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   თვითმმართველი თემი  

თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 

 

 

გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 46 

 

  

2014 წლის 21  ოქტომბერი 

 

  

„თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის სახელმწიფო 

შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აგვისტოს #24 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის თანახმად,  

 

       მუხლი 1. „თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ“ თელავის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 11 აგვისტოს N24 განკარგულებში შეტანილ 

იქნეს ცვლილება: 

            1. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დანართი N1-ში (კლასიფიკატორის 

(CPV) კოდი 30200000, სტრ.N19) „კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი“ შესყიდვა 

სავარაუდო ღირებულებით ნაცვლად 33500 ლარისა, განისაზღვროს 27055 ლარით. 

შესყიდვის საშუალება გამარტივებული შესყიდვა, საფუძველი საქართველოს მთავრობის 

19/09/2014წ. N1693 განკარგულება. დაფინანსების წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტი; 

          2. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დანართი N1-ში (კლასიფიკატორის 

(CPV) კოდი 30200000, სტრ.N20) „კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი“ შესყიდვა 

სავარაუდო ღირებულებით ნაცვლად 22000 ლარისა, განისაზღვროს 28445 ლარით. 

შესყიდვის საშუალება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი. დაფინანსების წყარო 

ადგილობრივი ბიუჯეტი; 

           3. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დანართი N1-ში (კლასიფიკატორის 

(CPV) კოდი 31300000, სტრ.N24) “იზოლირებული მავთული და კაბელი“ შესყიდვა 

სავარაუდო ღირებულებით ნაცვლად 4000 ლარისა, განისაზღვროს 4300 ლარით. 
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შესყიდვის საშუალება გამარტივებული შესყიდვა. დაფინანსების წყარო ადგილობრივი

 ბიუჯეტი; 

           4. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დანართი N1-ში (კლასიფიკატორის 

(CPV) კოდი 31600000, სტრ.N27) „ელექტრო მოწყობილობები და აპარატურა“ შესყიდვა 

სავარაუდო ღირებულებით ნაცვლად 100 ლარისა, განისაზღვროს 400 ლარით. შესყიდვის 

საშუალება გამარტივებული შესყიდვა. დაფინანსების წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტი;  

          5. სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის დანართი N1-ს დაემატოს 

(კლასიფიკატორის (CPV) კოდი 38300000, სტრ.N41) „საზომი ხელსაწყოები“-ს  შესყიდვა 

სავარაუდო ღირებულებით 200 ლარით. შესყიდვის საშუალება გამარტივებული შესყიდვა. 

დაფინანსების წყარო ადგილობრივი ბიუჯეტი;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

        

    მუხლი    2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.               

     მუხლი 3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ 

სასამართლოში (ქ. თელავი, დ. აღმაშენებლის გამზ.N41) მისი ძალაში შესვლიდან ერთი 

თვის ვადაში. 

 

 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე                                        პაატა გიორგობიანი 
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ქ. თელავი                                                                                                                         16/10/2014 წ. 

 

 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

 

 

 თელავის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების წლიურ გეგმაში განხორციელდა 

შემდეგი ცვლილებები:      

  

ადგილობრივი ბიუჯეტი 

 

1. 302 კოდში (სტრ.N19) პერსონალური კომპიუტერების შესყიდვიდან მორჩენილი 

ეკონომია 6445 ლარი გადავიდა იგივე 302 კოდში (სტრ. N20) ნეთბუქების, 

პრინტერების და კომპიუტერის აქსესუარების შესყიდვისთვის გამარტივებული 

ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით. 

2. სამეურნეო და ელექტრო საქონელის შესყიდვისთვის დაემატა 313 კოდში(ელ. 

სადენი)  300 ლარი, 316 კოდში (ელექტრო მოწყობილობა და აპარატურა) 300 

ლარი, 383 კოდი (საზომი ხელსაწყოები) 200 ლარი. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 
             

    

დანართი N1 

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შესყიდვების 

წლიური გეგმა 

        
1. შედგენის თარიღი: 16.10.2014 

წ. 
  

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 

231290705 

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის 

დასახელება: თვითმმართველი 

თემი თელავის 

მუნიციპალიტეტი 

  4. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი 

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა 

დაფინანსების წყაროს შესაბამისად 

      

777436 ლარი   

N 
დანაყოფი

ს კოდი 

დანაყოფის 

დასახელება 

სავარაუდ

ო 

ღირებულე

ბა 

შესყიდვის 

საშუალება     

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადები 

შენიშვნ

ა 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
. 

03100000 

სოფლის 

მეურნებისა და 

ბაღჩეული 

პროდუქტები 

255 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

2 
. 

03400000 

მეტყევეობისა და 

ხე-ტყის 

პროდუქტები 

20436 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

3 
. 

09100000 
საწვავი 54671 

კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

4 
. 

09100000 
საწვავი 11890 

 ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

5 15800000 

სხვადასხვა 

საკვები 

პროდუქტები 

3400 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

6 16800000 

სასოფლო-

სამეურნეო და 

სატყეო 

მანქანების 

ნაწილები 

4500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

7 18400000 

სპეციალური 

ტანსაცმელი და 

აქსესუარები 

500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
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8 18500000 

სამკაულები, 

საათები და 

მონათესავე 

ნივთები 

2000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ვ" 

ქვეპუნქტი 

9 18500000 

სამკაულები, 

საათები და 

მონათესავე 

ნივთები 

2450 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

10 18900000 

საბარგო ჩანთები, 

საუნაგირეები, 

ტომრები და 

ჩანთები 

250 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

11 19500000 

რეზინისა და 

პლასტმასის 

მასალები 

500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

12 22100000 

ნაბეჭდი წიგნები, 

ბროშურები და 

საინფორმაციო 

ფურცლები  

3100 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

13 22200000 

გაზეთები, 

სამეცნიერო 

ჟურნალები, 

პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

538 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

14 22300000 

ღია ბარათები, 

მისალოცი 

ბარათები და სხვა 

ნაბეჭდი მასალა  

500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

15 22400000 

მარკები, 

ქვითრების 

ფორმები, 

საკრედიტო 

ბილეთები, 

სააქციო 

სერთიფიკატები, 

ვაჭრობის 

სარეკლამო 

მასალა, 

კატალოგები და 

სახელმძღვანელო

ები 

1128 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

16 22500000 

საბეჭდი ფორმები 

ან ცილინდრები 

ან ბეჭდვისას 

გამოსაყენებელი 

სხვა საშუალებები 

1159 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
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17 30100000 

საოფისე 

მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

1500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

18 30100000 

საოფისე 

მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

6070 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

19 30200000 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები 

და მარაგი 

27055 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

საქართველოს 

მთავრობის 

19/09/2014წ. N1693 

განკარგულება 

20 30200000 

კომპიუტერული 

მოწყობილობები 

და მარაგი 

28445 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

IV კვ. 2014 

წ. 

 IV კვ. 2014 

წ. 
  

21 31100000 

ელექტრონული 

ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორ

ები  

4000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

22 31100000 

ელექტრონული 

ძრავები, 

გენერატორები და 

ტრანსფორმატორ

ები  

6000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

23 31200000 

ელექტროენერგიი

ს 

გამანაწილებელი 

და საკონტროლო 

აპარატურა 

500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

24 31300000 

იზოლირებული 

მავთული და 

კაბელი 

4300 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

25 31400000 

აკუმულატორები, 

პირველადი 

ელემენტები და 

პირველადი 

ბატარეები 

700 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

26 31500000 

გასანათებელი 

მოწყობილობები 

და ელექტრო 

ნათურები 

10600 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
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27 31600000 

ელექტრო 

მოწყობილობები 

და აპარატურა  

400 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

28 32200000 

რადიო-

ტელეფონის, 

რადიო-

ტელეგრაფის, 

რადიო-

მაუწყებლობის 

და სატელევიზიო 

გადამცემი 

აპარატურა 

2000 
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

29 32300000 

ტელე და რადიო 

მიმღებები, და 

ხმის ან ვიდეო 

ჩამწერები ან 

რეპროდუცირები

ს აპარატურა 

4500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

30 32400000 ქსელები 1000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

31 32500000 

სატელეკომუნიკა

ციო 

მოწყობილობები 

და მარაგები 

1000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

32 33600000 
ფარმაცევტული 

პროდუქტები 
200 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

33 33700000 
პირადი ჰიგიენის 

პროდუქტები 
1000 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

34 34100000 
ავტოსატრანსპორ

ტო საშუალებები 
43000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III - IV კვ. 

2014 წ. 
  

35 34300000 

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა 

და მათი 

ძრავებისთვის 

8650 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

36 34900000 

სხვადასხვა 

სატრანსპორტო 

მოწყობილობა და 

სათადარიგო 

ნაწილები  

28800 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

37 37300000 

მუსიკალური 

ინსტრუმენტები 

და ნაწილები  

2000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

38 37400000 

 სპორტული 

საქონელი და 

აღჭურვილობა - 

(ინვენტარი) 

16000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/


8 
 

39 37500000 

თამაშები და 

სათამაშოები; 

ატრაქციონები 

1500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

40 38200000 

გეოლოგიური და 

გეოფიზიკური 

ხელსაწყოები 

1200 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

IV კვ. 2014 

წ. 

IV კვ. 2014 

წ. 
  

41 38300000 
საზომი 

ხელსაწყოები 
200 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

IV კვ. 2014 

წ. 

IV კვ. 2014 

წ.   

42 38600000 
ოპტიკური 

ხელსაწყოები 
2000 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

43 39100000 ავეჯი 22000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

44 39200000 
ავეჯის 

აქსესუარები 
710 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

45 39300000 
სხვადასხვა 

მოწყობილობები 
600 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

46 39500000 
ქსოვილის 

ნივთები 
2650 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

47 39700000 საოჯახო ტექნიკა 1500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

48 39800000 

საწმენდი და 

საპრიალებელი 

პროდუქტები 

1890 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

49 41100000 ბუნებრივი წყალი 1000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

50 42100000 

დანადგარები 

მექანიკური 

ენერგიის 

წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის 

10615 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

51 42500000 

გამაგრილებელი 

და 

სავენტილაციო 

მოწყობილობები 

1000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

52 42900000 

მართვისა და 

კონტროლის 

სისტემები, 

საბეჭდი და 

გრაფიკული 

მოწყობილობები, 

ორგტექნიკა და 

ინფორმაციის 

დამუშავების 

მოწყობილობები 

1200 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
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53 44400000 

სხვადასხვა 

ქარხნული 

წარმოების მასალა 

და მათთან 

დაკავშირებული 

საგნები 

3500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

54 44500000 

ხელსაწყოები, 

საკეტები, 

გასაღებები, 

ანჯამები, 

დამჭერები, 

ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორ

ები 

500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

55 44800000 

საღებავები, 

ლაქები და 

მასტიკები 

250 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

56 45200000 

სამუშაოები 

მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვ

ის და 

სამოქალაქო 

მშენებლობის 

სამუშაოები  

51324 
ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

57 45200000 

სამუშაოები 

მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვ

ის და 

სამოქალაქო 

მშენებლობის 

სამუშაოები  

4000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

 IV კვ. 2014 

წ. 

 IV კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

58 45300000 

სამშენებლო-

სამონტაჟო 

სამუშაოები 

16600 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

59 45400000 

შენობის 

დასრულების 

სამუშაოები 

31000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

60 48200000 

ქსელის, 

ინტერნეტისა და 

ინტრანეტის 

პროგრამული 

პაკეტი 

500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

61 48700000 

პროგრამული 

პაკეტების 

მომსახურე 

პროგრამები 

2000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
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62 50100000 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა 

და მათთან 

დაკავშირებული 

მოწყობილობების 

შეკეთება, 

ტექნიკური 

მომსახურება 

6680 

გამარტივებული ელ. 

ტენდერი 

პრეისკურანტით 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

პრეისკურანტით 

63 50200000 

თვითმფრინავები

ს, რკინიგზის, 

საგზაო და 

საზღვაო 

მოწყობილობების 

შეკეთება, 

ტექნიკური 

მომსახურება და 

მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

20215 

გამარტივებული ელ. 

ტენდერი 

პრეისკურანტით 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

პრეისკურანტით 

64 50300000 

პერსონალური 

კომპიუტერების, 

საოფისე 

აპარატურის, 

სატელეკომუნიკა

ციო და აუდიო-

ვიზუალური 

მოწყობილობების 

შეკეთება, 

ტექნიკური 

მომსახურება და 

მათთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

1350 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

65 50500000 

ტუმბოების, 

სარქველების, 

ონკანებისა და 

ლითონის 

კონტეინერების, 

ასევე, მანქანა-

დანადგარების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება 

17880 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

66 50500000 

ტუმბოების, 

სარქველების, 

ონკანებისა და 

ლითონის 

კონტეინერების, 

ასევე, მანქანა-

დანადგარების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

6700 
გამარტივებული 

შესყიდვა  

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  
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მომსახურება 

67 50700000 

შენობის 

მოწყობილობების 

შეკეთება და 

ტექნიკური 

მომსახურება 

2700 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

68 50800000 

ავეჯის შეკეთება 

და ტექნიკური 

მომსახურება 

1500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

69 55100000 
სასტუმროს 

მომსახურება 
1800 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III - IV კვ. 

2014 წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ვ" 

ქვეპუნქტი 

70 55300000 

რესტორნებისა და 

საზოგადოებრივი 

კვების 

საწარმოების 

მომსახურებები 

5000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ვ" 

ქვეპუნქტი 

71 60100000 

საავტომობილო 

ტრანსპორტით 

მომსახურებები 

10600 
გამარტივებული ელ. 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

72 60100000 

საავტომობილო 

ტრანსპორტით 

მომსახურებები 

5000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

73 63100000 

ტვირთის 

გადაზიდვისა და 

შენახვის 

მომსახურებები 

1600 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
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74 64100000 

საფოსტო და 

საკურიერო 

მომსახურებები 

1550 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 1-ლი 

მუხლის, 3¹  პუნქტის 

"ს"  ქვეპუნქტი 

75 64200000 

სატელეკომუნიკა

ციო 

მომსახურებები 

(საქალაქთაშორის

ო-სატელეფონო, 

ინტერნეტი) 

9500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
საქართველოს 

მთავრობის 

26/09/2012წ. N1805 

განკარგულება 

76 64200000 

სატელეკომუნიკა

ციო 

მომსახურებები 

(ფიჭური 

კავშირგაბმულობ

ის მომსახურება) 

7500 
კონსოლიდირებულ

ი ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

77 70300000 

უძრავ 

ქონებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებების 

გაწევა მესამე 

პირებისთვის 

ანაზღაურების 

სანაცვლოდ ან 

ხელშეკრულების 

საფუძველზე 

1900 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

78 71200000 

არქიტექტურული 

და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

9000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

79 71300000 
საინჟინრო 

მომსახურებები 
2000 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

80 71300000 
საინჟინრო 

მომსახურებები 
3450 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

81 71900000 
ლაბორატორიულ

ი მომსახურებები 
6000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

82 72400000 
ინტერნეტმომსახ

ურებები 
2500 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   
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83 75100000 
ადმინისტრაციუ

ლი მომსახურება   
13357 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ზ" 

ქვეპუნქტი 

84 76100000 

პროფესიონალურ

ი მომსახურებები 

გაზის 

მრეწველობისათვ

ის 

14446 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

2013წ. ნაშთი 

85 76500000 

მომსახურებები 

ხმელეთზე და 

შელფზე  

4500 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

IV კვ. 2014 

წ. 

IV კვ. 2014 

წ. 
  

86 77200000 

სატყეო 

მეურნეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

2000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

87 79200000 

საბუღალტრო, 

აუდიტორული 

და ფისკალური 

მომსახურებები  

10886 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

88 79300000 

ბაზრის შესწავლა 

და ეკონომიკური 

კვლევა; 

გამოკითხვები და 

სტატისტიკა 

180 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

89 79400000 

ბიზნესსა და 

მენეჯმენტთან 

დაკავშირებული 

კონსულტაციები 

და 

მომსახურებები 

1640 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

90 79500000 

ოფისის მუშაობის 

უზრუნველყოფას

თან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

1783 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

91 79700000 

გამოძიებასთან 

და 

უსაფრთხოებასთა

ნ 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

5250 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

92 79800000 

ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

3600 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
https://tenders.procurement.gov.ge/
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93 79900000 

სხვადასხვა 

საქმიანობები და 

მათთან 

დაკავშირებული 

საქმიანობები 

1500 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

94 80500000 
სატრენინგო 

მომსახურებები 
500 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

95 90500000 

ნარჩენებსა და 

ნაგავთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებები 

48000 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

  

96 90900000 

დასუფთავება და 

სანიტარული 

ღონისძიებები 

400 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

97 92200000 

რადიო და 

სატელევიზიო 

მომსახურებები 

1488 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

98 92600000 
სპორტული 

მომსახურებები 
1100 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

99 98300000 
სხვადასხვა 

მომსახურებები  
17800 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ 

კანონის 10¹ მუხლის, 

მე-3 პუნქტის, "ბ" 

ქვეპუნქტი  

10
0 

98300000 
სხვადასხვა 

მომსახურებები  
61845 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

   
777436 

   
 

       
 

  
 

     

  
 

     

 

საკრებულოს თავმჯდომარე 

  

პაატა გიორგობიანი 
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დანართი N2 

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შესყიდვების წლიური გეგმა 

        
1. შედგენის თარიღი: 16.10.2014 წ.   

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო 

კოდი:231290705 

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის 

დასახელება: თვითმმართველი თემი 

თელავის მუნიციპალიტეტის  

  4. დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი 

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური 

თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად: 

      

86333 ლარი   

N 
დანაყოფის 

კოდი 

დანაყოფის 

დასახელება 

სავარაუდო 

ღირებულება 

შესყიდვის 

საშუალება     

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები 

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადები 

შენიშვნა 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 . 09100000 საწვავი 2460 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ.   

2 22500000 

საბეჭდი ფორმები ან 

ცილინდრები ან 

ბეჭდვისას 

გამოსაყენებელი სხვა 

საშუალებები 

250 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

3 30100000 

საოფისე მანქანები, 

კომპიუტერების, 

პრინტერების და 

ავეჯის გარდა 

1189 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

4 34100000 
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები 
22098 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

"სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამა" 

5 34300000 

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებების და 

მათი ძრავებისათვის 

1340 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

6 34300000 

ნაწილები და 

აქსესუარები 

სატრანსპორტო 

საშუალებების და 

მათი ძრავებისათვის 

1000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

"სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამა" 

7 34900000 

სხვადასხვა 

სატრანსპორტო 

მოწყობილობა და 

სათადარიგო 

ნაწილები 

8000 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

"სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამა" 
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8 39800000 

საწმენდი და 

საპრიალებელი 

პროდუქტები 

100 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

9 45200000 

სამუშაოები 

მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო 

მშენებლობის 

სამუშაოები  

14049 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

საქართველოს 

მთავრობის 

19.09.2014წ. 

N1707 

განკარგულება 

10 45200000 

სამუშაოები 

მთლიანი ან 

ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის 

და სამოქალაქო 

მშენებლობის 

სამუშაოები  

25272 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

"სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამა" 

11 60100000 

საავტომობილო 

ტრანსპორტით 

მომსახურებები 

3810 

გამარტივებული 

ელექტრონული 

ტენდერი 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

12 64200000 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები 

(ინტერნეტი) 

165 
გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 
  

13 71300000 
საინჟინრო 

მომსახურებები 
6000 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III კვ. 2014 

წ. 

საქართველოს 

მთავრობის 

14.01.2014წ. N47 

განკარგულება 

14 71300000 
საინჟინრო 

მომსახურებები 
200 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

საქართველოს 

მთავრობის 

19.09.2014წ. 

N1707 

განკარგულება 

15 71300000 
საინჟინრო 

მომსახურებები 
400 

გამარტივებული 

შესყიდვა 

III კვ. 2014 

წ. 

III- IV კვ. 

2014 წ. 

"სოფლის 

მხარდაჭერის 

პროგრამა" 

   
86333 

    

   
  

    
  

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე   პაატა გიორგობიანი 

 


