
დანართი №1

1,378,060

№
დანაყოფის კოდი 

(СPV) 
დანაყოფის დასახელება სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძვლები

შესყიდვების დაწყების 

სავარაუდო ვადები

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

პროგრამული კოდი
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის 

მუხლი
შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

150 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    1,935.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 1 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ლაზერული პრინტერები)

151 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    3,357.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 1 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: პორტაბელური 

კომპიუტერები)

152 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                    3,933.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 5 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ტონერიანი კარტრიჯები)

153 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    1,764.00 კონს. შესყიდვა კონს.ტენდერი IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 8 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ლაზერული პრინტერი და 

პორტაბელური კომპიუტერი)

154 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი                                        289.85 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები)

155 15900000
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები
                                         45.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა სასმელები)

156 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                          67.50 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ერჯერადი პროდუქცია)

157 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება                                          70.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: შსს მომსახურების 

სააგენტო, ავტომანქანის გადაფორმება)

158 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                         25.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 15 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: პარკირების მომსახურების 

შესყიდვა)

159 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები
                                         24.64 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: დაზღვევის მომსახურების 

შესყიდვა)

160 50400000

სამედიცინო და ზუსტი საზომი 

აპარატურის შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

                                       320.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ცეცხლმაქრების შეკეთება, 

დატუმბვა )

161 35100000

საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი მოწყობილობები 

და უსაფრთხოების საშუალებები

                                       300.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ცეცხლმაქრების შესყიდვა)

162 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები                                429,817.26 
ელექტრონული 

შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი IV IV 27 06 03 არაფინანსური აქტივების ზრდა

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების შესყიდვა)

163 71200000
არქიტექტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
                                       100.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 05 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: ხართაღრიცხვის შესყიდვა)

164 44600000

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები

                                    3,170.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: წყლის ავზების შესყიდვა)

166 3400000
მეტყევეობისა და ტყეკაფვის 

პროდუქტები
                                       866.70 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 16 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: მულჩის შესყიდვა)

167 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

                                    2,000.00 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 20 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების 

ტექმომსახურება)

168 31500000
 გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
                                    1,180.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 26 ოქტომბერი 

2020  (შესყიდვის ობიექტი: ნათურები)

169 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები
                                       324.13 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 29 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: დაზღვევის მომსახურების 

შესყიდვა)

170 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                         25.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 29 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: პარკირების მომსახურების 

შესყიდვა)

171 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                         36.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 30 ოქტომბერი 

2020 (შესყიდვის ობიექტი: ჯიპიეს მომსახურების 

შესყიდვა)

172 79700000

გამოძიებასა და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

                                    1,400.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 2 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი:  დაცვის მომსახურება)

173 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                    1,127.00 
ელექტრონული 

შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 5 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი:  კონვერტები)

174 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

                                    1,060.00 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: საბურავები)

175 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                 16,700.00 
ელექტრონული 

შესყიდვა 
ელექტრონული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: კარტრიჯები)

176 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

                                    7,028.00 კონს. შესყიდვა კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 13 ნოემბერი 2020  

(შესყიდვის ობიექტი: საბურავები)

177 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი                                        304.25 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 17 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტები)

178 15900000
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები
                                       118.20 

გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 17 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა სასმელები)

179 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                          91.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
წარმომადგენლობითი ხარჯი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 17 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ერჯერადი ჭიქები)

180 9100000 საწვავი                                     7,240.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ბენზინი)

181 63700000
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე
                                       300.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: პარკირება)

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა

სახელმწიფო შესყიდვების 2020 წლის გეგმის პროექტი

1. შედგენის თარიღი: 30.12.2020 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი   200293324

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება

4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტისსიპ - დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო 

წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო



182 19500000
რეზინისა და პლასტმასის 

მასალები
                                       600.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანის რეზინის 

ფეხსაგებები)

183 63700000

 სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

                                       227.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანის ჯიპიეს 

მომსახურება)

184 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები
                                    1,202.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 03 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 18 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების დაზღვევა)

185 22400000

 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, 

ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

                                       675.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 24 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: ავტომანქანების 

ბრენდირება)

186 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    4,476.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 24 ნოემბერი 2020 

წელი (შესყიდვის ობიექტი: პორტაბელური 

კომპიუტერი)

187 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                 22,880.00 კონს. შესყიდვა კონს. ტენდერი IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 7 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: სტანდარტული 

კომპიუტერი)

188 18500000
სამკაულები, საათები  და 

მონათესავე  ნივთები
                                       470.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 9 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: ხის ბრელოკები)

189 16100000

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები ნიადაგის 

მოსამზადებლად ან 

კულტივირებისათვის

                               189,815.40 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები
შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 დეკემბერი 

2020 წელი

190 16300000 მოსავლის ასაღები მანქანები                                     2,189.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

191 16400000
შესაწამლი მანქანები სოფლის 

მეურნეობის ან მებაღჩეობისათვის
                                    8,633.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

192 16600000

სპეციალიზებული სასოფლო-

სამეურნეო ან სატყეო 

დანიშნულების მანქანები

                                 49,115.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

193 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    1,906.68 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

194 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები 

და ტრანსფორმატორები
                                 10,200.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

195 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები                                                 -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

196 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები                                     2,500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

