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ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის N 01-06 1232

ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 63-ე მუხლის 

შესაბამისად 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 20 ნოემბრის N01-

06 1232 ბრძანებით დამტკიცებულ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმა გრაფიკის 

დანართი N1-ში და ჩამოყალიბდეს წინამდებარე ბრძანების დანართი N1-ის შესაბამისად.

 2. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ერთი თვის ვადაში, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. 

(მის: ქალაქ ბათუმი, ზუბალაშვილის ქუჩა N30)

3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

მირიან ქათამაძე

მუნიციპალიტეტის მერი
ხელმძღვანელობა



1396412,50
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1 03100000
 სოფლის მეურნებისა და 

ბაღჩეული პროდუქტები
მემორიალის შემკობა, 9 მაისს, 26 მაისს, 7 აგვისტოს და 27 სექტემბერს 1365,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

2 09100000 საწვავი ბენზინი, დიზელი 81625,00 კ.ტ. I კვ I-IV კვ

3 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი შაქარი, ჩაი, ყავა 387,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი

4 15900000 
სასმელები, თამბაქო და 

მონათესავე პროდუქტები
მინერალური წყლები 224,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი

5 18100000 
 სამუშაო ტანსაცმელი, 

სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
ხელთათმანები 150,00 გ.შ. Iკვ I-IV კვ

6 18500000 
სამკაულები, საათები და 

მონათესავე ნივთები
საჩუქრები სტუმრებისთვის 518,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი

7 18900000 

საბარგო ნივთები, სასარაჯო 

ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები

ნაჭრის ჩანთები 2000,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

დანაყოფის დასახელება

2017 წლის __ ნოემბრის N_______ ბრძანების დანართი 1

2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა                                    

1. შევსების თარიღი: ივნისი 2018 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 247001890

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი 4. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად ლარი



8 19600000  
ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და 

პლასტმასის ნარჩენი
ცელოფნის პარკები 525,00 გ.შ. Iკვ I-IV კვ

9 22100000  
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და 

საინფორმაციო ფურცლები
ბუკლეტები; ბროშურები; 5500,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

10 22200000

გაზეთები, სამეცნიერო 

ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები

პერიოდული ლიტერატურის შეძენა 1040,00 გ.შ. Iკვ I-IV კვ

11 22300000

ღია ბარათები, მისალოცი 

ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა

მისალოცი ბარათები 300,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

12 22400000

მარკები, ჩეკების წიგნაკები, 

ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 

მასალა, კატალოგები და 

სახელმძღვანელოები

გერბიანი ფურცელი ჩარჩოთი 150,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

13 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს 

სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები 

და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები 

 საკანცელარიო/საოფისე ნივთები 5700,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

14 24300000
ძირითადი არაორგანული და 

ორგანული ქიმიკატები
ქლორი 630,00 გ.შ. Iკვ I-IV კვ

15 30100000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

ტონერის კარტრიჯები და საკანცელარიო საქონელი 12595,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

ეკონომიიდან თანხა გადავიდა 

ტელეფონებისა და ID ბარათების 

წამკითხველების შესყიდვაზე



16 30100000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

საოფისე მანქანა-დანადგარები, 

აღჭურვილობა და საკანცელარიო 

ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

საბეჭდი ქაღალდი 7790,50 კ.ტ. I კვ I-IV კვ

დაემატა საკრებულოს ქაღალდის 

შესყიდვის თანხა დარჩენილი 

ნაშთიდან 

17 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
პირადობის ელექტრონული მოწმობის (ID ბარათების) წამკითხველები 90,00 გ.შ. II-IV კვ II-IV კვ

დაემატა,  სახსრების 

რაციონალური ხარჯვის პრინციპი, 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 

საქართველოს კანონის მე-9 

მუხლის მე-3¹ პუნქტის  ა) ქვეპუნქტი

18 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
კომპიუტერული მოწყობილობები 5300,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

19 30200000
კომპიუტერული მოწყობილობები 

და აქსესუარები
კომპიუტერები, პრინტერები 5561,00 კ.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

20 31100000
ელექტროძრავები, გენერატორები 

და ტრანსფორმატორები
დამტენები (ტურიზმის სარეკლამო მასალები) 2130,00 გ.შ. II კვ II-IV კვ

21 31300000
იზოლირებული მავთული და 

კაბელი
როზეტი 75,00 გ.შ. Iკვ I-IV კვ

22 31400000

 აკუმულატორები, დენის 

პირველადი წყაროები და 

პირველადი ელემენტები

ელემენტები 208,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

23 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები 

და ელექტრონათურები
ნათურები 235,00 გ.შ. Iკვ I-IV კვ

24 31600000
ელექტრომოწყობილობები და 

აპარატურა

ელ. სადენები, გერმეტიკი, გამაგრძელებელი, ელექტრო ჩამრთველები, 

ჩოვიკები, ელექტრო ჩანგლები
337,50 გ.შ. Iკვ I-IV კვ

25 32500000
სატელეკომუნიკაციო 

მოწყობილობები და აქსესუარები
ტელეფონის აპარატები 120,00 გ.შ. II-IV კვ II-IV კვ

დაემატა, მონეტარული ზღვრის 

დაცვით

26 33600000 ფარმაცევტული პროდუქტები მედიკამენტების შეძენა 200000,00 ე.ტ I კვ I-IV კვ

27 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები ხელსახოცები, ჰიგიენური ქაღალდები 87,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი

28 34300000

ნაწილები და აქსესუარები 

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათი ძრავებისათვის

საბურავების შეძენა 1254,00 კ.ტ. I-IV კვ I-IV კვ



29 35800000
ინდივიდუალური და დამხმარე 

მოწყობილობები
დროშები 240,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

30 37500000
 თამაშები და სათამაშოები; 

ატრაქციონები
საგანმანათლებლო თამაშები (ეტალონი) 2960,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

31 37800000

ხელნაკეთობები და ხელოვნების 

ნივთების შესაქმნელად საჭირო 

მასალები

სარეკლამო მასალები 1790,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

32
38600000 -

38651100 - 
ოპტიკური ხელსაწყოები ფოტოაპარატის ლინზები 1300,00 გ.შ. II-IV კვ II-IV კვ

33 39100000 ავეჯი ავეჯის შეძენა 2710 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

34 39200000 ავეჯის აქსესუარები ერთჯერადი ჭიქები 50 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი

35 39500000 ქსოვილის ნივთები მაგიდის ტილო, ფანჯრის საწმენდი ტილო, იატაკის საწმენდი ტილო 288 გ.შ. I კვ I-IV კვ

36 39700000  საოჯახო ტექნიკა ვენტილიატორის შესყიდვა 130 გ.შ. II-IV კვ II-IV კვ
ვენტილიატორის შესყიდვა 

საკრებულოსთვის

37 39800000
საწმენდი და საპრიალებელი 

პროდუქცია
სარეცხი საშუალება, ჭურჭლის ჟელე, მინის საწმენდი, ავეჯის საწმენდი 522 გ.შ. I კვ I-IV კვ

38 41100000 ბუნებრივი წყალი სასმელი წყალი 1450 გ.შ. I კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი

39
42100000- 

42122000 - 

დანადგარები მექანიკური 

ენერგიის წარმოებისა და 

გამოყენებისთვის, ტუმბოები

წყალანირების ქალაქის სატუმბო სადგურისათვის ტუმბოს ერთი 

ერთეული
11200 ე.ტ. II კვ II-IV კვ

40 44100000
სამშენებლო მასალები და 

დამხმარე სამშენებლო მასალები
ლურსმანი 12,50 გ.შ. I კვ I-IV კვ

41 44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების 

მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები

წყლის შემრევი ონკანები, აბრები 260,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

42 44500000

ხელსაწყოები, საკეტები, 

გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

სარის საკეტი, კარის გული, ბრტყელტუჩა, შურუპი, სახრახნისი 410,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ



43
45100000, 

45112000

სამშენებლო უბნის 

მოსამზადებელი სამუშაოები, 

მიწის თხრისა და გატანის 

სამუშაოები

დემონტაჟის სამუშაოები, მდინარე კინტრიშის და დეხვას 

გასწორხაზოვნება
40424,00 ე.ტ I-IV კვ I-IV კვ

44 45200000

 მთლიანი ან ნაწილობრივი 

სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოები

მდინარეებზე ნარჩენების შემაკავებელი ბარიერების მოწყობა 27500,00 ე.ტ. I კვ I-IV კვ

45 48200000

ქსელების, ინტერნეტისა და 

ინტრანეტის პროგრამული 

პაკეტები

ვებ-სერვერზე  ვირტუალური სივრცის გამოყოფა 3840,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

46 48312000
ელექტრონული პუბლიკაციის 

პროგრამული პაკეტი
კოდექსის განახლება 2400,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

47 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა 

და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

მანქანების რეცხვა და რემონტი 48809,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

48 50200000

თვითმფრინავების, რკინიგზის, 

საგზაო და საზღვაო 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

გარე განათების ექსპლოატაცია 300000,00 ე.ტ. I კვ I-IV კვ

49 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, 

საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და 

აუდიოვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, 

ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული 

მომსახურებები

კომპიუტერების ტექნიკური მომსახურება/შეკეთება, 

ვიდეოაპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
36200,00 ე.ტ I-IV კვ I-IV კვ

50 55100000 სასტუმროს მომსახურება სასტუმროს მომსახურებები 1000,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი

51 55300000
 რესტორნებისა და კვების 

საწარმოების მომსახურეობები 
სტუმრების კვების ორგანიზება 1500,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ წარმომადგენლობითი ხარჯი



52 55500000

სასადილოებისა და 

საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურებები   

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე"სოციალურად 

დაუცველი ფენისათვის მუნიციპალური უფასო სასადილოს პროგრამა"
190000,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

53 60100000
 საავტომობილო ტრანსპორტის 

მომსახურებები
წვევამდელთა და რეზერვისთა ტრანსპორტირება 7600,00 ე.ტ. I კვ I-IV კვ

54 63700000

სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო 

ტრანსპორტის დამხმარე 

მომსახურებები

პარკირების მომსახურება 360,00 გ.შ. I-II კვ I-IV კვ

სახელმწიფო შესყიდვების 101 

მუხლის მე–3 პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტის

55 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები
შიდა საქალაქო, საქალაქთაშორისო და სპეციალური კავშირები 4000,00 გ.შ. I კვ I კვ

სახელმწიფო შესყიდვების 101 

მუხლის მე–3 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის

56 64200000
სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებები
ფიჭური სატელეფონო მომსახურება 18515,00 კ.ტ. I კვ I-IV კვ

57 66500000
სადაზღვევო და საპენსიო 

მომსახურებები
ავტომანქანების დაზღვევა 4320,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

58 71200000
არქიტექტურული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურებები 7555,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

კორექტირება ხელშეკრულევის 

ფასის მიხედვით, დანარჩენილი 

თანხა გადავა 7130000 კოდში 

ახალი პროექტის შესასყიდად

59 71300000 საინჟინრო მომსახურებები საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურებები, გეოლოგიური კვლევა 21445,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ
დაემატა 2445 ლარი 7120000 CPV 

კოდიდან

60 71300000 საინჟინრო მომსახურებები აზომვითი ნახაზების შედგენა; 3000,00 ე.ტ. I კვ I-IV კვ

61
71300000, 

71351610
საინჟინრო მომსახურებები მეტეოროლოგიური მომსახურებები 350,00 გ.შ. II კვ I-IV კვ

სახელმწიფო შესყიდვების 10¹ 

მუხლის მე–3 პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტი

62 72300000 მონაცემთა მომსახურება საკანონმდებლო მაცნეს მომსახურება 10240,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

სახელმწიფო შესყიდვების 101 

მუხლის მე–3 პუნქტის „ზ“ 

ქვეპუნქტი

63 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები ინტერნეტ მომსახურება 6420,00 გ.შ. I-IV კვ I-IV კვ

სახელმწიფო შესყიდვების 101 

მუხლის მე–3 პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტის



64 79200000
საბუღალტრო, აუდიტორული და 

ფისკალური მომსახურებები 

დამოუკიდებელი აუდიტორული  და ბუღალტრული დასკვნის 

ხარჯები
5000,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

65 79700000

გამოძიებასა და 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
შენობის დაცვა 69600,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

სახელმწიფო შესყიდვების 101 

მუხლის მე–3 პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტის

66 79800000
 ბეჭდვა და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
გამოსაქვეყნებელი მასალები, საიმიჯო სტატიები 2210,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

67 79900000

სხვადასხვა კომერციული 

მომსახურება და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები

კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება 85620,00 ე.ტ. I-IV კვ I-IV კვ

68 85100000
ჯანდაცვის სფეროს 

მომსახურებები
ფსიქიატრიული მომსახურება 77400,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

სახელმწიფო შესყიდვების 101 

მუხლის მე–3 პუნქტის „დ“ 

ქვეპუნქტის

69 90600000

ქალაქის ან სოფლის ზონების 

დასუფთავება და სანიტარიული 

მომსახურება, ასევე მათთან 

დაკავშირებული მომსახურებებ

მაწანწალა ცხოველების გაუვნებელყოფა 28425,00 ე.ტ. I კვ I-IV კვ

70 90900000
დასუფთავება და სანიტარული 

ღონისძიებები
საცხოვრებელი ბინების სადეზინფექციო ღონისძიებები 16800,00 ე.ტ. I კვ I-IV კვ

71 92200000
სატელევიზიო და რადიო 

მომსახურებები
ინტერაქტიური ტელევიზია 2160,00 გ.შ. I კვ I-IV კვ

72
92300000 -    

92312250 

გასართობი მომსახურებები 

მხატვრების მიერ გაწეული 

მომსახურებები

მხატვრების მიერ გაწეული მომსახურებები (სთრით-არტი" 

ვიზუალური ხელოვნება-საჯარო სივრცეების მოხატვა
3500,00 გ.შ. II კვ II-IV კვ

73 92600000 სპორტული მომსახურებები სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება 11000,00 ე.ტ. I კვ I-IV კვ
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