
დანაყოფის 
კოდი

დანაყოფის დასახელება  სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის 

განხორციელების ვადა
საფუძველი შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7

091 00000 საწვავი                              74,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

091 00000 საწვავი                                5,000.00      კონს. შესყიდვა I ----- 2021 წლის ხელშეკრულება

092 00000 ნავთობის, ქვანახშირისა და ზეთის პროდუქტები                                1,500.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

145 00000
სამთო მრეწველობასა და კარიერის დამუშავებასთან 
დაკავშირებული პროდუქტები                                    500.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

155 00000 რძის პროდუქტები                                1,000.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

158 00000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტები                                5,000.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

159 00000 სასმელები, თამბაქო და მონათესავე პროდუქტები                                6,500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

184 00000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები                                    500.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

185 00000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები                              20,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

196 00000 ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი                                2,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

222 00000 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები                                1,500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

222 00000 გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და ჟურნალები                                      40.00      გამ. შესყიდვა I ზღვრების შესაბამისად 2021 წლის ხელშეკრულება

224 00000
მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო 
მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები                                4,990.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

225 00000
საბეჭდი ფორმები ან ცილინდრები ან ბეჭდვისას 
გამოსაყენებელი სხვა საშუალებები                              30,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

228 00000
ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, 
საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 
საკანცელარიო ნივთები

                               4,990.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

249 00000
სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 
პროდუქტები                                    550.00      გამ. შესყიდვა IV ზღვრების შესაბამისად

301 00000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

                             32,778.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

301 00000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

                             18,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

301 00000
საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 
საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 
ავეჯის გარდა

                                   222.00      გამ. შესყიდვა I
დაყოფა რაციონალურობის 

პრინციპით

302 00000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები                              80,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

302 00000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები                              28,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

312 00000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 
აპარატურა                                2,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

314 00000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი 
ელემენტები                                1,200.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

314 00000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი 
ელემენტები                                    100.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

315 00000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები                                4,990.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

323 00000
ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან 
ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა                                3,700.00      გამ. შესყიდვა IV ზღვრების შესაბამისად

324 00000 ქსელები                            405,375.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

331 00000 სამედიცინო მოწყობილობები                                2,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

331 00000 სამედიცინო მოწყობილობები                                1,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

336 00000 ფარმაცევტული პროდუქტები                                1,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

337 00000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

343 00000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და 
მათი ძრავებისათვის                                3,210.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

349 00000
სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობები და სათადარიგო 
ნაწილები                                    100.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

351 00000
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 
მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები                              20,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

351 00000
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 
მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები                                    500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

358 00000 ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები                                1,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

392 00000 ავეჯის აქსესუარები                                4,990.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

392 00000 ავეჯის აქსესუარები                                3,000.00      გამ. შესყიდვა III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

393 00000 სხვადასხვა სახის მოწყობილობები                                    300.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

საკუთარი შემოსავლები

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა: 2,635,241.00 ₾

23/12/2022

2022 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა P210003048
1. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება:

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - 
"საქპატენტი" 

3. შედგენის თარიღი:

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:

203831363

4. დაფინანსების წყარო:

23/12/2022

დამტკიცებულია:

თავმჯდომარე

სოსო გიორგაძე

1 გვერდი - 3 გვერდიდან



დანაყოფის 
კოდი

დანაყოფის დასახელება  სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის 

განხორციელების ვადა
საფუძველი შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7

395 00000 ქსოვილის ნივთები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

397 00000 საოჯახო ტექნიკა                                4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV -----

398 00000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

411 00000 ბუნებრივი წყალი                                4,990.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

425 00000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები                                7,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

429 00000
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-
დანადგარები                                1,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

441 00000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები                                    500.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

443 00000 კაბელი, მავთული და მათთან დაკავშირებული მასალები                                    345.00      გამ. შესყიდვა IV ზღვრების შესაბამისად

444 00000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 
დაკავშირებული საგნები                                1,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

445 00000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 
ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები                                3,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

448 00000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები                                      30.00      გამ. შესყიდვა IV ზღვრების შესაბამისად

452 00000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 
სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები                            150,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

453 00000 სარემონტო-სამონტაჟო  სამუშაოები                                    200.00      გამ. შესყიდვა III - IV ზღვრების შესაბამისად

454 00000 შენობის დასრულების სამუშაოები                            150,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

482 00000 ქსელის, ინტერნეტისა და ინტრანეტის პროგრამული პაკეტი                              90,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

483 00000
დოკუმენტების, გრაფიკული გამოსახულებების შექმნის, 
გამოსახულების დამუშავების, დაგეგმვისა და წარმადობის 
გაზრდის პროგრამული პაკეტები

                               4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

484 00000
საქმიანი გარიგებებისა და პირადი საქმეების მართვის 
პროგრამული პაკეტები                                4,500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

485 00000 საკომუნიკაციო და მულტიმედიის პროგრამული პაკეტები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

486 00000 მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები                                1,200.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

486 00000 მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები                                    100.00      გამ. შესყიდვა I ზღვრების შესაბამისად 2021 წლის ხელშეკრულება

486 00000 მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები                                5,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

486 00000 მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები                              30,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 23 
დეკემბრის N2391 განკარგულება; 

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 
ივნისის N1165 განკარგულება

487 00000 პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები                              13,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

488 00000 საინფორმაციო სისტემები და სერვერები                              10,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

501 00000
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

                             10,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

501 00000
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

                             20,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV ----- პრეისკურანტით

501 00000
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 
მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 
მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

                             10,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
განსაზღვრული წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

პრეისკურანტით; საქართველოს 
მთავრობის 2011 წლის 21 იანვრის №26 

დადგენილება

503 00000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 
სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური მოწყობილობების 
შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 
მომსახურებები

                               4,990.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

505 00000
ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის 
კონტეინერების, ასევე, მანქანების შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურება

                               4,990.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

507 00000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 
მომსახურება                              40,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV ----- პრეისკურანტით

551 00000 სასტუმროს მომსახურება                              77,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

553 00000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები                              20,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

553 00000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები                              70,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

601 00000 საავტომობილო ტრანსპორტი მომსახურებები                              10,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

631 00000 ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები                                4,800.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

635 00000
ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და 
ტურისტების დახმარების მომსახურებები                                1,500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

637 00000
სახმელეთო, წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე 
მომსახურებები                                    500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV

ნორმატიული აქტით დადგენილი 
გადასახდელები

641 00000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები                              25,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

641 00000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები                                2,000.00      ელ. ტენდერი I ----- 2021 წლის ხელშეკრულება

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                                1,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ექსკლუზივი

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                                      71.00      გამ. შესყიდვა I ექსკლუზივი 2021 წლის ხელშეკრულება

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                              35,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                                3,000.00      კონს. შესყიდვა I ----- 2021 წლის ხელშეკრულება

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                                2,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                                6,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 
სექტემბრის #1805 განკარგულება

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                                    350.00      გამ. შესყიდვა I
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

2021 წლის ხელშეკრულება

642 00000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

665 00000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები                            150,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

665 00000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები                                8,800.00      ელ. ტენდერი I ----- 2021 წლის ხელშეკრულება

665 00000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები                                6,000.00      კონს. შესყიდვა I - II - III - IV -----

665 00000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები                                    380.00      კონს. შესყიდვა I ----- 2021 წლის ხელშეკრულება

712 00000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები                                2,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

712 00000 არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები                                    695.00      გამ. შესყიდვა III - IV
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

713 00000 საინჟინრო მომსახურებები                              30,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

716 00000
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო 
მომსახურებები                                    500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV

ნორმატიული აქტით დადგენილი 
გადასახდელები

2 გვერდი - 3 გვერდიდან



დანაყოფის 
კოდი

დანაყოფის დასახელება  სავარაუდო ღირებულება შესყიდვის საშუალება
შესყიდვის 

განხორციელების ვადა
საფუძველი შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7

722 00000
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო 
მომსახურებები                                6,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV

ნორმატიული აქტით დადგენილი 
გადასახდელები

722 00000
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო 
მომსახურებები                                    500.00      გამ. შესყიდვა I

ნორმატიული აქტით დადგენილი 
გადასახდელები

2021 წლის ხელშეკრულება

723 00000 მონაცემთა მომსახურება                              22,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

723 00000 მონაცემთა მომსახურება                                1,800.00      ელ. ტენდერი I ----- 2021 წლის ხელშეკრულება

724 00000 ინტერნეტმომსახურებები                              35,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 
სექტემბრის #1805 განკარგულება

724 00000 ინტერნეტმომსახურებები                                3,000.00      გამ. შესყიდვა I
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

2021 წლის ხელშეკრულება

724 00000 ინტერნეტმომსახურებები                                    100.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

751 00000 ადმინისტრაციული მომსახურება                                3,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

751 00000 ადმინისტრაციული მომსახურება                                    100.00      გამ. შესყიდვა I
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები
2021 წლის ხელშეკრულება

773 00000 მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

791 00000 იურიდიული მომსახურებები                                5,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

791 00000 იურიდიული მომსახურებები                              80,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV
სახელმწიფოებრივი და 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 
ღონისძიება

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 15 
თებერვლის  #156 განკარგულება 

(საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 
თებერვლის  #282 განკარგულება) 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 13 
ოქტომბრის  #2186 განკარგულება; 

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 15 
თებერვლის  #384 განკარგულება

793 00000
ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და 
სტატისტიკა                              10,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ექსკლუზივი

793 00000
ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და 
სტატისტიკა                              96,245.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

794 00000
ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები 
და მომსახურებები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

795 00000
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები                              20,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

796 00000 პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები                                    200.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

796 00000 პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები                                    850.00      გამ. შესყიდვა III - IV
ნორმატიული აქტით დადგენილი 

გადასახდელები

797 00000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
მომსახურებები                            208,600.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ექსკლუზივი

798 00000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები                              24,500.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

799 00000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები                              50,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

799 00000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან 
დაკავშირებული მომსახურებები                            145,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

805 00000 სატრენინგო მომსახურებები                                4,900.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

904 00000 ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები                                4,500.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

905 00000 ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები                                    900.00      გამ. შესყიდვა II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

909 00000 დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება                              13,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

921 00000 კინო და ვიდეო მომსახურებები                              50,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

922 00000 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები                                2,000.00      გამ. შესყიდვა I - II - III - IV ზღვრების შესაბამისად

922 00000 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები                                    140.00      გამ. შესყიდვა I ზღვრების შესაბამისად 2021 წლის ხელშეკრულება

924 00000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები                              12,000.00      ელ. ტენდერი I - II - III - IV -----

924 00000 ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურებები                                    830.00      ელ. ტენდერი I ----- 2021 წლის ხელშეკრულება

925 00000
ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა კულტურული 
დაწესებულებების მომსახურებები                                1,000.00      გამ. შესყიდვა III - IV წარმომადგენლობითი ხარჯები

 ილია რევაზიშვილი 

 ვლადიმერ სიხარულიძე 

 შესყიდვების სამმართველოს უფროსი 

ვიზირებულია:
 საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის 

უფროსის მ/შ 
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