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„ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 20 ნოემბრის #1072 ბრძანებაში ცვლილების 

შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ჯანდაცვის, სოციალური მომსახურების, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდული განვითარების 
სამსახურის 2019 წლის 23 დეკემბრის #19071-02 წერილის, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 23 
დეკემბრის #1535 ბრძანების, საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 დეკემბრის #2577 განკარგულების და ქალაქ რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების გათვალისწინებით

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. შევიდეს ცვლილება „ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 20 ნოემბრის #1072 ბრძანების პირველი პუნქტით 
დამტკიცებულ ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმაში და ჩამოყალიბდეს 
თანდართული რედაქციით.

2. დაევალოს ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს უზრუნველყოს სახელმწიფო 
შესყიდვების გეგმის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთვის წარდგენა კანონით დადგენილი წესით.

3. ბრძანება ძალაშია გაცნობისთანავე.
4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ქალაქ რუსთავის საქალაქო სასამართლოში (ქ. რუსთავი, ბოსტან-ქალაქის ქუჩა №6) 

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილი წესით, 
გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში.

ირაკლი ტაბაღუა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი



11 606 800,58 ლარი

#
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები 2 400,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIII ცვლილებით

2 03100000 სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები 145,00 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ.
წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                       

(დაზუსტდა XXII ცვლილებით)

3 09100000 საწვავი 301 275,00 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXIII ცვლილებით

4 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 40 000,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

5 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 787,92 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ.
წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                      

(დაზუსტდა XXXXX ცვლილებით)

6 15900000  სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები 4 800,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXII ცვლილებით

7 15900000  სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები 1 536,16 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                      

(დაზუსტდა XXXXX ცვლილებით)

8 18200000 გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი 3 630,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIII ცვლილებით

9 18300000 ტანსაცმელი 450,00 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ. დაემატა XXVII ცვლილებით

10 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 4 900,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXX ცვლილებით

11 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 4 746,85 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ.
წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                      

(დაზუსტდა XXXXXVI ცვლილებით)

12 22100000 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები 1 740,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXIII ცვლილებით

13 22100000 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო ფურცლები 356,75 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ.
წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                  

(დაემატა XVI ცვლილებით)

14 22300000 ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი მასალა 325,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXIII ცვლილებით

15 22400000
მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები
490,00 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ. დაემატა XVII ცვლილებით

16 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

6 552,86 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

17 24900000
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
35,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაემატა XI ცვლილებით

18 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

13 649,14 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXX ცვლილებით

19 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

45 361,50 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXII ცვლილებით

1. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:  №216433287

4. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 3. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი 

სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა



#
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

20 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

2 080,50 გამარტივებული შესყიდვა I კვ. I კვ.
გამოეყო VIII ცვლილებით

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

21 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 26 592,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

22 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 52 108,90 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIII ცვლილებით

23 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა
473,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XI ცვლილებით

24 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და 

პირველადი ელემენტები
598,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXI ცვლილებით

25 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და 

პირველადი ელემენტები
652,00 კონსოლიდირებული ტენდერი II-IV კვ. II-IV კვ. დაზუსტდა XXI ცვლილებით

26 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო ნათურები 5 883,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXVI ცვლილებით

27 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა 1 173,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XI ცვლილებით

28 32300000
ტელე და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო ან 

ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა
12 000,00 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ. დაემატა XXXXXXI ცვლილებით

29 32300000
ტელე და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო ან 

ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა
0,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. გაუქმდა VI ცვლილებით

30 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები 444,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXX ცვლილებით

31 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 4 916,70 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXI ცვლილებით

32 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები 4 950,00 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ. დაემატა XXI ცვლილებით

33 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათი ძრავებისათვის
5 250,00 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

34 38600000  ოპტიკური ხელსაწყოები 3 600,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა VI ცვლილებით

35 39100000 ავეჯი 9 971,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXIII ცვლილებით

36 39200000 ავეჯის აქსესუარები 2 638,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXX ცვლილებით

37 39500000 ქსოვილის ნივთები 4 830,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXIX ცვლილებით

38 39700000 საოჯახო ტექნიკა 4 631,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით

39 41100000 ბუნებრივი წყალი 4 900,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XI ცვლილებით

40 42100000
დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის
56,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაემატა XI ცვლილებით

41 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები 8 574,18 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIII ცვლილებით

42 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები 192,50 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაემატა XI ცვლილებით
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შენიშვნა

43 44200000 სტრუქტურული მასალები 1 000,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

44 44300000
კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული 

მასალები
1 293,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XI ცვლილებით

45 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები
1 305,50 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXVI ცვლილებით

46 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
950,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XVI ცვლილებით

47 44600000
ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; ცენტრალური 

გათბობის რადიატორები და ბოილერები
2 500,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაემატა V ცვლილებით

48 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები 1 701 253,83 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით

49 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები 0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

50 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
3 985 014,59 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXV ცვლილებით

51 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
58 183,58 ელექტრონული ტენდერი II-IV კვ. II-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით)

52 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
45 000,00 ელექტრონული ტენდერი II-IV კვ. II-IV კვ.

დაემატა XIX ცვლილებით                          

(ერთობლივი შესყიდვა) (მრავალწლიანი შესყიდვა)

53 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
14 111,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

გამოეყო XIII ცვლილებით                       

(გადაუდებელი აუცილებლობა) 

54 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

55 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

56 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
249 505,55 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა VI ცვლილებით)

57 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

58 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
67 226,67 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXIII ცვლილებით)

59 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
28 840,22 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXIX ცვლილებით)
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60 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
34 875,25 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXIV ცვლილებით)

61 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
17 127,97 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXIX ცვლილებით)

62 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
31 352,32 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXXII ცვლილებით)

63 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
16 318,42 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით)

64 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
163 382,37 ელექტრონული ტენდერი III-IV კვ. III-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXXIV ცვლილებით)

65 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
6 344,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ.

გამოეყო XXXXX ცვლილებით

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

66 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
124 534,26 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXII ცვლილებით)

67 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
70 000,00 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXVI ცვლილებით)

68 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
65 842,13 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXXIII ცვლილებით)

69 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 900,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ. დაზუსტდა XXXXX ცვლილებით

70 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 877 834,71 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით

71 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

72 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 5 944,09 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა VII ცვლილებით)

73 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 5 109,96 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით)

74 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 38 290,36 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით)

75 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 100 000,00 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXVI ცვლილებით)

76 48400000
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის 

პროგრამული პაკეტები
100,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ. დაემატა XXXXXIII ცვლილებით
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ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

77 48500000 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები 29 913,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
დაზუსტდა XXXXXIII  ცვლილებით

(მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტი)

78 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

8 800,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა IV ცვლილებით

79 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

39 400,00
ელექტრონული ტენდერი 

(პრეისკურანტით)
I-IV კვ. I-IV კვ.

80 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

2 470,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XIII ცვლილებით

81 50400000
სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
756,10 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ. დაემატა XXI ცვლილებით

82 50600000
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მასალების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
1 142,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით

83 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
3 405,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

84 50800000
სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურება
370,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

85 55100000 სასტუმროს მომსახურება 5 188,30 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
წარმომადგენლობითი ხარჯები                                 

(დაზუსტდა XXXXXII ცვლილებით)

86 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები 4 248,10 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
წარმომადგენლობითი ხარჯები                                                      

(დაზუსტდა XXI ცვლილებით)

87 55500000
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების 

მომსახურება   
11 671,53 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXV ცვლილებით

88 55500000
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების 

მომსახურება   
1 068 328,47 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXXV ცვლილებით)

89 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 4 980,00 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ. დაემატა XVII ცვლილებით

90 60400000 საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურებები 4 775,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXII ცვლილებით

91 63700000
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები
400,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

დაზუსტდა XXVI ცვლილებით

(მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტი)

92 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 9 018,60 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XVI ცვლილებით

93 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 900,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

გამოეყო II ცვლილებით

(ექსკლუზივი, მე-10 პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის 

"ა" ქვეპუნქტი)

94 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 24 121,00 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით



#
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

95 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 29 986,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
დაზუსტდა XXXXXXI ცვლილებით

(მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტი)

96 66100000 საბანკო და საინვესტიციო მომსახურებები 1 200,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIX ცვლილებით

97 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 1 807,08 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა X ცვლილებით

98 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 3 417,92 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXIII ცვლილებით

99 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
0,00 ელექტრონული ტენდერი III-IV კვ. III-IV კვ. გაუქმდა XXXXII ცვლილებით

100 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
955 336,24 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა                              

(ერთობლივი შესყიდვა)

(დაზუსტდა XXI ცვლილებით)

101 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
0,00 ელექტრონული ტენდერი III-IV კვ. III-IV კვ.

(მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა)                                                        

გაუქმდა XXXXII ცვლილებით

102 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
75 000,00 ელექტრონული ტენდერი III-IV კვ. III-IV კვ.

(მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა)                                                        

გამოეყო XXXXII ცვლილებით

103 71300000  საინჟინრო მომსახურება 264 964,14 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIII ცვლილებით

104 71300000  საინჟინრო მომსახურება 118 069,36 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
ერთობლივი შესყიდვა                                                               

(დაზუსტდა XXXXVI ცვლილებით)

105 71300000  საინჟინრო მომსახურება 11 900,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა                              

(ერთობლივი შესყიდვა)

106 71600000
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო 

მომსახურებები
1 800,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ. დაემატა XXXXXIX ცვლილებით

107 71600000
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო 

მომსახურებები
1 580,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

დაზუსტდა XXX ცვლილებით                                            

(მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტი)

108 72200000
პროგრამული უზრუნველყოფის  შემუშავება და 

საკონსულტაციო მომსახურებები
4 000,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXIX ცვლილებით

109 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 2 622,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XVI ცვლილებით

110 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 4 200,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

გამოეყო II ცვლილებით

(სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება)

(მრავალწლიანი შესყიდვა)

(ერთობლივი შესყიდვა)

111 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 5 460,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

გამოეყო II ცვლილებით 

(სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება)

112 73200000
კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურებები
7 900,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა I ცვლილებით

113 73300000
კვლევისა და განვითარების დაპროექტება და 

განხორციელება
0,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. გაუქმდა XXXXXIV ცვლილებით



#
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

114 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 1 000,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
დაზუსტდა XXII ცვლილებით                                                   

(მე-101 მუხლის  მე-3 პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტი) 

115 79100000 იურიდიული მომსახურებები 300,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

116 79200000
საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები
6 153,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIX ცვლილებით

117 79300000
ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და 

სტატისტიკა
12 099,00 ელექტრონული ტენდერი III-IV კვ. III-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXII ცვლილებით

118 79500000
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
800,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXX ცვლილებით

119 79700000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
9 270,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXIV ცვლილებით

120 79700000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
276 430,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

დაზუსტდა XXXXXIV ცვლილებით

 (ექსკლუზივი, მე-10 პრიმა მუხლის მე-3 პუნქტის 

"ა" ქვეპუნქტი)

121 79800000  ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 35 158,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

122 79900000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
0,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. გაუქმდა XXXXXIV ცვლილებით

123 79900000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
4 000,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ. დაემატა XXXXXVII ცვლილებით

124 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 64 640,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVII ცვლილებით

125 90400000 ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები 510,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

126 92200000  სატელევიზიო და რადიომომსახურებები 162 276,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVIII ცვლილებით

127 92400000 ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურებები 19 100,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა VI ცვლილებით

128 98300000 სხვადასხვა მომსახურება 2 100,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.



18 803 776,64 ლარი

#
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება
შესყიდვის საშუალება

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 09100000  საწვავი 30 000,00 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

2 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

500,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

3 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

1 400,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

4 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

800,00 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

5 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 500,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

6 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 7 900,00 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

7 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო ნათურები 200,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

8 38300000 საზომი ხელსაწყოები 900,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

9 39100000 ავეჯი 1 400,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა I ცვლილებით

10 39700000 საოჯახო ტექნიკა 0,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. გაუქმდა I ცვლილებით

11 41100000 ბუნებრივი წყალი 1 100,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

12 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები 0,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. გაუქმდა I ცვლილებით

13 44200000 სტრუქტურული მასალები 4 000,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

14 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები
0,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. გაუქმდა XXXXXVII ცვლილებით

15 48500000 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები 1 440,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
დაემატა V ცვლილებით

(მე-101 მუხლის მე-3 პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტი)

16 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები 639 398,84 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXIII ცვლილებით

17 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები 0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

18 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
9 379 117,16 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXV ცვლილებით

19 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
928 845,00 ელექტრონული ტენდერი II-IV კვ. II-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXIX ცვლილებით)

20 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
244 835,70 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXIV ცვლილებით)

