
№ დანაყოფის კოდი დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის საშუალება 

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო ვადები 

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 
შენიშვნა 

1 2 3 5 6 7 8

1 09100000 საწვავი 20000 კონსოლიდირებული ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

2 09100000 საწვავი 92000 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
გეოგრაფიული 

დაშორება

3 1580000 სხვადასხვა საკვები პროდუქტი 99100 ელ. ტენდერი მარტი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

4 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები 2000 გამარტივებული შესყიდვა მარტი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

5 18500000 სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები 5000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ვ" 

6 18900000
საბარგო ნივთები, სასარაჯო ნაკეთობები, ტომრები და 

ჩანთები
2000 გამარტივებული შესყიდვა მარტი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

7 19200000 ტექსტილის ნაჭრები და მონათესავე ნივთები 200 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

8 19400000 ტექსტილის ნართი და ძაფი 50 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

9 19600000 ტყავის, ტექსტილის,რეზინისა და პლასმასის ნარჩენი 300 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

10 22100000
ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები და საინფორმაციო 

ფურცლები
3000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

11 22200000
გაზეთები, სამეცნიერო ჟურნალები, პერიოდიკა და 

ჟურნალები
1200 გამარტივებული შესყიდვა მაისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

12 22300000
ღია ბარათები, მისალოცი ბარათები და სხვა ნაბეჭდი 

მასალა
2000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

13 22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, 

საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი 

საკანცელარიო ნივთები

4500 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2020 წლის 31 დეკემბრამდე

14 24900000
სუფთა და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების 

პროდუქტები
500 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

15 30100000
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა       A4
11000 კონსოლიდირებული ტენდერი მარტი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

16 30100000
საოფისე მანქანები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და 

ავეჯის გარდა
10000 ელ. ტენდერი მარტი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე კარტრ+ საკანც

17 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 7000 ელ. ტენდერი თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

18 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგი 8000 კონსოლიდირებული ტენდერი მარტი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე 1+5

19 31200000
ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო 

აპარატურა
1000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

20 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი 500 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

21 31400000
აკუმლიატორები, პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ბატარეები
1000 კონსოლიდირებული ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე იუპიესები* 

22 31400000
აკუმლიატორები, პირველადი ელემენტები და 

პირველადი ბატარეები
200 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

23 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო ნათურები 10000 ელ. ტენდერი თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

24 31600000 ელექტრო მოწყობილობები და აპარატურა 200 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

25 32300000
ტელე და რადიო მიმღებები, და ხმის ან ვიდეო ჩამწერები 

ან რეპროდუცირების აპარატურა
2000 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

26 32400000 ქსელები 1500 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

27 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და მარაგები 4900 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შესყიდვების გეგმა

 1. შედგენის თარიღი  2021 წლის  7 სექტემბერი

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

 

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი                   233144987

5.  სახელმწიფო  შესყიდვების  გეგმით  გათვალისწინებული  ჯამური  თანხა  დაფინანსების  წყაროს   შესაბამისად                  6831256 ლარი

 

4. დაფინანსების წყარო

ადგილობრივი ბიუჯეტი



№ დანაყოფის კოდი დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის საშუალება 

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო ვადები 

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 
შენიშვნა 

1 2 3 5 6 7 8

28 33100000 სამედიცინო მოწყობილობები 1030 კონსოლიდირებული ტენდერი ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

29 33600000 ფარმაცეტიული პროდუქტი 740 კონსოლიდირებული ტენდერი თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

30 33700000 პირადი ჰიგიენის პროდუქტები 33000 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

31 34100000 სატრანსპორტო საშუალებები 122500 ელ. ტენდერი თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

32 34300000 მსუბუქი მანქანის საბურავები 6000 კონსოლიდირებული ტენდერი აპილი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე საბურავები

33 34300000 მსუბუქი მანქანის საბურავები 1632 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

34 35100000
საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი 

მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები
4900 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

35 38300000 საზომი ხელსაწყოები 2500 გამარტივებული შესყიდვა ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

36 38400000 ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები 1500 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

37 38600000 ფოტოგრაფიული მოწყობილობები 4980 გამარტივებული შესყიდვა ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

38 39100000 ავეჯი 4900 გამარტივებული შესყიდვა ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

39 39200000 ავეჯეულობა 600 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

40 39500000 ქსოვილის ნივთები 1308 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

41 39700000 საოჯახო ტექნიკა 12000 ელ. ტენდერი აგვისტო 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

42 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები 1500 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

43 42500000 გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები 4900 გამარტივებული შესყიდვა ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

44 42600000 ჩარხები 200 გამარტივებული შესყიდვა მარტი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

45 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები 600 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

46 44400000
სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან 

დაკავშირებული საგნები
4990 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე  

47 44500000
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, 

ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები
1000 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

48 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
1221689 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

ადგილობრივი 

პროექტ.
ადგილ.პროექტ.

49 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
1787000 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

2 წლიანი                         

2020-2021
ადგილ.პროექტ.

50 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
1401400 ელ. ტენდერი ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

2 წლიანი                         

2021-2022
ადგილ.პროექტ.

51 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
10000 ელ. ტენდერი ივლისი 2022 წლის 31 დეკემბრამდე თანადაფ. 1 %  მაის. სკვ.-10000

52 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 24300 ელ. ტენდერი ივლისი 2022 წლის 31 დეკემბრამდე თანადაფ. 2.9 % მუზ. -     24300   

53 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
153493 ელ. ტენდერი იანვარი 2022 წლის 31 დეკემბრამდე

რეგ. 2 წლიანი    -  5%                   

2021-2022

54 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
74847 ელ. ტენდერი იანვარი 2022 წლის 31 დეკემბრამდე რეგ.-14%

55 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
63495 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე რეგ. 5%

56 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
202330 ელ. ტენდერი ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე სოფ.%

57 45200000
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და 

სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
185214 გამარტივებული შესყიდვა ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე სოფ.%

58 45300000 სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოები 86143 ელ. ტენდერი ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე სოფ.%

59 45300000 სამშენებლო - სამონტაჟო სამუშაოები 127146 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

60 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 73021 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე რეგ. 5%

61 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები 48001 ელ. ტენდერი ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე კაბლ N1 სკ

62 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
4950 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე



№ დანაყოფის კოდი დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის საშუალება 

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო ვადები 

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 
შენიშვნა 

1 2 3 5 6 7 8

63 50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან 

დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური 

მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები
18000 კონსოლიდირებული ტენდერი იანვარი 2022 წლის 31 დეკემბრამდე

მრავალწლიანი 

შესყიდვა

64 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

2000 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

65 50300000

პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, 

სატელეკომუნიკაციო და აუდიო-ვიზუალური 

მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და 

მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

28617 კონსოლიდირებული ტენდერი ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
კამერების 

მომსახურება

66 50700000
შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური 

მომსახურება
2500 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

67 50800000
სხვადასხვა სახის სარემონტო (შესაკეთებელი) სამუშაოები 

და ტექნიკური მომსახურება
1000 გამარტივებული შესყიდვა მაისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

68 55100000 სასტუმროს მომსახურება 5000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ვ" 

69 55100000 სასტუმროს მომსახურება 3000 გამარტივებული შესყიდვა ივნისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

70 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურება 10000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ვ" 

ქვეპუნქტი

71 55500000
სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების 

მომსახურებები
118000 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

72 60100000 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 10000 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე  

73 64100000 საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები 4900 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

74 64200000 სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები 13500 კონსოლიდირებული ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

75 66100000 საბანკო მომსახურებები 4900 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

76 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები 5500 კონსოლიდირებული ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

77 71200000 საინჟინრო მომსახურებები 6000 konkursi იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

78 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 118560 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

79 71300000 საინჟინრო მომსახურებები 46440 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,დ" 

80 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები 290000 ელ. ტენდერი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
მრავალწლიანი 

შესყიდვა

81 71600000
ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო 

მომსახურება
4500 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

82 72200000
პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და 

საკონსულტაციო მომსახურებები
2366 გამარტივებული შესყიდვა ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

83 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 4950 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 

26 სექტემბრის №1805 

განკარგულება

84 72400000 ინტერნეტ მომსახურებები 9984 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე 3 წლიანი

85 73200000
კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურებები
4900 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

86 75100000 ადმინისტრაციული მომსახურება 20000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ზ,, 

87 79200000
საბუღალტრო, აუდიტორული, და ფისკალური  

მომსახურებები
4950 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

88 79700000
გამოძიებასთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

მომსახურებები 
50800 ექსკლუზივი იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ა" 

89 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები 4990 გამარტივებული შესყიდვა თებერვალი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

90 79900000
სხვადასხვა კომერციული მომსახურებები da maTTan 

dakavSirebuli momsaxurebebi
1000 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე



№ დანაყოფის კოდი დანაყოფის დასახელება 
სავარაუდო 

ღირებულება 
შესყიდვის საშუალება 

შესყიდვების 

დაწყების 

სავარაუდო ვადები 

შესყიდვის ობიექტის მიწოდების 

სავარაუდო ვადა 
შენიშვნა 

1 2 3 5 6 7 8

91 79900000 საბუთების დაარქივების მომსახურება 5500 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ზ" 

ქვეპუნქტი

92 80500000 სატრენინგო მომსახურებები 30000 ელ. ტენდერი აპრილი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

93 90900000 დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებები 4950 გამარტივებული შესყიდვა მაისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

94 92200000 რადიო და სატელევიზიო მომსახურებები 600 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

95 92400000 ახალი ამბების სააგენტოს მომსახურებები 4900 გამარტივებული შესყიდვა იანვარი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

96 92500000
ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმებისა და სხვა 

კულტურული დაწესებულებების მომსახურებები
3990 გამარტივებული შესყიდვა ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

შესყიდვების კანონის 

10' მუხლის მე-3 

პუნქტის ,,ზ" 

97 98100000 საწევრო ორგანიზაციების მომსახურებები 2000 გამარტივებული შესყიდვა ოქტომბერი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

98 98300000 სხვადასხვა მომსახურება 20000 ელ. ტენდერი ივლისი 2021 წლის 31 დეკემბრამდე

6831256

  /ივანე წიქარიშვილი/

     /იოსები ვარდიაშვილი/

 

 

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის სამსახურის უფროსი:

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერის მ/შ:










