
N შესყიდვის ობიექტი
CPV კოდები 
(ძირითადი) CPV კოდები (დეტალური)

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძველი
დაფინანსების 

წყარო
შესყიდვის 

ვადა

1 საწვავი (ბენზინი) 09100000 09132000 - ბენზინი 7000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

2 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000
15800000 - სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტი
600

გამარტივებული 
შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

3
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები 
15900000

15980000 - უალკოჰოლო 
სასმელები

600
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

4
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები (დამლაგებლის 

აღჭურვილობა)
18400000

18424300 - ერთჯერადი 
ხელთათმანები

250
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

5
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000

18530000 - საჩუქრები და 
ჯილდოები

2700
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

6
პოლიეთილენის პაკეტები და 
ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის
19600000

19600000 - ტყავის, ტექსტილის, 
რეზინისა და პლასტმასის 

ნარჩენი
500

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

7 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
4990

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

8 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
1122.3

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

9

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

22800000

 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

10

 საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

11 საბეჭდი ქაღალდი ა4 30100000 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი 2200
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

12
მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 
ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი
30100000

30125100-ტონერიანი 
კარტრიჯები

1000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

13
მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 
ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი
30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

0
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

14
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
30200000

30200000 - კომპიუტერული 
მოწყობილობები და აქსესუარები

12000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

15

კომპიუტერული მოწყობილობები 
და აქსესუარები, გარდა 

კონსოლიდირებული ტენდერით 
გათვალისწინებული მაგიდის 
კომპიუტერისა (დესკტოპი), 

პორტაბელური კომპიუტერისა 
(ლეპტოპი), მრავალფუნქციური  

პრინტერებისა და უწყვეტი კვების 
წყაროებისა (UPS) 

30200000
30200000 - კომპიუტერული 

მოწყობილობები და აქსესუარები
3900

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

16
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
31200000

31200000 - ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
212

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV
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17 ელემენტები 31400000 31440000 - ელემენტები 100
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

18
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
31500000

31500000 - გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

700
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

19 მიკროფონები და ყურსასმენები 32300000

32342100 - 
ყურსასმენები/საყურისები (დიდი 

ზომის)32342200 - 
ყურსასმენები/საყურისები 

(პატარა ზომის)

500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

20 ქსელები, ქსელური მოწყობილობა 32400000 32400000 - ქსელები 300
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

21 ტელეფონის მოწყობილობა 32500000
32550000 - ტელეფონის 

(სატელეფონო) მოწყობილობა
800

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

22 ჰიგიენური საშუალებები 33700000
33700000 - პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები
2500

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

23
ერთჯერადი პაროლის 

გენერირების მოწყობილობა 
(დიჯიპასი)

38800000
38820000-დისტანციური მართვის 

მოწყობილობები
150

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

24 ავეჯი 39100000 39100000- ავეჯი 2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

25 ავეჯის აქსესუარები 39200000 39200000-ავეჯის აქსესუარები 800
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

26 დასასუფთავებელი ნაჭრები 39500000 39500000 - ქსოვილის ნივთები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

27
საწმენდი და საპრიალებელი 

საშუალებები
39800000

39800000 - საწმენდი და 
საპრიალებელი პროდუქცია

700
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

28 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

29
ონკანები, ვენტილები, 

სარქველები
42100000

42131000 - ონკანები, ვენტილები 
და სარქველები

200
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

30
 ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები

44500000

44500000 - ხელსაწყოები, 
საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და 
ზამბარები/რესორები

200
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

31

შენობის დასრულების 
სამუშაოები                            

(ბიუროს ოფისის სარემონტო 
სამუშაოები)

45400000
45400000-შენობის დასრულების 

სამუშაოები
20000 ელ.ტენდერი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

32
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფა
48200000

48219100 - ქსელთაშორისი 
კავშირის უზრუნველყოფის 

პროგრამული პაკეტები
150

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

33 ავტოტექმომსახურება 50100000
50112000 - მანქანების შეკეთება 
და ტექნიკური მომსახურება

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა

განსაზღვრული წლოვანების 
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

34 მანქანის რეცხვა 50100000
50112300- მანქანის რეცხვა და 

მსგავსი მომსახურებები 
800

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

35
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
50300000

50300000 - პერსონალური 
კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიოვიზუალური 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



36

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 
დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება,55130000 - 

სასტუმროსთან დაკავშირებული 
სხვა მომსახურებები 

1500
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

37

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 
დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება)

33918
ელექტრონული 

ტენდერი
გრანტი I

38
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

9845
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

38
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

4987.5
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

39
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

2500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

40
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

41
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (სპეც.კავშირი)
64200000

64214000 - 
გამოყოფილი/სპეციალური 

სატელეფონო ქსელის 
მომსახურება

250
გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

42
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება (ფიჭური 
კავშირგაბმულობა)

64200000
64212000 - მობილური 
სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები
7632

კონსოლიდირებული 
შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

43
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (IP ტელეფონი)
64200000

64215000 - IP სატელეფონო 
მომსახურებები

549
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

44 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
1519

კონსოლიდირებული 
შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

45 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
260

გამარტივებული 
შესყიდვა

გადაუდებელი 
აუცილებლობა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

46 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
221

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II

47
დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა
72200000

72260000 - პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
8000

გამარტივებული 
შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 
საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

48
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

9401
გამარტივებული 

შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

49
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

4800
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

50 ინტერნეტმომსახურება 72400000
72400000 - 

ინტერნეტმომსახურებები
4998

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

51
დომენური სახელების 

რეგისტრაცია
72400000

72400000 - 
ინტერნეტმომსახურებები

0
გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

52 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
6310

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



53 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
150

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

გრანტი I

54

მომსახურებები 
მართლმსაჯულების სფეროში, 

საზოგადოებისათვის 
მომსახურებების გაწევა (112)

75200000
75230000 - მომსახურებები 

მართლმსაჯულების სფეროში
10000

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

55
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000

79530000 - მთარგმნელობითი 
მომსახურება, 79540000 - 

სათარჯიმნო მომსახურება, 
79552000 - ტექსტის დამუშავება

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

56
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000 79552000 - ტექსტის დამუშავება 242.25

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

57
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

58
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

13550
ელექტრონული 

ტენდერი
გრანტი I

59 საარქივო მომსახურება 79900000
79995100 - საარქივო 

მომსახურებები
6000

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

60 საარქივო მომსახურება 79900000 79971100-წიგნის გაფორმება 945.7
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

61 სატელემაუწყებლო მომსახურება 90900000
CPV90919200 - ოფისების 

დასუფთავებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

1650
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II-III

62 სატელემაუწყებლო მომსახურება 92200000
92220000 - სატელემაუწყებლო 

მომსახურებები
108

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

63 ავტოსადგომების მომსახურება 98300000
98351100 - ავტოსადგომების 

მომსახურებები
50

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

ჯამი: 222,460.75



N შესყიდვის ობიექტი
CPV კოდები 
(ძირითადი) CPV კოდები (დეტალური)

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძველი
დაფინანსების 

წყარო
შესყიდვის 

ვადა

1 საწვავი (ბენზინი) 09100000 09132000 - ბენზინი 7000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

2 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000
15800000 - სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტი
600

გამარტივებული 
შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

3
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები 
15900000

15980000 - უალკოჰოლო 
სასმელები

600
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

4
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები (დამლაგებლის 

აღჭურვილობა)
18400000

18424300 - ერთჯერადი 
ხელთათმანები

250
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

5
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000

18530000 - საჩუქრები და 
ჯილდოები

2700
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

6
პოლიეთილენის პაკეტები და 
ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის
19600000

19600000 - ტყავის, ტექსტილის, 
რეზინისა და პლასტმასის 

ნარჩენი
500

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

7 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
4990

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

8 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
1122.3

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

9

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

22800000

 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

10

 საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

11 საბეჭდი ქაღალდი ა4 30100000 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი 2200
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

12
მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 
ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი
30100000

30125100-ტონერიანი 
კარტრიჯები

1000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

13
მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 
ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი
30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

0
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

14
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
30200000

30200000 - კომპიუტერული 
მოწყობილობები და აქსესუარები

12000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

15

კომპიუტერული მოწყობილობები 
და აქსესუარები, გარდა 

კონსოლიდირებული ტენდერით 
გათვალისწინებული მაგიდის 
კომპიუტერისა (დესკტოპი), 

პორტაბელური კომპიუტერისა 
(ლეპტოპი), მრავალფუნქციური  

პრინტერებისა და უწყვეტი კვების 
წყაროებისა (UPS) 

30200000
30200000 - კომპიუტერული 

მოწყობილობები და აქსესუარები
3900

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

16
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
31200000

31200000 - ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
212

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს  2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 



17 ელემენტები 31400000 31440000 - ელემენტები 100
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

18
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
31500000

31500000 - გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

700
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

19 მიკროფონები და ყურსასმენები 32300000

32342100 - 
ყურსასმენები/საყურისები (დიდი 

ზომის)32342200 - 
ყურსასმენები/საყურისები 

(პატარა ზომის)

500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

20 ქსელები, ქსელური მოწყობილობა 32400000 32400000 - ქსელები 300
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

21 ტელეფონის მოწყობილობა 32500000
32550000 - ტელეფონის 

(სატელეფონო) მოწყობილობა
800

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

22 ჰიგიენური საშუალებები 33700000
33700000 - პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები
2500

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

23
ერთჯერადი პაროლის 

გენერირების მოწყობილობა 
(დიჯიპასი)

38800000
38820000-დისტანციური მართვის 

მოწყობილობები
150

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

24 ავეჯი 39100000 39100000- ავეჯი 2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

25 ავეჯის აქსესუარები 39200000 39200000-ავეჯის აქსესუარები 800
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

26 დასასუფთავებელი ნაჭრები 39500000 39500000 - ქსოვილის ნივთები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

27
საწმენდი და საპრიალებელი 

საშუალებები
39800000

39800000 - საწმენდი და 
საპრიალებელი პროდუქცია

700
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

28 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 997
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

29 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 1003
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II,III,IV

30
ონკანები, ვენტილები, 

სარქველები
42100000

42131000 - ონკანები, ვენტილები 
და სარქველები

200
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

31
 ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები

44500000

44500000 - ხელსაწყოები, 
საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და 
ზამბარები/რესორები

200
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

32

შენობის დასრულების 
სამუშაოები                            

(ბიუროს ოფისის სარემონტო 
სამუშაოები)

45400000
45400000-შენობის დასრულების 

სამუშაოები
20000 ელ.ტენდერი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

33
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფა
48200000

48219100 - ქსელთაშორისი 
კავშირის უზრუნველყოფის 

პროგრამული პაკეტები
150

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

34 ავტოტექმომსახურება 50100000
50112000 - მანქანების შეკეთება 
და ტექნიკური მომსახურება

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა

განსაზღვრული წლოვანების 
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

35 მანქანის რეცხვა 50100000
50112300- მანქანის რეცხვა და 

მსგავსი მომსახურებები 
800

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

36
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
50300000

50300000 - პერსონალური 
კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიოვიზუალური 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



37

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 
დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება,55130000 - 

სასტუმროსთან დაკავშირებული 
სხვა მომსახურებები 

1500
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

38

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 
დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება)

33918
ელექტრონული 

ტენდერი
გრანტი I

39
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

9845
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

40
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

4987.5
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

41
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

2500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

42
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

43
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (სპეც.კავშირი)
64200000

64214000 - 
გამოყოფილი/სპეციალური 

სატელეფონო ქსელის 
მომსახურება

250
გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

44
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება (ფიჭური 
კავშირგაბმულობა)

64200000
64212000 - მობილური 
სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები
7632

კონსოლიდირებული 
შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

45
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (IP ტელეფონი)
64200000

64215000 - IP სატელეფონო 
მომსახურებები

549
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

46 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
1519

კონსოლიდირებული 
შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

47 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
260

გამარტივებული 
შესყიდვა

გადაუდებელი 
აუცილებლობა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

48 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
221

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II

49
დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა
72200000

72260000 - პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
8000

გამარტივებული 
შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 
საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

50
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

9401
გამარტივებული 

შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

51
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

4800
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

52 ინტერნეტმომსახურება 72400000
72400000 - 

ინტერნეტმომსახურებები
4998

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

53
დომენური სახელების 

რეგისტრაცია
72400000

72400000 - 
ინტერნეტმომსახურებები

0
გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

54 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
6310

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



55 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
150

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

გრანტი I

56

მომსახურებები 
მართლმსაჯულების სფეროში, 

საზოგადოებისათვის 
მომსახურებების გაწევა (112)

75200000
75230000 - მომსახურებები 

მართლმსაჯულების სფეროში
10000

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

57
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000

79530000 - მთარგმნელობითი 
მომსახურება, 79540000 - 

სათარჯიმნო მომსახურება, 
79552000 - ტექსტის დამუშავება

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

58
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000 79552000 - ტექსტის დამუშავება 242.25

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

59
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

60
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

13550
ელექტრონული 

ტენდერი
გრანტი I

61 საარქივო მომსახურება 79900000
79995100 - საარქივო 

მომსახურებები
5489

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

62
სხვადასხვა კომერციული 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება
79900000 79961000 - ფოტომომსახურებები 511

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II,III

63
სხვადასხვა კომერციული 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება
79900000 79971100-წიგნის გაფორმება 945.7

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად გრანტი I

64 სატელემაუწყებლო მომსახურება 90900000
CPV90919200 - ოფისების 

დასუფთავებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

1650
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II-III

65 სატელემაუწყებლო მომსახურება 92200000
92220000 - სატელემაუწყებლო 

მომსახურებები
108

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

66 ავტოსადგომების მომსახურება 98300000
98351100 - ავტოსადგომების 

მომსახურებები
50

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

ჯამი: 222,460.75



N შესყიდვის ობიექტი

CPV კოდები 

(ძირითადი) CPV კოდები (დეტალური)
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძველი დაფინანსების წყარო

შესყიდვის 

ვადა

1 საწვავი (ბენზინი) 09100000 09132000 - ბენზინი 7000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

2 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000
15800000 - სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტი
600

გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

3
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები 
15900000

15980000 - უალკოჰოლო 

სასმელები
600

გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

4

სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები (დამლაგებლის 

აღჭურვილობა)

18400000
18424300 - ერთჯერადი 

ხელთათმანები
250

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

5
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000

18530000 - საჩუქრები და 

ჯილდოები
2700

გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

6

პოლიეთილენის პაკეტები და 

ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის

19600000
19600000 - ტყავის, ტექსტილის, 

რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი
500

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

7 ნაბეჭდი წიგნები 22100000
22110000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
90

გამარტივებული 

შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო ბიუჯეტი III

8 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
4990

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

9 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
1122.3

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

10 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
346.58

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                            

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III, IV

11

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

22800000

 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 



12

 საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-

დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

13 საბეჭდი ქაღალდი ა4 30100000 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი 2200
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

14

მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი

30100000 30125100-ტონერიანი კარტრიჯები 1000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

15

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-

დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

0
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

16

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-

დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 

კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

386.58
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                           

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

17
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
30200000

30200000 - კომპიუტერული 

მოწყობილობები და აქსესუარები
12000

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

18

კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები, გარდა 

კონსოლიდირებული ტენდერით 

გათვალისწინებული მაგიდის 

კომპიუტერისა (დესკტოპი), 

პორტაბელური კომპიუტერისა 

(ლეპტოპი), მრავალფუნქციური  

პრინტერებისა და უწყვეტი კვების 

წყაროებისა (UPS) 

30200000
30200000 - კომპიუტერული 

მოწყობილობები და აქსესუარები
3900

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

19

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა

31200000

31200000 - ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა

212
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

20 ელემენტები 31400000 31440000 - ელემენტები 100
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

21
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
31500000

31500000 - გასანათებელი 

მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები

700
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV



22 მიკროფონები და ყურსასმენები 32300000

32342100 - 

ყურსასმენები/საყურისები (დიდი 

ზომის)32342200 - 

ყურსასმენები/საყურისები 

(პატარა ზომის)

564
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

23 ქსელები, ქსელური მოწყობილობა 32400000 32400000 - ქსელები 300
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

24 ტელეფონის მოწყობილობა 32500000
32550000 - ტელეფონის 

(სატელეფონო) მოწყობილობა
800

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

25 ჰიგიენური საშუალებები 33700000
33700000 - პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები
2500

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

26

ერთჯერადი პაროლის 

გენერირების მოწყობილობა 

(დიჯიპასი)

38800000
38820000-დისტანციური მართვის 

მოწყობილობები
150

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

27 ავეჯი 39100000 39100000- ავეჯი 2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

28 ავეჯის აქსესუარები 39200000 39200000-ავეჯის აქსესუარები 800
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

29 დასასუფთავებელი ნაჭრები 39500000 39500000 - ქსოვილის ნივთები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

30 საოჯახო ტექნიკა 39700000 39713430 - მტვერსასრუტები 350
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი III,IV

31
საწმენდი და საპრიალებელი 

საშუალებები
39800000

39800000 - საწმენდი და 

საპრიალებელი პროდუქცია
700

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

32 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 997
გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

33 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 1003
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი II,III,IV

34
ონკანები, ვენტილები, 

სარქველები
42100000

42131000 - ონკანები, ვენტილები 

და სარქველები
200

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

35
 ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები
44500000

44500000 - ხელსაწყოები, 

საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და 

ზამბარები/რესორები

200
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

36

შენობის დასრულების სამუშაოები                            

(ბიუროს ოფისის სარემონტო 

სამუშაოები)

45400000
45400000-შენობის დასრულების 

სამუშაოები
20000 ელ.ტენდერი სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

37
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფა
48200000

48219100 - ქსელთაშორისი 

კავშირის უზრუნველყოფის 

პროგრამული პაკეტები

190
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

38 ავტოტექმომსახურება 50100000
50112000 - მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
3000

გამარტივებული 

შესყიდვა

განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

39 მანქანის რეცხვა 50100000
50112300- მანქანის რეცხვა და 

მსგავსი მომსახურებები 
800

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

40
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
50300000

50300000 - პერსონალური 

კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიოვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV



41

სასტუმროს მომსახურება  

(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 

დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 

მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 

დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 

შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 

მომსახურება,55130000 - 

სასტუმროსთან დაკავშირებული 

სხვა მომსახურებები 

1500
გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

42

სასტუმროს მომსახურება  

(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 

დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 

მომსახურებები)  

55100000

55110000 - სასტუმროში 

დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 

შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 

მომსახურება)

33918
ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

43 სასტუმროს მომსახურება  55100000

55120000 - სასტუმროში 

შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 

მომსახურება)

33215.22
ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი (სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

44

სასტუმროს მომსახურება  

(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 

დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 

მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 

დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 

შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 

მომსახურება,55130000 - 

სასტუმროსთან დაკავშირებული 

სხვა მომსახურებები 

19481.15
გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

გრანტი (სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

45

 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000

55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 

მომსახურეობები 

9845
გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV



46

 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000

55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 

მომსახურეობები 

4987.5
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

47
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 

ტრანსპორტის მომსახურებები
2500

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

48
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 

ტრანსპორტის მომსახურებები
900

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

49
საჰაერო ტრანსპორტის 

მომსახურებები
60400000

60410000 - სარეისო საჰაერო 

ტრანსპორტის მომსახურებები
1677

გამარტივებული 

შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

გრანტი                           

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

50
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (სპეც.კავშირი)
64200000

64214000 - 

გამოყოფილი/სპეციალური 

სატელეფონო ქსელის 

მომსახურება

250
გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

51

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (ფიჭური 

კავშირგაბმულობა)

64200000

64212000 - მობილური 

სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები

7632
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

52
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (IP ტელეფონი)
64200000

64215000 - IP სატელეფონო 

მომსახურებები
549

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

53 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
1519

კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

54 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
260

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV



55 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
221

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II

56
დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა
72200000

72260000 - პროგრამულ 

უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

8000
გამარტივებული 

შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

57
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 

მუშაობა
9401

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

58
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 

მუშაობა
4800

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

59 ინტერნეტმომსახურება 72400000
72400000 - 

ინტერნეტმომსახურებები
4998

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

60
დომენური სახელების 

რეგისტრაცია
72400000

72400000 - 

ინტერნეტმომსახურებები
0

გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

61 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
5830

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

62 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
150

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

63 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
300

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები

გრანტი                           

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

64

მომსახურებები 

მართლმსაჯულების სფეროში, 

საზოგადოებისათვის 

მომსახურებების გაწევა (112)

75200000
75230000 - მომსახურებები 

მართლმსაჯულების სფეროში
9936

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

65
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000

79530000 - მთარგმნელობითი 

მომსახურება, 79540000 - 

სათარჯიმნო მომსახურება, 

79552000 - ტექსტის დამუშავება

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV



66
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000 79552000 - ტექსტის დამუშავება 242.25

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

67

ოფისის მუშაობის 

უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

79500000

 79540000 - სათარჯიმნო 

მომსახურება, 79552000 - ტექსტის 

დამუშავება

4255.39
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

68
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
4900

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

69
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
29068

ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი                           

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

70
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
13550

ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I



71 საარქივო მომსახურება 79900000
79995100 - საარქივო 

მომსახურებები
5489

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

72

სხვადასხვა კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება

79900000 79961000 - ფოტომომსახურებები 511
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი II,III

73

სხვადასხვა კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება

79900000 79971100-წიგნის გაფორმება 945.7
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2018 წლის 16 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 

კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 

მექანიზმებზე 

ცნობიერების 

ამაღლების გზით, 

საჯარო სამსახურის 

რეფორმის დანერგვის 

მხარდაჭერა“ საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 

25.07.2018))

I

74

სხვადასხვა კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება

79900000 79971100-წიგნის გაფორმება 1006.2
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი (სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

75 სატელემაუწყებლო მომსახურება 90900000

CPV90919200 - ოფისების 

დასუფთავებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

1650
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი II-III

76

 სარეკლამო, პროპაგანდული და 

საინფორმაციო ფილმებისა და 

ვიდეოფილმების გადაღება

92100000

92111200 - სარეკლამო, 

პროპაგანდული და 

საინფორმაციო ფილმებისა და 

ვიდეოფილმების გადაღება

4950
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                           

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

77 სატელემაუწყებლო მომსახურება 92200000
92220000 - სატელემაუწყებლო 

მომსახურებები
108

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

78 ავტოსადგომების მომსახურება 98300000
98351100 - ავტოსადგომების 

მომსახურებები
50

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV



79 სხვადასხვა მომსახურება 98300000
98300000 - სხვადასხვა 

მომსახურება
2486.25

გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                             

(სსიპ-საჯარო 

სამსახურის ბიუროსა 

და გაეროს 

განვითარების 

პროგრამას (UNDP) 

შორის 2019 წლის 23 

ივლისს გაფორმებული 

“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში 

მმართველობის ახალი 

გზების დანერგვის 

ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

ჯამი: 319,633.12



N შესყიდვის ობიექტი
CPV კოდები 
(ძირითადი) CPV კოდები (დეტალური)

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძველი დაფინანსების წყარო
შესყიდვის 

ვადა

1 საწვავი (ბენზინი) 09100000 09132000 - ბენზინი 8673.10
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

2 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000
15800000 - სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტი
650

გამარტივებული 
შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

3
სასმელები, თამბაქო და 
მონათესავე პროდუქტები 

15900000
15980000 - უალკოჰოლო 

სასმელები
715

გამარტივებული 
შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

4
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები (დამლაგებლის 

აღჭურვილობა)
18400000

18424300 - ერთჯერადი 
ხელთათმანები

250
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

5
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000

18530000 - საჩუქრები და 
ჯილდოები

2700
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

6 ბრენდირებული ჩანთები 18900000 18936000 - ნაჭრის ჩანთები 4750
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                            
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

7
პოლიეთილენის პაკეტები და 
ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის
19600000

19600000 - ტყავის, ტექსტილის, 
რეზინისა და პლასტმასის 

ნარჩენი
500

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

8 ნაბეჭდი წიგნები 22100000
22110000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
90

გამარტივებული 
შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 
საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება
სახელმწიფო ბიუჯეტი III

9 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
4990

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

10 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
1122.3

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I

11 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
237

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                            
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III, IV

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - IV კვარტალი 



12
ბრენდირებული სილიკონის 
სტიკერები (ოთხკუთხედი, 

მრგვალი
22400000

CPV 22459100 - სარეკლამო 
მისაკრავი ეტიკეტები/სტიკერები 

და ზოლები 
1180

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                            
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

13

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

22800000

 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

14

 საოფისე მანქანა-დანადგარები, 
აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 
პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

15 საბეჭდი ქაღალდი ა4 30100000 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი 2200
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

16
მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 
ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი
30100000

30125100-ტონერიანი 
კარტრიჯები

1000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

17

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

0
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I

18

ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 
და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

386.58
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                           
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

19 ბრენდირებული ფანქრები 30100000 30192130-ფანქრები 590
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                           
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV



20
კომპიუტერული 

მოწყობილობები და აქსესუარები
30200000

30200000 - კომპიუტერული 
მოწყობილობები და აქსესუარები

12000
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

21

კომპიუტერული 
მოწყობილობები და აქსესუარები, 

გარდა კონსოლიდირებული 
ტენდერით გათვალისწინებული 

მაგიდის კომპიუტერისა 
(დესკტოპი), პორტაბელური 
კომპიუტერისა (ლეპტოპი), 

მრავალფუნქციური  
პრინტერებისა და უწყვეტი 
კვების წყაროებისა (UPS) 

30200000
30200000 - კომპიუტერული 

მოწყობილობები და აქსესუარები
3900

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

22
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
31200000

31200000 - ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
212

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

23 ელემენტები 31400000 31440000 - ელემენტები 100
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

24 აკუმულატორი 31400000
31400000 - აკუმულატორები, 

დენის პირველადი წყაროები და 
პირველადი ელემენტები

124
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი IV

25
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
31500000

31500000 - გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

700
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

26 მიკროფონები და ყურსასმენები 32300000

32342100 - 
ყურსასმენები/საყურისები 
(დიდი ზომის)32342200 - 
ყურსასმენები/საყურისები 

(პატარა ზომის)

624
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

27 ქსელები, ქსელური მოწყობილობა 32400000 32400000 - ქსელები 300
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

28 ტელეფონის მოწყობილობა 32500000
32550000 - ტელეფონის 

(სატელეფონო) მოწყობილობა
800

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

29 ჰიგიენური საშუალებები 33700000
33700000 - პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები
2500

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

30
ბრენდირებული ბეჯი, 

ბრენდირებული ბეჯის საკიდით
35100000

35123400 - საიდენტიფიკაციო 
სამკერდე ნიშნები/ბეჯები 

4950
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                            
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

31
ერთჯერადი პაროლის 

გენერირების მოწყობილობა 
(დიჯიპასი)

38800000
38820000-დისტანციური 
მართვის მოწყობილობები

150
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

32 ავეჯი 39100000 39100000- ავეჯი 2530.69
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

33 ავეჯის აქსესუარები 39200000 39200000-ავეჯის აქსესუარები 2300
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

34 დასასუფთავებელი ნაჭრები 39500000 39500000 - ქსოვილის ნივთები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

35 საოჯახო ტექნიკა 39700000 39713430 - მტვერსასრუტები 350
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი III,IV

36
საწმენდი და საპრიალებელი 

საშუალებები
39800000

39800000 - საწმენდი და 
საპრიალებელი პროდუქცია

700
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

37 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 997
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV



38 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 1003
კონსოლიდირებული 

შესყიდვა
სახელმწიფო ბიუჯეტი II,III,IV

39
ონკანები, ვენტილები, 

სარქველები
42100000

42131000 - ონკანები, ვენტილები 
და სარქველები

200
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

40
 ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები

44500000

44500000 - ხელსაწყოები, 
საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და 
ზამბარები/რესორები

200
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

41

შენობის დასრულების 
სამუშაოები                            

(ბიუროს ოფისის სარემონტო 
სამუშაოები)

45400000
45400000-შენობის დასრულების 

სამუშაოები
1144.63 ელ.ტენდერი სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

42
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფა
48200000

48219100 - ქსელთაშორისი 
კავშირის უზრუნველყოფის 

პროგრამული პაკეტები
190

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

43 ავტოტექმომსახურება 50100000
50112000 - მანქანების შეკეთება 
და ტექნიკური მომსახურება

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა

განსაზღვრული წლოვანების 
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

44 მანქანის რეცხვა 50100000
50112300- მანქანის რეცხვა და 

მსგავსი მომსახურებები 
800

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

45
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
50300000

50300000 - პერსონალური 
კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიოვიზუალური 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

46

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 
დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება,55130000 - 

სასტუმროსთან დაკავშირებული 
სხვა მომსახურებები 

535
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

47

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

55100000

55110000 - სასტუმროში 
დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება)

33918
ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I

48 სასტუმროს მომსახურება  55100000

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება)

29466.02
ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების 

პროგრამას (UNDP) შორის 
2019 წლის 23 ივლისს 

გაფორმებული “საჯარო 
სამსახურის რეფორმის 

იმპლემენტაციის 
პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV



49

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000

55110000 - სასტუმროში 
დაბინავების მომსახურება, 

55120000 - სასტუმროში 
შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზების 
მომსახურება,55130000 - 

სასტუმროსთან დაკავშირებული 
სხვა მომსახურებები 

2397.04
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

გრანტი (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების 

პროგრამას (UNDP) შორის 
2019 წლის 23 ივლისს 

გაფორმებული “საჯარო 
სამსახურის რეფორმის 

იმპლემენტაციის 
პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

50
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

12684
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

51
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

4987.5
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I

52
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

12790
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

გრანტი (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების 

პროგრამას (UNDP) შორის 
2019 წლის 23 ივლისს 

გაფორმებული “საჯარო 
სამსახურის რეფორმის 

იმპლემენტაციის 
პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

53
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

3300
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

54
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I



55
საჰაერო ტრანსპორტის 

მომსახურებები
60400000

60410000 - სარეისო საჰაერო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

1480
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

გრანტი                           
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

56
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (სპეც.კავშირი)
64200000

64214000 - 
გამოყოფილი/სპეციალური 

სატელეფონო ქსელის 
მომსახურება

250
გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

57
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება (ფიჭური 
კავშირგაბმულობა)

64200000
64212000 - მობილური 
სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები
7116.31

კონსოლიდირებული 
შესყიდვა

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

58
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (IP ტელეფონი)
64200000

64215000 - IP სატელეფონო 
მომსახურებები

549
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

59 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
1519

კონსოლიდირებული 
შესყიდვა

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

60 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
260

გამარტივებული 
შესყიდვა

გადაუდებელი 
აუცილებლობა

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

61 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
221

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II

62
დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა
72200000

72260000 - პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
8000

გამარტივებული 
შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 
საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

63
დეკლარირების ერთიანი 
ელექტრონული სისტემის 

განვითარება/მოდიფიცირება
72200000

72260000 - პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
3425

გამარტივებული 
შესყიდვა

ხარისხის გაუარესება სახელმწიფო ბიუჯეტი IV

64
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

3502.9
გამარტივებული 

შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები
სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

65
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

4800
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

66 ინტერნეტმომსახურება 72400000
72400000 - 

ინტერნეტმომსახურებები
4998

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

67
დომენური სახელების 

რეგისტრაცია
72400000

72400000 - 
ინტერნეტმომსახურებები

0
გამარტივებული 

შესყიდვა
ექსკლუზივი სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

68 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
4261

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

69 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
150

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I



70 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
300

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

გრანტი                           
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

71

მომსახურებები 
მართლმსაჯულების სფეროში, 

საზოგადოებისათვის 
მომსახურებების გაწევა (112)

75200000
75230000 - მომსახურებები 

მართლმსაჯულების სფეროში
4375

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

72
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000

79530000 - მთარგმნელობითი 
მომსახურება, 79540000 - 

სათარჯიმნო მომსახურება, 
79552000 - ტექსტის დამუშავება

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

73
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000 79552000 - ტექსტის დამუშავება 242.25

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I

74
ოფისის მუშაობის 

უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

79500000
 79540000 - სათარჯიმნო 
მომსახურება, 79552000 - 
ტექსტის დამუშავება

3660.26
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

75
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

76
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

19428.4
ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი                           
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV



77
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

13550
ელექტრონული 

ტენდერი

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I

78 საარქივო მომსახურება 79900000
79995100 - საარქივო 

მომსახურებები
5489

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

79
სხვადასხვა კომერციული 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება
79900000 79961000 - ფოტომომსახურებები 511

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი II,III

80
სხვადასხვა კომერციული 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება
79900000 79971100-წიგნის გაფორმება 945.7

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                          
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2018 წლის 

16 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

შესახებ“ საქართველოს 
კანონსა და 

ანტიკორუფციულ 
მექანიზმებზე 

ცნობიერების ამაღლების 
გზით, საჯარო 

სამსახურის რეფორმის 
დანერგვის მხარდაჭერა“ 

საგრანტო 
ხელშეკრულება 

(რეგისტრაციის N1615; 
25.07.2018))

I

81
სხვადასხვა კომერციული 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება
79900000 79971100-წიგნის გაფორმება 525.06

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად

გრანტი (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების 

პროგრამას (UNDP) შორის 
2019 წლის 23 ივლისს 

გაფორმებული “საჯარო 
სამსახურის რეფორმის 

იმპლემენტაციის 
პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

82
სხვადასხვა კომერციული 
მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება
79900000

79956000- ბაზრობებისა და 
გამოფენების ორგანიზება 

79960000- ფოტოგრაფიული და 
დამატებითი მომსახურებები

1720
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი (სსიპ-საჯარო 
სამსახურის ბიუროსა და 
გაეროს განვითარების 

პროგრამას (UNDP) შორის 
2019 წლის 23 ივლისს 

გაფორმებული “საჯარო 
სამსახურის რეფორმის 

იმპლემენტაციის 
პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

IV

83 სატელემაუწყებლო მომსახურება 90900000
CPV90919200 - ოფისების 

დასუფთავებასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

1650
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი II-III



84
 სარეკლამო, პროპაგანდული და 
საინფორმაციო ფილმებისა და 
ვიდეოფილმების გადაღება

92100000

92111200 - სარეკლამო, 
პროპაგანდული და 

საინფორმაციო ფილმებისა და 
ვიდეოფილმების გადაღება

4950
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                           
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

85 სატელემაუწყებლო მომსახურება 92200000
92220000 - სატელემაუწყებლო 

მომსახურებები
1478

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

86 ავტოსადგომების მომსახურება 98300000
98351100 - ავტოსადგომების 

მომსახურებები
50

გამარტივებული 
შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო ბიუჯეტი I,II,III,IV

87 სხვადასხვა მომსახურება 98300000
98394000 - ავეჯის გადაკვრასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

2022
გამარტივებული 

შესყიდვა
ზღვრების შესაბამისად სახელმწიფო ბიუჯეტი IV

88 სხვადასხვა მომსახურება 98300000
98300000 - სხვადასხვა 

მომსახურება
4990

გამარტივებული 
შესყიდვა

ზღვრების შესაბამისად

გრანტი                             
(სსიპ-საჯარო სამსახურის 

ბიუროსა და გაეროს 
განვითარების პროგრამას 
(UNDP) შორის 2019 წლის 

23 ივლისს გაფორმებული 
“საჯარო სამსახურის 

რეფორმის 
იმპლემენტაციის 

პროცესში მმართველობის 
ახალი გზების დანერგვის 
ხელშეწყობა” საგრანტო 

ხელშეკრულება 
(რეგისტრაციის N1826; 

31.07.2019)

III,IV

ჯამი: 297,405.74


