
N შესყიდვის ობიექტი

CPV კოდები 

(ძირითადი)
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის საშუალება შესყიდვის საფუძველი

დაფინანსების 

წყარო

შესყიდვის 

ვადა

1 საწვავი (ბენზინი) 09100000 7000 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

2 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000 700 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

3

სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები 

(გამაგრილებელი სასმელები)

15900000 600 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

4

სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები (დამლაგებლის 

აღჭურვილობა)

18400000 200 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

5
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000 2700 გამ. შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

6

პოლიეთილენის პაკეტები და 

ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის

19600000 600 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

7 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000 4990 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

8

 ბლოკნოტები, წებოვანი 

ქაღალდები,  ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, ბაინდერები, 

საქაღალდეები, ფაილები, 

ფაილების ჩასადებები

22800000 1500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

9
საკანცელარიო ნივთები, 

კარტრიჯები
30100000 2711.34 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

10 საბეჭდი ქაღალდი ა4 30100000 2200 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

11

მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 

ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი

30100000 78.66 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I

12

მაგიდის კომპიუტერი (დესკტოპი),  

პორტაბელური კომპიუტერი 

(ლეპტოპი), უწყვეტი კვების წყარო, 

პრინტერი

30200000 12050 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

13
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
30200000 1500 ელ.ტენდერი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

14

ელექტროენერგიის 

გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა

31200000 200 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2018 წლის  I კვარტალი



15 ელემენტები 31400000 200 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

16
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
31500000 300 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

17 მიკროფონები და ყურსასმენები 32300000 500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

18 ქსელები 32400000 300 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

19 ტელეფონის მოწყობილობა 32500000 600 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

20 ჰიგიენური საშუალებები 33700000 2500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

21

ერთჯერადი პაროლის 

გენერირების მოწყობილობა 

(დიჯიპასი)

38800000 250 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II

22 ავეჯი 39100000 2000 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

23 ავეჯის აქსესუარები 39200000 500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

24 დასასუფთავებელი ნაჭრები 39500000 500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

25
საწმენდი და საპრიალებელი 

საშუალებები
39800000 700 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

26 სასმელი წყალი 41100000 2000 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

27 ონკანები, ვენტილები, სარქველები 42100000 100 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

28
 ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები
44500000 100 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

29

შენობის დასრულების სამუშაოები                            

(ბიუროს ოფისის სარემონტო 

სამუშაოები)

45400000 675 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

30
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფა
48200000 150 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

31 ავტოტექმომსახურება 50100000 3050 გამ. შესყიდვა

განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
III,IV



32 მანქანის რეცხვა 50100000 900 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

33
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
50300000 4900 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

34

სასტუმროს მომსახურება  

(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 

დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 

მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000 4000 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

35

 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000 10000 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

36
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000 3000 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

37
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (სპეც.კავშირი)
64200000 500 გამ. შესყიდვა ექსკლუზივი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

38

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (ფიჭური 

კავშირგაბმულობა)

64200000 7000 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

39
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (IP ტელეფონი)
64200000 1800 ელ. ტენდერი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

40 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000 2000 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

41 საექსპერტო მომსახურება 71300000 300 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

42
დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა
72200000 8000 გამ. შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

43
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000 9600 გამ. შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

44
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000 4800 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

45 ინტერნეტმომსახურება 72400000 4980 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV



46
დომენური სახელების 

რეგისტრაცია
72400000 30 გამ. შესყიდვა ექსკლუზივი

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

47 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000 3500 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

48

მომსახურებები 

მართლმსაჯულების სფეროში, 

საზოგადოებისათვის 

მომსახურებების გაწევა (112)

75200000 1000 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

49
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000 2000 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

50
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000 4900 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

51 საარქივო მომსახურება 79900000 6000 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი გადასახდელები

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

52

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ოფისის დასუფთავების 

მომსახურება

90900000 575 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II

53 სატელემაუწყებლო მომსახურება 92200000 110 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV

54 ავტოსადგომების მომსახურება 98300000 50 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 

ბიუჯეტი
I,II,III,IV
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30100000 2711.34 .  
 

I,II,III,IV

10   4 30100000 2200 . 
 

I,II,III,IV

11

 -  

  

 

30100000 78.66 . 
 

I

12

  

( ),   

 ( ),  

 , 

30200000 12050 . 
 

I,II,III,IV

13
  

 
30200000 1500 .  

 
I,II,III,IV

14

 

  

 

31200000 200 .  
 

I,II,III,IV

15 31400000 200 .  
 

I,II,III,IV

16
  

 
31500000 300 .  

 
I,II,III,IV

17   32300000 500 .  
 

I,II,III,IV

18 32400000 300 .  
 

I,II,III,IV

19  32500000 745 .  
 

I,II,III,IV

-       - 2018   II 



20  33700000 2500 .  
 

I,II,III,IV

21

  

  

( )

38800000 250 .  
 

I,II

22 39100000 2000 .  
 

I,II,III,IV

23  39200000 500 .  
 

I,II,III,IV

24  39500000 500 .  
 

I,II,III,IV

25   39700000 50 .  
 

II

26
   

39800000 700 .  
 

I,II,III,IV

27  41100000 2000 . 
  

I,II,III,IV

28
, , 

42100000 100 .  
 

I,II,III,IV

29  42500000 4220 .  
 

II,III

30
 , , 

, 
44500000 100 .  

 
I,II,III,IV

31

  

                            

(    

)

45400000 675 .  
 

I,II,III,IV

32
  

48200000 150 .  
 

I,II,III,IV

33 50100000 3050 . 

  

 
 

II,III,IV

34   50100000 900 .  
 

I,II,III,IV

35
  

50300000 4900 .  
 

I,II,III,IV

36

   

(   

 , 

,  

  

)  

(  )

55100000 1050 . 
  

I,II,III,IV

37

    

  

(  )

55300000 10000 . 
  

I,II,III,IV

38
 , 

  
60100000 3000 .  

 
I,II,III,IV

39
   

60100000 450 . 
  

II

40
 

 ( . )
64200000 500 . 

 
I,II,III,IV



41

 

 (  

)

64200000 7000 . 
 

I,II,III,IV

42
 

 (IP )
64200000 605 . 

 
I,II,III,IV

43  66500000 2000 .  
 

I,II,III,IV

44  71300000 300 .  
 

I,II,III,IV

45
 

 
72200000 8000 . 

  

 

 

 
I,II,III,IV

46
   

72300000 9600 . 

  

 

 

 
I,II,III,IV

47
   

72300000 4800 .  
 

I,II,III,IV

48 72400000 4980 .  
 

I,II,III,IV

49
  

72400000 30 . 
 

I,II,III,IV

50  75100000 3500 . 
  

 

 
I,II,III,IV

51

 

 , 

 

  (112)

75200000 2000 . 
  

 

 
I,II,III,IV

52
,  

79500000 2000 .  
 

I,II,III,IV

53
    

 
79800000 3180 .  

 
I,II,III,IV

54  79900000 6000 . 
  

 

 
I,II,III,IV

55

-    

  90900000 575 .  
 

I,II

56  92200000 110 .  
 

I,II,III,IV

57  98300000 50 . 
  

 

 
I,II,III,IV



N შესყიდვის ობიექტი
CPV კოდები 
(ძირითადი)

სავარაუდო 
ღირებულება 

შესყიდვის 
საშუალება

შესყიდვის საფუძველი დაფინანსების წყარო
შესყიდვის 

ვადა

1 საწვავი (ბენზინი) 09100000 7000 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

2 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000 700 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

3
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები 
(გამაგრილებელი სასმელები)

15900000 600 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

4
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები (დამლაგებლის 

აღჭურვილობა)
18400000 200 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

5
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000 2700 გამ. შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

6
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000 735.9 გამ. შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

გრანტი/კრედიტი III,IV

7
პოლიეთილენის პაკეტები და 
ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის
19600000 600 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

8 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000 4990 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

9 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000 1618.98 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

10

 ბლოკნოტები, წებოვანი 
ქაღალდები,  ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, ბაინდერები, 

საქაღალდეები, ფაილები, 
ფაილების ჩასადებები

22800000 1500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

11
საკანცელარიო ნივთები, 

კარტრიჯები
30100000 2711.34 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

12
საკანცელარიო ნივთები, 

კარტრიჯები
30100000 1738.81 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

13 საბეჭდი ქაღალდი ა4 30100000 2200 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

14
მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 
ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი
30100000 78.66 კონს. შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I

15

მაგიდის კომპიუტერი 
(დესკტოპი),  პორტაბელური 

კომპიუტერი (ლეპტოპი), უწყვეტი 
კვების წყარო, პრინტერი

30200000 12050 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

16
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
30200000 1500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

17
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
31200000 200 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

18 ელემენტები 31400000 200 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

19
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
31500000 300 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

20 მიკროფონები და ყურსასმენები 32300000 500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV
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21 ქსელები 32400000 300 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

22 ტელეფონის მოწყობილობა 32500000 745 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

23 ჰიგიენური საშუალებები 33700000 2500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

24
ერთჯერადი პაროლის 

გენერირების მოწყობილობა 
(დიჯიპასი)

38800000 250 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II

25 ავეჯი 39100000 2000 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

26 ავეჯის აქსესუარები 39200000 636 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

27 დასასუფთავებელი ნაჭრები 39500000 500 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

28 ყავის ელექტრო მადუღარა 39700000 50 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II

29
საწმენდი და საპრიალებელი 

საშუალებები
39800000 700 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

30 სასმელი წყალი 41100000 2000 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

31
ონკანები, ვენტილები, 

სარქველები
42100000 100 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

32 კოლონური კონდენციონერი 42500000 4220 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II,III

33
 ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები

44500000 100 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

34
შენობის დასრულების სამუშაოები                            

(ბიუროს ოფისის სარემონტო 
სამუშაოები)

45400000 675 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

35
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფა
48200000 150 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

36 ავტოტექმომსახურება 50100000 3050 გამ. შესყიდვა
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II, III,IV

37 მანქანის რეცხვა 50100000 900 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

38
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
50300000 4044 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

39

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000 750 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



40

სასტუმროს მომსახურება  
(შეხვედრებისა და 

კონფერენციების ორგანიზება, 
დაბინავება,სასტუმროსთან 

დაკავშირებული სხვა 
მომსახურებები)  

(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55100000 197123.08 ელ. ტენდერი გრანტი/კრედიტი III,IV

41
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000 10000 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

42
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000 11921.58 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
გრანტი/კრედიტი III,IV

43
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000 3720 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

44
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000 981.2 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

45
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის  

მომსახურება
60100000 750 გამ. შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II, III

46
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (სპეც.კავშირი)
64200000 500 გამ. შესყიდვა ექსკლუზივი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

47
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება (ფიჭური 
კავშირგაბმულობა)

64200000 7000 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

48
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (IP ტელეფონი)
64200000 605 ელ. ტენდერი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

49 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000 2000 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

50 საექსპერტო მომსახურება 71300000 300 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

51
დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა
72200000 8000 გამ. შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 
საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

52
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000 9600 გამ. შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 
საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

53
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000 4800 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

54 ინტერნეტმომსახურება 72400000 4980 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

55
დომენური სახელების 

რეგისტრაცია
72400000 30 გამ. შესყიდვა ექსკლუზივი

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

56 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000 2750 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 
გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



57 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000 150 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 
გადასახდელები

გრანტი/კრედიტი III,IV

58

მომსახურებები 
მართლმსაჯულების სფეროში, 

საზოგადოებისათვის 
მომსახურებების გაწევა (112)

75200000 2750 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 
გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

59
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000 2000 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

60
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000 4906 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

61
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000 3180 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

62
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000 36549.7 ელ. ტენდერი გრანტი/კრედიტი III,IV

63
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79900000 3679.5 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

64 საარქივო მომსახურება 79900000 6000 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 
გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

65
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ოფისის დასუფთავების 
მომსახურება

90900000 575 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II

66
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
92100000 4856.94 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

67 სატელემაუწყებლო მომსახურება 92200000 110 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

68 ავტოსადგომების მომსახურება 98300000 50 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 
გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



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 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

2 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 15800000
15800000 - სხვადასხვა საკვები 

პროდუქტი
700 გამ. შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

3
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები 
(გამაგრილებელი სასმელები)

15900000
15980000 - უალკოჰოლო 

სასმელები
600 გამ. შესყიდვა

წარმომადგენლობითი 
ხარჯები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

4
სპეციალური ტანსაცმელი და 
აქსესუარები (დამლაგებლის 

აღჭურვილობა)
18400000

18424300 - ერთჯერადი 
ხელთათმანები

200 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

5
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000

18530000 - საჩუქრები და 
ჯილდოები

2156 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

6
 სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები (საჩუქრები )
18500000

18530000 - საჩუქრები და 
ჯილდოები

1476.32 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
გრანტი/კრედიტი III,IV

7
პოლიეთილენის პაკეტები და 
ტომრები ნარჩენებისა და 

ნაგვისთვის
19600000

19600000 - ტყავის, ტექსტილის, 
რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი

400 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

8 ღია ბარათები 22300000 22310000 - ღია ბარათები 42 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი IV

9 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
4680 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

10 შეკვეთით ნაბეჭდი მასალა 22400000
22458000 - შეკვეთით ნაბეჭდი 

მასალა
2340.6 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

11

 ბლოკნოტები, წებოვანი 
ქაღალდები,  ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, ბაინდერები, 

საქაღალდეები, ფაილები, 
ფაილების ჩასადებები

22800000

 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

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

ნივთები

1875 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

12

 ბლოკნოტები, წებოვანი 
ქაღალდები,  ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 
ჟურნალები/წიგნები, ბაინდერები, 

საქაღალდეები, ფაილები, 
ფაილების ჩასადებები

22800000

 22800000 - ქაღალდის ან მუყაოს 
სარეგისტრაციო 

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

ნივთები

14.62 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი IV

13
საკანცელარიო ნივთები, 

კარტრიჯები
30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

2234.94 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

14
საკანცელარიო ნივთები, 

კარტრიჯები
30100000

30100000- საოფისე მანქანა-
დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, 
კომპიუტერების, პრინტერებისა 

და ავეჯის გარდა

1152.96 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

15 საბეჭდი ქაღალდი ა4 30100000 30197630 - საბეჭდი ქაღალდი 2200 კონს. შესყიდვა
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა - 2018 წლის IV კვარტალი



16
მრავალფუნქციური შავ-თეთრი 
ლაზერული პრინტერისთვის 

ტონერიანი კარტრიჯი
30100000 30125100-ტონერიანი კარტრიჯები 78.66 კონს. შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I

17

მაგიდის კომპიუტერი 
(დესკტოპი),  პორტაბელური 

კომპიუტერი (ლეპტოპი), უწყვეტი 
კვების წყარო, პრინტერი

30200000
30200000 - კომპიუტერული 

მოწყობილობები და აქსესუარები
13760 კონს. შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

18
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
30200000

30200000 - კომპიუტერული 
მოწყობილობები და აქსესუარები

4945 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

19
ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
31200000

31200000 - ელექტროენერგიის 
გამანაწილებელი და 

საკონტროლო აპარატურა
50 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

20 ელემენტები 31400000 31440000 - ელემენტები 20 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

21
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
31500000

31500000 - გასანათებელი 
მოწყობილობები და 
ელექტრონათურები

454 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

22 მიკროფონები და ყურსასმენები 32300000

32342100 - 
ყურსასმენები/საყურისები (დიდი 

ზომის)32342200 - 
ყურსასმენები/საყურისები 

(პატარა ზომის)

126 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

23 ქსელები 32400000 32400000 - ქსელები 300 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

24 ტელეფონის მოწყობილობა 32500000
32550000 - ტელეფონის 

(სატელეფონო) მოწყობილობა
745 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

25 ჰიგიენური საშუალებები 33700000
33700000 - პირადი ჰიგიენის 

საშუალებები
1160 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

26
 საიდენტიფიკაციო სამკერდე 

ნიშნები/ბეჯები
35100000

35123400 - საიდენტიფიკაციო 
სამკერდე ნიშნები/ბეჯები

1225 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი IV

27
ერთჯერადი პაროლის 

გენერირების მოწყობილობა 
(დიჯიპასი)

38800000
38820000-დისტანციური მართვის 

მოწყობილობები
250 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II

28 ავეჯი 39100000 39100000- ავეჯი 1720 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

29 ავეჯის აქსესუარები 39200000 39200000-ავეჯის აქსესუარები 654.9 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

30 დასასუფთავებელი ნაჭრები 39500000 39500000 - ქსოვილის ნივთები 250 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

31 ყავის ელექტრო მადუღარა 39700000
39711310-ყავის 

ელექტროსახარშები
50 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II

32
საწმენდი და საპრიალებელი 

საშუალებები
39800000

39800000 - საწმენდი და 
საპრიალებელი პროდუქცია

700 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

33 სასმელი წყალი 41100000 41110000 - სასმელი წყალი 1760 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

34
ონკანები, ვენტილები, 

სარქველები
42100000

42131000 - ონკანები, ვენტილები 
და სარქველები

100 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



35 კოლონური კონდენციონერი 42500000
CPV42512200 - კედლის 
კონდენციონერები

4220 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II,III

36
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები

44400000

44400000 - სხვადასხვა ქარხნული 
წარმოების მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები, 

44423200 - კიბეები

82.5 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

IV

37
 ხელსაწყოები, საკეტები, 
გასაღებები, ანჯამები

44500000

44500000 - ხელსაწყოები, 
საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და 
ზამბარები/რესორები

100 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

38 ელექტროგაყვანილობის მონტაჟი 45300000
45311100-

ელექტროგაყვანილობების 
მონტაჟი

1153 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

IV

39
შენობის დასრულების სამუშაოები                            

(ბიუროს ოფისის სარემონტო 
სამუშაოები)

45400000
45400000-შენობის დასრულების 

სამუშაოები
5 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

40
ქსელთაშორისი კავშირის 

უზრუნველყოფა
48200000

48219100 - ქსელთაშორისი 
კავშირის უზრუნველყოფის 

პროგრამული პაკეტები
150 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

41 ავტოტექმომსახურება 50100000
50112000 - მანქანების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
2404 გამ. შესყიდვა

განსაზღვრული წლოვანების 
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II, III,IV

42 მანქანის რეცხვა 50100000
50112300- მანქანის რეცხვა და 

მსგავსი მომსახურებები 
720 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

43
კომპიუტერული ტექნიკის 

შეკეთება
50300000

50300000 - პერსონალური 
კომპიუტერების, საოფისე 

აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიოვიზუალური 
მოწყობილობების შეკეთება, 
ტექნიკური მომსახურება და 
მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

4044 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,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 

100 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



45

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 

80113.55 ელ. ტენდერი გრანტი/კრედიტი III,IV

46
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

7542 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

47
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
(წარმომადგენლობითი ხარჯები)

55300000
55300000 - რესტორნებისა და 

კვების საწარმოების 
მომსახურეობები 

8500 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
გრანტი/კრედიტი III,IV

48
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

3220 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

49
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, 

ტაქსის  მომსახურება
60100000

60100000 - საავტომობილო 
ტრანსპორტის მომსახურებები

1130 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

50
საზოგადოებრივი ტრანსპორტის  

მომსახურება
60100000

60170000-სამგზავრო 
სატრანსპორტო საშუალებების 
დაქირავება მძღოლთან ერთად

900 გამ. შესყიდვა
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

II, III, IV

51
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (სპეც.კავშირი)
64200000

64214000 - 
გამოყოფილი/სპეციალური 

სატელეფონო ქსელის 
მომსახურება

250 გამ. შესყიდვა ექსკლუზივი
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

52
სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება (ფიჭური 
კავშირგაბმულობა)

64200000
64212000 - მობილური 
სატელეფონო კავშირის 

მომსახურებები
6350 კონს. შესყიდვა

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

53
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება (IP ტელეფონი)
64200000

64215000 - IP სატელეფონო 
მომსახურებები

455 ელ. ტენდერი
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

54 სადაზღვევო მომსახურებები 66500000
66510000 - სადაზღვევო 

მომსახურებები
1560 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

55 საექსპერტო მომსახურება 71300000
71300000 - საინჟინრო 

მომსახურებები
10 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

56
დოკუმენტბრუნვის 

ელექტრონული სისტემა
72200000

72260000 - პროგრამულ 
უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
8000 გამ. შესყიდვა

სახელმწიფოებრივი და 
საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

57
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

9600 გამ. შესყიდვა
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის ღონისძიება

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

58
მონაცემთა ბაზის დამატებითი 

მომსახურება
72300000

72320000 - მონაცემთა ბაზებთან 
მუშაობა

4800 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

59 ინტერნეტმომსახურება 72400000
72400000 - 

ინტერნეტმომსახურებები
4980 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

60
დომენური სახელების 

რეგისტრაცია
72400000

72400000 - 
ინტერნეტმომსახურებები

30 გამ. შესყიდვა ექსკლუზივი
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV



61 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
2750 გამ. შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი 

გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

62 ადმინისტრაციული მომსახურება 75100000
75100000-ადმინისტრაციული 

მომსახურება
325 გამ. შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი 

გადასახდელები
გრანტი/კრედიტი III,IV

63

მომსახურებები 
მართლმსაჯულების სფეროში, 

საზოგადოებისათვის 
მომსახურებების გაწევა (112)

75200000
75230000 - მომსახურებები 

მართლმსაჯულების სფეროში
3050 გამ. შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი 

გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

64
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000

79530000 - მთარგმნელობითი 
მომსახურება, 79540000 - 

სათარჯიმნო მომსახურება
2655 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

65
მთარგმნელობითი, სათარჯიმნო 

მომსახურება
79500000

 79540000 - სათარჯიმნო 
მომსახურება, 79552000 - ტექსტის 

დამუშავება
1718.75 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

66
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

2325 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

67
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79800000

79800000 - ბეჭდვა და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები

43365 ელ. ტენდერი გრანტი/კრედიტი III,IV

68
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
79900000 79971100 - წიგნის გაფორმება 4650 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

69 საარქივო მომსახურება 79900000
79995100 - საარქივო 
მომსახურებები

5140 გამ. შესყიდვა
ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 
გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

70
სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ოფისის დასუფთავების 
მომსახურება

90900000
90919200 - ოფისების 
დასუფთავებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 
575 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II

71
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
92100000

92111200 - სარეკლამო, 
პროპაგანდული და 

საინფორმაციო ფილმებისა და 
ვიდეოფილმების გადაღება

4850 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად გრანტი/კრედიტი III,IV

72
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
92100000

92111200 - სარეკლამო, 
პროპაგანდული და 

საინფორმაციო ფილმებისა და 
ვიდეოფილმების გადაღება

4900 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად
სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

IV

73 სატელემაუწყებლო მომსახურება 92200000
92220000 - სატელემაუწყებლო 

მომსახურებები
110 გამ. შესყიდვა ზღვრების შესაბამისად

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV

74 ავტოსადგომების მომსახურება 98300000
98351100 - ავტოსადგომების 

მომსახურებები
50 გამ. შესყიდვა

ნორმატიული აქტით 
დადგენილი 

გადასახდელები

სახელმწიფო 
ბიუჯეტი

I,II,III,IV


