
ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 
10 იანვარი 

2018 წელი 
                        1,723,702  

მ.შ. საკუთარი სახსრებით 1703618.35   

მ.შ.  მიზნობრივი ტრანსფერით 20084   

N CPV კოდი დანაყოფის დასახელება 
 სავარაუდო 

ღირებულება  
შესყიდვის საშუალება 

1 09100000 საწვავი 
             

137,000  
კონსოლიდირებული ტენდერი 

2 09200000 ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები 
                 

2,500  
გამარტივებული შესყიდვა 

3 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 
                 

2,200  
გამარტივებული შესყიდვა 

4 22200000 
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები 

                 
4,900  

გამარტივებული შესყიდვა 

5 22300000 
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა 
                 

4,430  
ელექტრონული ტენდერი 

6 22800000 

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები,ფორმები და 

სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები 

                 
4,834  

გამარტივებული შესყიდვა 

7 24600000 ფეთქებადი ნივთიერებები 
                    

300  
გამარტივებული შესყიდვა 

8 30100000 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა 
                 

8,360  
კონსოლიდირებული ტენდერი 

9 30100000 
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა 
                 

9,110  
ელექტრონული ტენდერი 

10 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 
                 

4,980  
კონსოლიდირებული ტენდერი 



11 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 
                 

4,061  
ელექტრონული ტენდერი 

12 31100000 
ელექტროძრავები, გენერატორები და 

ტრანსფორმატორები 

                      
87  

გამარტივებული შესყიდვა 

13 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი 
                    

380  
გამარტივებული შესყიდვა 

14 31500000 
გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო 

ნათურები 

                    
775  

გამარტივებული შესყიდვა 

15 32300000 
ტელე და რადიო მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო 

ჩამწერები ან რეპროდუცირების აპარატურა 
                    

235  
გამარტივებული შესყიდვა 

16 34300000 
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის 
                 

5,240  
კონსოლიდირებული ტენდერი 

17 34300000 
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო 

საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის 
                 

8,630  
ელექტრონული ტენდერი 

18 35100000 
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები 

                 
2,870  

გამარტივებული შესყიდვა 

19 37400000 სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა - ინვენტარი 
                    

906  
გამარტივებული შესყიდვა 

20 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები 
                 

1,260  
გამარტივებული შესყიდვა 

21 39100000 ავეჯი 
                 

3,600  
გამარტივებული შესყიდვა 

22 39200000 ავეჯის აქსესუარები 
                    

176  
გამარტივებული შესყიდვა 

23 39500000 ქსოვილის ნივთები 
                    

378  
გამარტივებული შესყიდვა 

24 39700000 საოჯახო ტექნიკა 
                      

55  
გამარტივებული შესყიდვა 

25 42900000 
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების 

მანქანა 
                    

600  
გამარტივებული შესყიდვა 

26 44500000 
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, 

დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები 

                    
350  

გამარტივებული შესყიდვა 



27 44600000 
ავზები, რეზერვუარები და კონტეინერები; 

ცენტრალური გათბობის რადიატორები და ბოილერები 

                    
170  

გამარტივებული შესყიდვა 

28 45200000 

სამუშაოები მთლიანი ან ნაწილობრივი 

მშენებლობისათვის და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები 

             
910,346  

ელექტრონული ტენდერი 

29 45400000 შენობის მოწყობის სამუშაოები 
             

157,500  
ელექტრონული ტენდერი 

30 48700000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები 
                 

1,290  
გამარტივებული შესყიდვა 

31 50100000 

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

                 
3,500  

გამარტივებული შესყიდვა 

32 50300000 

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

                 
4,685  

გამარტივებული შესყიდვა 

33 50700000 
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება 
                 

1,500  
გამარტივებული შესყიდვა 

34 55200000 
ბუნების წიაღში დასვენება და სხვა ადგილები 

დაბინავებისთვის 
                    

500  
ელექტრონული ტენდერი 

35 55500000 
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურება 
               

25,000  
ელექტრონული ტენდერი 

36 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტით მომსახურებები 
                 

9,500  
ელექტრონული ტენდერი 

37 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 
               

19,620  
კონსოლიდირებული ტენდერი 

38 65200000 
გაზის განაწილება და მასათან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

                 
1,800  

  

39 71200000 
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

               
41,400  

ელექტრონული ტენდერი 

40 71200000 
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

             
234,982  

ელექტრონული ტენდერი 



41 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 
                 

8,250  
ელექტრონული ტენდერი 

42 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 
                    

120  
გამარტივებული შესყიდვა 

43 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 
               

15,000  
ელექტრონული ტენდერი 

44 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 
                    

500  
გამარტივებული შესყიდვა 

45 79200000 
საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური 

მომსახურებები 

                 
5,000  

გამარტივებული შესყიდვა 

46 79500000 
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული 

                    
350  

გამარტივებული შესყიდვა 

47 79700000 
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები 

               
10,800  

გამარტივებული შესყიდვა 

48 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 
                 

8,000  
გამარტივებული შესყიდვა 

49 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 
                 

4,900  
ელექტრონული ტენდერი 

50 79900000 
სხვადასხვა საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

                 
4,100  

გამარტივებული შესყიდვა 

51 79900000 
სხვადასხვა საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 

               
14,700  

ელექტრონული ტენდერი 

52 80500000 სატრენინგო მომსახურეობები 
               

16,232  
ელექტრონული ტენდერი 

53 90900000 დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებები 
               

10,000  
ელექტრონული ტენდერი 

54 92200000 სატელევიზიო და რადიო მომსახურეობები 
                    

840  
გამარტივებული შესყიდვა 

55 92300000 რადიო და სატელევიზიო მომსახურებები 
                 

4,900  
გამარტივებული შესყიდვა 

 


