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სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 2021 წლის სახელმწიფო

შესყიდვების წლიური გეგმის დამტკიცების შესახებ
  

 
„სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვების
წლიური გეგმის დამტკიცების წესისა და ფორმის შესახებ“ სსიპ საგანმანათლებლო
დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 19 ნოემბრის N664 ბრძანების,
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 12 ივლისის N141/ნ ბრძანებით
დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე და სსიპ
საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის საფინანსო სამმართველოს
უფროსის 2020 წლის 20 ნოემბრის N1110904 სამსახურებრივი ბარათის გათვალისწინებით,
 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
 

დამტკიცდეს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის 2021
წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა დანართი N1 და დანართი N2
თანდართული სახით;
დაევალოს სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის
ადმინისტრაციულ სამმართველოს ამ ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონით
დადგენილი წესით გაცნობა;
ბრძანება გაეგზავნოს ადმინისტრაციულ და საფინანსო სამმართველოებს;
ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე;
ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის
ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში
(მისამართი: ქალაქი თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ., N6).
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სსიპ მანდატურის სამსახური
უფროსი
გელაძე გელა



#
დანაყოფის 

კოდი 
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო ვადა

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1 09100000 საწვავი 164174 კონს. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

2 09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები 1250 კონს. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

3 15800000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 1000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი
წარმომადგენლობითი 

ხარჯი

4 18200000 გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი 497040 ელ. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

5. სახელმწიფო შესყიდვების  გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად                                                                                                                                                         

1 896 159 .00 ლარი                                                                                                                          

სახელმწიფო შესყიდვების 2021 წლის გეგმა

1. შედგენის თარიღი:                              20.11.2020                                                                                                                          
2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი                                          

205296650

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება          სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
4. დაფინანსების წყარო                                                                                   

სახელმწიფო ბიუჯეტი



5 18300000 ტანსაცმელი 100280 ელ. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

6 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები 94880 ელ. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

7 18500000 სამკაულები, საათები და სხვა მონათესავე ნივთები 2000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი
წარმომადგენლობითი 

ხარჯი

8 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

9 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

18800 კონს. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

10 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და 

საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა

4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

11 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები 2000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

12 3120000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა
1000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

13 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი 

ელემენტები
2000 გამ. შესყიდვა  I-IV კვარტალი  I-IV კვარტალი

14 31400000
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი 

ელემენტები
1195 კონს. ტენდერი  I-IV კვარტალი  I-IV კვარტალი



15 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები 4900 გამ. შესყიდვა  I-IV კვარტალი  I-IV კვარტალი

16 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა 3000 გამ. შესყიდვა  I-IV კვარტალი  I-IV კვარტალი

17 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები 1500 გამ. შესყიდვა  I-IV კვარტალი  I-IV კვარტალი

18 34300000
ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და 

მათი ძრავებისათვის
4800 კონს. ტენდერი  I-IV კვარტალი  I-IV კვარტალი

19 37500000 თამაშები და სათამაშოები, ატრაქციონები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

20 37800000
ხელნაკეთობები და ხელოვნების ნივთების შესაქმნელად 

საჭირო მასალები
4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

21 39200000 ავეჯის აქსესუარები 2700 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

22 39700000 საოჯახო ტექნიკა 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

23 41100000 ბუნებრივი წყალი 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი
წარმოამდგენლობითი 

ხარჯი

24 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მწოყობილობები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი



25 42900000
სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-

დანადგარები
500 კონს. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

26 44400000
 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები
4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

27 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

28 48400000
ფინანსური ანალიზისა და ბუღალტრული აღრიცხვის 

პროგრამული პაკეტები
1000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

29 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

38000  ელ. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

30 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

13500 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

განსაზღვრული 

წლოვანების 

ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

31 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
2000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

32 50800000
სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები და 

ტექნიკური მომსახურებ
500 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

33 55100000 სასტუმროს მომსახურება 35000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი
წარმომადგენლობითი 

ხარჯები



34 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები 5000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი
წარმომადგენლობითი 

ხარჯი

35 55500000
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების 

მომსახურება  
2000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

36 55500000
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების 

მომსახურება  
12000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

წარმომადგენლობითი 

ხარჯები

37 60100000 საავტომობილო ტრასნპორტის მომსახურებები 2000 კონს. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

38 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 17000 კონს. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

39 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 2900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

40 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 540000  ელ. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

41 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 7000 კონს. ტენდერი II-IV კვარტალი II-IV კვარტალი

42 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 3000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

43 71600000
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო 

მომსახურებები
500 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი



44 72300000 მონაცემთა მომსახურება 1800 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახადები

45 72700000 კომპიუტერული ქსელის მომსახურება 40020 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახადები

46 79700000
გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
44000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი ექსკლუზივი

47 79700000
გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
3620 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

48 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

49 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 140000  ელ. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

50 90900000  დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება 25000  ელ. ტენდერი I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

51 92200000 სატელევიზიო და რადიომომსახურებები 2500 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

52 92400000 ახალი ამბების და სააგენტოების მომსახურებები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

53 98300000 სხვადასხვა მომსახურება 900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

ნორმატიული აქტით 

დადგენილი 

გადასახადები



#
დანაყოფი

ს კოდი 
დანაყოფის დასახელება

სავარაუდო 

ღირებულება

შესყიდვის 

საშუალება

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო 

ვადები

შესყიდვის 

ობიექტის 

მიწოდების 

სავარაუდო 

ვადა

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო 

ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, 

ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო 

ნივთები

4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

   დანართი N2

5. სახელმწიფო შესყიდვების  გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების წყაროს შესაბამისად                                                                                                                                                          

58 400.00 ლარი                                                                                                                          

სახელმწიფო შესყიდვების 2021 წლის გეგმა

1. შედგენის თარიღი:                              20.11.2020                                                                                                                          
2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი                                          

205296650

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება          სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის 

სამსახური

4. დაფინანსების წყარო                                                                                   

საკუთარი სახსრები



2 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა 

და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, 

პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

3 31500000
გასანათებელი მოწყობილობები და 

ელექტრონათურები
2000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

4 32300000

ტელე და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო 

ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან 

აღწარმოების აპარატურა

4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

5 39100000 ავეჯი 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

6 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

7 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

8 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და 

ტექნიკური მომსახურება
4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი



9 55300000
რესტორნებისა და კვების საწარმოების 

მომსახურეობები
1000 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

წარმომადგ

ენლობითი 

ხარჯი

10 55500000
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების 

საწარმოების მომსახურება  
4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

11 71200000
არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

12 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

13 79500000
ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან 

დაკავშირებული მომსახურებები
1500 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი

14 79800000
ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები
4900 გამ. შესყიდვა I-IV კვარტალი I-IV კვარტალი