21 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
449 901,57 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXI ცვლილებით)

22 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

1. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: №216433287

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი 3. დაფინანსების წყარო: საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტი (მიზნობრივი ტრანსფერი) 

4. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად



#
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება
შესყიდვის საშუალება

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

23 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გაუქმდა VI ცვლილებით)

24 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
304 325,02 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXIV ცვლილებით)

25 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
191 770,62 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXIVცვლილებით)

26 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
210 072,51 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXXVI ცვლილებით)

27 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
109 207,90 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXI ცვლილებით)

28 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
1 007 550,00 ელექტრონული ტენდერი III-IV კვ. III-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაემატა XXXIII ცვლილებით)

29 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
15 313,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ.

გამოეყო XXXXV ცვლილებით

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

30 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
1 905,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ.

გამოეყო XXXXX ცვლილებით

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

31 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
551 547,49 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXII ცვლილებით)

32 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
92 275,68 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXXIII ცვლილებით)

33 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 0,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ. გაუქმდა XXXXXXII ცვლილებით

34 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 0,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ. გაუქმდა XXXXXV ცვლილებით

35 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 70 739,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ.
გამოეყო XXXXXXII ცვლილებით 

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

36 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 3 140 696,41 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXXV ცვლილებით

37 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 112 928,71 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა VII ცვლილებით)

38 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 97 089,07 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXI ცვლილებით)

39 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 78 670,86 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXI ცვლილებით)

40 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 256 251,60 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(დაზუსტდა XXXXI ცვლილებით)

41 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 88 423,59 გამარტივებული შესყიდვა II-III კვ. II-III კვ.
გამოეყო XXVIII ცვლილებით

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

42 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 84 896,00 გამარტივებული შესყიდვა II-IV კვ. II-IV კვ.
დაზუსტდა XXXVIII ცვლილებით

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

43 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 94 824,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ.
გამოეყო XXXII ცვლილებით

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

44 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 59 476,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ.
გამოეყო  XXXV ცვლილებით                                                 

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

45 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 32 281,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ.
გამოეყო  XXXVII ცვლილებით                                                 

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

46 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 44 332,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ.
გამოეყო  XXXVII ცვლილებით                                                 

(გადაუდებელი აუცილებლობა)
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47 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 16 857,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ.
გამოეყო  XXXVII ცვლილებით                                                 

(გადაუდებელი აუცილებლობა)

48 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

100,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

49 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
0,00 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. გაუქმდა XXXXXVII ცვლილებით

50 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
32 982,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ.

გამოეყო XXXXXVII ცვლილებით                       

(გადაუდებელი აუცილებლობა) 

51 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
22 136,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ.

გამოეყო XXXXXVII ცვლილებით                       

(გადაუდებელი აუცილებლობა) 

52 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
29 646,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ.

გამოეყო XXXXXVII ცვლილებით                       

(გადაუდებელი აუცილებლობა) 

53 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
25 384,00 გამარტივებული შესყიდვა IV კვ. IV კვ.

გამოეყო XXXXXVII ცვლილებით                       

(გადაუდებელი აუცილებლობა) 

54 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 4 000,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

55 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 180 888,15 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ. დაემატა V ცვლილებით

56 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 1 556,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა XXXXXVII ცვლილებით

57 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 3 000,00 კონსოლიდირებული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

58 71200000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 31 737,76 ელექტრონული ტენდერი I-IV კვ. I-IV კვ.

მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(ერთობლივი შესყიდვა)

დაემატა IX ცვლილებით

59 71300000  საინჟინრო მომსახურება 0,00 გამარტივებული შესყიდვა III-IV კვ. III-IV კვ. გაუქმდა XXXXXIVცვლილებით

60 71300000  საინჟინრო მომსახურება 40 000,00 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXI ცვლილებით)

61 71300000  საინჟინრო მომსახურება 22 980,00 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXI ცვლილებით)

62 71300000  საინჟინრო მომსახურება 50 000,00 ელექტრონული ტენდერი IV კვ. IV კვ.
მრავალწლიანი სახელმწიფო შესყიდვა

(გამოეყო XXXXXI ცვლილებით)

63 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 2 100,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ. დაზუსტდა II ცვლილებით

64 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 3 500,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.

65 92200000  სატელევიზიო და რადიომომსახურებები 96,00 გამარტივებული შესყიდვა I-IV კვ. I-IV კვ.
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