197 38300000 საზომი ხელსაწყოები                                     2,090.80 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

198 39100000 ავეჯი                                     1,500.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

199 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                                 -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

200 39300000 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები                                     3,300.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

201 39700000 საოჯახო ტექნიკა                                  20,079.97 
გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

202 42100000

დანადგარები მექანიკური 

ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის

                                 10,165.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

203 42300000

სამრეწველო ან ლაბორატორიული 

ქურები, ნაგვის საწვავი 

ღუმელები

                                    1,550.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

204 42500000
გამაგრილებელი და 

სავენტილაციო მოწყობილობები
                                                -   

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

205 42600000
სახარატო, საბურღი და სახერხი 

ჩარხები
                                 14,083.52 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

206 42700000

ქსოვილების, ტანსაცმლისა და 

ტყავის წარმოების მანქანა-

დანადგარები

                                 32,995.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

207 42900000

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

                                    1,568.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

208 43100000 სამთო მანქანა-დანადგარები                                                 -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

209 43300000
სამშენებლო მანქანები და 

მოწყობილობები
                                                -   

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

210 43800000 საამქროს დანადგარები                                                 -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

211 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და 

ზამბარები/რესორები

                                 26,878.31 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

212 45200000

მთლიანი ან ნაწილობრივი 

სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

                               101,657.94 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

213 3400000
მეტყევეობისა და ტყეკაფვის 

პროდუქტები
                                       922.50 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

214 16100000

სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო 

დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები ნიადაგის 

მოსამზადებლად ან 

კულტივირებისათვის

                               149,815.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები



215 16300000 მოსავლის ასაღები მანქანები                                     2,388.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

216 16400000
შესაწამლი მანქანები სოფლის 

მეურნეობის ან მებაღჩეობისათვის
                                    4,486.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

217 16600000

სპეციალიზებული სასოფლო-

სამეურნეო ან სატყეო 

დანიშნულების მანქანები

                                 25,963.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

218 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

                                                -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

219 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
                                    2,297.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

220 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები 

და ტრანსფორმატორები
                                       750.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

221 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
                                       495.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

222 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები                                        190.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

223 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები                                     4,745.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

224 34900000

სხვადასხვა სატრანსპორტო 

მოწყობილობა და სათადარიგო 

ნაწილები ცხენის შესაბმელი ან 

ხელით სამართი საზიდრები, სხვა 

მექანიკური სატრანსპორტო 

                                       150.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

225 38300000 საზომი ხელსაწყოები                                        850.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

226 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები                                     3,482.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

227 39100000 ავეჯი                                     5,380.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

228 39200000 ავეჯის აქსესუარები                                     2,940.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

229 39300000 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები                                     6,045.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

230 39700000 საოჯახო ტექნიკა                                  41,960.94 
გამარტივებული 

შესყიდვა
გადაუდებელი აუცილებლობა IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

231 42100000

დანადგარები მექანიკური 

ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის

                                 13,958.25 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

232 42600000
სახარატო, საბურღი და სახერხი 

ჩარხები
                                    5,930.55 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

233 42700000

ქსოვილების, ტანსაცმლისა და 

ტყავის წარმოების მანქანა-

დანადგარები

                                 39,533.35 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

234 42900000

სხვადასხვა ზოგადი და 

სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები

                                 13,185.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

235 43400000

მინერალების დასამუშავებელი და 

სამსხმელო ფორმების 

მოდელირების მანქანები

                                       997.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

236 43800000 საამქროს დანადგარები                                                 -   
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

237 44100000
სამშენებლო მასალები და 

დამხმარე სამშენებლო მასალები
                                    2,320.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

238 44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული ნივთები

                                       945.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

239 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და 

ზამბარები/რესორები

                                 39,199.20 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

240 44600000

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები

                                    3,610.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 01 სხვა ხარჯები

141 44200000 სტრუქტურული მასალები                                     1,600.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 11 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: ფანჯრები)

141 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათი ძრავებისათვის

                                    1,836.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
კონსოლიდირებული ტენდერი IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 21 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: საბურავები)

142 22400000

 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, 

ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

                                       180.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 01 07 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 21 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: სტიკერები)

143 22100000
 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები
                                    4,999.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 21 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: ბუკლეტები)

144 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი                                        226.20 
მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: საკვები პროდუქტი )

145 15900000
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები
                                         23.85 

მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი:სასმელი )



146 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები
                                         17.60 

მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: ჩანთები )

147 37500000
თამაშები და სათამაშოები; 

ატრაქციონები
                                         25.75 

მონეტარული 

ზღვრების დაცვით
მონეტარული ზღვრების დაცვით IV IV 27 06 03 01 საქონელი და მომსახურება

შესათანხმებლად წარდგენის თარიღი: 23 დეკემბერი 

2020 წელი (შესყიდვის ობიექტი: სათამაშოები )

148 35100000

საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი მოწყობილობები 

და უსაფრთხოების საშუალებები

                                       357.80 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები სპრინკლერი

149 44600000

ავზები, რეზერვუარები და 

კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და 

ბოილერები

                                       230.00 
გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

150 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
                                       250.00 

გამარტივებული 

შესყიდვა

ღონისძიების შეზღუდულ 

ვადებში შეუფერხებლად 

ჩატარება 

IV IV 27 06 05 სხვა ხარჯები

სულ: 1,378,060.14


