
№
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება
შესყიდვის საშუალება

შესყიდვების 

დაწყების სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 

სავარაუდო ვადა
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09100000 საწვავი 26000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

2 09200000 ძრავის ზეთი 320
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

3 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები 200
გამარტივებული 

შესყიდვა
III-IV კვარტალი III-IV კვარტალი

4 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 270
გამარტივებული 

შესყიდვა
III-IV კვარტალი III-IV კვარტალი წარმომადგენლობითი ხარჯი                        

5 19600000
ტყავის, რეზინის, ტექსტილის და პლასმასის 

ნარჩენი
1000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

6 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

7 24900000
სუფთა და სხვადასხვა ნივთიერებების 

პროდუქტები
300

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

8 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

4900
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

9 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

3000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

10 30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები (პერსონალური კომპიუტერები, 

უწყვეტი კვების წყაროები, პრინტერები)

4950
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

11 31400000
აკუმულატორები, პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ბატარეები 
1500

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად - 274620  ლარი  

   დანართი N1

2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა 

1. შედგენის თარიღი 15.12.2022 წელი
2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი

    205 296 188

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი
4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი



12 32500000
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და 

აქსესუარები
1000

გამარტივებული 

შესყიდვა
II-IV კვარტალი II-IV კვარტალი

13 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

14 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 700
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

15 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები 2400
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

16 33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 3500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

17 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის 
500

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

18 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის 
1800

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
III-IV კვარტალი III-IV კვარტალი

19 39100000  საოფისე ავეჯი 4950
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

20 39100000  საოფისე ავეჯი 1600
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

21 39200000 ავეჯის აქსესუარები 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

22 39500000 ქსოვილის ნივთები 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

23 39700000 საოჯახო ტექნიკა 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

24 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

25 41100000 ბუნებრივი წყალი 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

26 42900000 ზეთის ფილტრები 100
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

27 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და 

მასთან დაკავშირებული ნივთები 
500

 გამარტივებული 

შესყიდვა 
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

28 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 1500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

29 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
II-IV კვარტალი II-IV კვარტალი

30 48400000
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების 

მართვის პროგრამული პაკეტები
250

გამარტივებული 

შესყიდვა
II-IV კვარტალი II-IV კვარტალი

31 48500000
საკომუნიკაციო და მულტიმედიის 

პროგრამული პაკეტები  
4900

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

32 48600000
მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული 

პროგრამული პაკეტები
500

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახადები



33 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება

500
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

34 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება

2000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

35 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება

1500
გამარტივებული 

შესყიდვა
II-IV კვარტალი II-IV კვარტალი

5 წლამდე ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების ტექნიკური 

მომსახურება. კანონის მე–10 პრიმა 

მუხლის, მე–3 პუნქტის "თ" 

ქვეპუნქტი  

36 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის,სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიო–ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება,ტექნიკური მომსახურება და მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

2500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

37 50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და 

ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-

დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება

3000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

38 50600000
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების 

შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
260

გამარტივებული 

შესყიდვა
IV კვარტალი IV კვარტალი

39 55100000 სასტუმროს მომსახურება 6000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი წარმომადგენლობითი ხარჯი                         

40 55300000
რესტორნებისა და საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები 
45000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი წარმომადგენლობითი ხარჯი                        

41 60100000 საავტომობილო სატრანსპორტო მომსახურებები 4500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

42 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის 

მომსახურებები
17000

ელექტრონული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

43 63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის 

მომსახურებები
50

გამარტივებული 

შესყიდვა
I კვარტალი I კვარტალი

დაყოფა რაციონალურობის 

პრინციპით

44 63500000

ტურისტული სააგენტოების, 

ტუროპერატორებისა და ტურისტების 

დახმარების მომსახურებები

320
გამარტივებული 

შესყიდვა
III-IV კვარტალი III-IV კვარტალი წარმომადგენლობითი ხარჯი                         

45 63700000
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის 

დამხმარე მომსახურებები 
50

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახადები

46 6410000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

47 64200000
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება (ფიჭური 

კავშირგაბმულობა)
8000

კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

48 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურება (SMS) 300
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი



49 64200000
სატელეკომუნიკაციო მომსახურება (ქალაქის 

ტელეფონი)
1000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

მთავრობის სამართლებრივი აქტის 

საფუძველზე

50 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 2000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

51 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 2500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

52 71600000  
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და 

საკონსულტაციო მომსახურებები
60

გამარტივებული 

შესყიდვა
III-IV კვარტალი III-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

53 72400000 ინტერნეტ მომსახურება 6000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

მთავრობის სამართლებრივი აქტის 

საფუძველზე

54 72400000 ინტერნეტ მომსახურება (ჰოსტინგი და დომენი) 4950
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

55 73200000
კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურებები
25000

ელექტრონული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

56 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 1000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახადები

57 79500000
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები (თარგმნა)
4000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახადები

58 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები (ბეჭდვითი მომსახურება)
30000

ელექტრონული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

59 80500000 სატრეინინგო მომსახურება 4950
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

60 92100000 კინო და ვიდეო მომსახურებები 4000
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

61 92200000
რადიო და სატელევიზიო მომსახურებები 

(საკაბელო ტელევიზია, საეთერო დრო)
2000

გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

62 92200000 რადიო და სატელევიზიო მომსახურებები 17000
კონსოლიდირებული 

ტენდერი
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

63 92500000   

ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და 

სხვა კულტურული დაწესებულებების 

მომსახურებები

140
გამარტივებული 

შესყიდვა
III-IV კვარტალი III-IV კვარტალი წარმომადგენლობითი ხარჯი                         

64 98500000 კერძო მეურნეობები დაქირავებული პირებით 500
გამარტივებული 

შესყიდვა
I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი


