების რეცხვა და მსგავსი მომსახურებები 2 000
გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

35 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიო 

ვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

4500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

36 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
1000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

37 50850000 ავეჯის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

38 63712400 ავტოსადგომთა მომსახურებები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
II  კვარტალი 31.12.2018

39 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები 1500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

სახ.შესყიდვების 

შესახებ  კანონის I-ე 

მუხლი მე-31 

პუნქტი ,,ს" 

ქვეპუნქტი

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?lang=ge


40 64211200
საქალაქთოშორისო სატელეფონო კავშირის 

მომსახურება
7000

გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

41 64212000 მობილური სატელეფონო კავშირის მოსახურება 22400
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

42 66514100
ტრანსპორთან დაკავშირებული სადაზღვევო 

მომსახურებები
6000

გამარტ.ელექტრონ. 

ტენდერი
I კვარტალი 31.12.2018

43 72300000 მონაცემთა მომსახურება 30000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

სახ.შესყიდვების 

შესახებ  კნონის 101ე 

მუხლი მე-3 პუნქტი 

,,ზ" ქვეპუნქტი

44 1500

46 72417000 დომენური სახელები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

47 79530000 მთარგმნელობითი მომსახურება 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

48 79635000
საკადრო პროფესიონალური ვარგისიანობის 

შფასების ცენტრის მომსახურება
1000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

49 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

50 85100000 ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

51 92232000 კაბელური ტელევიზია 2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

52 92400000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება 4500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

I კვარტალი 31.12.201872400000 ინტერნეტ მომსახურება
გამარტივებული 

შესყიდვა



53 98300000 სხვადასხვა მომსახურებები:                 3500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

54 79900000

სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მათან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

12000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი 31.12.2018

სახ.შესყიდვების 

შესახებ  კანონის 

მე101 მე-3 პუნქტი 

,,ვ" ქვეპუნქტი

267 800,0


