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დანაყოფის დასახელება
 სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის საშუალება

შესყიდვის დაწყების 

 სავარაუდო ვადები

შესყიდვის ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9200000
ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის 

პროდუქტები
1 200,00                      

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

საშუალებით)

I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

3 14800000
სხვადასხვა არალითონური 

მინერალური პროდუქტი
4 500,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II  კვარტალი 01.06.2020

4 15300000
ხილი, ბისტნეული და მონათესავე 

პროდუქტები
400,00                         გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020  

5 155000000 რძის პროდუქტები 100,00                         გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის  მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

6 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები 3 900,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის  მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

7 15900000
სასმელები, თაბაქო და მონათსავე 

პროდუქტები
10 000,00                    გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის  მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

8 18400000
სპეციალური ტანსაცმელი და 

აქსესუარები
1 500,00                      გამარტ. შესყიდვა I - კვარტალი 01.04.2020

9 18500000
სამკაულები, საათები და მონათესავე 

ნივთები
32 500,00                    გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის  მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

10 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და ჩანთები
3 000,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

11 19400000 ტექსტილი ნართი და ძაფი                           500,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი "საზღვაო   

ტრანსპორტის   სააგენტო"  

4. დაფინანსების წყარო:  ეკონომიკური შემოსავლები

5. სახელმწიფო შესყიდვის გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად:   3 781 525  ლარი

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

                                                                                        დანართი #1

1. შედგენის თარიღი: 23.03.2020 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენთიფიკაციო კოდი:                245631632

I-II-III-IV კვარტალი 31.12.202059 795,00                     09100000 საწვავი1



12 22100000
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფუცლები
                       4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

13 22200000
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, 

პერიოდიკა და ჟურნალები
                       4 170,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

14 22300000
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და 

სხვა ნაბეჭდი მასალა
                          500,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

15 22400000

მარკები. ჩეკების წიგნაკები, 

ბანკნოტები, აქციები სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

               1 376 430,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III კვარტალი 01.10.2020

16 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო 

წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

                       4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

17 24600000 ფეთქებადი ნივთიერებები 4 000,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

                    25 660,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

                       5 800,00 

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

საშუალებით)

I-II- III  კვარტალი 31.12.2020

                       9 160,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი

                    33 100,00 

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

საშუალებით)

20 31100000
ელექტროძტავები, გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები
                    17 800,00 

 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II  კვარტალი 01.05.2020

21 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი                           500,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2019

22 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი 

წყაროები და პირველადი ელემენტები
                       2 550,00 გამარტ. შესყიდვა IV კვარტალი 31.12.2020

23 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრო ნათურები
                          450,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

24 31600000
ელექტრო მოწყობილობები და 

აპარატურა
                          300,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

II-III  კვარტალი 01.10.2020

18  30100000
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

19 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები და 

აქსესუარები



25 32400000 ქსელები                           500,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

26 32500000
სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები 

და მარაგები
                    28 500,00 

 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II  კვარტალი 01.05.2020

27 331000000 სამედიცინო მოწყობილობები                        4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I-II  კვარტალი 01.06.2020

28 33600000 ფარცევტული პროდუქტები                           840,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

100,00                         გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის  მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

4 990,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II კვარტალი 01.06.2020

30 34100000 ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 67 000,00                    
ელექტრონული 

ტენდერი
II-III კვარტალი 31.12.2020

31 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის

3 420,00                      

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

საშუალებით)

I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

32 34900000

სხვადასხვა სატრანსპორტო 

მოწყობილობა და სათადარიგო 

ნაწილები

1 400,00                      გამარტ. შესყიდვა II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

33 35100000

საგანგებო სიტუაციების დროს 

გამოსაყენებელი მოწყობილობები და 

უსაფრთხოების საშუალებები

14 600,00                    
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III კვარტალი 31.12.2020

34 35800000
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები
                       4 420,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

35 38400000
ფიზიკური მახასიათებლების 

კონტროლის ხელსაწყოები
                       7 900,00 

 ელექტრონული 

ტენდერი
II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

36 39200000 ავეჯის აქსესუარები                     37 600,00 
ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

37 39300000 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები                        2 400,00 გამარტ. შესყიდვა I-II  კვარტალი 01.06.2020

38 395000000 ქსოვილის ნივთები                        2 200,00 გამარტ. შესყიდვა I-II კვარტალი 01.06.2020

39 39700000 საჯახო ტექნიკა                           760,00 გამარტ. შესყიდვა I  კვარტალი 01.04.2020

2 950,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

500,00                         გამარტ. შესყიდვა I-II-III კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის  მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

40 41100000 ბუნებრივი წყალი

29 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები



41 42900000
სხვადასხვა ზოგადი დანიშნულების 

მანქანა-დანადგარები
1 000,00                      

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

საშუალებით)

I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

42 44200000 სტრუქტურული მასალები 2 730,00                      გამარტ. შესყიდვა I კვარტალი 31.12.2020

43 44400000

 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან დაკავშირებული 

საგნები

1 200,00                      გამარტ. შესყიდვა I კვარტალი 31.12.2020

44 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, 

ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და 

ზამბარები/რესორები

                          500,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

45 45300000  სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები                     15 000,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

46 45200000

მთლიანი ან ნაწილიბრივი სამშენებლო 

სამუშაოები და სამოქალაქო 

მშენებლობის სამუშაოები

                       2 600,00 გამარტ. შესყიდვა II-კვარტალი 01.07.2020

47 48300000

დოკუმენტის შექმნის, ხატვის, 

გამოსახვის, დაგეგმვისა და 

წარმადობის გაზრდის პროგრამული 

პაკეტები

                       1 640,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

48 48400000

საქმიანი გარიგებებისა და პირადი 

საქმეების მართვის პროგრამული 

პაკეტები

                          770,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

                    15 000,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

              183 869,00 I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

              183 869,00 I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2021

              183 869,00 I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2022

              183 869,00 I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2023

              183 869,00 I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2024

                    62 000,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III კვარტალი 31.12.2020

30.07.2019  წლის სახ. 

შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 

განკარგულება  #3242 - 

შესყიდვების კანონის  მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ა" 

ქვეპუნქტი

50 48700000
პროგრამული  პაკეტები 

უტილიტები/მომსახურე პროგრამები
                       4 600,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

27.11.2019  წლის სახ. 

შესყიდვების სააგენტოს 

თავმჯდომარის 

განკარგულება  #34619 - 

შესყიდვების კანონის  მე-10-

1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ა" 

ქვეპუნქტი49 48600000
მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული 

პროგრამული პაკეტები



51 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

25 310,00                    
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2019

52 5020000

თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო 

და საზღვაო მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება

6 000,00                      
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II კვარტალი 01.06.2019

54 50500000

ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა 

და ლითონის კონტეინერების, ასევე 

მანქანა-დანადგარების შეეთება და 

ტექნიკური მომსახურება

                          400,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

55 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება 

და ტექნიკური მომსახურება
                       1 400,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

56 50800000
სხვადასხა შესაკეთებელი სამუშაოები 

და ტექნიკური მომსახურებები
                          600,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

57 55100000 სასტუმროს მომსახურება 64 000,00                    გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

58 55300000
რესტორნებისა და საზოგადოებრივი 

კვების საწარმოების მომსახურებები
90 000,00                    გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2019

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

59 60100000
საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები
4 000,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

4 000,00                      გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2019

29 325,00                    გამარტ. შესყიდვა I-II  კვარტალი 01.06.2020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ა" 

ქვეპუნქტი.

61 63500000

ტურისტული სააგენტოების, 

ტუროპერატორებისა და ტურისტების 

დახმარების მომსახურებები

50 000,00                    გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ვ" 

ქვეპუნქტი.

გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.202053 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის შეკეთება, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-

ვიზუალური მოწყობილობების 

შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

                          500,00 

63100000
ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის 

მომსახურებები
60



62 63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

600,00                         გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

63 64100000
საფოსტო და საკურიერო 

მომსახურებები
6 990,00                      

 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

                       4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

                       1 750,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ზ" 

ქვეპუნქტი

                    35 100,00 

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

საშუალებით)

I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2019

65 65300000
ელექტროენერგიის განაწილება და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
                          800,00 გამარტ. შესყიდვა II კვარტალი 01.07.2020

67 66100000
საბანკო და საინვესტიციო 

მომსახურებები
                          100,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

                    39 000,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

                          835,00 

გამარტ. შესყიდვა 

(კონსოლიდირებული 

ტენდერის 

საშუალებით)

II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

69 70200000 კერძო საკუთრების იჯარა ან ლიზინგი                     64 800,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ა" 

ქვეპუნქტი.

70 71300000 საინჟინრო მომსახურებები                     10 000,00 გამარტ. შესყიდვა II-III კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 პუნქტ."ა" 

ქვეპუნქტი.

                       6 460,00 გამარტ. შესყიდვა I-II  კვარტალი 01.06.2020

                       4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

73 72300000 მონაცემთა ბაზების მომსახურება                        4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

74 72400000 ინტერნეტ მომსხურება                     20 650,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020
მთ. განკარგულება 

№1805 26.09.2012

75 73200000

კვლევასთან და განვითარებასთან 

დაკავშირებული საკონსულტაციო 

მომსახურებები

                    15 330,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

I-II-III-IV კვარტალიგამარტ. შესყიდვა 31.12.2020

მთავრობის 

განკარგულება N496 

23.03.2012

                    15 000,00 

01.04.2020                          100,00 გამარტ. შესყიდვა I კვარტალი

71 71600000
ტექნიკური სემოწმება, ანალიზი და 

საკონსულტაციო მომსახურებები

პროგრამული უზრუნველყოფის 

შემუშავება და საკონსულტაციო 

მომსახურებები

64 64200000

68 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

72 72200000



76 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურებები                           110,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

77 79300000
ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური 

კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა
                       3 500,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

78 79500000
ოფისის მუშაობის უზუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
                       6 000,00 გამარტ. შესყიდვა I  კვარტალი 01.042020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 

პუნქტ."ზ"ქვეპუნქტი

                    51 600,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

შესყიდვების კანონის მე-

10-1 მუხ. მე-3 

პუნქტ."ა"ქვეპუნქტი.

                       1 620,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

80 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
                    16 560,00 

 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

82 80500000 სატრეინინგო მომსახურება                     16 105,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

83 90600000

ქალაქის ან სოფლის ზონების 

დასუფთავება და სანიტარიული 

მომსახურება, ასევე მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

                       4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I  კვარტალი 31.12.2020

8 90900000
დასუფთავება და სანიტარული 

ღონისძიებები
                    37 080,00 

 ელექტრონული 

ტენდერი
I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

85 92100000 კინო და ვიდეო მომსახურებები                     30 250,00 
 ელექტრონული 

ტენდერი
II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

86 92200000
სატელევიზიო და 

რადიომომსახურებები
                       1 500,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

87 92300000 გასართობი მომსახურებები                     44 950,00 გამარტ. შესყიდვა II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

სახელმწიფო 

შესყიდვების შესახებ“ 

საქართველოსკანონის  

მე-10-1 მუხ. მე-3 პუნქტის  

„ა“ ქვეპუნქტი

88 92400000
ახალი ამბების სააგენტოების 

მომსახურებები
                       4 990,00 გამარტ. შესყიდვა I-II-III-IV კვარტალი 31.12.2020

II-III-IV კვარტალი 31.12.2020                  234 400,00 81 79900000

სხვადასხვა კომერციული 

მომსახურებები და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

 ელექტრონული 

ტენდერი

79 79700000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები



89 98300000 სხვადასხვა მომსახურება                           300,00 გამარტ. შესყიდვა I  კვარტალი 01.04.2020

90 98900000

ექსტრატერიტორიული 

ოტგანიზაციბისა და ორგანოების მიერ 

გაწეული მომსახურებები

                          300,00 გამარტ. შესყიდვა III კვარტალი 31.12.2020

              3 781 525,00 სულ ჯამი:












