
 

დანართი №1 

 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფორმა 

  

 

2017  წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის 
საიდენტიფიკაციო კოდი :   203 862 622 
                      
 

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: 
     საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
ს.ს.ი.პ.   ,,საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ 
 

4. დაფინანსების წყარო: საკუთარი 
სახსრები 
 

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს  
შესაბამისად 1 665 500.00 ლარი. 
 
№ დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის 
დასახელება 

სავარა
უდო 
ღირებ
ულება 

შესყიდვის 
საშუალება 

შესყიდ
ვების 
დაწყებ
ის 
სავარა
უდო 
ვადები 

შესყიდვის 
ობიექტის 
მიწოდების 
სავარაუდო 
ვადა 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 71200000 არქიტექტურული 

და მასთან დაკ, 
მომს.  

37000 კონკურსი I კვ I კვ  

2 66500000 ავტომობილის 
დაზღვევა 

1500 ელ. ტენდერი I კვ I-IVკვ ერთობლ
ივი 
შესყიდვა 

3 72300000 მედია 
მონიტორინგი და 
საინფორმაციო 
მომსახურება 

3038 გამ. ელ. ტენდერი I კვ I-IV კვ ერთობლ
ივი 
შესყიდვა 

4 64100000 საფოსტო და 
საკურიერო 
მომსახურება 

9900 გამ. ელ. ტენდერი I კვ I-IV კვ  

5 72200000 პროგრამული 
უზრუნველყოფა 

8000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ მთავრობ
ის 
განკარგუ
ლებით. 

6 09132000 ბენზინი 9647 კონს. ტენდერი I კვ I-IV კვ  
7 79713000 დაცვის 

მომსახურებები 
4500 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

8 72611000 IT მხარდაჭერა  32600 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ მთავრბის 
განკარგუ
ლებით 

9 72415000 ჰოსტინგი 130000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ მთავრბის 



 განკარგუ 
ლებით 

10 72200000 პროგრამული 
მხარდაჭერა 

52000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ ხარისხის 
გაუარესე
ბა 

11 631100000 გადაზიდვა 1000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  
12 22500000 ბეჭდვისთვის 

გამოსაყენებელი 
სხვა საშუალებები 
(ფირი/სკობი) 

4900 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

13 50700000 ელექტრო 
მოწყობილობების 
შეკეთება 

1500 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

14 79300000 სარეკლამო და 
მარკეტინგული 
მომსახურება 

46962 ელ. ტენდერი I კვ I-IV კვ ერთობლ
ივი 
შესყიდვა 

15 64212000 მობილური 
კავშირგაბმულობ
ა 

3000 კონს. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

16 64200000 ვოიპ 
სატელეფონო 

3000 გამ. შესყიდვა   მთავრობ
ის 
განკარგუ
ლებით. 

17 75100000 112-ის 
მომსახურება 

600 გამ. შესყიდვა I-IV კვ I-IV კვ ნორმ. 
აქტ. დად. 
გადას 

18 55300000 წარმომადგენლობ
ითი 

2035 გამ. შესყიდვა I-IV კვ I-IV კვ წარმომა
დგენლობ
ითი 
ხარჯი 

19 79952000 ღონისძიების 
ორგანიზება 

7965 გამ. შესყიდვა I-IV კვ I-IV კვ წარმომა
დგენლობ
ითი 
ხარჯი 

20 30100000 ქაღალდი ა4 3000 კონს. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  
21 30100000 საკანცელარიო 

საქონელი 
1800 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

22 50310000 საოფისე 
აპარატურის 
ტექნიკური 
მომსახურება  

4900 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

23 79900000 საარქივო 
მომსახურება 

15000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ ნორმ. 
აქტ. დად. 
გადას 

24 33700000 ხელსახოცები და 
ტუალეტის 
ქაღალდი 

1500 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

25 50100000 მანქანის 
ტექნიკური 
მომსახურება 

4353 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

26 
 

80500000 ტრენინგები 15000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ მთავრობ
ის განკ.  



27 39200000 საოჯახო 
საწმენდი 
საშუალებები 

500 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

28 39100000 ავეჯი 1000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  
29 72200000 პროგრამული 

უზრუნევლყოფის 
შემუშავება და  
საკონსულტაციო 

18000 გამ. ელ. ტენდერი I კვ I-IV კვ  

30 72200000 პროგრამული 
მხარდაჭერა 

20000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ ექსკლუზ
ივი 

31 79200000 აუდიტორული 
მომსახურება 

4900 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

32 45400000 შენობის 
დასრულების 
სამუშაოები 

116300
0 

ელ. ტენდერი I კვ I-IV კვ  

33 79100000 იურიდიული 
მომსახურებები 
(პატენტი) 

400 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ ნორმ. 
აქტით. 
დადგ. 
გადასახა
დები. 

34 31700000 ელ. ტქენიკური 
მოწყობილობები 

2600 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

35 98100000 ონლაინ 
ლექსიკონი 

450 გამ. შესყიდვა I-II კვ I-II კვ   

36 64111000 გაზეთებთან 
დაკავიშირებული 
მომსახურება 
(ტენდერის 
საფასური) 

200 გამარტ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ ნორმ. 
აქტ. დად. 
გადას 

37 79600000 ტესტირების 
მომსახურება 

1250 გამ. შესყიდვა I-IV კვ I-IV კვ  

38 92200000 სატელევიზიო და 
რადიო 
მომსახურებები 

700 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

39 31500000 გასანათებელი 
მოწყობილობები 

500 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

40 30200000 კომპიუტერული 
მოწყობილობები 
და აქსესუარები 

1000 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

41 22610000 საბეჭდი საღებავი 4 900 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  
42 22991000 საბეჭდი 

ქაღალდი 
გაზეთებისთვის 

4 900 გამ. შესყიდვა I კვ I-IV კვ  

43 24910000 წებოები 36 500 გამ. ელ. ტენდერი I კვ I-IV კვ  
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